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A KECSKEMÉTI KÖZIGAZGATÁSI ÉS MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG
ÜGYELOSZTÁSI RENDJE

A bíróságok  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2011.  évi  CLXI.  törvény 
(Bszi.) 19. § (1) bekezdése szerint a közigazgatási és munkaügyi bíróság első 
fokon jár el

a) a közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálata iránti,
b)  a munkaviszonyból  és a munkaviszony jellegű jogviszonyból származó, 

valamint
c) a törvény által hatáskörébe utalt egyéb ügyekben.

Az alábbi ügyelosztási rendet - a bírói tanács és a kollégiumok véleményének 
ismeretében  -  a  Kecskeméti  Törvényszék  elnöke  a  Bszi.  9-11.§  alapján 
határozta meg.

1./  A  bíróságon  működő  tanácsok  száma  és  összetétele,  az  általuk 
tárgyalt ügyek köre, a helyettesítés rendje

1.M. Tanács, vezeti:   Dr. Péter Edit bíró

A  Pp.  XXIII.  fejezetében  felsoroltak 
szerinti  munkaviszonyból  és 
munkaviszony  jellegű  jogviszonyból 
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származó  perek,  a  Pp.  349.  §  /4/ 
bekezdésében  felsorolt  munkaügyi 
bíróság  hatáskörébe  tartozó 
munkavédelmi  ellenőrzés  keretében 
hozott,  illetve  a  foglalkoztatás 
elősegítéséről,  és  a  munkanélküliek 
ellátásáról  szóló  törvény  alapján 
meghozott  közigazgatási  határozatok 
bíróság  általi  felülvizsgálata  iránti  perek. 
Továbbá  társadalombiztosítási  határozat 
bíróság általi felülvizsgálata iránti perek. 

Helyettesíti: Dr. Gál Attila

Tárgyal: földszint  26.  számú 
tárgyalóteremben,  kedden  és 
csütörtökön.

A bíró beosztott ügykezelője: 

Harlacherné Csavera Anikó tisztviselő

3.M. tanács vezeti: Dr. Gál Attila bíró 
 
A  Pp.  XXIII.  fejezetében  felsoroltak 
szerinti  munkaviszonyból  és 
munkaviszony  jellegű  jogviszonyból 
származó  perek,  a  Pp.  349.  §  /4/ 
bekezdésében  felsorolt  munkaügyi 
bíróság  hatáskörébe  tartozó 
munkavédelmi  ellenőrzés  keretében 
hozott,  illetve  a  foglalkoztatás 
elősegítéséről,  és  a  munkanélküliek 
ellátásáról  szóló  törvény  alapján 
meghozott  közigazgatási  határozatok 
bíróság  általi  felülvizsgálata  iránti  perek. 
Továbbá  társadalombiztosítási  határozat 
bíróság általi felülvizsgálata iránti perek. 

Helyettesíti: Dr. Péter Edit

Tárgyal: I.  emelet  132.  számú 
tárgyalóteremben, hétfőn és szerdán. 
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A bíró beosztott ügykezelője: 
Kisné Bodri Marianna tisztviselő

4.  K./  M. tanács vezeti:  Kispálné dr. Józsa Adrienn bíró 
 

A  Pp.  XXIII.  fejezetében  felsoroltak 
szerinti  munkaviszonyból  és 
munkaviszony  jellegű  jogviszonyból 
származó  perek,  a  Pp.  349.  §  /4/ 
bekezdésében  felsorolt  munkaügyi 
bíróság  hatáskörébe  tartozó 
munkavédelmi  ellenőrzés  keretében 
hozott,  illetve  a  foglalkoztatás 
elősegítéséről,  és  a  munkanélküliek 
ellátásáról  szóló  törvény  alapján 
meghozott  közigazgatási  határozatok 
bíróság  általi  felülvizsgálata  iránti  perek. 
Továbbá  társadalombiztosítási  határozat 
bíróság általi felülvizsgálata iránti perek.
 
A Pp. XX. fejezete szerinti közigazgatási 
határozatok bírósági  felülvizsgálata  iránti 
perek és nemperes ügyek.

Helyettesíti: Dr. Stefancsik Márta

Tárgyal: I.  emelet  109.  számú 
tárgyalóteremben,  kedden  és 
csütörtökön. 

