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A SZEKSZÁRDI JÁRÁSBÍRÓSÁG 
2 0 1 4.  évi 

ÜGYELOSZTÁSI  RENDJE 
 

 
A Szekszárdi Járásbíróság elnöke 2013.El.III.A..4. számú javaslatának, valamint az SZMSZ 

75. §-ának figyelembevételével a Szekszárdi Járásbíróság 2014. évi ügyelosztási rendjét 

az alábbiak szerint      h a t á r o z o m    m e g : 
 

Polgári elsőfokú tanácsok 

 

1. számú tanács 
 

Dr. Béres Judit a szekszárdi járásbírósági elnökhelyettes, járásbírósági bíró (5.P.) 
 

Tárgyalja  

• házassági, 

• származás megállapítása iránti egyéb, per 

• apaság megállapítása iránti egyéb, per 

• szülői felügyelettel, 

• gondnoksággal, 

• örökbefogadással, 

• házassági peren kívül érvényesített házassági vagyonjogi igény, 

• gyermekelhelyezés, 

• gyermekelhelyezés megváltoztatása, 

• kapcsolattartás szabályozása, 

• gyermektartás iránti, 

• törvényen alapuló egyéb tartási, 

• tulajdoni, 

• birtokvédelmi,  

• lakásügyi, 

• öröklési, 

• szerződéses jogviszonyból származó kötelmi, 

• szerződésen kívüli kártérítés iránti, 

• szerződésen kívüli emberi környezetet veszélyeztető tevékenységgel, 

• végrehajtással kapcsolatos és 

• egyéb, 

• gazdasági pereket. 
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Tárgyalási napok:   kedd, szerda 

Tárgyalások helye:   IV. emelet 4. sz. tárgyalóterem 

Akadályoztatása esetén helyettesíti: a 4. számú tanács 

 

2. számú tanács 

 

Dr. Nagy Ágnes szekszárdi járásbírósági bíró (4.P.) 
 

Tárgyalja  

• házassági, 

• származás megállapítása iránti egyéb, per 

• apaság megállapítása iránti egyéb, per 

• szülői felügyelettel, 

• gondnoksággal, 

• örökbefogadással, 

• házassági peren kívül érvényesített házassági vagyonjogi igény, 

• gyermekelhelyezés, 

• gyermekelhelyezés megváltoztatása, 

• kapcsolattartás szabályozása, 

• gyermektartás iránti, 

• törvényen alapuló egyéb tartási, 

• tulajdoni, 

• birtokvédelmi,  

• lakásügyi, 

• öröklési, 

• szerződéses jogviszonyból származó kötelmi, 

• szerződésen kívüli kártérítés iránti, 

• szerződésen kívüli emberi környezetet veszélyeztető tevékenységgel, 

• végrehajtással kapcsolatos és 

• egyéb, 

• gazdasági pereket. 

 

Tárgyalási napok:   hétfő, csütörtök 

Tárgyalások helye:  IV. emelet 2. sz. tárgyalóterem  

Akadályoztatása esetén helyettesíti: a 3. számú tanács 

 

3. számú tanács 

 

Dr. Nagy Csilla szekszárdi járásbírósági bíró (18.P.) 
 

Tárgyalja  

• házassági, 

• származás megállapítása iránti egyéb, per 

• apaság megállapítása iránti egyéb, per 

• szülői felügyelettel, 
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• gondnoksággal, 

• örökbefogadással, 

• házassági peren kívül érvényesített házassági vagyonjogi igény, 

• gyermekelhelyezés, 

• gyermekelhelyezés megváltoztatása, 

• kapcsolattartás szabályozása, 

• gyermektartás iránti, 

• törvényen alapuló egyéb tartási, 

• tulajdoni, 

• birtokvédelmi,  

• lakásügyi, 

• öröklési, 

• szerződéses jogviszonyból származó kötelmi, 

• szerződésen kívüli kártérítés iránti, 

• szerződésen kívüli emberi környezetet veszélyeztető tevékenységgel, 

• végrehajtással kapcsolatos és 

• egyéb, 

• gazdasági pereket. 

 

Tárgyalási napok:   kedd, csütörtök 

Tárgyalások helye:   III. emelet 320. sz. tárgyalóterem 

Akadályoztatása esetén helyettesíti: az 1. számú tanács 

 

4. számú tanács 

 

Dr. Szabó János szekszárdi járásbírósági bíró (27.P.) 
 

