
A   G y u l a i   K ö z i g a z g a t á s i  és  M u n k a ü g y i   B í r ó s á g
ügyelosztási rendje

2019.évi  január hó 1. napjától 2019. évi április hó 30. napjáig

1. Alapadatok

A  Gyulai  Közigazgatási  és  Munkaügyi  Bíróság  ügyelosztási  rendjét  Kovácsné  dr.
Kubicza Ildikó közigazgatási és munkaügyi bírósági elnök a bíróságok szervezetéről és
igazgatásáról  szóló  2011.évi  CLXI.törvény  (a  továbbiakban:  Bszi.)  9.§-ának  (1)
bekezdése  alapján  –  figyelemmel  a  6/2015.(XI.30.)  OBH  utasítás  115.§-ának  (1)
bekezdésében meghatározott elvekre az alábbiak szerint határozza meg 2019.évi január
hó 1. napjától 2019.évi április hó 30. napjáig.

2. A bíróságon működő ügyszakok

2. A bíróságon közigazgatási és munkaügyi ügyszak működik.

2.1. Munkaügyi ügyszak

2.1.1. A munkaügyi peres ügyek típusai

- A Munka törvénykönyvéről szóló 2012.évi I. törvény (Mt.) hatálya alá tartozó ügyek
- A közalkalmazottak  jogállásáról  szóló 1992.évi  XXXIII.  törvény (Kjt.)  hatálya  alá

tartozó ügyek
- A  foglalkoztatás  elősegítéséről  és  a  munkanélküliek  ellátásáról  szóló  1991.évi

IV.törvény (Flt.) hatálya alá tartozó ügyek.

2.1.2. A munkaügyi nemperes ügyek típusai

      -    Sztrájkügyek
      -    Megkeresések
       -    Egyéb:   -     szakszervezeti kifogás,
                           -     üzemi tanáccsal kapcsolatos nemperes eljárás,
                           -     szakszervezettel kapcsolatos nemperes  
                           -     áttétel (BÜSZ 7.§),                                                              
                           -     költségmentesség engedélyezése,
                           -     végrehajtási ügyek

2.2. Közigazgatási ügyszak

2.2.1.  Közigazgatási peres ügyek típusai

- A közszolgálati  tisztviselőkről  szóló  2011.évi  CXCIX.törvény  (  Kttv.)  hatálya  alá
tartozó ügyek

- A  rendvédelmi  feladatokat  ellátó  szervek  hivatásos  állományának  szolgálati
viszonyáról szóló   2015.évi XLII.törvény (Rtv.) hatálya alá tartozó ügyek

- A  kötelező  egészségbiztosítás  ellátásairól  szóló  1997.évi  LXXXIII.törvény  (Ebtv.)
hatálya alá tartozó ügyek
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- A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997.évi LXXXI.törvény (Tny.) hatálya
alá tartozó ügyek

- A  gyámhatóságokról,  valamint  a  gyermekvédelmi  és  gyámügyi  eljárásról  szóló
149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó ügyek.

- A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény
hatálya alá tartozó ügyek.

- A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993.évi III. törvény hatálya alá
tartozó ügyek.

2.2.2. Közigazgatási nemperes ügyek típusai

       -   Nemperes tb-s ügy
      -   Közigazgatási végzések elleni felülvizsgálati kérelmek elbírálása nemperes eljárásban  

2.3.   A  bíróságon  működő  ügyszakokat  és  az  ügyek  típusait  a  bíróság  elnöke  az
ügyelosztási  rend  meghatározása  során  a  2.  pontban  foglaltaktól  eltérően  is
meghatározhatja. A közigazgatási és munkaügyi bíróság bírói, tanácsai és igazságügyi
alkalmazottai a Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság hatáskörébe és illetékessége
alá tartozó ügyekben szakosodás nélkül járnak el.

3. Ügyszakok szerinti ügykiosztás

3.1. Az  ügyek  kiosztására  Kovácsné  dr.  Kubicza  Ildikó  közigazgatási  és  munkaügyi
bírósági  elnök  jogosult,  akinek  akadályoztatása  esetén  dr.  Juhász  Gábor  a  legrégebben
szolgálatot teljesítő bíró a helyettesítésre jogosult.

3.2. Az ügykiosztás  alapja  az ügyek érkezési  sorrendje.  Az ügyek tanácsra  kiosztása a
soron következő ügyszám és a tanácsok számozásának rendje szerint történik.

