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A Gyulai Kdzigrzgatdsi 6s Munkaiigyi Bir6s6g iigyelosztfsi rendj6t Ko .:::+:

kdzigtzgathsi 6s munkaiigyi bir6sigi elniik a bir6sdgok szervezet6r6l 6s igazgat6s6r6l sz6l6
2011.6vi ClXl.ttirv6ny (a tovdbbiakban: Bszi.) 9.g-fnak (1) bekezd6se alapjf"n - figyelemmel a
6/2015.(XI.30.) OBH utasitfs 115.$-6nak (1) bekezd6s6ben meghatdrozoii elvekre - a Bir6i
Tandcs 6s a polgdri-gazdas6gi-kdzigazgatdsi- 6s munkaiigyi koll6gium v6lem6ny6nek
ismeret6ben 2018.6vre vonatkoz6an az alibbiak szerint hatilrozza meg:

2. A bir6sfgon mfikiidd iigyszakok

2.I ' Az ii.gyeloszt6si rend szempontj6b6l tigyszak a munkatigyi ds kozig azgatdsi1igyszak.
2.2. A BUSZ 2' $. 18. pontja drteim6benlgycsoport: a bii6srigi rigyJk iargyut, valamint
az alkalmazando arryagr 6s elj6r6si szab6lyok azonoss6ga, ktilonbcizOsege, valgy specialit6sa
szerinti csoportositrisa. A kozigazgatLisi 6s munkatigyi bir6s6gon u, itabbi iigycsoportok
vannak:
- els6fokir munkai.igyi peres tigy
- els6fokri munkatigyi nemperes iigy
- elsofokri kdzigazgatfsi peres iigy
- els6fokri kdzigazgat6si nemperes iigy
- elsofokri egy6b (vegyes) Ugy

2.3. AzIg.szab' Il4. $. (1) bekezd6se 6rtelm6ben az tigybeosztis annak meghathrozfusa,
hogy a birrik mely i.igyekben j6rhatnak el. A bir6k elj6rhatnak az els6 fokf peres, nemperes 6s
egy6b vegyes iigyekben.

2.4' AzIg.szab. Il4. $. (1) bekezddse 6rtelm6ben, azigykioszt6s annak ameghatdroz1sa,
hogy az iigyek kiosztds6ra a tan6csok (bir6k) altal az tigybeoszt6s szerint intezett
iigycsoportokon beliil milyen szab6lyok szem elott tart6s6val kertil sor (5. pont).

2.5. Akozigazgatdsi 6s munkai.igyi bir6s6g birti,tandcsai 6s rgazsilgigyi alkalmazottai a
Gyulai Kdzigazgat6si 6s Munkaiigyi Birosrig hatfskordbe 6s illet6ketregeb" tarlozo a 2.2.
pontban megjelolt tigycsoportokba sorolt iigyekben j6rnak el, szakosoaas nEtt<ril.

3. Ugyszakok szerinti iigykiosztfs

3'1. Az iigyek kioszt6s6ra Kov6csn6 dr. Kubicza Ildik6 kozigazgatLisi ds munkatigyi
bir6s6gi elncik jogosult, akinek akadillyoztat6sa eset6n dr. Juh6o CaUot a legr6gebben
szolg6latot teljesit6 bir6 a helyettesitdsre jogosult.

3.2. Az tigykiosztils alapja azigyek drkezdsi sorrendje. Az iigyek taniicsra kioszt6sa a
soron kcivetkezo ijgyszhm 6s a tan6cs ok szdmoz6s6nak rendje szerint tcirtdnik.

3.3' Az tigyeloszt6si rendtol az eljtnfr;i torvdnyekben szab6lyozott esetekben, tov6bb6
tgazgatt.si titon a bir6s6g mrikdd6s6t 6rint6 fontos okb6l lehet elt6rni (2OI1.dvi CLXL torvdny
11.$ (2) bekezd6s). Elt6r6sre adhatnak okot ki.ilonosen az alabbi esetek:
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3.3. 1. Elt6rds az ijgy tdrgydhozk6pest
3.3.1.1. Kiemelt iigy

3 . 3. I . I'l . Az onkorm6nyzati kdpviselok cisszef6rhetetlens6gi tigye
3.3.1.1.2. Gyiilekez6si iigy

3 .3 .2. Perjogi helyzethez kdpest
3.3.2.1. Soronkiviili, vagy meghatdrozott hat6rid6n beliil int6zend6 tigy
3 .3 .2.2. Egyesit6s, egyi.ittes elbfr6l6s v6gett
3 .3 .2.3 . Biro kizttrftsa miatt

