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l. Alapadatok

l.L Az tigyeloszt6si rendet meghat6rozo vezet6: Dr. Tass Edina eln6k igazgat(si f'eladatokat
ell6t6 biro

1.2' A Nyiregyhdzi Kdzigazgat6si 6s Munkaiigyi Biros6g iigyeloszt6si rendjdt a bir6s6gok
szewezet1,rol es igazgal"|s|rol szolo2011. dvi CLXL tdrvdny (tov6bbiakban Bszi.) 9 $i1)
bekezddse alapjdn - figyelemmel a 612015. (Xi. 30.) oBH uiasitds (tovabbiakban lrsz.)"lis.
$ (l) bekezddseben meghatfrozott elvekre - a bir6kkal va16 egyeztetdst kovetoen a Bir6i
Tan6csdsakollegiurnokvdlemdnydnekismeretebena20|9.6vfe-+€na+l€zoBn
jftnius 10. napjdt6l az althbiak szerint hat6rozom mes:

2.A bir6sf gon miihiidri iigyszakok

2' A bir6s6gon kdzigazgatitsies munkatigyi rigyszak mrikddik.

2. L Munkaiigyi iigyszak:
2.1.1 els6fokir munkarigyi peres tigy
2,1.2. munkai.igy nemperes iigy

2 .2, Ko zi gazgatdsi iigy s zak
2.2.1 . elsofokir kozigazgatdsi iigy
2.2.2. kozigazgat6si nemperes rigy

3. Ugyszakok szerinti iigykiosztr{s

3.1' Az tigykioszt6sra az elncjk jogosult, t6volldte eseten a Nyiregyhlzi Klzigazgat6si es
Munkatigyi Bir6s6g birdi a Nyiregyh6zi Torvenyszdk Szervezeti 6s Mrikoddsi
s zab iiy zat6b an me gh at6r o zott he ly ette s itds i rend s zeri nt.

3'2' Az 6ltal6nosan alkalmazott tigykiosztds sor6n alkalmazott iigyeloszt6si m6dszer azIrsz.Il6.
$ (1) bekezdds I pontjdban meghatdrozott tobb
t i gyel o s ztdsi m6 dsz er e gyu tte s e.

3'3. Kozigazgatdsi ds munkar)gyi r.igyszakban is az tigyek kiosztdsa a tantrcsszdmok n\vekvcj
sorrendidben, drkezdsi sorrendben kerr,ilnek kiosztdsra azzal, hogy az ardnyos munkateher-
me go s zt dst fo ly am at o s an .fi gye I e mb e ke I I v e nni,

3'4. Az 6ltal6nosan all<almazott iigykioszt6si modszertol tortdno eltdrds esetei meghattrozttsa,
amelyek ktilonosen

3 .4,1 . Eltdrds az 'jgy t6rgy ithoz kdpest
3.4.1 ,t . Kiemelt tigy
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3 .4.2. Perj ogi hely zethez kdpest
3 .4.2.1 . S oronkiviili, vagy meghat6.rozott hatdridon beliil
3.4.2.2. Egyesitds, egytittes elbir6l6s vdgett
3 .4,2.3 . Bft 6 kizhrfisa miatt

int6zendo tigy

3.4.2'4. Az ngy elozmenyi elj6r6s6val fenn6ll6 szoros osszefiiggds miatt

3.4.3. Egyenletes munkateher biztosit6sa vdsett
3.4.3.1. Ugyhdtraldk feldolgoz6sa miJtt
3.4.3.2, Ugy munkaigdnyessdge, terjedelme miatt
3.4.3.3. Az tigyek drkezesdbol ad6d6 egyenlotlenseg kikiiszoboldse drdekeben

3.4.4. Egy eb koriilmdnyekhez kdpest
3.4.4.1. itelkezdsi sztinet tartama alatt vagy miatt
3.4.4.2. Biro tdvolldre miatt * figyelemmer azrigy jellegdre
3.4.4.3. Biro szolgdlati viszonydnak megszrindse miatt
3.4.4.4, Bir6 tart6s (30 napot meghalado) tdvolldte miatt
3.4.4.5. Tobb szempont egyi.ittes fenn6ll6sa

3.4.5. E gy6b tervezheto kivetelek

Az elnok ndgyhavonkdnt megvizsg6lja a kiosztdsnak a bir6k kozotti munkateher jelentos
eltdrdsdt eredmdnye zo hatdslt.

3.5' Az bir6s6g vezetoie az erkezesi sorrend szerint kiosztott iigyek koziil tigyszakonkdnt minden+ & 6' tigyet kapja, valamint valamennyi elnoki tigycsoportbatartozo-1gy.t.

3.6. Az iigykiosztds menete
3.6.1. A kiosztand6 iigy bemutat6sa az tigykiosztdsra jogosultnak

A kezdoiratot ds a kezdoiratkdnt kezelendo ffarot az esetleges elozmenyi iratokkal
felszerelve a lajstromba tortdno bejegyzds napj6n, de legkdsobb az 6rkezdst koveto
munkanapon a kezeloirodai dolgozo bemutatja az tigyeloszt6sra jogosult vezet6nek.

3.6.2. Azkatitja, a kozremtikod6k feladatai
A kioszt6st kovet6en a kezeloirodai dolgoz6 a BIIR-ben rogziti a tan6cssz6mot,
ellen6rzi az igytdrgyat ds a srilyszdmot, majd a kiosztdst 

-koveto 
munkanapon

bemutada az figy elintdzdsdre kijel6lt bir6nak.