3.3. Az  ügyelosztási  rendtől  az  eljárási  törvényekben  szabályozott  esetekben,  továbbá
igazgatási úton a bíróság működését érintő fontos okból lehet eltérni (2011.évi CLXI. törvény
11.§ (2) bekezdés). Eltérésre adhatnak okot különösen az alábbi esetek:

3.3.1.      Eltérés az ügy tárgyához képest  

3.3.1.1.  Kiemelt ügy
  Az adott ügy tárgya dönti el.

3.3.2.      Perjogi helyzethez képest  

3.3.2.1. Soronkívüli, vagy meghatározott határidőn belül intézendő ügy
3.3.2.2. Egyesítés, együttes elbírálás végett
3.3.2.3. Bíró kizárása miatt

            3.3.2.4. Az ügy előzményi eljárásával fennálló szoros összefüggés miatt

3.3.3.      Egyenletes munkateher biztosítása végett  
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3.3.3 1. Ügyhátralék feldolgozása miatt
3.3.3.2. Ügy munkaigényessége, terjedelme miatt
3.3.3.3.  Az ügyek érkezéséből adódó egyenlőtlenség kiküszöbölése érdekében

3.3.4.   Egyéb körülményekhez képest
3.3.4.1. Ítélkezési szünet tartama alatt vagy miatt
3.3.4.2. Bíró távolléte miatt – figyelemmel az ügy jellegére
3.3.4.3. Bíró szolgálati viszonyának megszűnése miatt
3.3.4.5. Bíró tartós (30 napot meghaladó) távolléte miatt
3.3.4.6. Több szempont együttes fennállása

3.3.5.  Egyéb tervezhető kivételek

3.4. A  vezető  által  intézett  ügyek  típusai  és  a  kiosztás  módszere  azonos  a  beosztott
bírókéval,  nincs  külön  elnöki  ügycsoport.  Tárgyalási  kötelezettségére  esetlegesen  az
igazgatási feladatok munkaterhe hathat ki.

3.5. Az ügykiosztás menete

3.5.1. A bíróságok egységes iratkezelési szabályzatáról szóló 7/2014.(XII.23.) OBH utasítás
(a továbbiakban: Beisz.) 85-87.§-ai értelmében a kezdőiratot és kezdőiratként kezelendő iratot
ügyiratként  az  esetleges  előzményi  iratokkal  felszerelve  a  lajstromba  történő  bejegyzés
napján,  de  legkésőbb  az  érkezést  követő  munkanapon  az  irodavezető  bemutatja  az
ügyelosztásra jogosult vezetőnek.

3.5.2. Az  ügy  kiosztására  jogosult  bírósági  vezető  az  eljáró  bírót  legkésőbb  az  irat
bemutatását  követő  munkanapon  a  jelen  ügyelosztási  rendben  foglaltaknak  megfelelően
kijelöli. A kijelölés után – amennyiben azt a szignáló a lajstromban még nem rögzítette – a
lajstromba  bejegyzi  az  eljáró  bíró/  tanács  sorszámát,  majd  az  iratot  a  bírónak  a  kijelölés
napján, de legkésőbb a következő munkanapon bemutatja.

3.6. Az átosztás rendje

Az ügyek átosztására  csak  kivételesen,  a  jogszabályban  előírt  feltételek  fennállása  esetén
kerülhet sor,
az ügyelosztási rendben meghatározott ügyelosztási szabályok szerint.

3.6.1.      Az átosztás esetei  

3.6.1.1. Bíró kizárása
3.6.1.2. Bíró tartós távolléte
3.6.1.3. Egyenletes munkateher biztosítása
3.6.1.4. Ügyhátralék feldolgozása
3.6.1.5. Ügyek egyesítése, együttes elbírálása
3.6.1.6. Előzményi perre tekintettel
3.6.1.7. Tanács elé utalás
3.6.1.8. Egyesbíró elé utalás
3.6.1.9. Egyéb ok
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3.6.2.      Eljárás ügy átosztásakor  

Átosztáskor az ügy iratai bemutatásra kerülnek a kiosztásra  jogosult vezetőnek, aki az iraton
az átosztás okának megjelölése mellett másik bírót/tanácsot jelöl ki, és dátummal, aláírással
ellátva bemutatja az irodának az ügyet az átosztás lajstromban történő átvezetése érdekében.
A Beisz.  87.§ (1) bekezdése értelmében a kijelölés  módosítása esetén az iroda az ügyirat
bemutatásával  értesíti  mind  a  korábban,  mind  az  újonnan  kijelölt  bírót.  Az  átosztás  az
általános ügykiosztási módszerek szerint történik.

