
BEK毛SIJARAsBiROsAG

eInek

56308蛮65．SzechenYiter15．，－～、二、＿、

tesf0666411・035　　　　　J

e・biroSag＠bekesvb，biroSag．hu‘l　′′I

WWW，bけosaq．hu

ABekeSiJ鉦がbirds毎ugyelosztasirendje

2017．januarl．－december31．

2016．El．III．A．1／13．szをm

ノバll′大仁ら

’亙牛　鍋猶掬璃

汗宮！ノ’∴′／イ

諏訪言動

I

ハ　　　l

lIU／しくIJ tI

1．AIapadatok

l・1・Azugyelosztasil・endetBekesinedr・KecskemetiMagdolnaajarasbirdsageln6kehatarozzameg．

1・2・AjarasbirdsagugyelosztasirelldjetabirdsagokszervezeterdleslgaZgataSardlsz6162011．eviCLXI．

t6rveny（BSZi・）9・§（1）bekezdesealap輝一角gyelemmela6／2015・（XI・30・）OBHutasitas（Ig．szab．）

115・§（1）bekezdeseben hatarozott elvekre－a BirdiTanまCs es a kollegiumok velemenyenek

ismeretebena2017・eVreVOnatkozdanazalabbiakszerinthatarozommeg・

2．Jogszab別yih細er

2・1・ABszi・8・§（1）bekezdeseertelmebe｝lSenkisemvonhatdelt6rvenyesbir鉾t61．

2・2・ABszi・8・§（2）bekezdeseertelmebenat6rvenyaltalrendeltbirdaze埴rasiszabaryokszerinta

hataskOrrelesilletekesseggelrendelkez6birdsagonm範6d6，e16remeg餌apitottngyelosztasirend

alapiankije161tbir6．

2・3・Azngyelosztasirendtartalma：

2“3・1・Tanacssz五m（azl・eS2・SZamumellekletszerint）

2・3・2・Tanacsok6sszetetele（azLeS2・SZamdmellekletszerint）

2・3・3・Tanacsok，birdk，titkarokesvezet6kaltalintezettugycsoportok（1．es2．szamhmelleklet

SZerint）

2“3・4．E輝rasakadalyoztataseseten：

2・3・4・1・Abirdsag説gyvitelszabalyairdlszd1614／2002・（VIII．1．）IMrendelet（Busz．）32．

§（1）bekezdeseertelmebenaztigyelosztasrajogosultbirdsagivezet6azugyintezesevel

masiktanacsot（birdt）je161kiakizaras，abirdszolgalativiszonyanakmegszunise，a

tartds tavollete，aZugyjellegereis figyelemmeltavollete，aZ egyenletes munkateher

biztositasavagyazugyhatralekfeldolgozdsace埴bdl（5・8．atosztasrenge）

2・3・4・2・Haabil・6vagyabir6sagititkaratargyalasinapJane16renemlathat60kb61nem

jelenikmegaszolgalatihelyen，SOrkerdhetakit鵬tttargyalas（meghallgatas）mまs

id6pontra t6rten6hivatalbdli elhalasztasara，amelyre targyalas eseten masik bir6，

meghallgatasesetenmasikbirdsagititkar，bil・6jogosult．

2・3・4・3・Atargyalas（meghallgatas）elmaradasardlazelerhet6ugyfeleket，kepvise16ket，aZ

err6lvald tudomast szerzest k6vet6en azonnal，lehet6seg szerint olyanid6ben kell

t窮koztatni・hogyszamukraaszuksegtelenmegjeleneselkerdhet6legyen．Atargyalas

（meghallgatas）elmaradasarbl t的koztatast r6vid uton，taVbesze16n，igazsagtigyi

alkalmazottisadhat・Ameかlentkepvise16kkel，felekkelatargya塩（meghallgatas）

elmaradasanaktenyetazezzelmegbizottbird，birbsagititkark6zli．
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2．3．5，UgyelosztAsraJOgOSultbirbsagivezet6：

AzazlgaZgataSivezet6，akiaze16remeghatarozottmddszerekszerintazugyekkiosztasatvegzl

