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A SZEKSZÁRDI KÖZIGAZGATÁSI ÉS MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG 
2 0 1 4.  évi 

ÜGYELOSZTÁSI RENDJE 
 
 

A Szekszárdi Munkaügyi Bíróság elnöke 2012.El.III.A.2/2. számú javaslatának, valamint az 
SZMSZ 75. §-ának figyelembevételével a Szekszárdi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 

2014. évi ügyelosztási rendjét az alábbiak szerint határozom meg: 
 

1. számú tanács 
 

Deutschné Dr. Kupusz Ildikó közigazgatási és munkaügyi bírósági elnök (2.M., 2 K.) 

 

Tárgyalja a bíróság hatáskörébe utalt alábbi ügyfajtákat: 

− a munkaviszonyból és a munkaviszony jellegű jogviszonyból származó pereket, 

− a munkaügyi ellenőrzés, a munkavédelem keretében hozott közigazgatási határozat 

bírósági felülvizsgálata iránti pereket,  

− a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvény alapján 

a megyei munkaügyi központ által hozott közigazgatási határozat bírósági 

felülvizsgálata iránti pereket,  

− a társadalombiztosítási határozat bírósági felülvizsgálata iránti pereket, 

− szükség szerint a Pp. XX. fejezetének hatálya alá tartozó egyéb közigazgatási 

határozat bírósági felülvizsgálata iránti pereket. 
 

Tárgyalási napok:   hétfő, szerda 

Tárgyalások helye:   hétfő III. emelet 320. sz. tárgyalóterem 

    szerda III. emelet 321. sz. tárgyalóterem 

Akadályoztatása esetén helyettesíti: a 3. számú tanács 

 

2. számú tanács 
 
Dr. Csullag József közigazgatási és munkaügyi bírósági bíró (1.M., 1.K.) 

 

Tárgyalja a bíróság hatáskörébe utalt alábbi ügyfajtákat: 

− a munkaviszonyból és a munkaviszony jellegű jogviszonyból származó pereket, 

− a munkaügyi ellenőrzés, a munkavédelem keretében hozott közigazgatási határozat 

bírósági felülvizsgálata iránti pereket,  

− a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvény alapján 

a megyei munkaügyi központ által hozott közigazgatási határozat bírósági 

felülvizsgálata iránti pereket,  
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− a társadalombiztosítási határozat bírósági felülvizsgálata iránti pereket, 

− szükség szerint a Pp. XX. fejezetének hatálya alá tartozó egyéb közigazgatási 

határozat bírósági felülvizsgálata iránti pereket. 
 

Tárgyalási napok:   hétfő, péntek 

Tárgyalások helye:   III. emelet 321. sz. tárgyalóterem  

Akadályoztatása esetén helyettesíti: az 1. számú tanács 

 

3.számú tanács 
 

Dr. Pesthyné Dr. Pámer Andrea  közigazgatási és munkaügyi bírósági bíró (3.M., 3.K.) 

 

Tárgyalja a bíróság hatáskörébe utalt alábbi ügyfajtákat: 

− a munkaviszonyból és a munkaviszony jellegű jogviszonyból származó pereket, 

− a munkaügyi ellenőrzés, a munkavédelem keretében hozott közigazgatási határozat 

bírósági felülvizsgálata iránti pereket,  

− a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvény alapján 

a megyei munkaügyi központ által hozott közigazgatási határozat bírósági 

felülvizsgálata iránti pereket,  

− a társadalombiztosítási határozat bírósági felülvizsgálata iránti pereket, 

− szükség szerint a Pp. XX. fejezetének hatálya alá tartozó egyéb közigazgatási 

határozat bírósági felülvizsgálata iránti pereket. 
 

Tárgyalási napok:   kedd, csütörtök 

Tárgyalások helye:   III. emelet 321. sz. tárgyalóterem  

Akadályoztatása esetén helyettesíti: a 2. számú tanács 

 

4. számú tanács 
 

Dr. Hum Ferenc  közigazgatási és munkaügyi bírósági bíró (4.K.) 

 

Tárgyalja a bíróság hatáskörébe utalt alábbi ügyfajtákat: 

− a Pp. XX. fejezetének hatálya alá tartozó közigazgatási határozat bírósági 

felülvizsgálata iránti pereket. 
 

Tárgyalási napok:   szerda, péntek 

Tárgyalások helye:   IV. emelet 2. sz. tárgyalóterem  

Akadályoztatása esetén helyettesíti: a közigazgatási és munkaügyi bíróság elnöke által 

kijelölt bíró 

 

5. számú tanács 
 

Dr. Bonnyai Réka  szekszárdi járásbírósági titkár (5.Mpk., 5.Vh.) 
 

A Szekszárdi Törvényszék elnökének kirendelése alapján intézi a bíróság hatáskörébe 

utalt munkaügyi nemperes, közigazgatási nemperes és végrehajtási ügyeket. 

  

Akadályoztatása esetén a bíróság rangidős bírája helyettesíti. 
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Ügyek kiosztásának módja: 
A szakosodásnak és a leterheltségnek megfelelően az ügyek elosztására a közigazgatási 

és munkaügyi bíróság elnöke jogosult. A közigazgatási és munkaügyi bíróság elnöke 

mint tárgyalási tevékenységet folytató bírósági vezető saját személye vonatkozásában is 

ellátja az ügyek elosztásának feladatát. A közigazgatási és munkaügyi bíróság elnökét 

akadályoztatása esetén a közigazgatási és munkaügyi bíróság rangidős bírája 

helyettesíti. 

 

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

 

         Dr. Csullag Józsefné 

                              törvényszéki elnök 
              
 
 
 
 

 