3.6.2.1. Egyesbíró akadályoztatása esetén az ügy átosztása elkerülhetetlen.
3.6.2.2. Tanácsban való eljárás esetén a tanács tagjának akadályoztatásakor az

                                    igazgatási vezető gondoskodik a tanács tagjának a helyettesítéséről, az
                                    ügy átosztása szükségtelen. 

3.7. A jelen ügyelosztási rend az 1. számú mellékletet tartalmazza.

3.7.1. A  kiosztásnak  a  bírók  közötti  jelentős  eltéréseket  eredményező  hatását  évente
legalább
három alkalommal felül kell vizsgálni, az adott időszakra eső ügyforgalmi adatok alapján.

3.7.2. Az  ügyelosztási  rendet  felül  kell  vizsgálni  akkor  is,  ha  új  dolgozó  áll  munkába
(létszámemelés), vagy egy dolgozó 30 napot meghaladó távolléte esetén  (létszámcsökkenés),
annak  érdekében,  hogy  a  létszám  változása  esetén  is  biztosítható  legyen  a  kiegyenlített
munkateher.

A bíróságok szervezetéről  és igazgatásáról  szóló 2011.évi  CLXI.  törvény (Bszi.)  11.§-
ának  (2)  bekezdése  értelmében  az  ügyelosztási  rendtől  az  eljárási  törvényekben
szabályozott esetekben, továbbá igazgatási úton a bíróság működését érintő fontos okból
el lehet térni.

A  jelen  ügyelosztási  rend  időbeli  korlátját  az  ismert  és  jelenleg  zajló  jogalkotási
folyamat határolta be.

G y u l a , 2018.évi október  hó 31.napján:

                                                                                            Kovácsné dr. Kubicza Ildikó   
                                                                              a közigazgatási és munkaügyi bíróság elnöke



1.számú melléklet az ügyelosztási rendhez 

A beosztott bírók által intézett ügyek

A melléklet időbeli hatálya: 2019. január 1.

1. K/M számú tanács:    Kovácsné dr. Kubicza Ildikó bíró, bírósági elnök

Intézett ügyek köre:
                           

- A Munka törvénykönyvéről szóló 2012.évi I. törvény (Mt.) hatálya alá tartozó ügyek
- A közalkalmazottak  jogállásáról  szóló 1992.évi  XXXIII.  törvény (Kjt.)  hatálya  alá

tartozó ügyek
- A közszolgálati  tisztviselőkről  szóló  2011.évi  CXCIX.törvény  (  Kttv.)  hatálya  alá

tartozó ügyek
- A  rendvédelmi  feladatokat  ellátó  szervek  hivatásos  állományának  szolgálati

viszonyáról szóló   2015.évi XLII.törvény (Rtv.) hatálya alá tartozó ügyek
- A  kötelező  egészségbiztosítás  ellátásairól  szóló  1997.évi  LXXXIII.törvény  (Ebtv.)

hatálya alá tartozó ügyek
- A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997.évi LXXXI.törvény (Tny.) hatálya

alá tartozó ügyek
- A  gyámhatóságokról,  valamint  a  gyermekvédelmi  és  gyámügyi  eljárásról  szóló

149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó ügyek.
- A  foglalkoztatás  elősegítéséről  és  a  munkanélküliek  ellátásáról  szóló  1991.évi

IV.törvény (Flt.) hatálya alá tartozó ügyek.
- A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény

hatálya alá tartozó ügyek.
- A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993.évi III. törvény hatálya alá

tartozó ügyek.
      -    Nemperes ügyek:   -     Sztrájkügyek
                                           -     Megkeresések
                                            -     Egyéb:   -     szakszervezeti kifogás
                                                                 -     üzemi tanáccsal kapcsolatos nemperes eljárás
                                                                 -     szakszervezettel kapcsolatos nemperes  
                                                                 -     áttétel (BÜSZ 7.§
                                                                 -     költségmentesség engedélyezése
                                                                -     nem peres tb-s ügy

                                                     -     végrehajtási ügyek
      -     közigazgatási végzések elleni felülvizsgálati