A bíró beosztott ügykezelője:
Pritz Hajnalka tisztviselő

5.  K/M  .tanács vezeti:   Dr. Szrapkó Ágnes bíró 

A  Pp.  XXIII.  fejezetében  felsoroltak 
szerinti  munkaviszonyból  és 
munkaviszony  jellegű  jogviszonyból 
származó  perek,  a  Pp.  349.  §  /4/ 
bekezdésében  felsorolt  munkaügyi 



                                                    -                  4                -
bíróság  hatáskörébe  tartozó 
munkavédelmi  ellenőrzés  keretében 
hozott,  illetve  a  foglalkoztatás 
elősegítéséről,  és  a  munkanélküliek 
ellátásáról  szóló  törvény  alapján 
meghozott  közigazgatási  határozatok 
bíróság  általi  felülvizsgálata  iránti  perek. 
Továbbá  társadalombiztosítási  határozat 
bíróság általi felülvizsgálata iránti perek. 

A Pp. XX. fejezete szerinti közigazgatási 
határozatok bírósági  felülvizsgálata  iránti 
perek és nemperes ügyek.
A  bírónő  munkaideje  1/2-ben  a 
Kecskeméti  Törvényszékre  kerül 
felrendelésre.

Helyettesíti: Dr. Stefancsik Márta

Tárgyal: I.  emelet  132.  számú 
tárgyalóteremben,  kedden  és 
csütörtökön. 

A bíró beosztott ügykezelője: 
Csurgai Anikó írnok

6.M.tanács vezeti: Dr. Ferencz Szilvia bíró 

A  Pp.  XXIII.  fejezetében  felsoroltak 
szerinti  munkaviszonyból  és 
munkaviszony  jellegű  jogviszonyból 
származó  perek,  a  Pp.  349.  §  /4/ 
bekezdésében  felsorolt  munkaügyi 
bíróság  hatáskörébe  tartozó 
munkavédelmi  ellenőrzés  keretében 
hozott,  illetve  a  foglalkoztatás 
elősegítéséről,  és  a  munkanélküliek 
ellátásáról  szóló  törvény  alapján 
meghozott  közigazgatási  határozatok 
bíróság  általi  felülvizsgálata  iránti  perek. 
Továbbá  társadalombiztosítási  határozat 
bíróság általi felülvizsgálata iránti perek. 
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A Pp. XX. fejezete szerinti közigazgatási 
határozatok bírósági  felülvizsgálata  iránti 
perek.

Jelenleg tartósan távol.

8.   M./  K. tanács vezeti:        Dr. Csordásné dr. Ódor Erzsébet Edit 
bíró 

Bajai Városi Bíróságról 
kirendeléssel

 
A  Pp.  XXIII.  fejezetében  felsoroltak 
szerinti  munkaviszonyból  és 
munkaviszony  jellegű  jogviszonyból 
származó  perek,  a  Pp.  349.  §  /4/ 
bekezdésében  felsorolt  munkaügyi 
bíróság  hatáskörébe  tartozó 
munkavédelmi  ellenőrzés  keretében 
hozott,  illetve  a  foglalkoztatás 
elősegítéséről,  és  a  munkanélküliek 
ellátásáról  szóló  törvény  alapján 
meghozott  közigazgatási  határozatok 
bíróság  általi  felülvizsgálata  iránti  perek. 
Továbbá  társadalombiztosítási  határozat 
bíróság általi felülvizsgálata iránti perek. 

Helyettesíti: Dr. Péter Edit

Tárgyal: Bajai  Városi  Bíróság,  I.  emelet 
17.  számú  tárgyalóteremben,  hétfőn  és 
szerdán. 

A bíró beosztott ügykezelője: 
Resár Péterné tisztviselő 

14  .K./  M.   tanács vezeti:  Dr. Stefancsik Márta Anna bíró 
 

Elnöki ügyek

A Pp. XX. fejezete szerinti közigazgatási 
határozatok bírósági  felülvizsgálata  iránti 
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perek,  különösen   adó-,  vám-, 
társadalombiztosítási  járulék-,  illetve 
illetékkötelezettséggel kapcsolatos perek, 
továbbá nemperes ügyek.

A  Pp.  XXIII.  fejezetében  felsoroltak 
szerinti  munkaviszonyból  és 
munkaviszony  jellegű  jogviszonyból 
származó  perek,  a  Pp.  349.  §  /4/ 
bekezdésében  felsorolt  munkaügyi 
bíróság  hatáskörébe  tartozó 
munkavédelmi  ellenőrzés  keretében 
hozott,  illetve  a  foglalkoztatás 
elősegítéséről,  és  a  munkanélküliek 
ellátásáról  szóló  törvény  alapján 
meghozott  közigazgatási  határozatok 
bíróság  általi  felülvizsgálata  iránti  perek. 
Továbbá  társadalombiztosítási  határozat 
bíróság általi felülvizsgálata iránti perek. 

Helyettesíti: Kispálné Dr. Józsa Adrienn

 Tárgyal: földszint 26. számú tárgyalóteremben, hétfőn és szerdán. 

