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A TAMÁSI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

2 0 1 4.  évi 
ÜGYELOSZTÁSI RENDJE 

 

A Tamási Járásbíróság elnöke 2013.El.III.A.5. számú javaslatának, valamint az SZMSZ 75. 

§-ának figyelembevételével a Tamási Járásbíróság 2014. évi ügyelosztási rendjét az 

alábbiak szerint határozom meg: 
 

Polgári elsőfokú tanácsok 
 

1. számú tanács 
 

Heiterné Dr. Schmidt Györgyi tamási járásbírósági elnök (3.P.) 
 

Tárgyalja a polgári és gazdasági pereket, kiemelten  

- a kötelmi jogviszonyból származó,  

- kártérítési, 

- a tulajdoni, birtokvédelmi, 

- családjogi tárgyú,  

- az egyéb polgári pereket, valamint 

- kizárólagosan tárgyalja a gondnokság alá helyezési pereket.  

 

Tárgyalási napjai:   kedd, péntek 

Tárgyalások helye:   1. sz. tárgyalóterem 

Akadályoztatása esetén helyettesíti: a 2. számú tanács 
  

2. számú tanács  
 

Dr. Ács Éva tamási járásbírósági bíró (2.P.) 
 

Tárgyalja a polgári és gazdasági pereket,  

- a kötelmi jogviszonyból származó,  

- kártérítési, 

- a tulajdoni, birtokvédelmi, 

-    családjogi tárgyú,  

-     az egyéb polgári pereket, valamint 

-    kizárólagosan tárgyalja az apaság megállapítása, apaság vélelmének megdöntése 

és egyéb apasági pereket.  
 

Tárgyalási napjai:  kedd, péntek 

Tárgyalások helye:  3. sz. tárgyalóterem 

Akadályoztatása esetén helyettesíti: az 1. számú tanács 
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3. számú tanács  

 

ifj. Dr. Erdős Tibor tamási járásbírósági bíró (4.P.) 
 

Tárgyalja a polgári és gazdasági pereket, kiemelten  

- a kötelmi jogviszonyból származó,  

- kártérítési, 

- a tulajdoni, birtokvédelmi, 

- családjogi tárgyú,  

- az egyéb polgári pereket, valamint 

- kizárólagosan tárgyalja a végrehajtási pereket. 

Tárgyalási napjai:   hétfő, szerda 

Tárgyalások helye:   1. sz. tárgyalóterem 

Akadályoztatása esetén helyettesíti: az 2. számú tanács  
 

Büntető elsőfokú tanácsok 

 

4. számú tanács  

 

Dr. Tóth Éva tamási járásbírósági bíró (16.B., 16.Bk., 16.Sze.) 
 

Tárgyalja  

- a büntető peres,  

- a fiatalkorú elkövetők ellen indult, 

- a közlekedési, 

- a szabálysértési, továbbá 

 -     intézi a büntető nemperes ügyeket. 

 

Tárgyalási napjai:           hétfő, szerda 

            páratlan heteken szerdai napon fogvatartottak ügyeit tárgyalja 

Tárgyalások helye:            földszint 3. sz. tárgyalóterem 

Akadályoztatása esetén helyettesíti: büntető peres ügyekben az 5. számú tanács, 

                           szabálysértési és büntető nemperes eljárásokban a 6. sz. tanács. 

 

5. számú tanács  

 

Dr. Szelecki Rita dombóvári járásbírósági bíró (15.B.) 
 

Kirendelés alapján tárgyalja a büntető peres eljárásokat, kiemelten: 

- a közlekedési bűncselekményeket, 

- a fiatalkorú elkövetők elleni indult ügyeket, továbbá 

- azon ügyeket, amelyekben a 4. számú tanács kizárt. 

 

Tárgyalási napjai:             kedd, csütörtök 

Tárgyalások helye:             3. sz. tárgyalóterem 
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Akadályoztatása esetén helyettesíti: a 4. számú tanács 
 

6. számú tanács 

 

Dr. Szabó Ildikó tamási járásbírósági bírósági titkár (18.Sze., 18.Bk., 18.Pk.) 
Intézi a Tamási 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, 

− büntető és polgári nemperes eljárásokat, 

− végrehajtási ügyeket. 

 

Tárgyalási napjai:   kedd, péntek 

Tárgyalások helye:   földszint 2. 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 
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