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A Salg6tarjrlni Kdzigazgathsi 6s Munkaiigyi Birris6g Ugyelosztdsi rendje
2020.6v janufr 01, - december 31.

l Alapadatok

l.l. Az iigyeloszttisi rendet meghat6roz6 vezeto: dr. Vir6gos Zolt6n a Salg6tarjdni Kozigazgat6si es
Munkatigyi Bir6s69 elndke.

1.2. Az igyelosztdsi rend a bir6s6gok szervezetdr6l 4,s igazgatiLsar6I sz6l6 2011. 6vi CLXI. tcirv6ny
(Bszi.) 9.$ (1) bekezd6se alapjtu a 6/2015. (XI.30.) OBH utasit6s 115.$ (1) bekezdds6ben
meghat6rozottak figyelembe vdtel.€vel az albbi alapelvek szerint keriilt me ghat/iroz srai

- teljessdg elve
- absztraktsilg elve
- 6lland6s6g 6s dvenkdntisdg elve
- munkateher kiegyenlitdsdnek elve
- az alkalmazand6 szab6lyok azonoss6g6nak elve
- az iigyelosztdsi technikak vari6lhat6s6gdnak elve

2. A bir6srigon mf kiidd iigyszakok

2. A bir6s6gon klzigazgal|si 6s munkaiigyi iigyszak (Biisz. 29. g d) ds e) ponr) mrikddik.

2. l. Munkaiigyi iigyszak
2.1 .1 . A munkaiigyi peres iigyek

a) a munka t<irvdnykcinyv6r6l sz6l6 2012. dvi I. tcirvdny (a tov6bbiakban: Mt.) alapj6n ldtesitett,
b) a kclzalkalmazotti.
c) - torvdnyben foglalt kiv6telekkel - a szol96lati,
d) a kdzfoglalkoztatdsi,
e) a sporttorv6ny alapjan kotritt munkaszerzod6ses,
f) a szakkdpzds sordn kotdtt tanul6szerz6d6sbol ered6,
g) a nemzeti fels6okhtAsi torydny szerinti hallgat6i munkaszerz6ddsbol eredo,
h) a szocidlis szovetkezettel ds foglalkoztat6si szcivetkezettel ldtesitett tagi munkav6gz6si
jogviszonyb6l (a tov6bbiakban egyiitt: munkavi szony) szirmaz6 iigyekben inditott perek.

Munkaiigyi tigy az Mt. 285.$ (1) bekezddse szerinti tov6bbi munkajogi igdny drvdnyesitdsdvel
kapcsolatos peres iigy is.
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A felsz6mol6s kezd6 id6pontj6t6l a felszdmol6s alatt dll6 munk6ltat6val szemben a munkavdllal6 a
felsz6mol6 dltal vitatott, a felsz6mol6s kordbe tarloz6 vagyonnal kapcsolatos munkajogi ig6nyen
alapul6 pdnzkovetel6st munkatigy perben drvdnyestheti.

2.1.2. A munkatigyi nemperes iigyek

A tdrgyal6 tan6csok sz6ma: 2.M. tan6cs, 3.M. tandcs, 4.M. tan6cs - szakosodds a munkaiigyi peres-
ds nemperes iigyekben nincs, Valamennyi bir6, valamennyi tigycsoporlban ldvo tigyet tdrgyalja.

2.2. Kdzigazgatdsi iigyszak
2.2.1. A kozigazgat6si peres iigyek:

a) akdzigazgatisi perrendtart6sr6l sz6l6 2017 .6vi I. tcirvdnyben meghat6rozott kdzigazgat6si jogvit6k
elbir6l6sa ir6nti perek.
A kdzigazgathsi jogvita targya a kozigazgatdsi szerv kdzigazgat6si jog 6ltal szab|lyozoIl, az azzal
erintett jogalany jogi helyzet6nek megvdllozlat|s|ra iranyul6, vagy azt eredmdnyez6 cselekm6nyek,
vagy a cselekmdny elmulaszt6s6nak (kdzigazgat6si tevdkenysdg) jogszerusdge.

b) kozigazgatrlsi jogvita a kozszolg6lati 6s a kdzigazgatirsi szerz6ddses jogviszonnyal kapcsolatos
jogvita is.

