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A Gyulai Kiizig^zgatrisi 6s Munkaiigyi Bir6s6g
tigyelosztdsi rend&

1. Alapadatok

A Gyulai Kdzigazgtt6si 6s Munkaiigyi Bir6sig iigyelosztfsi rendj6t Kov6csn6 dr. Kubicza Ildikq
kdzigazgathsi 6s munkaiigyi bir6sdgi elniik a bir6sigok szer-vezet6r6l 6s igazgat6s6r6l sz6l6
2011.6vi Cl-Xl.tiirv6ny (a tovdbbiakban: Bszi.) 9.g-6nak (1) bekezd6se alapj6n - figyelemmel a
6/2015.(XL30.) OBH utasitds 115.$-6nak (1) bekezd6s6ben meghttirozott elvekre az atfbbiak
szerint hathrozza meg 2018.6vi okt6ber h6 1. napjft6t 2018.6vi december h6 31, napj6ig.

2. A bir6srlgon mtikiid6 iigyszakok

2'1. Az ii.gyelosilisi rend szempontj6b6l i.igyszak a munkatigyi 6s kozig azgatasi tigyszak,
2.2. A BUSZ 2. $. 18. pontja 6rtelm6ben Ugycsoport: a bii6s6gi tigyek tZrgyuk, valarnint
az alkalmazand6 anyagi es elj6r6si szab6lyok azonoss6ga, kiilcjnboz6sdge, vagy speci alitilsa
szerinti csoporlosit6sa. A kdzigazgat6si 6s munkaiigyi bir6s6gon az alf})bi iigycsoportok
vannak: ., , ,..;- elsofokf munkaligyi peres iigy ); ;- elsofokf munkatgyi nemperes tigy u ,,, r!:- elsofokri kcizigazgatdsi peres iigy . .,, , :ii
- elsofoktikcizigazgathsinemperesligy
- elsofokri egydb (vegyes) iigy

2.3' Azlg.szab. Il4. S. (1) bekezd6se drtelmdben az tigybeosztfus annak meghatdrozdsa,
hogy a bir6k mely iigyekben jfrhatnak el. A bir6k elj6rhatnak az elso fokri peres, nemperes 6s
egydb vegyes tigyekben. 

,,;

2.4' Azlgszab. II4. S. (1) bekezddse drtelmdben, azigykroszt6s annak a mbghat6ro:zfszi;
hogy az iigyek kioszt6sdra a tan6csok (bir6k) altal az tigybeoszt6s szerint intdzett
iigycsopotlokon beltil milyen szabdlyok szem el6tt tartdsixal kenil sor (5. pont). , .,

2'5 ' Akozigazgatdsi ds munkaiigyi biros6g biriti, tanircsai es tgazsdg'i;gyi alkalmazs'ilai a ',,

Gyulai Kozigazgat6si 6s Munkaiigyi Bir6s6g hatdskordbe 6s illetdkessdgdbe tartozo a 2.2.
pontban megjelolt tigycsoportokba sorolt rigyekben jdrnak el, szakosod6s n6lktil.

3. Ugyszakok szerinti iigykiosztf, .-' .'-

3.1, Az iigyek kioszt6s6ra Kovdcsne dr. Kubicza Ildik6 kozigazgat6si 6s munkarigyi
bir6srigi elnok jogosult, akinek akadfiyoztat6sa eset6n dr. Juh6sz Giibor a legrdgebben
szolgfiatotteljesito biro ahelyettesit6sre jogosult. ' i'.1 :-il

3.2. Az iigykiosrtls alapja azigyek drkezdsi sorrendje. Az iigyek tan6csra kioszt6sa a
soron kcivetkezo iigysz6m ds a tan6csok sztrmoz6s6nak rendje szerint tort6nik. 