（5．1．pont）

2．3．6．Ugyelosztasmddja：

Az ngyelosztas a bil・dsagi vezet6k，a tanaCSOk，aZ egyeS birak es birdsagi titkarok

VOnatkozasabanaBもsz・31・§－aeS aZIg・SZab・116・§（1）bekezdesealapian，aZ5．Pontban

meghatarozottmddszerekszerintt6rtinik．

2・3．7．Kiemeltjelentdsegl誼gyekben／perekbent6rten6e埴rAs：

Akiemeltbgyekbene匪rbbirekatazl．szAmdmelleklettartalmazza．

3．Alapfogalmak

3・1－　Az ugyelosztasi rend szempon函bdl hgyszak a biintet6，a SZab乱ysertesi es a civilisztikai

hgyszak，melyutdbbimagabanfbglaUaapolgariesgazdasagitigyszakot，ValamennylugySZakapereses

nemperesugyeketis．

3・2・A Bdsz・2・§18・POn両日rtelmeben tigycsoport：a birdsagi tigyek targyuk，Valamint az

alkalmazandd anyagl eS eljarasi szabalyok azonossaga，ku16nb6Z6sege，Vagy SPeCialitasa szehnti

CSOPOrtOSitasa．Abirds縫onazalabbingycsoportokvamak：

els6fbl誼bdntet6ugy

宜atalkorhbdntet611gye

buntet6nemperesugy

birds紬mentesitesirantiugy

egyeb（vegyes）bgy

SZabalysertesihatds五ghatarozataellenbenydjtottkitbgas（panasz）

SZabalysertesielzまrムssaliss可thatdszabalys〔五esmiattiugy

SZabalysertesiperujitasi也gy

els6fbkdpolgiihperesugy

POlgarinemperesugy

gazdAlkoddszervezetekegymAsk626ttiperesugye

Vegrehajtasidgy．

3・3・AzIg・SZab・114・§（1）bekezdeseertelmebenaztigybeosztasannakmeghatarozasa，hogyabirak，

abirdsagititkarok，birdsをgiugyintez6kmelydgyekbenjarhatnakel．A birak，titkarokesdgylnteZ6

eUarhatnakaperes，nemPereSeSegyebvegyesugycsoportbatartozddgyekben．

3・4・AzIg・SZab・114・§（1）bekezdeseertelmeben，aZugykiosztAsannakameghatarozまsa，hogyaz

鴎yekkiosztasをa atanまcsok（birak），a biresagititk鉦ok esbirdsag‖ugyintez6altalazngybeosztas

SZerintintezetttlgycsoportokonbelulmilyenszabalyokszeme16tttartasAvalkerblsor（5．pont）．

3・5・Abirakjogallasardlesjavadalmazasardlsz6162011．eviCLXII．t rveny（Bjt．）31．§（2）bekezdese

eltelmebenakirendelesabirdnakabirdsagokk6Z6ttitigyteheregyenleteselosztasanakbiztositAsavagy

aszakmaif516deseneke16segiteseerdekebenm各sszolgalatihelyret6rten6kirendelese．
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4・Abirdsagonmnk6d6－iigyszakok

4．1．Bdntet6

4・1・1・Ajarasbirdsagbirai（tanacsai）esigazs細gyialkalmazottaiab品tet6e距asrdlsz6161998．evi

XIX・t6rvenyben（Be・）es azegyebjogszabab，Okbanmeghatarozott，ajarasbirdsaghat＊k61・ebees

illetekessegebetartozd，a3・2pontbanmege161tbgycsoportokbasoroltbmtet6ugyekbenjamakel．

4・2・Szabalysertes

4・2・1・Ajarasbirds縫igazsagugyialkalmazottaiaszabalysertesekr61，aSZabalysertesie担rasr61esa

SZabalysertesinyilvantartasirendszerr61sz6162012・eViII・t6rvenyben（Szabstv．）es az egyeb

JOgSZabalyokbanmeghatarozott・ajarasbirds鵡hatisk6rebeesilletekessegebetartozd，a3．2pontban

megie161tugycsoportokbasoroltszabalysertesiugyekbenjamakel．

4．2．Polgari

4・2・1・AjArasbirdsagbirai（tanacsai）esigazsagugyialkalmazottaiaPolgariperrendtartasrdlszd161952．

eviIII・t6rvenyben（Pp・）esazegyebjogszabalyokbanmeghatarozott，ajarasbirdsaghatask6rebees

illetekessegebetartozd，a3・2pontbanme加161tugycsoportokbasoroltpolgariHgyekbenjamakel．