3.3.3. Egyenletes munkateher biztosit6sa miatt
3.3.3 1. Ugyh6hal6k feldolgoz6sa miatt
3 .3 .3 .2. Ugy munkaigdnyessdge, terjedelme miatt
3.3.3.3 ' Az iigyek 6rkez6s6b6l ad6d6 egyenlotlens6g kikiiszobdl6se 6rdekdben

3.3.4. Egy6b kortilm6nyekhez k6pest
3 .3 .4.I . It6lkez6si sziinet tartama alatt vagy miatt
3 .3 .4 .2. B ir6 tSvolldte miatt - figyelemmel az iigy jelleg6re
3.3.4.3. Bir6 szolg6lati viszony6nak megsziin6se miatt
3.3.4.4. Azngy elozm6nyi elj6r6s6val fenndll6 szoros osszefiiggds miatt
3.3.4.5. Bir6 tart6s (30 napot rneghalad6) t6voll6te miatt
3.3.4.6. Tobb szempont egytittes fenndlldsa

3'5' Avezetl 6ltal intezettiigyek tipusai 6s a kioszt6s m6dszere azonos a beosztott bir6k6val, nincs
kiilcjn elncjki ilgycsoport. T6rgyalSsi kotelezetts6g6re esetlegesen az igazgathsi feladatok munkaterhe
hathat ki.

3.6. Az iigykiosztds rnenete

3'6'L A bir6s6gok eg yzathrol szol6 712014.(Xrr.23,) oBH utasitds (a
tov6bbiakban: Beisz.) kezd6iratot 6s kezdoiratkdnt kezelend6 iratot
iigyiratkdnt az esetleges erelve a lajstromba tort6n6 bejegyz6s napjfn, de
legk6sobb az 5rkezest koveto munkanapon az irodavezeto bemut atja az tigyelJsztasra jogosult
vezet6nek.

3.6'2' Az idgy kioszt5s6ra jogosult bir6s6gi vezeto az eljdr6 birot legkdsobb az irat bemutat6s6t
kovet6 munkanapon a jelen [gyelosztdsi rendben foglaltaknak megfeleloJn kijelcili. A kijelol6s ut6n -amennyiben azt a szigndl6 a lajstromban m6g nem rogzitette - a lajstromba bejeg yzi az elj1ro bir6l
tan6cs sorsz6m6t, majd az iratot a bir6nak a kijelol6s napjdn, de legkos6bu a toviit<ezo munkanapon
bemutatja.

3.7 . Az fltoszths rendje
Az iigyek |tosztilsfita csak kivdtelesen, ajogszab6lyban eloirt feltdtelek fenn6ll6sa eset6n keriilhet sor,
az iigy eloszt6si rendben meghathr ozott tigyeloszt6si szabdlyok szerint.

3.7 .L Az 6toszt6s esetei
3.7 .1.L Bir6 kizhrSsa
3.7.L2. Bir6 tart6s t6voll6te
3.7 .I.3. Egyenletes munkateher biztosit6sa
3 .7 .1.4. UgyliStral6k feldolgozdsa
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3 .7 .1 .5 . Ugyek egyesit6se, egytittes elbir6l6sa
3 .7 .1.6. Elozmdnyi vagy mintaperre tekintettel
3.7 .I.7 , Tan6cs el6 utalSs
3.7.1.8. Egyesbir6 el6 utal6s
3.7.1.9. Egydb ok

3..7.2. Elj6r6s iigy 6toszt6sakor
Atoszt6skor az itatai bemutat6sra kertilnek a kioszt6sra jogosult vezet6nek, aki az iraton azdtoszt6s
ok6nak megf elol6se mellett m6sik bir6t/tanScsot jelol ki, 6s d6tummal, al6ir6ssal ell6tva bemttatja az
irod6nak az igyet az iltosztds lajstromban tor16n6 6tvezetdse 6rdek6ben. A Beisz. 87.$ (1) bekezddse
drtelmdben a kijelol6s m6dosit6sa eset6n az iroda az ugyirat bemutat6s6val 6rtesiti mind a kor6bban,
mind az rijonnan kijelolt birot. Az Stosztils az 6ltal6nos iigykioszt6si m6dszerek szerint tcjrtdnik,

3.7 '2.1' Egyesbir6 akad|lyoztat5sa eset6n az ld;gy 6toszt6sa elkeriilhetetlen.