1

3,3. Az iigyelosztdsi rendtol az eljirtsi torvdnyekben szab6lyozott esetekben, tovAbbd
igazgathsi fton a biros6g mukcjddsdt 6rinto fontos okb6l lehet elt6rni (2011.6vi CLXI. torvdny
11.$ (2) bekezdds), Elt6r6sre adhatnak okot ktildnosen az alabbi esetek: i
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3.3,1. Elt6r6s azliigy ttrgydhoz k6pest

t:. :, 3,3.1.1. Kiemelttigy
3,3. 1. l.I. Az dnkorm6nyzati k6pvisel6k osszef6rhetetlensdgi iigye
3.3. 1.1.2. Gyiilekezdsi tigy

3.3,2. Perjogi helyzethez kdpest
3.3.2,1. Soronkiviili, vagy meghatfirozott hatdridon beli.il int6zendo i.igy

' 3.3.2.2. E gyesit6s, egyiittes elbirdl6s v6gett
3.3,2.3. Biro kiz6r6sa miatt

?,3.3 Egyenletes munkateher biztositSsa miatt
i,, .. 3.3.3 1 . Ugyh6tral6k feldolgoz6sa miatt
j, , , ,l 3.3.3.2. Ugy munkaig6nyessdge, terjedelme rniatt

3.3.3.3. Az i.igyek drkez6s6bol ad6d6 egyenlotlens6g kiki.iszobol6se 6rdek6ben

13.4 Egydb koriilmdnyekhez k6pest

'1^ 3.3.4.1. It6lkez6si sziinet tartama alatt vagy miatt
:t 3.3.4.2. Bir6 t6voll6te miatt - figyelemmel azigy jelleg6re

iL ; 3.3.4.3. Bir6 szolgSlati viszony6nak megszrin6se miatt

ii. 3.3.4.4. Azijlgy elozmdnyi eljhrisdval fenndll6 szoros cisszefiigg6s miatt
;. 3.3.4.5. Bir6 tart6s (30 napot meghalad6) tdvoll6te miatt

3.3.4.6. Tdbb szempont egytiffes fenn6llSsa

f, 5., A:tqzeto 6ltal intlzett iigyek tipusai 6s a kioszt6s m6dszere azonos a beosztott bir6k6val, nincs
k{ilon, elnoki iigycsoport. T6rgyal6si kcjtelezettsdg6re esetlegesen az igazgatilsi feladatok munkaterhe

[aJllat ki.
h','r',i:
3.6. Az ilgykioszt6s menete

3,6..1. A bir6sSgok egys6ges iratkezel6si szabillyzatir6l sz6l6 712014.(Xif^23.) OBH utasit6s (a
tpv6bbiakban: Beisz.) 85-87.$-ai drtelm6ben a kezdoiratot ds kezd6iratk6nt kezelend6 iratot
iigyiratkdnt az esetleges elozmdnyi iratokkal felszerelve a lajstromba tort6n6 bejegyzds napj6n, de
I,pgk6sobb az lrkezdst kdveto munkanapon az irodavezeto bemutatja az iigyelosztdsra jogosult
vezetonek.

3.6.2. Az iJ'gy kioszt6s6ra jogosult bir6s6gi vezet6 az elj|ro birot legk6s6bb az irat bemutat6s6t
koveto munkanapon a jelen iigyeloszt6si rendben foglaltaknak megfeleloen krlelcili. A kijelolds ut6n -
amennyiben azt a szignhl6 a lajstromban mdg nem rogzitelle - a lajstromba bejegyzi az eljilro bir6l
tanScs sorsz6m6t, majd az iratot a bir6nak a kijelolds napjdn, de legk6sobb a kovetkezo munkanapon
bemutatja.

3.1 . Az |tosztds rendje
Az iigyek iltosztilshra csak kivdtelesen, a jogszab6lyban eloirt felt6telek fenn6ll6sa eset6n keriilhet sor,
az igy elo szt6s i rendb en me ghatdr ozott ii gye los zt6s i szab 6lyok szerint.