Tárgyalja  

• házassági, 

• származás megállapítása iránti egyéb, per 

• apaság megállapítása iránti egyéb, per 

• szülői felügyelettel, 

• gondnoksággal, 

• örökbefogadással, 

• házassági peren kívül érvényesített házassági vagyonjogi igény, 

• gyermekelhelyezés, 

• gyermekelhelyezés megváltoztatása, 

• kapcsolattartás szabályozása, 

• gyermektartás iránti, 

• törvényen alapuló egyéb tartási, 

• tulajdoni, 

• birtokvédelmi,  

• lakásügyi, 

• öröklési, 

• szerződéses jogviszonyból származó kötelmi, 
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• szerződésen kívüli kártérítés iránti, 

• szerződésen kívüli emberi környezetet veszélyeztető tevékenységgel, 

• végrehajtással kapcsolatos és 

• egyéb, 

• gazdasági pereket. 

 

Tárgyalási napok:   hétfő, szerda 

Tárgyalások helye:   IV. emelet 1. sz. tárgyalóterem 

Akadályoztatása esetén helyettesíti: a 2. számú tanács 
 

5. számú tanács 
 
Postáné Dr. Vöő Krisztina szekszárdi járásbírósági bíró (3.P.) 
 
Tárgyalja  

• házassági, 

• származás megállapítása iránti egyéb, per 

• apaság megállapítása iránti egyéb, per 

• szülői felügyelettel, 

• gondnoksággal, 

• örökbefogadással, 

• házassági peren kívül érvényesített házassági vagyonjogi igény, 

• gyermekelhelyezés, 

• gyermekelhelyezés megváltoztatása, 

• kapcsolattartás szabályozása, 

• gyermektartás iránti, 

• törvényen alapuló egyéb tartási, 

• tulajdoni, 

• birtokvédelmi,  

• lakásügyi, 

• öröklési, 

• szerződéses jogviszonyból származó kötelmi, 

• szerződésen kívüli kártérítés iránti, 

• szerződésen kívüli emberi környezetet veszélyeztető tevékenységgel, 

• végrehajtással kapcsolatos és 

• egyéb, 

• gazdasági pereket. 

 

Tárgyalási napok:    kedd, csütörtök 

Tárgyalások helye:   IV. emelet 1. sz. tárgyalóterem 

Akadályoztatása esetén helyettesíti: a 3. számú tanács 
 

6. számú tanács 
 
Dr. Aszódy Anett szekszárdi járásbírósági bíró (10.P.) 
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Tárgyalja  

• házassági, 

• származás megállapítása iránti egyéb, per 

• apaság megállapítása iránti egyéb, per 

• szülői felügyelettel, 

• gondnoksággal, 

• örökbefogadással, 

• házassági peren kívül érvényesített házassági vagyonjogi igény, 

• gyermekelhelyezés, 

• gyermekelhelyezés megváltoztatása, 

• kapcsolattartás szabályozása, 

• gyermektartás iránti, 

• törvényen alapuló egyéb tartási, 

• tulajdoni, 

• birtokvédelmi,  

• lakásügyi, 

• öröklési, 

• szerződéses jogviszonyból származó kötelmi, 

• szerződésen kívüli kártérítés iránti, 

• szerződésen kívüli emberi környezetet veszélyeztető tevékenységgel, 

• végrehajtással kapcsolatos és 

• egyéb, 

• gazdasági pereket. 

 

Tárgyalási napok:    kedd, csütörtök 

Tárgyalások helye:   IV. emelet 6. sz. tárgyalóterem (kedd) 

    IV. emelet 4. sz. tárgyalóterem (csütörtök) 

Akadályoztatása esetén helyettesíti: az 5. számú tanács 
 

7. számú tanács 
 
Dr. Donkó András szekszárdi járásbírósági bíró (11.P.) 
 

Kirendelve a Paksi Járásbíróságra a Szekszárdi Törvényszék elnökének rendelkezése 

folytán. 
 

8. számú tanács 

 

Dr. Lemle Márta szekszárdi járásbírósági bíró (37.P.) 
 
Kirendelve a Szekszárdi Törvényszékre a Szekszárdi Törvényszék elnökének 

rendelkezése folytán. 
 
 
 



 

 

6 

 

9. számú tanács 
 
Bartha Károlyné dr. szekszárdi járásbírósági bíró (7.P.) 
 