5・Ugyszakokszerintingykiosztas

5・1・AzugykiosztasraJOgOSultak：

Azdgyekkiosztasatajarasbir6sageln6kevegzi・helyettesitesereamasikpolgariugyszakosbird，

mindkett軸kakadalyoztatasaesetenabuntet6ugyszakosbir6JOgOSult．

5・2・ABusz・30・§－aertelmebenakezd6iratotesakezd611・atkentkezelend6iratotazesetlegese16zmenyi

iratokkal felszerelve alajstromba t6rten6bqiegyzes napJan，delegkes6bb az erkezest k6vet6

munkanaponkellbemutatniazugykiosztasraJOgOSultvezet6nek．

5．3．Azugykiosztas組alanosalkalmazottmddszereiazalabbiak：

一parOS－Paratlanugyszamok

－ParOS－pal・atlanhetek

－ugyCSOPOrtOnkentiszakosodas

－aZaranyOSmunkateher－megOSZtas角gyelembevetele，

5・4，Af料timddszerekegy的esalkalmaz秘amellettazbgykiosztasraJOgOSultvezet6akiosztastaz

erkezessorren華benazegyesbirakestitkal・Okk6Z6ttemelked6sorrelldbenvegzl，melyneksorall

ngyelemmelvanazaltaluktargyaltBgl南rgyakra，SpeCializacidra，aZautOmatizmustdleltereseseteirees

azaranyosmunkatel－ene・Ajarasbirdsageln6keakiosztasnakabirak，abirdsagititkarok，abirdsagi

ugyintez6k6Z6ttimunkateherjelent6seltereseteredmenyez6hatasat（munkateherkiegyenlitesenek

elve）・tOVabbaazugyelosztasirendmddositasanakfeltiteleitnegyedeventef鎚lvizs軸a，eSSZukseg

esetenkezdemenyeziazugyelosztasirendmddositasat・Elteresreadhatokotk鵬n6sen，haazugy

SOrOnkiv皿seggel erintett，tOVabba kiemelt jelent6segu，nagy munkaigenyessegu ugy，Vagy a

t6rvenykezesisz血ettartamaalattiugyintezesselvagymunkaszもnetinapokratervezettkeszenlettelvagy

ugyelettelerintett．

Abirdvagyabirdsagititkar・abirdsagiugylnteZ6kirendeleseesetenazugyelosztasirendetakirendeles

kezd6naI函igkikellegesziteni．

5・5・Az5・3・POntbanmeghatarozott，altalわosanalkalmazottngykiosztasln6dszeret61t6rten6eltel・eS

esetei
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5・5・I・Elteresazugytargyahozkipest

Azbg！南rgyszerintispecinkacid，amellekletekbenfd請ntetettekszerintoszlikmegatanacsok

k6Z6tt．

5・5・2・Pe互Ogihelyzethezkepest

5・5・2・1・Soronkiv融intezend68gyetvalamemyibirdtargyal・

5・5・2・2・Egyesites，egybtteselbiralasszhkseges，akorabbanerkezettdgyetintez6birdjarel．

5・5．3．Egyenletesmunkateherbiztositasavegett

5・5・3・1・BirekizarasamiattazもgyabirdsagmAsiktanacsarakerhltkiosztasra．

5・5・4・Egyebk6rulmenyekhezkepest

5・5・4・1・Itelkezesi sztinet tartama alatt：a munkat teljesit6tanacsok／birdk k626tt kernlnek

kiosztasraasoronkivultargyalanddugyek．

5・5・4・2・Birdtav011etemiatt－ngyelemmelaztigyjellegere：ataV011ev6birdsoronkilruli鴫yet

nemkap．

5・5・4－3・Bird szolgalativiszonyねakmegsz血esemiatt：aSZ01galatijogvISZOnye16relathatd

