
Nyiregyhf zil(dzigazgatr{si 6s Munkaiigyi Bfr6srig Ugyelosztdsi rend tervezete
2019.6v janurir 1. - december 31.

1. Alapadatok

l.\. Az tigyelosztasi rendet meghatarozo vezero: Dr. Tass Edina elnok

1,2" A Nyiregyh6zi l(oztgazgat6si ds Munkar-igyi Bir6s6g iigyeloszt6si rendjdt a bir6sagok
szervezerdtiil es igazgat6sdrol szolo 2011. dvi CLK. t6r'vdny (tov6bbiakban Bszi.) q" Sif l
bekezddse alapjdn - figyelemmel a 612015, (XI. 30.) OBH uiasitas (tov6bbiakban tisz.;"tis.
$ (l) bekezddseben meghatdrozott elvekle - a bir6kkal valo egye)tetdst kovetoen a Bir6i
Tan6cs ds a kolldgiumok vdlemdnydnek ismeretdben a 2019. evre vonatkoz6an az alihbjak
szerint hatdrozorn meg:

.2.A bfrrisf gon m iil<iid6 iigyszakok

2. A bir6s6gon kozigazgattsi es munkarigyi tigyszak mirkodik,

2. L Murkai.igyi tigyszak:
2.1,I elsofokir munkatigyi peres rigy
2.1.2. rnunkaugy nemperes tigy

2,2. Kozigazgatdsi tigy szak
2.2.L elsofokir kozigazgat6si tigy
2.2.2. kozigazgatdsi nemperes rigy

3. Ugyszakol< szerinti i.i gyl<iosztf s

3'1' Az tigykioszt6va az elndk jogosult, tdvolldte eseten a Nyiregyhazi K1zigazgat6si es
Munkar'igyi Bir'6sag birdi a Nyiregyhdzi Tdrvdnyszdk Szer.vezeti es HaukoOe rl
s zab 6ly zatdb an me gh ardr o zott he ly ette s itd s i rend s zeri nt.

3.2. Az dltalanosan all<almazott tlgykiosztds sordn alkalmazott iigyelosztdsi n-r6dszer azlrsz, lI6,
$ (1) bekezdes i) pontj6ban meghatlrozott drkezdsi sorrend.

3'4. Az dltalfuiosan alkahnazott ugykiosztdsi rn6dszertol tdltdno eltdrds esetei meghattrozirsa,
amelyek ktil6r-rosen

3.4.1. Eltdres azigy t|rgydhoz kepest
3 ,4,1.1 , I(ien-relt r-igy

3,4.2. P etjogi helyzethez kdpest
3'4.2.1, Soronkivtili, vagy neghatdrozott hat6ridon belill intdzendo risv
3.4.2,2. Egyesitds, egytittes elbir6l6s vdgett
3,4.2.3 . Bir 6 l<izin: itsa miatt
3'4.2.4' Azngy elozmdnyi elj6ras6val fenn6ll6 szoros dsszefiiggds rniatt
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3.4.3. F.gyenletes munkateher biztosit6sa vesett
3.4,3.1 . Ugyhatraldk feldolgozdsa mia=tt
3,4.3,2. Ugy munkaigdnyessdge, terjedelme miatt
3.4.3.3' Az i"igyek drkezdsdbol ad6d6 egyeniotlensdg kiktiszobdldse drdekdben

3.4,4, E gyeb kdrtilmenyekhez kdpest
3.4,4.1, itdlkezesi szrinet tartama alatt vagy miatt
3.4,4,2. Bir6 tdvolldte miatt - figyelemrnel az rigy jellegdre
3,4.4,3. Bir6 szolgalati viszonydnak megszundse miatt
3,4.4.4. Biro rart6s (30 napot meghalad6) tdvolldte rniatt
3,4.4.5. Tcjbb szempont egytittes fenn6lldsa

3.4.5. Egydb tervezheto kivetelek

Az elnok negyhavonkdnt megvizsg6lja a kiosztdsnak a bir6h kozotti munkateher ielentos
eltdrdsdt eredmdnvezo hat6s6t.

3,5' Az birosdg vezetoje az erkezest sorrend szerint kiosztott tigyek koziil iigyszakonkdnt mindel
13. rigyet kapja, valamint valamennyi elnoki iigycsoportbatarto.zo tgyei.

3.6. Az tigykioszt6s menete
3.6.1 . A kiosztand6 rigy bemutatdsa az rigykiosztasra jogosultnak

A kezdoiratot ds a kezdoilatkdnt kezelendo iratot az esetleges elozmdnyi iratokkal
felszerelve a lajstromba tortdno bejegyzds napjan, de legkdsobb az drkezdst koveto
munkanapon a kezeioirodai dolgoz6 bemutatja az ugyelosztdsra jogosult vezetonek.