3.1 .1. Az 6toszt6s esetei
3.7 .l.f . Biro kizhrhsa
3.7.1.2. Bir6 tart6s t6voll6te
3.7 .1 .3. Egyenletes munkateher biztosit6sa
3.7 .1.4. Ugyh6tral6lc feldolgoz6sa
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3 .l .l.5 .Ugyek egyesitdse, egyiittes elbir6l6sa
3.7.L6. El6zm6nyi vagy.mintaperre tekintettel .' l

3 .7 .l .7 . Tan6cs el6 utal6s
3 .7 .I .8. Egyesbir6 el6 utalds
3.1 .L9. Egy6b ok i,'

3..7.2. Elj6r6s i.igy 6tosztdsakor
Atoszt6skor az iratai bemutat6sra kertilnek a kioszt6sra jogosult vezet6nek, aki az iraton az 6toszt6s
ok6nak megjeloldse mellett m6sik bir6Vtan6csot jel6l ki, 6s d6tumma; al1irhssal ell6tva bgmutatja az
irod6nak az igyet az 6toszt6s lajstromban tcjrtdn6 6tvezet6se 6rdek6ben, A Beisz. 87.$ (1) bekeid6se
6rtelm6ben a kijeltilds m6dosit6sa esetdn az iroda az igyirat bemutat6sdval 6rtesiti mind a koriibban,
mind az rijonnan kijelolt birot. Az fitoszths az 6Ital6nos iigykiosztSsi m6dszerek szerint tort6nik.

3.7 '2.I' Egyesbir6 akad|lyoztat6sa esetdn azlirgy futoszthsaelkeriilhetetlen.

3'7'2'2. Tanricsban val6 elj6r6s esetdn a tan6cs tagj6nak akaditlyoztat6sakor az igazgatilsi
vezet6 gondoskodik a tan6cs tagj6nak helyettesitds 6rol, az iigy 6toszt6sa sziiksdgtelen,,

3.8. A jelen i.igyeloszt6sirend az L szhmf melldkletet tartarmazza.

3'8'1. Akioszt6snak a bir6k kozdtti jelent6s eltdr6seket eredmdnyezohathsirt6vente legal6bb ., r. 'ii:.
h6rom alkalommal feliil kell vizsgiini, az adotl idoszakra eso i.igyforgalmi adatok alapj6i, 

.,,' 
,_',: 

,:,,.

3,8'2' Az iigyeloszt6si rendet felul kell vizsg6lni akkor is, ha fj dolgoz6 6lI -rirrtaUU(l6tsz6memel6s), vagy egy dolgoz6 30 napot meghalad6 t6voll6te esetdn [6tsz6mcsokken6s), annak
6rdek6ben, hogy a lltszfirn v6ltoz6sa esetdn is biztosithat6 legyen a kiegyenlitett munkateher.

A bir6sfgok szervezet6r6l 6s igazgathshr6l sz6l6 2011.6vi CLXL ttirv6ny (Bszi.) l1.g-6nak (2)
bekezd6se 6rtelm6ben az iigyelosztisi rendt6l az eljirdsi tiirv6nyekben szabdlyozott esetekben,
tovfbbd igazgathsi rfton a bir6sdg miikiid6s6t 6rint6 fontos okb6l el lehet t6rni.

G y u I a,20l8.evi okt6ber h6 8.napj6n

5'-r'i";-.i,;,
ir
t.

'r l,

; Kov6csn6 dr. Kubicza Ildik6
gazgathsi ds munkaiigyi bir6s6g elnrjke
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l.szimri mell6klet az iigyelosztfsi rendhez

" A beosztott bir6k Sltalint0zett iigyek

A meltl6klet id6beli hatilya: 2018. ok6ber 1.

1. K7M szdmri tandcs: Kov6csn6 dr. Kubicza Ildik6 bir6, bir6s6ei elnok

Int6zett iigyek kiire:

- AMunka torv6nykonyvdrol sz6l6 2012.evi I. tcirv6ny (Mt.) hat6lya al6tartoz6 iigyek
A kozalkalmazottak jog6ll5s6r6l szolo 1992.6vi XXXIII. torv6ny (Kjt.) hatSlya al6 tartozo
tigyek
A kozszolg|Iati tisztvisel6krol sz6l6 2011.6vi CXCIX.torvdny ( Kttv.) hat|lya al6 tatoz6
tigyek.