3'7'2.2' Tan6csban val6 elj6r6s esetdn a tan6cs tagjdnak akadillyoztat6sakor az igazgattsi
vezet6 gondoskodik a tan6cs tagjSnak helyettesit6s 6rol, azi.igy 6toszt6sa sziiksdgtelen.

3.8. A jelen tigyeloszt6si rcnd az 1. sz6mri melldkletet tartalmazza.

3.8.1. Akioszt6snak abir6k kozotti jelentos elt6r6seketeredmdnyezo hatSs6t dvente legaldbb
h6rom alkalommal feli.il kell vizsg6lni, az adott id6szakra es6 iigyforgalmi adatok alapj6n.

3.8'2' Az figyeloszt6si rendet feltil kell vizsg6lni akkor is, ha fj dolgoz6 611 munkilba
(l6tsz6memel6s), vagy egy dolgoz6 30 napot meghalad6 t6voll6te eset6n (letszamcsokken6s), annak
drdekdben, hogy a letszfimv|ltozhsa esetdn is biztosithat6 legyen a kiegyenlitett munkateher.

A bir6sdgok szervezet6r6l 6s igazgathshr6l sz6ki 2011.6vi CLXI. tiirv6ny (Bszi.) l1.g-6nak (2)
bekezd6se 6rtelm6ben az iigyelosztdsi rendt6l az eljirfsi tiirv6nyekben szab6lyozott esetekben,
tovfbbf igazgatfsi riton a bir6sdg mtikiid6s6t 6rint6 fontos okb6l el lehet t6rni.

G y u I a,2017.6vi november h6 30.napj6n:

. Kov6csnd dr. Kubicza Ildik6
a\lzigazgatdsi 6s munkai.igyi bir6s6g elnoke



A beosztott bir6k 6ltalintilzett iigyek

A mell6klet id6beli hatilya: 2018. janudr l.

1. K/Nr sz6mri tanics: Kovdcsnd dr. Kubicza Ildik6 bir6, bir6s6ei elnok

lntOzett iigyek ktire:

- A Munka torv6nykcinyv6r6l sz6l6 2012.6vi I. torv6ny (Mt.) hat6ly a alltartozo tigyek- A kozalkalmazottak jog6ll6s6r6l sz6l6 l992,evi XXXIII. tcirvEny ffit.) hat6lya al6 tartozo
tigyek

- A kozszolg6lati tisztviselokr6l sz6l6 20l7.evi CXCIX.torvdny ( Kttv.) hatillya al6 tartozo
i.igyek

- A rendv6delmi feladatokat ell6t6 szervek hivat6sos 6llom6ny6nak szolg6lati viszonyar6l sz6l6
20 I 5 . ev i Xl.ll.torvdny (Rtv. ) hat6ly a al6 tartozo i.i gyek

- A kotelezo eglszs6gbiztosit6s ell6tSsair6l szolo 1997.evi LXXXI[.torvdny (Ebtv.) hathlya al6
tartoz6 iigyek

- A t6rsadalombiztositSsi nyugell6t6sr6l sz6l6 1997.6vi LXXXI.torvdny (Tny.) hat1lya al6
tartozo iigyek

- A gy6mhat6s6gokr6l, valamint a gyermekvddelmi 6s gydmiigyi elj6rdsr6l szolo 14911991.
(IX.10.) Korm. rendelet hat|lya al6tartozo iigyek.

- A foglalkoztaths elosegit6sdrol 6s a munkan6lkiiliek ell6t5s5r61 s2616 1991.6vi IV.torv6ny (Flt.)
hatilly a al6 tatoz6 iigyek.

- A gyermekek vddelmdrol 6s a gy6miigyi igazgathsr6l szolo 1997.6vi XXXI. torv6ny hat1lya
al6tartozo iigyek.

- A szociSlis igazgatdstol6s szoci6lis ellSt6sr6l sz6l6 1993.6vi III. torvdny hatilya al6tartoz6
tigyek.

- Nemperes iigyek: - Sztr6jkiigyek
- Megkeresdsek
- Egydb: - szakszervezetikifog6s,

iizemi tan6ccsal kapcsolatos nemperes elj 6r6s,
szakszerv ezette I kapcsol atos ne m peres

- iXi:iJ:Y,,?.1 J;l,;"_ed6,yez6se,
nem peres tb-s tigy (Pp.33 1. g),
vdgrehajt6si iigyek
ko zigazgatis i v 6 9z6 s ek e I I en i fe lti lv izs gillati k6re lm e k
elbir6l6sa nemperes elj 5rdsban.