2.2.2. Akdzigazgat6si nemperes iigyek

A t6rgyal6 taniicsok sz6ma:2.K. taniics, 3.K. tan6cs, 4.K. tanS,cs - Az iigycsopofiokat tekintve
valamennyi bir6, valamennyi iigycsoportban ldvo iigyet t|rgyalja. A Kp. 8. $ (1) bekezd6s6ben eloirt
h6rom hivat6sos bir6b6l 6116 tan6cs szdma: 101.K. a kcizigazgat6si peres iigyekben.

3. Ugyszakok szerinti iigykiosztris

3.1. Az iigykiosztrisra a szign6l6st v6,gz6 dr. Virdgos Zoltan, a bir6s6g elncike jogosult.
Akad6lyoztat6sa esetdn a S alg6tarj rini KMB-n az elntikcit kcivetoen leghosszabb szolgrilati idovel
rendelkezo bir6 helyettesiti. Az iigyek sulysz6moz6s6t a szign6lSsra j ogosult vdgzi.

3.2. A bir6sdgon dhaldnosan alkalmazott iigykiosztAs m6dszere a kdvetkezok szerint keril
meghat6roz6sra iigyszakonk6nt (Bnsz. 29 - 32,$, szabLlyzat I 1 6. g ( 1) bekezd6s):

A bir6sdgon f6 szabdly szerint automatikus i.igykioszt6s drvdnyestil, melynek alapja minden
iigyszakban 6s iigycsoportban az 6rkez6si solrend. Az iigyek tandcsra kioszt6sa iigycsoporlonkdnt, a
soron kovetkezo iigyszem ds a tan6csok szdmozdsdnak sorrendje szerint tdftdnik,

3.3. Tobb iigyelosztdsi m6dszer egyiittes alkalmazdsAval keriilnek az iigyek kioszt6sra tigyszakonkdnt
az aldbbiak szerint: valamennyi iigyszakban figyelembe vdtelre keriil az tigyek sirlyoz6sa ds az
ardnyos munkateher.
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3.4. Az ttltal|nosan alkalmazott tigykiosztdsi m6dszert6l tdrt6no eltdrds esetei kiilcin<iskdppen:

3.4.1 . Eltdrds az iigy tdrgyithoz kdpest
3.4.1.1. Kiemelt iigy
3.4.2. Perjogt helyzethez k6pest
3.4.2.1. Soronkiviili, vagy meghat6rozott hatdridon beliili intdzendo tigy
3.4.2.2. Egyesit5,s, egyiittes elbirriliis vdgett
3.4.2.3. Bir6 kiz6r6sa miatt
3.4.3. Egyenletes munkateher biztositasa vdgett

. 
' ^ 

a i1 1 ,1.4.l. l. Ugyharraldk feldolgozrisa miatt
3.4.3.2. Ugy munkaigdnyessdge, terjedelme miatt
3.4.3.3. Az iigyek 6rkezdsdbol ad6d6 egyenl5tlensdg kikijszriboldse drdek6ben
3.4.4. Egy db kdriilm6nyekhez kdpest
3.4.4.1.llelkezesi sziinet tartama alatt vagy niiatt
3.4.4.2. Bir6 t6voll6te miatt - figyelemmel az iigy jellegdre
3.4.4.3. Bir6 szolgiilati viszony6nak megszrin6se miatt
3.4.4.4. Az iigy el6zmdnyi eljarrisdval fenndllo szoros cisszefiigg6s miatt
3.4.4.5. Bir6 tart6s (30 napot meghalad6) t6voll6te miatt
3.4,4.6. Tdbb szempont egyiittes fenndll6sa

- Az 6ltal6nosan alkalmazott iigykioszt6si m6dszertol toftdn6 eltdrds a fentebb felsorolt 6s az allbbiak
szerint rdszletezett kivdteles esetekben lehets6ges.