Tárgyalja  

• házassági, 

• származás megállapítása iránti egyéb, per 

• apaság megállapítása iránti egyéb, per 

• szülői felügyelettel, 

• gondnoksággal, 

• örökbefogadással, 

• házassági peren kívül érvényesített házassági vagyonjogi igény, 

• gyermekelhelyezés, 

• gyermekelhelyezés megváltoztatása, 

• kapcsolattartás szabályozása, 

• gyermektartás iránti, 

• törvényen alapuló egyéb tartási, 

• tulajdoni, 

• birtokvédelmi,  

• lakásügyi, 

• öröklési, 

• szerződéses jogviszonyból származó kötelmi, 

• szerződésen kívüli kártérítés iránti, 

• szerződésen kívüli emberi környezetet veszélyeztető tevékenységgel, 

• végrehajtással kapcsolatos és 

• egyéb, 

• gazdasági pereket. 
 
Tárgyalási napok:    kedd, csütörtök 

Tárgyalások helye:   IV. emelet 6. sz. tárgyalóterem  

Akadályoztatása esetén helyettesíti: az 1. számú tanács 
 

10. számú tanács 
 
Dr. Barkóczi Balázs paksi járásbírósági bíró (33.P.) 
 

A Szekszárdi Törvényszék elnökének kirendelése alapján eljárva tárgyalja  

• házassági, 

• származás megállapítása iránti egyéb, per 

• apaság megállapítása iránti egyéb, per 

• szülői felügyelettel, 

• gondnoksággal, 

• örökbefogadással, 

• házassági peren kívül érvényesített házassági vagyonjogi igény, 

• gyermekelhelyezés, 
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• gyermekelhelyezés megváltoztatása, 

• kapcsolattartás szabályozása, 

• gyermektartás iránti, 

• törvényen alapuló egyéb tartási, 

• tulajdoni, 

• birtokvédelmi,  

• lakásügyi, 

• öröklési, 

• szerződéses jogviszonyból származó kötelmi, 

• szerződésen kívüli kártérítés iránti, 

• szerződésen kívüli emberi környezetet veszélyeztető tevékenységgel, 

• végrehajtással kapcsolatos és 

• egyéb, 

• gazdasági pereket. 

 

Tárgyalási napok: szerda, péntek 

Tárgyalások helye:   III. emelet 320. sz. tárgyalóterem (szerda) 

IV. emelet 1. sz. tárgyalóterem (péntek) 

Akadályoztatása esetén helyettesíti: a 4. számú tanács 
 

11. számú tanács 

 

Dr. Fekete Zsuzsanna szekszárdi járásbírósági titkár (20.P.) 
 
Intézi a Szekszárdi Járásbíróság hatáskörébe és illetékességébe tartozó ügyek közül a 

civilisztikai ügyszakon belül a végrehajtási és a peren kívüli ügyeket. 
 

12. számú tanács 

 

Dr. Bajusz János szekszárdi járásbírósági titkár  
 
Kirendelve a Szekszárdi Törvényszékre a Szekszárdi Törvényszék elnökének 

rendelkezése folytán. 
 

Büntető elsőfokú tanácsok 

 

13. számú tanács 
 
Dr. Farkas László szekszárdi törvényszéki elnökhelyettes (9.B.) 
 

Részt vesz a büntetőjogi ítélkezésben. 

 

A Szekszárdi Törvényszék elnökének kirendelése alapján eljárva tárgyalja a Szekszárdi 

Járásbíróság illetékességébe tartozó ügyek közül: 

- a foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés bűncselekményeket, 



 

 

8 

 

- a közlekedési bűncselekményeket, 

- a fiatalkorú elkövetők ellen indult büntetőeljárásokat, 

- a gazdálkodási kötelezettséget és gazdálkodás rendjét sértő bűncselekményeket, 

- a peres szabálysértési ügyeket, 

- a szabálysértési bírság elzárásra történő átváltoztatásával kapcsolatos ügyeket,  

továbbá 

- az egyéb közvádas ügyeket. 

 

Tárgyalási nap:   szerda, péntek 

Tárgyalások helye:   V. emelet 7. sz. tárgyalóterem 

 

Akadályoztatása esetén helyettesíti: a 14. számú tanács 
 

14.számú tanács 
 
Dr. Rippert László szekszárdi járásbírósági bíró (31.B.) 
 
Tárgyalja a Szekszárdi Járásbíróság illetékességébe tartozó ügyek közül 

− a gazdálkodási kötelezettséget és a gazdálkodás rendjét sértő 

bűncselekményeket, 

- a közlekedési bűncselekményeket, 

- a foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés bűncselekményeket, 

- a fiatalkorú elkövetők ellen indult büntetőeljárásokat, 

- az egyéb közvádas ügyeket, 

- a magánvádas ügyeket,  

- a peres szabálysértési ügyeket és 

- a szabálysértési bírság elzárásra történő átváltoztatásával kapcsolatos ügyeket. 