2. K/M szfmf tandcs: Dr, GvurikAnita bir6

lntCzett iigyek kiire

- A Munka torv6nykcinyv6r6l sz6l6 2012.6vi I. torvdny (Mt.) hat6ly a al6taftoz6 tigyek- A kozalkalmazottak jog6ll6s6r6l sz6l6 l992.evi xxKII. tdrvJny ffit.) hat6lya al6 tartozo
iigyek
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A kozszolg6lati tisztviselokrol sz6l6 20l1.dvi CXCIX.tdrv6ny ( Kttv.) hatillya al6 tartoz6
i.igyek
A rendv6delmi feladatokat ell6t6 szervek hivat6sos 6llomilnyilnak szolg6lati viszony6r6l sz6l6
2015.6vi Xl-ll.torv6ny (Rtv.) hatillya al6tartozo iigyek
A kdtelezo eg6szs6gbizosit6s ell6tSsair6l sz6l6 1997.6vi LXXXIII.torvdny (Ebtv.) hatillya al6
tartoz6 i.igyek
A t6rsadalombiztosit6si nlugell6t5sr6l sz6l6 1991.6vi LXXXLtorv6ny (Tny.) hat1lya al6
tartozo iigyek
A gy6mhat6s6gokr6l, valamint a gyermekv6delmi 6s gySmiigyi elj5r6sr6l szolo 14911997,
(IX. 1 0. ) Korm, rende let hatilly a al| tartozo ii gyek.
A foglalkoztatSs elosegftds6r6l 6s a munkandlkiiliek ell6t6s6r6l szolo 799l.evi fV.torvdny (Flt.)
hatilly a al6 tartoz6 iigyek.
A gyermekek vddelm6rol ds a gy6mi.igyi igazgathsrol sz6lo 1997.dvi XXXI. torv6ny hatrilya
al6tarlozo tigyek.
A szoci6lis igazgathsrol ds szoci6lis ellit6sr6l szolo 1993.6vi III. torvdny hatillva al6tartozo
tigyek.
Nemperes iigyek: -- 

i;:?i|:SJr"r:_
fgy?b: - szakszeryezeti kifog6s,

- iizemi tan6ccsal kapcsolatos nemperes elj6r6s,
- szakszervezettel kapcsolatos nemperes
- ilnetel (BUSZ 7.$),
- kdlts6gmentess69enged6lyez6se,
- nem peres tb-s iigy (Pp.33 1.9),
- v6grehajt6si i.igyek
- kozigazgathsi v egzesek elleni feltilvizsgdlati kdrelmek

elbir6l6sa nemperes elj 6r6sban.

3. K/M szdmf tandcs: Dr. Juh6sz Gdbor bir6

Int0zett iigyek kiire:

A Munka torv6nykonyv6rol sz6l6 2012.6vi I. torv6ny (Mt.) hat6lya al6tartozo iigyek
A ktjzalkalmazottak jog6ll5s6r6l szolo 1992.6vi XXXIII. tdrvdny (Kjt.) hat6lya al6 tartoz6
iigyek
A kozszolgillati tiszfriiselokrol szolo 20\1.6vi CXCIX.torvdny ( Ktrv.) hatillya al6 tartoz6
iigyek
A rendv6delmi feladatokat ellfito szervek hivat6sos illlomfunyhnak szolg6lati viszonySr6l sz6l6
2015.6vi Xl.ll.torv6ny (Rrv.) hatillya al6tartozo [gyek
A kcitelezo egdszsegbiztosit6s ell6t6sair6l sz6l6 1997.evi LXXXIII.tdrv6ny (Ebtv.) hatillya alft
tartozo iigyek
A t6rsadalombiztositSsi nyugell5t6sr6l sz6l6 1997.6vi LXXXI.torv6ny (Tny.) hatillya alh
tartoz6 iigyek
A gy6mhat6s6gokrol, valamint a gyermekvddelmi 6s gy6miigyi elj6r6sr6l szolo l49l199l.
(IX.10.) Korm, rendelet hatillya al6tartoz6 iigyek.
A foglalkoztat6s el6segft6sdr6l 6s a munkandlkiiliek ellSt6s6r6l sz6l6 1991.6vi lV.torv6ny (Flt,)
hatilIy a al6 tartozo ii gyek.
A gyermekek v6delm6rol 6s a gy6mi.igyi igazgathsrol sz6l6 1991.6vi XXXI. torv6ny hatfiya
al6tartozo tigyek.
A szoci6lis igazgathsrol 6s szoci6lis ellSt6sr6l szolo l993.dvi III. tcirvdnv hat6lva ald tartozo
iigyek.