megsz臨ese eseten az utoIsb munkabant61t6ttnapjatmege16Z6en ket hdnappal巾ugyet az

erintettbirdmarnemkap，afblyamatbanmaradthgyelaZugykiosztasaltalAnosmddszereszerint

atosztまsrakerulnek．

5・5・4・4・Azdgye16zmenyie匝rasavalszoros6ssze織ggesmiatt：

－aZ哩aindulthgyetazabbankorabbane串irttanacskapja

－ahatalyonkivulhelyezettugyetazeredetilegkije161ttanacsfblyta由

一aZ01yanugy・amelynekabirdsagone16zmenyevan，aZaZtko一・abbantargyaldtanAcsrakerul

kiosztAsra

－aPer蘭tAsidgyekbenazalapdgybene串trttanAcskizart．

5・5・4・5・Abiretartds（30napotmeghaladd）tavolletemiatt：atartdsantav011ev6birdra函ngy

nemkertilkiosztasra，aZdgykiosztまS5・3・POntbanfdsoroltaltalanosmddszereialapJanaZ6

五gyelmenkiv融hagyasavalkerdlazugykiosztAsra．

5．6．Avezet6kaltalintezettugyek

A birdsagivezet6reszere az dgyek kiosztasanak m（坤at befblyAsolha函a targyalasik6telezettseg

mertekeesazlgaZgataSifdadatokmunkaterhe・Areszeretと而en6ugykiosztasazaltalanosmddszerek

alapjant6rtenikaz5．3．pontbanmegje161tekszerint．

5．7．Azugykiosztasmenete

Abir6sagokegysegesiratkezelesiszabalyzatardlsz61617／2014・（XII．23．）OBHutasitAs（Beisz．）85－87．

§－aiertelmebenakezd6iratotesakezddiratkintkezelend6iratotdgylratkentazesetlegese16zmenyl

tigyiratokkalfelszerelve alajstromba t6rten6bejegyzes napjan，delegkes6bb az erkezest k6vet6

munkanaponazirodavezet6bemutaoaazugyelosztAsraJOgOSultbirdsaglvezet6nek．Azngykiosztasara

JOgOSultaze匝dbirdtlegkes6bbaziratbemutatasatk6vet6munkanaponajelenugyelosztasirendben

fbglaltaknakmeg紺e16enk串161i・Ak曲るlesutanaziratotnyombanvisszakelljuttatniazirod鉦ak．Az

irodaazeljardbirdkije161eseutanalがtrombabejegyzlaZeljardbirditanacssorszamat，mむdaziratota

btrdnakakije161esnapjan，delegkes6bbak6vetkez6munkanaponbemuta直

5・8・Azatosztasrendie

AzdgyekAtosztasaracsakkivetelesen，JOgSZabalybanirt蝕tetelekfenn糾合saesetenkemlhetsorazzal，

hogyilyenesetbenazngykiosztasaazugyelosztasirendbenmeghatarozott飢alanosszabalyokszerillt

t6日enik．



5．8．1．Azatosztasesetei：

Abirbsageln6ke言lletveazugykiosztasraJOgOSultmasbirdsaglVeZet6azugylnteZeSeVelmasik

tanacsot（birdt）je161kiakizarasa，abirdszolg捉tiviszonyanakmegsz6nese，atartOstavollete，aZ

ugyJellegereisHgyelemmeltavollete，aZegyenletesmunkateherbiztositasa，aZugyhatralek

fddolgozasa，abirdathelyezese，tartdskirendeleseeskizarasaeseten．

5・8．2．Eljまrasazugyatosztasakor：

AtosztiskorazugyirataibemutatasrakermnekakiosztasraJOgOSultvezet6nek，6aziratonaz

atosztasokanakmegje161esemellettmasiktanacsot（birdt）je161k串Sdatummal，alairassale脱tva

bemuta函azirodanakazugyetazatosztまslajstrombant6rten6atvezeteseerdekiben．ABeisz．

87・§（1）bekezdeseertelmebenakije161ismddositasaesetenazirodaazugyiratbemutatasaval

ertesitimindakorabban・mindazuJOnnankije161tbirdt・Azatosztasazaltalまnosbgykiosztasi

mddszerekszehntt6rtenik．

5・9・Ajelenugyelosztasirendazl．es2．szamdmellekletekettartalmazza．
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1．Melleklet：