- A rendvddelmi feladatokat ell6t6 szervek hivat6sos 6llom6ny6nak szolg|lati viszony6r6l sz6l6
2 0 1 5 .6vi XLII.torv6ny (Rtv.) hat6ly a al6 tartozo ii gyek

.,. - A kotelez6 eg6szs6gbiztosit6s ellStdsair6l sz6l6 199'7.6vi LXXXIII.torv6ny (Ebtv.)hat|lya al|
taftoz6 i.ligyek

tartoz6 iigyek

,- , A gy6mhat6sSgokr6l, valamint a gyermekvddelmi 6s gy6miigyi elj5r6sr6l s2616 14911997.
(IX.l0.) Korm. rendelet hat|lya al6tartoz6 iigyek.
A foglalkoztat6s el6segitds6rol 6s a munkan6lkiiliek ell6t6s6r6l szolo I99l.evi lV.torvdny (Flt,)
hatilly a al6 Iartoz6 ii gyek.

. : A gyermekek vddelm6r6l 6s a gydmiigyi igazgatilsrol sz6l6 1997.6vi XXXI. tdrv6ny hat|lya

- A szoci|lis igazgat6sr6l 6s szoci6lis ell6t6sr6l szol6 1993.6vi III. tdrv6ny hatillyaal|tartozo
iigyek.

, j Nemperes iigyek: - Sztr6jktgyek

*i , Megkeres6sek

'i, - Egv6b: - #ffi],?:"#'r|ffi::;'",". nemperes erj6r6s,
szakszew ezettel kaocso latos nemoeres

- 6n6tet (BUSZ 7.$),
, , - koltsdgmentessdgengeddlyezdse,

; - iH,"-,.u:ir'#n 
@P 331 $)'

,,,' 'i: - kozigazgatSsi v6gzdsek elleni feliilvizsgllatikdrelmek
i, elbir6l6sa nemperes elj6rSsban.

?,. I(M sz6mrf tandcs: Dr. Juh6sz GSbor bir6

int6zett iigyek ktire:

-

'': ' )- AMunkatorv6nyk6nyvdr6l sz6l6 2012.6vi I. tcirvdny (Mt.) hat6lyaal6tartozo iigyek
-' A kcjzalkalmazottak jog6ll6s6r6l sz6l6 1992.6vi XXXIII. torvdny (Kjt.) hat6lya al6 tartozo

' , ,' i.igyek
' .t. ''' ,t,,.
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A kozszolgfilati tisztviselokrol szolo 20l1.dvi CXCIX.torvdny ( Ktrv.) hatiiya al6 tartozo
iigyek
A rendv6delmi feladatokat ell6t6 szervek hivat6sos 6llomriny6nak szolg6lati viszony6r6l sz6l6
2 0 1 5 . dv i XLILtorv 6ny (Rtv. ) hatilly a alh taftozo iigyek
A ktjtelezo egeszsegbirtosit6s ell6t6sair6l sz6l6 199'7 .evi LXXXIII.tdrv6ny (Ebtv.) hatillya al6
tartoz6 tigyek
A t6rsadalombiztosit6si nyugell6t6sr6l sz6l6 1997.evi LXXXI.torvdny (Tny,) hathlya alft
tartoz6 tigyek
A gyfimhat6s6gokr6l, valamint a gyermekv6delmi 6s gy6miigyi elj6r6sr6l szolo I49ll99:-.
(IX.10.) Korm. rendelet hat|lya al6taftozo iigyek.
A foglalkoztat6s elosegit6s6rol 6s a munkan6lkiiliek ell6t6s6r61 szolo l99l.6vi IV.trjrv6ny (Flt.)
hatfiy a al6 tartoz6 ti gy ek.
A gyermekek v6delm6r6l ds a gy6miigyi igazgatilsrol sz6Io 1997.evi XXXI. tcirv6ny hatfiya
al|tartozo tigyek. ".,' 'ti
A szoci6lis igazgathsrol 6s szoci6lis ell6t6sr6l sz6l6 7993.6vi III. torvdny hatillva al6tartoz6
iigyek. , r

Nemperes iigvek: -- 
ffffi:l3Jr".:_
egy?b: - szakszervezetikifog6s,

- iizemi tan6ccsal kapcsolatos nemperes elj6r6s, ;'

- szakszervezettelkapcsolatos nemperes
- dftetel (BUSZ 7.$), ' ' "'t t'"

- koltsdgmentess6gengeddlyez6se,
- nem peres tb-s iigy (Pp.331.$), , I ' j
- v6grehajt6si iigyek
- kozigazgatlsi vegzdsek elleni feliilvizsg6lati k6relmef

elbir6lisa nemperes eljSr6sban.