- Nemperes iigyek: - Sztr6jkiigyek
- Megkeresdsek
- Egydb: - szakszervezeti kifog6s,

- tizemi tan6ccsal kapcsolatos nemperes eljdr6s,
- szakszervezettel kapcsolatos nemperes
- 6ttdtel (BUSZ 7.$),
- koltsdgmentessdgenged6lyez6se,
- nem peres tb-s iigy (Pp.331.9),
- v6grehajt6si flgyek
- kozigazgatdsi v 6gz6sek elleni feliilvizs g6lati kdrelmek

elbir6l6sa nemperes elj 6rdsban.

7. I(/M szfmri tanfcs: Dr. KuklaArieelika bir6

lntOzett iigyek kiire:

- A Munka tcirv6nykonyv6rol szolo 20I2.6vi I. torv6ny (Mt.) hat6lya al|tartozo i.igyek
- Aklzalkalmazottak jog6l16s6r6l sz6lo l992.dvi XXXIII. torvdny (Kjt.) hatdlya al6 tartozo

i.igyek
- A k6zszolg6lati tisztvisel6krol sz6l6 20ll3vi CXCIX.torvdny ( Kttv,) hatillya al6 taftozo

iigyek
- A rendv6delmi feladatokat ell5t6 szervek hivat6sos 6llom6ny6nak szolgSlati viszony6r6l sz6l6

20 1 5 . 6vi Xl,ll.tdrv6ny (Rtv. ) hathly a al6 tartoz6 figyek
- A kotelezo egeszsegbiztositSs ell6t6sair6l szolo 199'7.evi LXXXIILtorv6ny (Ebtv.) hatillya al6

tartozo i.igyek
- A tSrsadalombiaosit6si nyugell6t6sr6l szolo l99l.6vi LXXXI.torv6ny (Tny.) hat1lya al6

tartoz6 iigyek
- A gySmhat6s6gokr6l, valamint a gyermekv6delmi ds gy6miigyi elj6r6sr6l sz6l6 14911997,

(IX. 1 0. ) Korm. rendelet hat|ly a al6 taftozb iigyek,
- A foglalkoztaths el6segit6s6rol ds a munkandlkiiliek ell6t6s6r6l sz6l6 1991.6vi IV.tirrv6ny (Flt,)

hatilIy a al6 tartozo tigyek.
- A gyermekek vddelmdr6l ds a gy6miigyi igazgatilsr6l szolo 7997,6vi XXXI. torvdny hat1lya

al6tartozo iigyek.
- A szoci6lis igazgathsr6l 6s szoci6lis ellSt6sr6l sz6l6 1993.6vi III. torv6ny hat1lya al6 tartozo

tigyek,
- Nemperes iigyek: - Sztr6jkiigyek

- Megkeresdsek
- Egy6b: - szakszervezetikifogds,

iizemi tan6ccsal kapcsolatos nemperes elj 6r6s,
szakszerv ezettel kapcsolatos nemperes
6tt6tel (BUSZ 7.$),
kcilts6gmentess6g engeddlyez6se,
nem peres tb-s i.igy (Pp.331.9),
vdgrehajt6si iigyek
kozigazgat|s i v 6 9z6 s ek e I I en i fe lti lv izs gillati k 6relm ek
elbir6l6sa nemperes elj 6r5sban.
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100.K. szfmri tanfcs: Kov6csn6 dr. Kubicza Ildik6 bir6, bir6s6gi elnok
Dr. Juh6sz G6bor bir6
Dr. KuklaAngelika bir6

lnt6zett iigyek kiire:

- TanScs el6 utalt klzszolgillati jogvit6k, szoci6lis tigyek, kisajftit6s

101.K. szdmf tanics: Dr. KuklaAnselika bir6
Dr, Juh6sz G6lor bir6
Dr, GyurikAnita bir6

lnt6zett iigyek kiire:

- Tan6csban intdzend6 kozigazgatilsi perek, az ad6perek kivdtel6vel- Tan6csban intdzend6 p6nztigyi tfirgyu k)zigazgatilsi perek




