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TAMÁSI JÁRÁSBÍRÓSÁG 
2015. évi   

M Ó D O S Í T O T T    ÜGYELOSZTÁSI RENDJE 
 
 
A Tamási Járásbíróság elnökének 2015. El.  III. A. 3. számú javaslata alapján – az SZMSZ 67. § (1) 
bekezdésének figyelembevételével – a Tamási Járásbíróság 2015. évi ügyelosztási rendjét az 
alábbiak szerint módosítom: 
 

Polgári ügyszak: 
 

1. számú tanács (3.P.) 
 
Heiterné Dr. Schmidt Györgyi járásbírósági bíró, a járásbíróság elnöke. 
 
Tárgyalja : 

• a kötelmi jogviszonyból származó pereket 
• kártérítési pereket 
• tulajdoni, birtokvédelmi, pereket 
• gazdasági pereket 
• egyéb polgári pereket, 
• családjogi tárgyú pereket 
• kizárólagosan tárgyalja a gondnokság alá helyezési pereket.  
 

Intézi a büntetőügyekben bejelentett kizárási kérelmeket  (3.B.)  
 
Tárgyalási napjai:  kedd és péntek 
Tárgyalások helye:  1. számú tárgyalóterem 
Akadályoztatása esetén helyettesíti: a 2.számú tanács 
 

2. számú tanács (2.P.) 
 
Dr. Ács Éva tamási járásbírósági bíró  
 
Tárgyalja : 

• a kötelmi jogviszonyból származó pereket 
• kártérítési pereket 
• tulajdoni, birtokvédelmi, pereket 
• gazdasági pereket 
• egyéb polgári pereket, 
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• családjogi tárgyú pereket 
• kizárólagosan tárgyalja az apaság megállapítása, apaság vélelmének megdöntése és egyéb 

apasági pereket. 
 
Tárgyalási napjai:  kedd és péntek 
Tárgyalások helye:  3. számú tárgyalóterem 
Akadályoztatása esetén helyettesíti: az 1.számú tanács 
 

3. számú tanács (4.P.) 
 
Dr. Erdős Tibor tamási járásbírósági bíró  
 
Tárgyalja : 

• a kötelmi jogviszonyból származó pereket 
• kártérítési pereket 
• tulajdoni, birtokvédelmi, pereket 
• gazdasági pereket 
• egyéb polgári pereket, 
• családjogi tárgyú pereket 
• kizárólagosan tárgyalja a végrehajtási pereket. 

 
Tárgyalási napjai:  hétfő és szerda 
Tárgyalások helye:  1. számú tárgyalóterem 
Akadályoztatása esetén helyettesíti: a 2.számú tanács 
 

Járásbírósági titkár (6.Pk.) 
 
Dr. Szabó Ildikó tamási járásbírósági titkár 
Intézi: 

• a polgári peren kívüli ügyeket 
• a végrehajtási ügyeket 
 

Meghallgatások napjai:  hétfő és szerda 
Meghallgatások helye:  2. számú tárgyalóterem 
Akadályoztatása esetén helyettesíti: az 1. és 3. számú tanács 
 

Büntető ügyszak: 
 

4. számú tanács (15.B.) 
 
Dr. Szelecki Rita dombóvári járásbírósági  bíró, kirendelve a Tamási Járásbíróságra 
  
 
 Tárgyalja: 

• a büntető peres ügyeket 
• a fiatalkorú elkövetők ellen indult ügyeket, 
• a közlekedési bűncselekményeket, 
• büntető nemperes ügyeket. 

 
Tárgyalási napjai:         hétfő, szerda 
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Tárgyalások helye:        3. sz. tárgyalóterem 
 

5. számú tanács (6.Sze.6.Szpá.6.Szk. 6.Bpk. ) 
 
Dr. Szabó Ildikó tamási járásbírósági titkár  
 
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 nemperes eljárásokat 
 
Tárgyalási napjai:         hétfő, szerda 
Tárgyalások helye:        2. sz. tárgyalóterem 
Akadályoztatása esetén helyettesíti: a 7. számú tanács 
 

6. számú tanács (21.B.) 
 
Dr. Csizmadia Éva dombóvári járásbírósági bíró, kirendelve a Tamási Járásbíróságra 
 
Kirendelés alapján tárgyalja a kirendelésben megjelölt büntető peres ügyeket 
 
Tárgyalási napok:   csütörtök 
Tárgyalások helye:  3. sz. tárgyalóterem, 
 

7. számú tanács (16.B, 16.Bk. 16.Sze.) 
 