A bíró beosztott ügykezelője: 
Medgyesi Lászlóné tisztviselő 

A bírákat akadályoztatásuk esetén az azonos ügyekben való eljárásra jogosult 
bírák helyettesítik. 

9  .   M  pk  ./  K  pk  . tanács vezeti:           Labancznéné dr. Ficsór Adél titkár

Valamennyi  peren  kívüli  és  végrehajtási 
ügy,  az  adóhatóság  ellni  ügyek 
kivételélével.

Helyettesíti: Kispálné Dr. Józsa Adrienn

2./ Az ügyek elosztására jogosult

Dr. Stefancsik Márta Anna elnök, akadályoztatása esetén az általa írásban 
kijelölt bíró.
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3./ Az ügyelosztás módszere

a./ Munkaügyi és társadalombiztosítási perek
Az  ügyelosztás  módszere  a  Pp.  XXIII.  fejezetében  meghatározott 
munkaviszonyból és munkaviszony jellegű jogviszonyból származó perek és a 
XX.  fejezetében  (341.§)  meghatározott  társadalombiztosítási  határozat 
bírósági felülvizsgálata iránt indított perekben a bírósági ügyvitel szabályairól 
szóló  14/2002  (VIII.1)  IM  rendelet  (Büsz.)  31.  §  b.),  d.)  és  i.)  pontja 
alkalmazásával az alábbi:

Az érkezés sorrendjében egyesével:
1.M.tanács, 3.M.tanács 
majd ugyanebben a sorrendben folytatódik az ügyelosztás azzal, hogy a Baja 
város székhelyű alperesek ellen indított  perek -  a 8.M. tanács folyamatban 
lévő ügyeinek figyelembevételével – erre a tanácsra kerülnek kiosztásra, míg 
az  5.M.  tanács  részére  a  kiosztás  úgy  történik,  hogy  minden  hónapban  a 
tanács folyamatban lévő ügyeinek 1/3-a legyen munkaügy. 

A nemperes ügyek az 1.M., 3.M. és 5.M. tanács között a Büsz.31.§ a.) pontja 
alapján  az  érkezés  sorrendjében  egyesével  történik  a  titkár  eljárásának 
kizártsága esetén.

b./ Közigazgatási perek
A  közigazgatási  határozat  bírósági  felülvizsgálata  iránt  indított  perekben  a 
Büsz. 31.§.f.) pontja alapján a kiosztás az ügy tárgya szerint történik. 
Az  adó-,  vám-,  társadalombiztosítási  járulék-,  illetve  illetékkötelezettséggel 
kapcsolatos  perek  a  4.K.  és  14.K.  tanácsokra  kerülnek  kiosztásra,  a 
fennmaradó  ügyek  pedig  az  5.K.  tanácsra  azzal,  hogy  az  5.M.  tanács 
közigazgatási  ügyeinek  aránya  a  tanács  folyamatban  lévő  ügyeinek  2/3-a 
legyen. Az arányos munkateher érdekében  az 5.M. tanács ügycsoportjait is 
tárgyalhatja a 4.K. és 14.K. tanács.

A nemperes ügyek elosztása a 4.K., 5.K. és 14.K. tanács között a Büsz.31.§ 
a.)  pontja  alapján  az  érkezés  sorrendjében  egyesével  történik  a  titkár 
eljárásának kizártsága esetén.

További rendelkezések:
A korábban kiosztott ügyek átosztásakor is a fenti szabályok érvényesülnek.

Az  arányos  munkateher  biztosítása  érdekében  a  bíróság  elnöke  az 
időszerűségi  mutatókat  negyedévente  megvizsgálva  a  fenti  kiosztási 
sorrendtől  ideiglenesen  eltérhet.  Ennek  megállapításai  alapján  az  ügyek 
munkaigényességét  figyelembe  véve  egyedi  kiosztást  tehet.  A  különösen 
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munkaigényes  ügyek  ilyen  kiosztása  esetén  is  azonban  a  fenti  kiosztási 
rendnek kell érvényesülnie

A Bszi. 9.§ (1) bekezdése szerint az ügyelosztási rend a tárgyévben szolgálati 
érdekből  vagy a bíróság működését  érintő fontos okból  módosítható.  A (2) 
bekezdés  kimondja,  hogy  ha  a  bírót  a  bíróságra  az  ügyelosztási  rend 
meghatározását  követően  rendelik  ki,  az  ügyelosztási  rendet  ennek 
megfelelően ki kell egészíteni.

Kecskemét, 2014. december 3. napján

dr. Stefancsik Márta Anna s.k.
                                                                                                   elnök
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