3,6,2. Az irat ftja, a l<ozremiikcjdok feladatai
A kioszt6st kcjvetoen a kezeloirodai dolgoz6 a BIIR-ben rogziti a tandcssz6mot,
ellenorzi az igytirgyat ds a sflyszdmot, majd a kioszt6st koveto nrunkanapon
bemutatja az fgy elintdzdsdre kijelctlt bir6nak.

3.1 . Az dtosztds rendje
3,7 .1. Az 6tosztAs esetei

3.l .1.1, Bir6 ktzdrdsa
3.7 .1 .2, Bir6 tart6s t6vollete
3.7 .1.3. Egyenletes munkateher biztosit6sa
3 .7 ,1 ,4, UgyhAtralek feldolgoz6sa
3 ,7 .l .5, Ugyek egyesitdse, egyiittes elbfr6l6sa
3.7 .1.6. Elozmdnyi vagy mintaperre perre tekintettel
3.7 .1 .7 . Tandcs eld r-rtalds

3.7 .1.8. Egyesbir6 ele utal6s
3.7 .1.9. Esvdb ok

3.7 .2. Eljdrds rigy d"tosztdsakor
Ugyfdl 6ltal bejelentett elfogults6gi kifog6s esetdn, amennyiben a bir6 nem drzi mag6t
elfbgultak, a bir6s6g mds birdja nemperes elj6r'6s soran dcjnt a ktzirttsi kdrelern
alaposs69dr6l.
A bir6 elfogultsdgdnak esetdn a beielentdse elnoki sz6mra keriil iktatasra. maid
atoszt6sra kenil a bir6sdg m6s bir6j 6r a az :ogy,
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A bir6s69 elien bejelentett elfogults6gi kifog6s, illetve az birosdg elfogr-rltsdga,
valamint az elnokkel szernben benyiijtott elfogultsdgi kifogds esetdn elncjki szdmra
iktatdst kovetoen az lJ,gy elj616 bir6sdg kijelcildse vegett nregkrilddsre kertil az eli6rdsi
tolvdnyekben me ghatdrozott bir6 s6gnak.
Cdlszeruseg ok, illetve amennyiben kor6bban eljdr6 bir6ltitktr az eljardsban
akadiiyozottsdga miatt kerUl tttoszlisra az l.J'gy, a kezeloiroda az rigyet bemutatia az
elnoknek.

3.8. Az iigyelosztfsi rend I melldkleteltartalmaz.
l. sziintu ntell,lklet: 

1_)l:1.r*-t^h,trzi^Kdzi}azgatfsi 
ds Munlcaiigyi Bir6s6gra beosztott bir'6k

sr!qr rrrlwawrr.r6!9k

Nyiregyhdza, 2018. november 23.

\t \-
Dr. Tass Edina

elndl<



1. számú melléklet 

 

A Nyíregyházi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra beosztott bírók által intézett ügyek 

 

A melléklet időbeli hatálya: 2019. január 1. - december 31. 

Tanácsszám Név Intézett ügycsoport 

1. Dr. Tass Edina 

elsőfokú munkaügyi peres ügy 

munkaügy nemperes ügy 

elsőfokú közigazgatási ügy 

közigazgatási nemperes ügy 

2. Dr. Bodnár József 

elsőfokú munkaügyi peres ügy 

munkaügy nemperes ügy 

elsőfokú közigazgatási ügy 

közigazgatási nemperes ügy 

4. Dr. Szabóné dr. Bubrik Katalin 

elsőfokú munkaügyi peres ügy 

munkaügy nemperes ügy 

elsőfokú közigazgatási ügy 

közigazgatási nemperes ügy 

6. Dr. Enyedi István 

elsőfokú munkaügyi peres ügy 

munkaügy nemperes ügy 

elsőfokú közigazgatási ügy 

közigazgatási nemperes ügy 

10. Dr. Bucskó István 

elsőfokú munkaügyi peres ügy 

munkaügy nemperes ügy 

elsőfokú közigazgatási ügy 

közigazgatási nemperes ügy 

15. Juhászné dr. Bartha Ildikó 

elsőfokú munkaügyi peres ügy 

munkaügy nemperes ügy 

elsőfokú közigazgatási ügy 

közigazgatási nemperes ügy 

17. Dr. Szilágyi Ildikó 

elsőfokú munkaügyi peres ügy 

munkaügy nemperes ügy 

elsőfokú közigazgatási ügy 

közigazgatási nemperes ügy 

101. 

Juhászné dr. Bartha Ildikó 

Dr. Szabóné dr. Bubrik Katalin 

Dr. Szilágyi Ildikó 

Dr. Tass Edina 

tanács elé utalt közszolgálati és egyéb 

közigazgatási perek 

102. 

Dr. Bodnár József 

Dr. Bucskó István 

Dr. Enyedi István 

tanács elé utalt közszolgálati és egyéb 

közigazgatási perek 

 