- Az egyenletes munkateher, az ngyhdtrallk feldolgoz6sa, soronkiviilis6g, illetve meghatarozott
hat6ridon beliili elintdzds biztosit6sa vdgett a f6 szab6ly'161 elt6r6 iigykiosztds figyelembe veszi az iigy
perjogi saj6toss itgail, az iigyek srilysziirndt, valamint az drdemi drintdshez sziiksdges v6rhat6
bizonyitris terjedelmdt, id6szeriisdgdt. Ha egyesit6s, illetve egyiittes elbirril6s indokolja, az iiigyet afta
kell kiosztani akindl a cdlszerr.isdgi szempontok jelentkeznek,

- Bir6 kizar6sa eset6n arra a bir6ra kell kiosztani az igyer, aki azt a fo szabitly szerint, mint soron
kovetkez6t kapta volna.

- Munkaiigyi ds kcizigazgat6si peres iigyszakban a mdsodfokri e1jar6s, illetve a feliilvizsgdlati eljdrds
utdn hat6lyon kiviil helyezdssel visszadrkezett ligyet - amennyiben jogszab6ly, illetve a
feliilvizsgdlatot vd9z6 bir6s69 mdskdnt nem rendelkezett - a kor6bban eljdr6 bir6 kapj a meg. Mris bi16
kijeloldse esetdn a kioszt6s szempontja az iigy munkaigdnyessdge, terjedelme, a t6rgyal6 bir6
szakjogdszi v6gzettsdge.

- Munkatigyi ds kcizigazgatdsi nemperes iigyekben a kioszt6s a f6 szab6ly szerint tort6nik.



our, o o, o -i f,teorofitl"ff;,l c y r B i Ro s Ac

Elnoke

3100 Salg6taqdn, Pipishegy it L
t. 06 32 511-950 f. 06 32 310-691
e. munkau gy@starjan.birosag.hu

/1

3.4.5. Egy6b tervezhet6 kiv6telek

- it6lkez6si sziinet alatt az 5rkezo iigyeket a f6 szab6ly szerinti iigykios ztds szerint azok kcizott kell
kiosztani, a halaszthatallan int6zked6sek elint6zdse v6gett, akik az adotl idoszakban iigyeletet
teljesitenek.

3.5. A vezeto 6lral tnI|zetI iigy a 2. pontban szerep16 iigyek mellett az elncjki iigy (Biisz. 2.$ 6. pont)

3.6. Az iigykiosztes menete
3.6. 1 . A kiosztand6 tigy bemutat6sa az iigykioszt6sra jogosultnak
3.6.2. Az irat ritja, a kozremrikcid6k feladatai

A kezdoiratot ds a kezdoiratk6nt kezelend6 :ratot, az esetleges el6zm6nyi rigyiratokkal felszerelve a

lajstromba tdfidno bejegyzds napj6n, de legkdsobb az drkezdst kclvet6 munkanapon az irodavezeto
bemutatja az iigyeloszt6sra j ogosult bir6s6gi vezetonek.

3.7. Az 6toszt6s rendje
3.7 .1. Az 6tosztds esetel

3.7.1.1. Bir6 kizdrhsa
3.7 .1 .2. Bir6 tart6s t6volldte
3.7. 1 .3. Egyenletes munkateher biztositdsa
^ 

4. I i1
3.7. 1 .4. Ugyhdtraldk leldolgozdsa
3.7.1,5, Ugyek egyesitdse, egyiittes elbirdkisa
3.7 .1.6. Elozmenyi vagy mintapene tekintettel
3,7.1 .7. Tandcs el6 utalds
3.7.1.8. Egyesbir6 el6 utalds
3.7.1.9. Egydb ok

3.7 .2. Eljards az iigy 6tosztasakor, (helyettesitds):

- A bir6sdg eln<ike intdzkedik a t6volldvo bir6 valamennyi i.igydnek int6zds6r6l az utasitds 106.$ (2)
bekezddsdben 6s i07. $-6ban foglaltak szerint. Az iigyek 6tosztds6ra csak kiv6telesen keriilhet sor,
ilyen esetekben az iigy kiszign6l{sa az |ltalinos szab6lyok szerint tdfi6nik.