 

Eljár a Szekszárdi Törvényszék elnökének kijelölése alapján a nyomozási bíró 

hatáskörébe tartozó ügyekben munkanapokon és ügyeleti rendszerben. 

Az ügyeleti (készenléti) beosztásban megjelölt napokon ügyeletet (készenlétet) teljesít. 

 

Tárgyalási napok:   szerda, péntek 

Tárgyalások helye:   IV. emelet 3. sz. tárgyalóterem 

Akadályoztatása esetén helyettesíti: a 15. számú tanács 

 

15. számú tanács 
 

Dr. Cserveni Mónika szekszárdi járásbírósági bíró (36.B.) 
 

Tárgyalja a Szekszárdi Járásbíróság illetékességébe tartozó ügyek közül 

- a közlekedési bűncselekményeket, 

- a gazdálkodási kötelezettséget és a gazdálkodás rendjét sértő 

bűncselekményeket, 

- a fiatalkorú elkövetők ellen indult büntetőeljárásokat, 
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- az egyéb közvádas ügyeket, 

- a magánvádas ügyeket, 

- a tárgyalás mellőzéses ügyeket, 

- a peren kívüli és peres szabálysértési ügyeket és 

- a szabálysértési bírság elzárásra történő átváltoztatásával kapcsolatos ügyeket. 

 

Eljár a Szekszárdi Törvényszék elnökének kijelölése alapján a nyomozási bíró 

hatáskörébe tartozó ügyekben munkanapokon és ügyeleti rendszerben. 

Az ügyeleti (készenléti) beosztásban megjelölt napokon ügyeletet (készenlétet) teljesít. 

 

Tárgyalási napok:   kedd, csütörtök 

Tárgyalások helye:  V. emelet 7. sz. tárgyalóterem 

Akadályoztatása esetén helyettesíti: a 14. számú tanács 

 

16. számú tanács 
 

Dr. Ranga Zsanett szekszárdi járásbírósági bíró (6.B.) 
 

Tárgyalja a Szekszárdi Járásbíróság illetékességébe tartozó ügyek közül 

- a magánvádas ügyeket, 

- a kiskorú veszélyeztetése bűncselekményeket, 

- a közlekedési bűncselekményeket, 

- a fiatalkorú elkövetők ellen indult büntetőeljárásokat, 

- a gazdálkodási kötelezettséget és a gazdálkodás rendjét sértő 

         bűncselekményeket, 

- az egyéb közvádas ügyeket és 

- a szabálysértési bírság elzárásra történő átváltoztatásával kapcsolatos ügyeket. 

 

Eljár a Szekszárdi Törvényszék elnökének kijelölése alapján a nyomozási bíró 

hatáskörébe tartozó ügyekben munkanapokon és ügyeleti rendszerben. 

Az ügyeleti (készenléti) beosztásban megjelölt napokon ügyeletet (készenlétet) teljesít. 

 

Tárgyalási napok:   kedd, csütörtök 

Tárgyalások helye:   IV. emelet 6. sz. tárgyalóterem 

Akadályoztatása esetén helyettesíti: a 15. számú tanács 

 
17. számú tanács 

 
Dr. Kovács Ildikó szekszárdi járásbírósági bíró (42.B.) 
 

Tárgyalja a Szekszárdi Járásbíróság illetékességébe tartozó ügyek közül 

- a magánvádas ügyeket, 

- a fiatalkorú elkövetők ellen indult büntetőeljárásokat, 

- a kiskorú veszélyeztetése bűncselekményeket, 
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- a gazdálkodási kötelezettséget és a gazdálkodás rendjét sértő 

bűncselekményeket, 

- a közlekedési bűncselekményeket, 

- az egyéb közvádas ügyeket és 

- a szabálysértési bírság elzárásra történő átváltoztatásával kapcsolatos ügyeket. 

 

Tárgyalási napok:   hétfő, csütörtök 

Tárgyalások helye:   IV. emelet 5. sz. tárgyalóterem 

Akadályoztatása esetén helyettesíti: a 15. számú tanács 

 

18. számú tanács 
 
Dr. Sajben Árpád szekszárdi törvényszéki bíró (32.B.) 
 

A Szekszárdi Törvényszék elnökének kirendelése alapján eljárva tárgyalja a Szekszárdi 

Járásbíróság illetékességébe tartozó ügyek közül: 

- a foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés bűncselekményeket, 

- a közlekedési bűncselekményeket, 

- a fiatalkorú elkövetők ellen indult büntetőeljárásokat, 

- a gazdálkodási kötelezettséget és gazdálkodás rendjét sértő bűncselekményeket, 

- továbbá az egyéb közvádas ügyeket. 