Abeosztottbirakartalintezettngyek

Amellekletid6belihatalya：2017．januarl．－december31．

TanacsszamiNev Intezetttigycsoport

l・　　　iDr．ViragVeronika

buntet611gyszakosbird

2．　　　　　Bekesinedr．Kecskemeti

〈Magdolna

POlgiiridgyszakosbird

4．　　　　Dr．HarsanyiCsilla

POlgariugyszakosbird

Peresugyek：

一　Valamemyibuntet6peresugy言dee証Vea

natalkorbakbuntet68gyetesakiemeltjelent6seg茸

ugyeketis

Nemperesugyek：

－　anatalkorhakbhntet6nemperesngye

－　buntet6nemperesugyekk6ztilatargyalas

me1162esesesaku16nlegese輝rask6rebetartoze

ugyek

－　abirds毎ititkaraltalelnem胤hatdegyeb

buntet6tigyek

Peresugyek：

－　pAratlansorszdmdpolgariperesugyek，idee vea

kiemeltjelent6seg冊gyeketis

Nemperesugyek：

－　Paratlanhetekenerkez6tavoltartasietiarasok

－　Paratlanhetekenerkez6pszichiatriaibetegek

intezetigydgykezelesenekelrendeleseiranti

e埴rasok

－　paratlanhetekenerkez61etetiugyek

－　Paratlanhetekenerkez6holtnaknyilvanitAssales

haH＝enyenekmegAllapitasavalkapcsolatosugyek

－　ValasztasineYJegyZekkelkapcsolatoskifbgas

elbiralAsa

－　kizarおelbiralAsa

－　P鉦atlanhetekenerkez6a7．szamdtanAcsnalfel

nemsoroltegyebpolgarinemperesugyek

Peresugyek：

－　ParOSSOrSZamupOlgariperesugyek，ideされVea

kiemeltjelent6seg60gyeketis

Nemperesugyek：

－　ParOShetekenerkez6tavoltartasie嘩rasok

－　parOShetekenerkez6pszichiatriaibetegekintezeti

gydgykezelesenekelrendeleseirantie距as°k

－　POlgarimegkeresesekteLjesitese

－　ParOShetekenerkez61etetiugyek

－　parOShetekenerkez6holtnaknyilvanftまssaleshalAl

tenyenekmeg糾apitasavalkapcsolat。Sugyek

－　aZaPaSagVelelmenekmegd6ntesenemperes

e埴rasban

－　egyeZSegikiserletreidezes

一　足Z鉦Aselbir乱五sa

－　ParOShetekenerkez6a7．szまmhtanacsnalfもlnem

SOr011egyebpolgarinemperestigyek



2．Melleklet：

AbeosztotttitkarokesbirdsagiugylnteZ6altalinteze冊gyek

Ame嶋kletid6belihatalya：2017．januar1．－decembel・31．

Tanacsszam Nev

（havan）

7．　　　　　Dr．K6ぬlviEdit

ibirbsagititkar

8・　　　MolnameCsapdJudit

birdsagitigymtez6

Bekes，2017・ma）uS12・

B鮭嘉嘉軸
1　　　　　　　　1

ajarasbirdsagelnOke

Intezettugycsoport

－　b血tet6nemperesugyekbenaszemelyes

meghallgatasok

－　SZabalysertesihatdsaghatarozataellenbenydtotti

kifbgas（panasz）

一　SZabalysertesi eLzarassal is btintethet6．

SZabalysertesiugyek

－　buntet6megkeresesekteUesitese

－　Vegreh函as説gyek

－　e16zetesbizonyitAs

－　6nkenyesene旋glaltlakaski融teseirantiugyek

－　gyemektaltasdbkul剣d6mvaldbehajtasa

－　egyebkulf61dijogsegely

－　e16zetesJOgnyilatkozatnyilvantartasbaveteleiranti

nempereseljaras

－　aZaltalanosmeghatalmazottakneYjegyzekebevaJd

bejegyzes，illetve az altalanos meghatalmazas

Visszavonasavagyfもlmondasairantie埴ras

－　aZelt紬neknyilvanitasieUaras




