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eloszt6si rendet bir6sdg elndke hatdtozza meg.

iigyeloszt6si rendj 6t a bir6s6gok szervezetdrll 6s igazgathsin6l
(tovdbbiakban: Bszi.) 9.$ (i) bekezddse alapi|n - figyelemmel a

ots
vdlr

2,J

utasit6s 115.$ (1) bekezd6sdben meghatarozott elveke - a bir6i
y6nek ismeret6ben hat6roztam meg az al6bbiak szerint :

h{tt6r

2.1.. Senki sem vonhat6 el tdwdnyes bir6j6t61. ( Bszi, 8.$ (1) bekezdds)

1,)

$(j

s2616 2011. 6vi CXI.
6l2als. (xI.30.)
tan6os 6s a koll6gium

hat6skdnel 6s illet6kess6ggel
alapjrin kijeldlt bir6, ( Bszi. 8.

A tdrvdny 61ta1 rendelt bir6 az elj|rdsi szab6lyok szeint a

ez6 bir6s6gon mrikctd6, el6re meg6llapitott tigyelosztfsi rend

bekezd6s.)

Az iieyeloszt6si rend:

2.3 ,1 . Tan csszdm:

A bir6s6gon 4 tan6cs mrikcidik.

2,3.2. Tan6csok <isszet6tele:

1 bir6, 2 iilndk .



,. SALGOTARJANI
KOZIGMGATASI ES MT,]NKAUGYI BiR

Elndke

3100 Salgdtarj6n, pipisheev rit 1.
L 06 32 5t l-950 f, oa zzlto_ast
a munkausv@starj an, bfu osaq.hu

Elsofokri bfr6 helyettesit6sdre nincs rehet6sdg, esetdben csak az i,gy ittoszthsaftI I
:T.."* _npYl:bket ilyen eserben a t6rgya16s elmaraddsdrOl az elndki irodaveMikl6si Lriszl6n6 (t6vo1l6t6ben a t 

"ty"tt.i?te.er" 
tl.ioii r^rrrayl 6i6koztatja..

2.3.3. A tan6csok ds vezet6 61tal intdzett rigvcsoporlok:

1. sz. tan6cs : - kdzigazgal si hatarozatok bir6s6gi feliilvizsgiilata (ad6rigy
kizar6lagosan)

- munkarigyi perek

2. sz. tandcs: - munkaiigyi perek
- klzigazgat|si hatarozatok bir6s6gi feltilvizsg6lata

3. sz. tandcsl abir6s6g elncike : - munkaiigyi perek
- kdzigazgatdsi hatdrozatok bir6srigi feliilvizs

(61lami foglalko zlat si szeru hatirozatainak
v izs galata kiziLr 6lagosan)

4. sz. tan cs: _ munkai.igyi perekkel
_ kiizigazgat si hatdrozatok bir6 s 6gi feliilvizs galata

2.3.a. E!46sekad4yazlatag_esc(n:

2.3,5.

A bi.6s6g ern6ke, t6volldtdben a tdrvdnyszdk elnrike riltal megbizott bir6 he

2.3.6. Ugyebs4la! mOdia:

i.lY*tly .lgykioszt6s.6rv6nyesiil, melynek atapja minden iigycsopoftban

::Y:::.":::j. A kioszt6sra jogosult az ugy intdz6sire ;;ik1;;:il ffi; ft iha ez1. az :J:gy thrgya,
az iig,y perjogi saj6toss6gai,
az egyenletes munkateher biztositiis4
az it6lkez€,s id6szerLis6ge indokoltt6 teszi.

2. 3. 7. KrclqeftJclealglecuJcyek:

Minden bir6 elj6rhat kiemelt jelent6s6gri iigyekben.

kben
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. Az iigykiosztds menete:

Az i.igykioszt6s drkezdsi sorrendben tdrt6nik, melynek sordn 6rv6nyesiil az
iigyszakonk6nti (munkaiigyi, kdzigazgatdsi iigyszak), az iigycsoportonkdnti_ (a bir6s6gi
Ugyek tdrgyuk, valamint az alkalmazand6 anyagi 6s elj ar6si szabrilyok azonossdga,
kiildnbciz6sdge, vagy specialitdsa szerinti csoportosit6sa), illetve az iigv t6r'gva szerinti
szakosod6s.
Figyelembe v6telre keriil tovhbba az ngyek srilyoz6sa 6s az ardnyos munkateher.