 

Eljár a Szekszárdi Törvényszék elnökének kijelölése alapján a nyomozási bíró 

hatáskörébe tartozó ügyekben munkanapokon és ügyeleti rendszerben. 

Az ügyeleti (készenléti) beosztásban megjelölt napokon ügyeletet (készenlétet) teljesít. 

Tárgyalási nap:   kedd, péntek 

Tárgyalások helye:   V. emelet 7. sz. tárgyalóterem 

Akadályoztatása esetén helyettesíti: a 14. számú tanács 

 
19. számú tanács 

 

Csibané Dr. Böcz Andrea szekszárdi járásbírósági bíró (9.B.) 
 

Kirendelve a Paksi Járásbíróságra a Szekszárdi Törvényszék elnökének rendelkezése 

folytán. 

 

20. számú tanács 
 

Dr. Simon Károly László szekszárdi járásbírósági bíró (9.B.) 
 

Kirendelve a Bonyhádi Járásbíróságra a Szekszárdi Törvényszék elnökének rendelkezése 

folytán. 
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21. számú tanács 
 

Dr. Bonnyai Réka szekszárdi járásbírósági titkár (13.Sze.) 
 

Intézi a Szekszárdi 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. 

 

Tárgyalási napok:   kedd, csütörtök 

Tárgyalások helye:   IV. emelet 3. sz. tárgyalóterem  

Akadályoztatása esetén helyettesíti: a 22. számú tanács 

 

22. számú tanács 
 

Dr. Fisi Lia szekszárdi járásbírósági titkár (23.Sze.) 
 

Intézi a Szekszárdi 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. 

 

Tárgyalási napok:    kedd, csütörtök 

Tárgyalások helye:    kedd IV. emelet 2. sz. tárgyalóterem 

csütörtök IV. emelet 5. sz. tárgyalóterem 

Akadályoztatása esetén helyettesíti: a 21. számú tanács 

 

23. számú tanács 
 

Dr. Hatvani Brigitta szekszárdi járásbírósági titkár (15.Sze.) 
 

Intézi a Szekszárdi 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. 

 

Tárgyalási napok:   hétfő, szerda 

Tárgyalások helye:   IV. emelet 3. sz. tárgyalóterem (hétfő) 

    IV. emelet 5. sz. tárgyalóterem (szerda) 

Akadályoztatása esetén helyettesíti: a 24. számú tanács 

 

24. számú tanács 
 

Dr. Orosz Judit szekszárdi járásbírósági titkár (14.Sze.) 
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Intézi a Szekszárdi 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. 

 

Tárgyalási napok:   kedd, péntek 

Tárgyalások helye:   IV. emelet 5. sz. tárgyalóterem  

Akadályoztatása esetén helyettesíti: a 21. számú tanács 

 

25. számú tanács 
 

Dr. Antal Orsolya szekszárdi járásbírósági titkár (8.Sze.) 
 

Intézi a Szekszárdi 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. 

 

Tárgyalási napok:   kedd, péntek 

Tárgyalások helye:   IV. emelet 2. sz. tárgyalóterem (kedd) 

IV. emelet 6. sz. tárgyalóterem  (péntek) 

Akadályoztatása esetén helyettesíti: a 21. számú tanács 

 

26. számú tanács 
 

Dr. Apari Szabolcs János szekszárdi járásbírósági titkár  

 

Kirendelve a Szekszárdi Törvényszékre a Szekszárdi Törvényszék elnökének 

rendelkezése folytán. 

 

27. számú tanács 
 

Dr. Bertaldó András szekszárdi járásbírósági titkár  

 

Kirendelve a Bonyhádi Járásbíróságra a Szekszárdi Törvényszék elnökének rendelkezése 

folytán. 

 

Az ügyek kiosztásának módja: 

 

Polgári és büntető ügyszakban a szignálást az elnöki jogkörben eljáró járásbírósági 

elnökhelyettes végzi, távollétében az általa megbízott bíró. Az ügyek kiosztása során 

ügycsoportonként, illetve ügyminőségenként érkezési sorrend szerint automatizmus 

érvényesül a kizárási szabályok figyelembe vételével, büntető ügyszakban a 

szakosodásnak és a leterheltségnek - az egyes tanácsoknál megjelölt ügytípusoknak - 

megfelelően. 
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A járásbíróság elnökhelyettese, mint tárgyalási tevékenységet folytató bírósági vezető 

saját személye vonatkozásában is ellátja az ügyek elosztásának feladatát. 

 

S z e k s z á r d, 2013. december 31. napján 

 

 

        Dr. Csullag Józsefné 

                         törvényszéki elnök 
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