7. K/M szdmrl tanics: Dr. KuklaAneelika bir6

lnt6zett iigyek ktire:

A Munka torv6nykonyv6r6l sz6l6 2012.evi I. torv6ny (Mt,) hatdly a al6tartoz6 iigyek
A kozalkalrnazoltak jog6ll6s6r6l sz6lo 1992.6vi XXXIIL tcirvdny (Kjt.) hat6lya aW tirto26
Ugyek
A kdzszolgl.lati tiszt:risel6krol sz6lo 20I1.dvi CXCIX.torvdny ( Kttv,) hatillya alA.taitozb
i.igyek
A rendvddelmi feladatokat ell6t6 szervek hivat6sos 6llom6ny6nak szolg6lati viszonydr6l sz616
2015.6vi XLII.torv6ny (Rtv.) hat6lya al6tartoz6 iigyek
A kotelez6 egeszsegbiztosit6s ell6t6sair6l sz6l6 1991.evi LXXXIILtdrvdny (Ebtv.)halillya al(t
tarloz6 tigyek
A tSrsadalombiztosit6si nyugell6t6sr6l sz6l6 1997.evi LXXXLtorvdny (Tny.) hat6lya alit
tartoz6 iigyek
A gy6mhat6s6gokr6l, valamint a gyermekv6delmi 6s gy6miigyi elj6r6sr6l szolo l49ll99l.
(IX, 1 0.) Korm. rendelet hatllya al6 tartozo iigyek.
A foglalkoztatSs elosegitds6r6l 6s a munkan6lkiiliek ell6ths6rol szolo 199L dvi IV.torv6ny (Flt.)
hat|lya al6 tartozo ilgyek. " 

( )

A gyermekek v6delm6r6l 6s a gyrlmtigyi igazgat|srol szolo 1997.6vi XXXI. torv6ny hV\6lyV
al6tartoz6 iigyek. '' ;r',

.i i ;ii
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- A szoci|lis igazgat6sr6l 6s szoci6lis ell5t6sr6l szolo 1993.6vi III. tdrvdny hatillyaal|taftozo
i iigyek.

Nemperes iigyek: - Sztr6jkiigyek

i ' - Y-r-rt:'"]u'tuorrervezetikifog6s,
iizemi tan6ccsal kapcsolatos nemperes elj 5r6s,
szakszerv ezettel kapcsolatos nemperes

i:,i ,.,.': iltretel (BUSZ 7.$),
koltsd gmentess6 g enged6lyez6se,

. ,i . ' nem peres tb-s iigy (Pp,33l.g),
v6grehajtSsi iigyek

i r . .0. - kozigazgatdsi vegz|sek elleni feliilvizsg6lati kdrelmek
elbir6l6sa nemperes elj6r6sban.

ir .: ;

100,K. szdmriLtanfcs: Kov6csnd dr. Kubicza Ildik6 bir6, bir6s6gi elnok
Dr. JuhSsz G6bor bir6
Dr. KuklaAngelika bir6

Int6zett iigyek kiire:

- Tan6cs el6 utalt kozszolg6lati jogvit6k, szoci6lis i.igyek, kisaj6tit6s

101.It szfmf tanfcs: Dr. Kukla Angelika bir6
Dr. Juh6sz G6bor bir6
Kov6csnd dr. Kubicza Ildik6 bir6, bir6s6gi elnok

lnt6zett iigyek ktire:

- Tan6cs el6 utalt kozszolgllati jogvitdk, szoci6lis iigyek