- Ha a bir6 szolgdlati viszony megszrinl, a n6la maradt tigyeket - figyelembe veve azok
munkaig6nyess6gdt, terjedelm6t, az itosztdssal drintett bir6 szolghlati idej6t, szakjog6szi vegzettsegdt
- lehetos6g szerint azonos arinyban kell szetosztani a ta:gya16 bir6k krizott. Ugyanez ir6nyad6 a bir6
tart6s (30 napot meghalad6) t6volldte eset6n, valamint akkor is, amikor a KMB-n bir6i jogviszonyt
ldtesit6 tj trirgyal6 bir6ra keriilnek 6tosztAsra az igyek.

- Munkaiigyi es kdzigazgat6si iigyszakban valamelyik tandcs akad6lyoztat6sa esetdn az eljdr6
tandcsot a S al g6ta"rj ani KMB E1n6ke jel6li ki. A helyettesitdsre kijelolt bir6 jogosult int6zkedni a
tdrgyal6sok elhalasztrisrir6l, egyben drtesiti az tigyf'eleket is.
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- A h6rom f6s tanricsban val6 elj aras esetdn a tanrics tagjainak akad lyoztatisakor a bir6sdg elndke
gondoskodik a taniics tagjdnak helyettesitdsdr6l, az iigy ebben az esetben nem keriil iitosztiisra.

- A KMB Elntike folyamatosan vizsg6lja a bir6k kezdn l6v6 iigyek sz6m6t, szem el6tt tartva az egyes
tigyek sflyszrirnrit is. A havi statisztika kdszitesekor megt6rt6nik a srilysz6mok dsszehasonlitdsa: a
leterhelt tan6csok eset6ben a kiegyenlitdsig az iigykiosztds sziineteltethet6.

3.8, Ajelen iigyeloszt6si rend melldkletdt kdpezi a n6v szerinti iigyeloszt6si rend.

Salg6tarjdn, 2019. november 12.

dr. Vi169os ZoltiiLn
i ds Munkailgyi Bir6srig Elndke
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1 , mell6klet az iigyeloszt6si rendhez

A beosztott bir6k riltal intdzett i.igyek
A melldklet id6beli hat6lya: 2020. janftr 01. - december 3 I

2. mell6klet: A bir6sdgi iigyintdz6 6ltal intdzett tigyek
A melldklet id6beli hat6lya: 2020. jawat 01. -december 31.

Tan6cssziirn N6v Int6zett iigyek kore (tipusai)

2,s2, tanr{cs
2.M.

2.Mpk.
2.K.

2.Kpk.

dr, Kovrics Anita Munkaiigyi iigyek, munkaiigyi nemperes iigyek,
k6zigazgat si iigyek, kdzigazgat6si nemperes iigyek

3,s2. tandcs
3.M.

3.Mpk,
3.K.

3.Kpk.

T6thn6 dr. Kerekes Andrea Munkaiigyi tgyek, munkaiigyi nemperes iigyek,
kdzigazgat si fi,gyek, kdzigazgatdsi nemperes iigyek

4.s2. tandcs
4.M.

4.Mpk.
4.K.

4.Kpk,

dr. Virisos ZoltAn Munkai.igyi iigyek, munkaiigyi nemperes iigyek,
kdzigazgatdsi tigyek, kdzigazgatdsi nemperes iigyek

101. sz.

tandcs
101.K.

dr. Virdgos Zolt n bir6
tan6cselniik
dr. Kovdcs Anita
bir6
T6thn6 dr, Kerekes Andrea
bir6

Tandcs eld utalt kcizigazgatAsi perek

Tanfcsszdm
(ha van)

Ndv Intdzett iigycsoportok

Mikl6si Ldszl6n6 Munkaiigyi nemperes iigyek