3.7. Az dtoszt6s rendje
3,7 .1. Az 6toszt6s esetei

3.7.Ll. Biro kizdrhsa
3.7 .1.2. Bir6 tart6s tdvolldte
3.7 .1.3. Egyenletes rnunkateher biztositAsa
3.7,1.4. Ugyh6tral6k feldolgoz6sa
3.7 .1,5. Ugyek egyesitdse, egyi.ittes elbir6ldsa
3.7.f .6. Elozmdnyi vagy mintapeffe perre tekintettel
3.7 .l .7 . Tan6cs ele utalds
3.7.1.8. Egyesbiro e16 r"rtal6s

3.7 .l .9. Egydb ok
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3.7 .2. Elj6r6s iigy dtoszt6sakor
Ugyfel 6ltal bejelentett elfogults6gi kifog6s esetdn, amennyiben a bir6 nem 6rzi mag6t
elfogultak, a bfr6sdg m6s birdja nemperes elj6r6s sor6n dont a kiztnilsi kdrelem
alaposs69616l.
A biro elfogults6gdnak eseten a bejelentdse elnoki sz6mra kerul iktat6sra, majd
6toszt6sra keriil a bir6s6g mds bir6j6raazigy.
A birosdg ellen bejelentett elfogultsdgi kifog6s, illetve az birosdg elfogults6ga,
valamint az elndkkel szemben benyirjtott elfogults6gi kifog6s eset6n elnctki sz1ira
iktatrist kovet6en az:rJ;gy eljdr6 bir6sdg kijelcildse vdgett megkrild6sre keriil az eljirasi
tcirvdnyekben meghatdrozofi bir6s6gnak,
Cdlszenisdg ok, illetve amennyiben kordbban elj6ro bir6/titkdr az elj6r6sban
akadalyozottsdga miatt kertil dtosztdsra az irgy, a kezeloiroda az tigyet bemutatja az
elnoknek.
Tandcs eld utalds esetdn az ilgy el5ad6 blroja az eredetileg az ugy elintdzdsdre kijetatt
blrd marad, mfg a szavazo b[r6t az elnok jetdti ki az ardnyos munkiteher
biztosltds dnak elve mellett.

3 .8 " Az iigyeloszt6si rend I mell6klet et tartalmaz.
I. szdmu melldklet: A Nyiregyhdzi Kdzigazgatdsi es Munkaiigyi Bir6sdgra beosztott bir6k

6ltal intezett tigyek

C6dl.t ?6{i
Dr, Tass Edina

t gazgatdsi fe I ad at o kk al
megbizott bir6





L sz6mir melldklet
A NyiregyhdziKdzigazgatdsi ds Munkatigyi Birosdgra beosztott birok 6ltal intezett iigyek

A melldklet idobeli hatiiya:2019. ifnius 15. - decentus iber 3 I
Tsndcsszdm

L

Ndv Intdzett ilgycsoport

Dr. Tass Edina

els6fokfi munkaiigyi peres iigy
rnunkatigy nemperes tigy
el sofokir kdzigazgatds i i.i gy
klzigazgatlsi nernperes ii gy

2. Dr. Bodniir J6zsef

elsdfokf munkai.igyi peres tigy
munkaiigy nemperes iigy
el s6fokir kdzigazgatitsi ii gy
l<lzigazgatfts i n emperes iigy

4.

6.

Dr. Szab6nd dr. Bubrik l(atalin

elsofokir munkaiigyi peres tigy
munkaiigy nemperes iigy
e I sofokf l<lzigazgati+s i ii gy
kozigazgatits i nemperes tigy
2019. februdr I. napjdt\l 50%-ban kirendelve
Nylre gyhdz i Torvd nys z d lcre.

Dr. Enyedi Istvdn

els6fokir munkaiigyi peres iigy
munl<aiigy nemperes iigy
e I s6fokf l<ozigazgatls i ii gy
l<dzigazgatits i nernperes iigy
2019. jilnius L nap.jatol kirendelve Nyiregthdzi
Jdrdsbfr6sagra.

10. Dr, Bucsk6 Istv6n

els6fokir munkai.igyi peres iigy
munkaiigy nemperes iigy
elsofokf kdzigazgat6si iigy
kdzigazgatdsi nemperes ligy
2019, februdr l. napjdtLl 50%-bqn kirendelve
Nyire gyhdz i Torv d nys zd kre.

15, Juh6sznd dr, Bartha tldik6

els6fokfr munkatigyi peres iigy
munkaiigy nemperes iigy
e I sofokfr l<ozigazgatits i i.igy
l<ozigazgatfts i nemperes iigy
2019. februar l. napjdtol STok-ban kirendelve
Ny [r"e gy h dz i Torv d ny s z 6 kre.

17.

101

Dr. Szildgyilldik6

elsofokfr rnunkaiigyi peres iigy
munkai.igy nernperes iigy
e I s6fo I<f kdzigazgatits i ii gy
l<6zigazgat6s i nemperes ii gy
2019. februdr I. napjdt1l kirendelve Ny[regyhdzi
Torvdnyszdkre.

tan6cs elnoke: Dr. Bucsk6 Istv6n

Dr. Bodn6r J6zsef
Dr. Enyedi Istv6n
Juh6sznd dr. Bartha Ildik6
Dr. Szab6nd dr. Bubrik Karalin
Dr. Szil6gyi Ildik6
Dr. Tass Edina

tan6cs eld utalt kozszolg|lati ds egydb
kdzigazgatttsi perek