A bir6s6g elndke a t6rgy6v minden negyed6vdnek vdgdn me gvizsg{lja az
iigykioszt6snak a munkateher jelent6s elt6rdsdt eredm6nyez6 esetleges hat6s6t.

Az iigyelosztrisi rend m6dosit6sara szolg6lati 6rdekb6l vagy a bir6s6g mrikddds6t
6rint6 fontos 6rdekb6l keriilhet sor.

miikiidd iigyszakok

iigyszak:

tartoz6 iigyek: Ad6iigy
Adatv6delmi iigy
i ts^^^t^^-:.t^r-1.luuzixtb9Bt t9b

Eg6szs6giiggyel kapcsolatos kcizigazgatdsr per
E gy 6b kd zi gazgatdsi b irs 69
E gy 6b kd zi gazgatdsi per
E.nergiaiigy
Epitdsfigyi hat6 shg hatir o zat6val kap csolato s ii gy
Es6lye gyenl6s6gi i.igy
Fellebbezhet6 orsz69os hat6skdni szervek hat rozatai
Fogyaszt6v6delmi iigy
Foldforgalmi i.igyek
Gy6mtgy
Helyi ad6iigy
Hirkdzl6si iigy
Idegenrend6szeti iigy
Illet6kiigy
Ingatlannyilv6ntarl6ssal kapcsolatos iigy
Kamarai Ligyek
Kereskedelmi lgazgatls
Kiemelt nemzet gazdasdgi igyek
K6t.rryezetvddelmi iigy
Kdzbeszerzdsi iigy
Kdzleked6sfeliigyeleti hat6rozat feliilvizs giilata
Kdzlekeddsi birs6g
M6diaiigy
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Meneki.ilt rigyek
Mezlgazdasdgi id'gy

at6rozatai

Pdruiigyi feliigyeleti iigy 'ara

Szem6lyi-vagyoni krirp6tl6s
Szerencsej6t6k rigyek
Szoci6lis rigyek

V6m- j6veddki iigy
Versenytigy
Viziigyi birsdg

Munkaiigyi iigyszak:

Ide tartoz6 iigyek:

A munk6ltat6 anyagi felel6ssdge
A munk6ltat6 egdszs6gs6rl6s miatti k6rfelel6ss6se
A munkavrillal6 anyagi felelossdge iranti egydb per
A munkav61lal6t 6rt egdszs6gsdrtds miatti megt6iit6si perekkel kapcsolatos
t6rsadalombiztos it6si hate,r ozat feiiilvizs g6lat; irdnti p;r

Ailami foglalkoztatdsi szerv hatrirozatanak feltilvi 
""nilutuAtipikus munkaszerz6d6ssel kapcsolatos munkurr.riodd, ds kinevezds

Atipikus munkaszerz6ddssel kapcsolatos munkaviszony megsziintet6se
Diszkimin6ci6val kapcsolatos munkab6r 6s egy6b anyagi juttat6sok iranti
Diszkrimin6ci6val kapcsoratos munkaszerz6d6s keletkeidse 6s m6dosit6sa
per
Diszkrimindci6val kapcsolatos muntaviszony megsziintet6se irr{nti per
Diszkrimindci6val kapcsolatos kinevezds kelitkez?se ds m6dosit6sa
indult szolgdlati jogviszonyb6l sz6rmaz6 per
Egdszs6gbiztosit6si ell6tds me gdllapit6s6val kapcsolatos
hatarozat fel0lvizsgillata trinti per (2011 . evi CXCI . tu. ) irrinti perek
Egy6b munkab6r ds egy6b anyagi juttatdsok ir6ati per
Egydb munkaszerz<jdds keletkezese ds m6dosItrisa I ranr i oer
Egydb munkaiigyek

