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érvényes ügyelosztási rendje 
 
 
A közigazgatási és munkaügyi bíróságon hét bírói tanács működik: 
 
 
  1. tanács: Dr. Varga Péter Pál (a közigazgatási és munkaügyi bíróság elnöke) 

  2. tanács: Dr. Pálfi Gabriella 

  5. tanács: Dr. Solymos Dóra 

  6. tanács: Dr. Karászi Gábor 

12. tanács: Dr. Maár Zsuzsanna 

13. tanács: Dr. Stettler Noémi 

14. tanács: pályáztatás alatt 

  
 A nemperes eljárásokban és a végrehajtási ügyekben a közigazgatási és 
munkaügyi bíróságra beosztott titkárok, dr. Bukovics Judit (titkári feladatkörbe 
tartozó közigazgatási nemperes ügyek, végrehajtási ügyek), dr. Kiss Evelin (titkári 
feladatkörbe tartozó munkaügyi nemperes ügyek, végrehajtási ügyek) járnak el. 
 
 Az 1-es, 2-es, valamint az 5-ös, 6-os számú bírói tanácsok az 1952. évi III. 
törvény (Pp.) 349. § (1) bekezdésében felsorolt ügyekben, valamint a (4) bekezdés 
szerinti, az ágazati párbeszéd bizottság létrejöttével kapcsolatos, az abban való 
részvétel, illetve a gyakorolt jogosultságok tárgyában hozott határozat, valamint a 
társadalombiztosítási határozat felülvizsgálata tárgyú jogvitákban ítélkeznek, valamint 
eljárnak a bírói hatáskörbe tartozó nemperes ügyekben.  
 
 A munkaügyi perben az első fokú bíróság – eltérő rendelkezés hiányában – 
ülnökök közreműködésével jár el (Pp. 349/A §). 
 
 A 12-es számú tanács a közigazgatási határozatok felülvizsgálata tárgyú 
ügyekben, valamint a Pp. 349. § (1) bekezdése szerinti, a munkaviszony 
megszüntetésével, a munkáltató egészségsértése miatti kártérítési felelősséggel, 
valamint a dolgozó anyagi felelősségével kapcsolatos ügyekben jár el. A 13-as számú 
bírói tanács a közigazgatási határozatok, közöttük a Pp. 349. § (4) bekezdése szerinti 
határozatok felülvizsgálata tárgyú ügyekben ítélkezik. A 14-es számú bírói tanács – 
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ide nem értve a Pp. 349. § (4) bekezdése szerinti ügyeket - a közigazgatási 
határozatok felülvizsgálata tárgyú ügyekben jár el. 
 
 

Akadályoztatás esetén: 
 

 
az 1-es számú tanács helyett a 2-es tanács; 

a 2-es tanács helyett az 5-ös tanács; 

az 5-ös tanács helyett a 6-os tanács; 

a 6-os tanács helyett az 1-es tanács jogosult eljárni; 

 

a 12-es tanácsot a 13-as tanács; 

a 13-as tanácsot a 14-es tanács; 

a 14-es tanácsot a 12-es tanács helyettesíti. 

 

Az akadályoztatott titkárt a másik titkár helyettesíti. 

 
 A közigazgatási és munkaügyi bíróságra érkezett ügyek elosztására a 
közigazgatási és munkaügyi bíróság elnöke jogosult. 
 
 

Az ügyek elosztása (szignálása) a következő rend szerint történik: 
 
 

A Pp. 349. §-a szerinti, a bíróság hatáskörébe tartozó ügyeket a kezelőiroda 
három nagyobb ügycsoportba sorolja. 
 
 
1-es ügycsoport: a Pp. 349. § (1) bekezdése szerinti munkaügyi perek, továbbá a Pp. 
349. § (4) bekezdése szerinti, az ágazati párbeszéd bizottság létrejöttével 
kapcsolatos, az abban való részvétel, illetve a gyakorolt jogosultságok tárgyában 
hozott határozat bírósági felülvizsgálata; bírói hatáskörbe tartozó, munkaügyi peren 
kívüli ügyként lajstromozott ügyek  
 
2-es ügycsoport: közigazgatási határozatok felülvizsgálatára irányuló, a Pp. 349. § (4) 
bekezdése szerinti egyéb ügyek 
 
3-as ügycsoport: társadalombiztosítási határozatok felülvizsgálatára irányuló, a Pp. 
349. § (4) bekezdése szerinti ügyek  
 

Az 1-es ügycsoportba sorolt ügyeket az elnök érkezésük (iktatási számuk) 
sorrendjében egyenként, a bírói tanácsok sorszámának növekvő sorrendjét követve 
osztja meg az 1-es és 2-es, valamint az 5-ös és 6-os, továbbá a 12-es tanácsok 
között azzal, hogy a 12-es számú tanácsra kizárólag a munkaviszony 
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megszüntetésével, a munkáltató egészségsértése miatti kártérítési felelősséggel, a 
dolgozó anyagi felelősségével kapcsolatos ügyek szignálhatók. Az 1-es tanács (elnök) 
minden negyedik szignálási körben az ügyek kiosztásánál figyelmen kívül marad. 

 
 
A 2-es ügycsoportba sorolt ügyeket a 13-as számú tanács intézi. 
 
 
A 3-as ügycsoportba sorolt ügyeket az elnök érkezésük (iktatási számuk) 

sorrendjében egyenként, a bírói tanácsok sorszámának növekvő számsorrendjét 
követve osztja meg az 1-es és 2-es, valamint az 5-ös és 6-os számú tanácsok között 
azzal, hogy az 1-es tanács (elnök) minden negyedik szignálási körben az ügyek 
kiosztásánál figyelmen kívül marad. 

 
 
A közigazgatási határozatok felülvizsgálata tárgyú további [nem a Pp. 349. § 

(4) bekezdése szerinti] ügyeket az elnök a 12-es, 13-as és 14-es tanács között az 
alábbiak szerint osztja meg: 

- az adó-, illeték és vámügyekben hozott határozatok felülvizsgálatára 
irányuló jogvitákban a 12-es és a 14-es számú tanács jár el; 

- a környezetvédelmi, építésügyi hatósági határozatok felülvizsgálata tárgyú 
jogvitákban, továbbá a menekültüggyel és a fogyasztóvédelemmel 
kapcsolatos ügyekben a 13-as számú tanács jár el; 

- a közigazgatási határozatok felülvizsgálatára irányuló további ügyeket a 
bíróság érkezésük (iktatási számuk) sorrendjében osztja meg a 13-as és a 
14-es számú bírói tanács között. 

 
 
Az ügyelosztási rendtől az eljárási törvényekben szabályozott esetekben, 

továbbá igazgatási úton, a bíróság működését érintő fontos okból lehet eltérni (a 
bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 10-11. §). 
 
 
 Székesfehérvár, 2013. december 10. 
 
 
 

Dr. Varga Péter Pál 
  a bíróság elnöke 

 
 
Záradék: 
 
A Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság ügyelosztási rendjét 
jóváhagyom. 
 
Székesfehérvár, 2014. január 8. 
 
      Dr. Gerber Tamás 
              a törvényszék elnöke 


