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A NYÍREGYHÁZI KÖZIGAZGATÁSI ÉS MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG 2016. JANUÁR 4. NAPJÁTÓL ÉRVÉNYES 

ÜGYELOSZTÁSI RENDJE 
 

Bíró/Titkár Ügyszak Tanács 
Tárgyalási 

nap 

Tárgyaló-

terem 
Helyettesítés Írnok/Tisztviselő 

Dr. Tass Edina munkaügy 1. szerda B/II/69. Dr. Enyedi István Ujjné Tamás Ilona 

Dr. Bodnár József munkaügy 2. 
kedd, 

csütörtök 
B/II/69. 

K: Dr. Szabóné 

     dr. Bubrik Katalin 

Cs: Dr. Tass Edina 

Bajkó Judit 

Jászai Julianna munkaügy 3. 
kedd, 

csütörtök 
B/II/70. Dr. Tass Edina Tatár Józsefné 

Dr. Szabóné 

dr. Bubrik Katalin 
munkaügy 4. 

hétfő, 

szerda 
B/II/68. Dr. Bodnár József Alagi Ágnes 

Dr. Enyedi István munkaügy 6. 
kedd, 

csütörtök 
B/II/68. 

Dr. Szabóné 

dr. Bubrik Katalin 
Fejesné Sira Bernadett 

Dr. Bucskó István közigazgatási 10. 
hétfő, 

szerda 
B/II/70. 

H: Dr. Szilágyi Ildikó 

Sz: Juhászné 

      dr. Bartha Ildikó 

Bacsa Adrienn 

Juhászné 

dr. Bartha Ildikó 
közigazgatási 15. 

kedd, 

csütörtök 
A/II/51. 

K: Dr. Bucskó István 

Cs: Dr. Szilágyi Ildikó 
Györfiné Szabó Judit 

Dr. Szilágyi Ildikó közigazgatási 17. 
szerda, 

péntek 
A/II/51. 

Sz: Juhászné 

      dr. Bartha Ildikó 

P: Dr. Bucskó István 

Koós Erika 

Dr. Hutás Nelli 

munkaügyi- 

közigazgatási nem peres 

és végrehajtás 
20. péntek B/II 68., 69. 

a bírák ügyszakos 

elkülönítéssel a 

tanácsszámok növekvő 

sorrendjében 

 

 

Irodai dolgozók: 

Adami Judit   - tisztviselő, elnöki irodavezető 

Papp Gabriella  - tisztviselő, munkaügyi ügyszak 

Takács Mária   - tisztviselő, közigazgatási ügyszak 

 

Dr. Bartókné dr. Kerekes Krisztina közigazgatási ügyszakos bíró tartós távollét miatt nem szerepel az ügyelosztási rendben. 

 

Az ügyelosztás végzi: 

Dr. Tass Edina, a Nyíregyházi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság elnöke, távolléte esetén dr. Bucskó István, illetve az elnök által kijelölt bíró. 

 

Az ügyelosztás rendje 

- A munkaügyi perek és a Pp. 349. § (4) bekezdés hatálya alá tartozó perek a munkaügyi ügyszakos bírák között érkezés szerint, a tanácsszámok 

növekvő sorrendjében kerülnek kiosztásra azzal, hogy az elnök az Országos Bírósági Hivatal elnökének 6/2015. (XI.30.) OBH utasítása a bíróságok 

igazgatásáról rendelkező szabályzatában biztosított tárgyalási kedvezménye miatt csak minden 7. pert kapja. Az elnökre nem kerül kiosztásra olyan per, 

amelynek alperese a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság. Amennyiben ilyen ügy jutna rá, a tanácsszám szerint következő bíró kapja, 

míg az elnök az ezt követően érkezett ügyet. Dr. Jászai Julianna kiosztást – közelgő felmentésére tekintettel – nem kap. 

 

- A közigazgatási perek a csak közigazgatási ügyszakos bírák között érkezés szerint, a tanácsszámok növekvő sorrendjében kerülnek kiosztásra. 

 

Kivételt képez a fentiek alól az újraindult ügyek szignálása (félbeszakadás, felfüggesztés, szünetelés, Pp. 130. §-a szerinti elutasítás, a Nyíregyházi 

Törvényszék, illetve a Kúria új eljárásra kötelező határozata), mert ebben az esetben az alapügyben eljárt bíró kapja ismételten. Amennyiben ez a bíró 

bíróságunkon már nem ítélkezik, az elnök az egyenletes leterheltség biztosítása mellet osztja át. Perújítás esetén – ügyszakon belül – a következő 

tanácsszámú bíró kapja az ügyet. 

 

Elfogultság, kizárás esetén lehetőleg ügyszakon belül a tanácsszámok növekvő sorrendjének figyelembe vételével kerülnek egymást követően az ügyek 

átosztásra. Az így keletkező esetleges havi többletkiosztás a következő hónap elején kerül korrigálásra. 

 

Az elnök a BÜSZ 32. § (1) és (2) bekezdése alapján szolgálati érdekből a fenti ügyelosztási rendtől eltérhet, melyet a havi kiosztó íven rögzít. 

 

Nyíregyháza, 2016. január 4. 

 

               Dr. Tass Edina 

                elnök 
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