Egydb munkaviszony megsziiLntet6se irdnti per
Egy6b szolgalati jogviszonyb6l sz6rmaz6 perek
Fegyelmi felel6ssdg
Fizet6si felsz6litds
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Illetm6nnyel kapcsolatos szolg6lati j ogviszonyb6l szimnaz6 per
Jogalap ndlkiili ell6t4ssal kapcsolatos t6rsadalombiztosit6si hatdrozat
feliilvizs g6lata irdnti per
Jogviszony megszrindsdvel kapcsolatos szolgdlati jogviszonyb6l s:zhrmaz6 per
Kinevezds keletkez6s6vel 6s m6dositris6val kapcsolatos egy6b szolgrilati jog-
viszonyb6l sz6nnaz6 per
Kormaaytisztvisel6i Dcint6bizott sdg hatdr ozathnak feli.ilvizsgiilata
Lelt6rhiany6rt fenn61l6 felel6ss69
Meg6rzdsi feleloss6g
Munk6ltat6i igazol{s kiaddsa irdnti per
Munkaiigyi 6s munkavddelmi el1en6rz6sse1 kapcsolatos per
Munkaiigyi kapcsolatokkal, szakszervezettel, iizemi tan6ccsal, kollektiv szerzldds-
sel, stb. cisszeftigg6 perek, ide6rtve a szakszervezetijognyilatkozat p6tl6sa ir6nti
pereket is
Munkav6llal6i biztositdk
N:'ugdij meg6llapit6s6va1 kapcsolatos t6rsadalombizto sitdsihat|rozat feliilvizsg6la-
ta iranti per
Pr6miummal, b6nusszal, jutal6kkal, jutalommal kapcsolatos mun-kab61 6s egydb
anyagi juttat6sok irrinti per
Rendk{vi.ili munkavdgzdssel, iigyelettel, kdszenldttel kapcsolatos munkab6r 6s
egydb anyagi juttatrisok ir6nti per
Szabads6g 6s tanulmdnyi szerz6d6sek
T6rsadalombiztositiisi hat6rozat feliilvizsg6lata irrinti egy6b per
Teljesitmdnydrl6kel6ssel, min6sitdssel kapcsolatos szolg6lati jogviszonyb6l szfuma-
zo pet
Versenytilalmi me g6llapod6s
Vezet6 6116s6 munkav6l1a16va1 kapcsolatos oer

sz. Mell6klet tafialmazza abir6k 6ltal int6zett iigyeket.

Melldklet tartalm azza a bir6sdgi iigyint6zf dltal intdzett i.igyeket.

Dr. S

i6n,2017 . januir 13 ,

\ 6niKdzigazgal{si ds Munkai.igyi Bir6s6g elniike





ell6klet: A beosztott 6k Sltal int6zett ugyek

ett ugycsoport

dr, Sdndor Vdlter P6l Kozigazgat6si ugyek-ad6ugyek kizdr6lagosan

- i' iy!ryuucYi 
ugyszakba tartoz6 ugyek

dr. Barsi lldik6 Munkaugyi ugvszakba tartoz6 ugyekdr. Barsi lldik6 Munkaugyi ugyszakba tartoz6 ugyek
K.i7io^7oat5<l ilo\/aL

J, s.orrreJEua - elnok vunt urgyi ugyszakba tartozo ugyek
. KozigazgatSsi ugyek (iillami foglalkoztatdsi szerv
hatd rozata ina k fel0lvizsgdlata kizd 16lagosa n)

or, vrragos zorran IVunkaLlgyi ugyszakba Lartozo ugyek
ozieazeatiisi ueveL

ll6klet: A beosztott titkdrok 6s bir6sdgi ugyint6z6k 6ital int6zett ugyek

csszem Nev Int62ett ugycso port
an)

Mikl6si L5szl6 n 6 Munkaugyi nemperes ugye K