                                                                       kérelmek elbírálása nemperes eljárásban

3. K/M számú tanács:    Dr. Juhász Gábor bíró

Intézett ügyek köre:
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- A Munka törvénykönyvéről szóló 2012.évi I. törvény (Mt.) hatálya alá tartozó ügyek
- A közalkalmazottak  jogállásáról  szóló 1992.évi  XXXIII.  törvény (Kjt.)  hatálya  alá

tartozó ügyek
- A közszolgálati  tisztviselőkről  szóló  2011.évi  CXCIX.törvény  (  Kttv.)  hatálya  alá

tartozó ügyek
- A  rendvédelmi  feladatokat  ellátó  szervek  hivatásos  állományának  szolgálati

viszonyáról szóló   2015.évi XLII.törvény (Rtv.) hatálya alá tartozó ügyek
- A  kötelező  egészségbiztosítás  ellátásairól  szóló  1997.évi  LXXXIII.törvény  (Ebtv.)

hatálya alá tartozó ügyek
- A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997.évi LXXXI.törvény (Tny.) hatálya

alá tartozó ügyek
- A  gyámhatóságokról,  valamint  a  gyermekvédelmi  és  gyámügyi  eljárásról  szóló

149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó ügyek.
- A  foglalkoztatás  elősegítéséről  és  a  munkanélküliek  ellátásáról  szóló  1991.évi

IV.törvény (Flt.) hatálya alá tartozó ügyek.
- A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény

hatálya alá tartozó ügyek.
- A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993.évi III. törvény hatálya alá

tartozó ügyek.
      -    Nemperes ügyek:   -     Sztrájkügyek

                               -     Megkeresések
                               -     Egyéb:   -     szakszervezeti kifogás
                                                    -     üzemi tanáccsal kapcsolatos nemperes eljárás

                                                          -     szakszervezettel kapcsolatos nemperes  
                                                    -     áttétel (BÜSZ 7.§)

                                                          -     költségmentesség engedélyezése
                                                    -     nem peres tb-s ügy 

     -     végrehajtási ügyek
                 -     közigazgatási végzések elleni felülvizsgálati

                                                           kérelmek elbírálása nemperes eljárásban

7. K/M számú tanács:   Dr. Kukla Angelika bíró

Intézett ügyek köre:

- A Munka törvénykönyvéről szóló 2012.évi I. törvény (Mt.) hatálya alá tartozó ügyek
- A közalkalmazottak  jogállásáról  szóló 1992.évi  XXXIII.  törvény (Kjt.)  hatálya  alá

tartozó ügyek
- A közszolgálati  tisztviselőkről  szóló  2011.évi  CXCIX.törvény  (  Kttv.)  hatálya  alá

tartozó ügyek
- A  rendvédelmi  feladatokat  ellátó  szervek  hivatásos  állományának  szolgálati

viszonyáról szóló   2015.évi XLII.törvény (Rtv.) hatálya alá tartozó ügyek
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- A  kötelező  egészségbiztosítás  ellátásairól  szóló  1997.évi  LXXXIII.törvény  (Ebtv.)
hatálya alá tartozó ügyek

- A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997.évi LXXXI.törvény (Tny.) hatálya
alá tartozó ügyek

- A  gyámhatóságokról,  valamint  a  gyermekvédelmi  és  gyámügyi  eljárásról  szóló
149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó ügyek.

- A  foglalkoztatás  elősegítéséről  és  a  munkanélküliek  ellátásáról  szóló  1991.évi
IV.törvény (Flt.) hatálya alá tartozó ügyek.

- A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény
hatálya alá tartozó ügyek

- A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993.évi III. törvény hatálya alá
tartozó ügyek.

      -    Nemperes ügyek:    -     Sztrájkügyek
                                            -     Megkeresések
                                             -     Egyéb:   -     szakszervezeti kifogás
                                                                  -     üzemi tanáccsal kapcsolatos nemperes eljárás
                                                                  -     szakszervezettel kapcsolatos nemperes  
                                                                  -     áttétel (BÜSZ 7.§)
                                                                  -     költségmentesség engedélyezése
                                                                 -     nem peres tb-s ügy 

       -     végrehajtási ügyek
       -     közigazgatási végzések elleni felülvizsgálati

                                                                       kérelmek elbírálása nemperes eljárásban
                                                                                                    

100.K. számú tanács: Kovácsné dr. Kubicza Ildikó bíró, bírósági elnök
            Dr. Juhász Gábor bíró
            Dr. Kukla Angelika bíró

Intézett ügyek köre:

-   Tanács elé utalt közszolgálati jogviták, szociális ügyek

101.K. számú tanács: Dr. Kukla Angelika bíró
            Dr. Juhász Gábor bíró
            Kovácsné dr. Kubicza Ildikó bíró, bírósági elnök

Intézett ügyek köre:

-   Tanács elé utalt közszolgálati jogviták, szociális ügyek


