
SALGOTARJANI
KOZIGAZGATASI 65 MUNKAUGYI BiROSAG

Elnoke

3100 Salg6talAn, Pipishegy it 1.

t. 06 32 s11-950 f. 06 32 310-691
e. munkaugv@starian.biro s ag, hu

2018.El.III.A,1.s26m

A Salg6tarjdni Kii zigarzg t6si 6s Munkaiigyi Bir6srig iigyelosztdsi rendje
2018. 6v mfjus 01. - szeptember 30.

1. Alapadatok

1.1. Az iigyeloszt6si rendet meghat|roz6 vezet6: dr. Virdgos Zoltdn a S alg6tarj ani Klzigazgat si 6s

Munkaiigyi Bir6 s6g elndke.

L2. Az igyeloszt6si rend a bir6s6gok szewezeter\\ 6s igazgat6s6r61 sz6l6 2011.6vi CLXI. t6rv6ny
(Bszi.) 9.$ (1) bekezd6se alapj6n a 6/2015. (XI.30.) OBH utasitds 115.$ (1) bekezd6s6ben

meghatdrozottak figyelembe v6tel6vel az al|bbi alapelvek szerint kertilt me ghal{tozdsta:

- teljess6g elve
- absztrakts 69 elve
- ri11and6s6g 6s 6venk6ntis6g elve
- munkateher kiegyenlit6s6nek elve
- az alkalmazand6 szab6lyok azonoss6g6nak elve
- az iigyeloszt6si technikak vari6lhat6s6g6nak elve

2. A bir6sf gon miikiid6 iigyszakok

2. A bir6s6gon k6ztgazgathsi 6s munkaiigyi iigyszak (Biisz. 29.$ d) 6s e) pont) mtikodik.

2. 1. Munkaiigyi iigyszak
2.1.1. A munkaiigyi peres iigyek

a) a munka torv6nykonyv6r6l sz6l6 2012.6vi I. torv6ny (a tov6bbiakban: Mt.) alapjan l6tesitett,

b) a kdzalkalmazotti,
c) - t<irv6nyben foglalt kiv6telekkel - a szolg|lati,
d) a k<izfoglalkoztatdsi,
e) a sporlt<irv6ny alapjan kdtdtt munkaszerz6d6ses,
f) a szakk6pz6s soriSn kotdtt tanu16szerz6d6sb6l ered6,
g) a nemzeti fels6oktat6si tdrv6ny szerinti hallgat6i munkaszerz6d6sb6l ered6,
h) a szoci6lis szdvetkezettel 6s foglalkoztatdsi szovetkezettel l6tesitett tagi munkav6gz6si
jogviszonyb6l (a tov6bbiakban egyiitt: munkavi szony) szhrnaz6 iigyekben inditott perek.

Munkaiigyi iigy az Mt. 285.$ (1) bekezd6se szerinti tov6bbi munkajogi ig6ny 6rv6nyesit6s6vel
kapcsolatos peres iigy is.
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A fe1sz6mo16s kezd6 id6pontj6t61 a felsz6mol6s alalt lil6 munk6ltat6val szemben a munkav6l1a16 a
fe1sz6mo16 alta1 vitatott, a fe1sz6mo16s k<jr6be tartoz6 vagyonnal kapcsolatos munkajogi ig6nyen
alapul6 p6nzkrivetel6st munkaiigy perben 6rw6nyestheti.

2.1.2. A munkarigyi nemperes iigyek

2.2. K6 zi gaz gat si iigyszak
2.2.7. Akdzigazgatdsi peres iigyek:

a) a kozigazgat6si perrendtartdsr6l s2616 201'7. 6vi I. torv6nyben meghatirozott kiSzi,gazgatdsi
jogvitdk elbirdldsa irdnt i perek.
A kozigazgattLsi jogvita tlrgya a kdzigazgal|si szerv kozigazgal6si jog 6ltal szab|lyozott, az azzal
drintett jogalany jogi helyzet6nek megv|ltoztallsbra irdn1u16, vagy azt eredm6nyez6 cselelcn6nyek,
vagy a cselekmdny elmulaszt6sdnak (klzigazgatisi tev6kenys6g) jogszenis6ge.

b) kdzigazgat|si jogvita a kdzszo\g|Iati 6s a kozlgazgatdsi szerz6d6ses jogviszonnyal kapcsolatos
jogvita is.