Dr. Tóth Éva tamási járásbírósági  bíró 
  
 Tárgyalja: 

• a büntető peres ügyeket 
• a fiatalkorú elkövetők ellen indult ügyeket, 
• a közlekedési bűncselekményeket, 
• szabálysértési, továbbá intézi a 
• büntető nemperes ügyeket. 

 
Tárgyalási napjai:         hétfő, szerda  
Páratlan heteken szerdai napon fogvatartottak ügyeit tárgyalja 
Tárgyalások helye:        3. sz. tárgyalóterem 
Akadályoztatása esetén helyettesíti: büntető peres ügyekben a 4. számú tanács, szabálysértési és 
büntető nemperes eljárásokban az 5. számú tanács 
      
Jelenleg tényleges ítélkezési munkát nem végez, tekintettel arra, hogy gyermekét otthon neveli és 
gyermekgondozási díjban részesül.  
 

8. számú tanács (6.Sze.6.Szpá.6.Szk. 6.Bpk. ) 
 
Dr. Fisi Lia szekszárdi járásbírósági titkár, kirendelve a Tamási Járásbíróságra 
 
Kirendelés alapján tárgyalja  
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• büntető nemperes ügyeket. 
 
Tárgyalási napja: péntek 
Tárgyalások helye:  2. sz. tárgyalóterem, 
Akadályoztatása esetén helyettesíti: 5. számú tanács 
 

9. számú tanács* 
 
Dr. Vincze Zoltán paksi járásbírósági bíró, kirendelve a Tamási Járásbíróságra. 
Tárgyalja  

• a büntető peres ügyeket, 
• a fiatalkorú elkövetők ellen indult ügyeket, 
• a közlekedési bűncselekményeket. 

 
Tárgyalási napja:  csütörtök 
Tárgyalások helye: 1. számú tárgyalóterem 
Akadályoztatása esetén helyettesíti: 10. számú tanács 
 
 

10. számú tanács* 
 
Csibáné Dr. Bőcz Andrea paksi járásbírósági bíró, kirendelve a Tamási Járásbíróságra. 
Tárgyalja  

• a büntető peres ügyeket, 
• a fiatalkorú elkövetők ellen indult ügyeket, 
• a közlekedési bűncselekményeket. 

 
Tárgyalási napja: csütörtök 
Tárgyalások helye: 3. sz. tárgyalóterem 
Akadályoztatása esetén helyettesíti: 9. számú tanács 
 
 
 
 
 

Az ügyek kiosztásának módja 
 

A szakosodásnak és a leterheltségnek megfelelően, a kizárási szabályok figyelembevételével 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. 
 

Eltérés az ügyelosztás rendjétől 
  
Az ügyelosztási sorrendtől a szignálást végző vezető kizárólag az alábbi okokból térhet el/kell 
eltérnie: 
 ·      újrainduló ügyek esetén az ügyet lehetőség szerint arra a bíróra kell szignálni, aki az  
        előzményi ügyben a befejező határozatot hozta,  
·       eljárási törvényben meghatározott esetekben, 
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·       peren kívüli ügyek esetében, amennyiben van alapügy, az új ügy az alapügyet intéző 
        tanácsra történő szignálással, 
·      a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi. CLXI. törvény 11.§ (2)  
       bekezdése szerinti, a bíróság működését érintő fontos okból 
   
 

Az ügyek átosztása 
 
 Az  ügyelosztást végző vezető a már kijelölt tanács helyett az ügy intézésére másik tanácsot jelöl ki 
 ·      a bíró/titkár kizártsága esetén, ha folyamatban lévő ügyben a bíró a kizárási okot  
        maga jelentette be, a kizárásához hozzájárult, vagy a bíró kizárásáról határozatot 
        hoztak, 
·      az addig eljárt bíró/titkár szolgálati viszonya megszűnt, vagy 45 napot meghaladóan  
  tartósan távol van. 
  
Az ügyelosztást végző vezető a már kijelölt tanács helyett az ügy intézésére másik tanácsot jelölhet ki 
 ·      az ügyek jellegére figyelemmel az egyes bírák/titkárok közötti munkateher kirívó  
        aránytalanságának megszüntetése és az egyenletes munkateher biztosítása  
       érdekében, az igazgatási ellenőrzés eredményeképpen az ügyek ésszerű időn belül  
       történő befejezése, vagy az ügyhátralék feldolgozása másként nem biztosítható, 
·      ha az eljáró tanács elnöke írásban indokolt kérelmére az igazgatási vezető az  
       átosztást megalapozottnak tartja.  
 
Szekszárd, 2015. július 14. napján  
 
                                                                  Dr. Csullag Józsefné 
        a törvényszék elnöke 
 
 