2.2.2. Akozigazgat6s i nemperes iigyek

3. Ugyszakok szerinti iigykiosztds

3.1 . Az rigykioszt6sra dr. Vir6gos Zolthn, abfu6shg elncike jogosult.

3.2. A bit6sdgon 6ltal6nosan alkalmazott iigykioszt6s m6dszere a kovetkez6k szerint kertil
meghat6rozdsra iigyszakonk6nt (Bijsz.29 -32.9, szab\lyzat 116.g (1) bekezd6s):

A bir6sd-gon automatikus iigykioszt6s 6rv6nyesril, mellnek alapja minden iigycsopofiban az
6rkez6si solrend. Az iigyek tan6csra kiosztAsa rigycsopofionk6nt, a soron kovetkezo iigysz6m 6s a
tan6csok szixnoz\sfnak sorrendje szerint tdft6nik.

3.3' Tobb iigyelosztdsi m6dszer egyiittos alkalmazdsdval keriilnek az i.isyek kiosztdsra
iigyszakonk6nt az al |bbtak sz e{nt :

Figyelembe v6telre kertil az igyek srilyozAsa 6s az ariinyos munkateher.
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3.4. Az 6llal6nosan alkalmazott tigykioszt6si m6dszq161 tdrt6n6 e1t6r6s esetei kiil6nosk6ppen:

3.4.1. E1t6r6s az :0.gy ttugyihoz k6pest
3.4.1.1. Kiemelt iigy
3.4.2. P efiogs helyzethez k6pest
3.4.2.1 . Soronkiviili, vagy meghatdrozotthatitid6n beliili int6zend6 iigy
3.4.2.2. Egyesit€s, egyiittes e1bir615s v6gett
3 .4 .2 .3 . Bir6 kizhrdsa mialt
3.4.3. Egyenletes munkateher biztositAsa v6gett

^,^.-..-3.4.3. 1 . Ugyhdtraldk feldolgozdsa miatt
3 . 4.3 .2. \J gy m,ankaig6nyess6ge, terj edelme miatt
3.4.3.3. Az iigyek 6rkez6s6b6l ad6d6 egyenl6tlens6g kikiisz<ibo16se 6rdek6ben
3.4.4. Egy6b kdriilm6nyekhez k6pest
3.4.4.1. it6lkez6si sziinet tartama a\a!! vagy miatt
3.4.4.2. Bir6 t6vo116te miatt - figyelemmel az iigy jelleglre
3.4.4.3. Bir6 szolgalati viszonydnak megsziin6se miatt
3.4.4,4. Az ij'gy el6zm6ny eljdrdsdval fennrfl16 szoros dsszefiigg6s miatt
3.4.4.5. Bir6 tart6s (30 napot meghalad6) t6voll6te miatt
3.4.4.6, Tobb szempont egyiittes fenn6116sa

3.4.5. Egy6b tervezhet6 k ivdielek
. .':

3.5. Avezet6 61tal int6zett iigy a 2. pontban szerepl6 iigyek mellett az elnoki iigy (Biisz. 2. $ 6. pont)

3.6. Az iigykioszt6s menete
3.6.1 . A kiosztand6 iigy bemutat6sa az iigykiosztdsra jogosultnak
3.6.2. Az iral it1a, a k6zremrik<jd6k feladatai

A kezd6iratot 6s a kezd6iratk6nt kezelend6 iratot, az esetleges el6zm6nyi iigyiratokkal felszerelve a

lajstromba t6rtdn6 bejegyzls napj6n, de 1egk6s6bb az 6rkez6s! kdvet6 munkan apon az iodavezell
bemutatja az igyeloszthsraj ogosult bir6s6gi vezet6nek.

3.7 . Az tosztfis rendle
3 .1 .1 . Az dtoszt6s esetei

3.7 .7.7. Bir6 kizixdsa
3.7 .7.2. Bir6 tar16s t6voi16te
3.7.1 ,3. Egyenletes munkateher biztosit6s
3.7.1.4. U gyhhtral6k feldolgoz6sa
3.7. 1.5. Ugyek egyesit6se, egyiittes e1bir616sa

3.7 .7.6. Elozm6nyi vagy mintapeffe tekintettel
3.7 .7.7 . Tar6cs e16 uta16s

3.7.1.8. Egyesbir6 el6 uta16s



SALGOTARJANI
KOZICAZGATASI ES MTN.,iKAUGYI BiR6SAG

Elndke

3100 Salg6tarjrin, Pipishegy ft 1.

t. 06 32 511-950 f, 06 32310-691
a munkauey@starian.birosae.hu

3.7 .1 .9. Egydb ok

3.7.2. Eljdris az ijgy |Iosztisakor, (helyettesit6s):
A bir6s6g elnoke int6zkedik a t6vo1l6v6 bir6 valamennyi iigy6nek int6z6s6r61 az utasitds
106.$ (2) bekezd6s6ben 6s 107. g-6ban foglaltak szeint. Az iigyek dtoszt6srira csak
kiv6telesen keriilhet sor, ilyen osetekben az figy kiszign lSsa az 61ta16nos szabelyok
szerint t6fi6nik.

Tandcsban val6 e1j ards eset6n a tan6cs tagjainak akad6lyoztat6sakor a bir6s6g elndke
gondoskodik a tanacs tugtr|nak helyettesit6s6r6l , az iigy ebben az esetben nem keriil
6tosztdsra.

3.8. Ajelen iigyeloszt6si rend me116k1et6t k6pezi a n6v szerinti iigyeloszt6si rend.

Salg6tarj6n, 2018. m6jus 01.

i 6s Munkarigyr Bir6s6g elndke
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1 . me116k1et az igyel.osztfisi rendhez

A beosztott bir6k flta1 int6zett iigyek
A mel16klet id6b eli hat6lya: 2018. m6jus 01. - szeptember 30.

2. me1l6k1et: A bir6shgt igyintez6 6\tal intlzell igyek
Amell6k1et id6beli hat6lya: 2018. m6jus 01. - szeptember 30.

Tan6cssziiLrn N6v Int6zett iigyek kore (tipusai)

1,s2, tanics
1.K.,
1.Kpk.
1.M.

1.Mpk

dr. SSndor Valter Pdl
kirendelt bir6 Kozigazgatdsi igyek

Kd zi gazgatdsi nemperes ti gyek
Munkailgyi iigyek, munkaiigyi nemperes iigyek

2.s2, tanics
2.M.,

2.Mpk.,
2.K.,

2 Kpk

dr. Kovfcs Anita Munkaiigyi iigyek, munkaiigyi nemperes iigyek,
k6 zigaz gal si ijgy ek, kiizigaz gat si nemp eres tigyek

4,s2. tandcs
4.M.,

4.Mpk.,
4.K.

4.Kpk.

dr. Virieos Zolt6n Munkaiigyi iigyek, rnunkailgyi nernperes iigyek,
kdzigazgathsi iigyek, kozigazgatdsi nemperes figyek

5.s2. tanr{cs
5. K.
5.M.

dr. Sdndor Valter Pdl
kirendelt bir6
dr. Kovrics Anita bir6
dr, Virdgos Zolttn bir6
mesbizott tandcselniik

Tan6cs e16 utalt k dzigazgal si perek
Tan6cs e16 utalt munkaiigyi perek

Tandcssz6m N6v Int6zett iigycsoportok

Mikl6si L6sz16n6 Munkaiigyi nemperes iigyek




