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1. Az ügyelosztási rendet meghatározó vezető: Dr. Paulik Andrea elnök 

 

Az Egri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság ügyelosztási rendjét a bíróságok szervezetéről és 

igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (továbbiakban Bszi.) 9. § (1) bekezdése alapján – 

figyelemmel a 6/2015. (XI. 30.) OBH utasítás (továbbiakban Irsz.) 115. § (1) bekezdésében 

meghatározott elvekre – a Bírói Tanács és a kollégiumok véleményének ismeretében a 2018. évre 

vonatkozóan az alábbiak szerint határozom meg: 

 

2.A bíróságon működő ügyszakok: 

 

2. A bíróságon közigazgatási és munkaügyi ügyszak működik. 

 

2.1. Munkaügyi ügyszak: 

 2.1.1 elsőfokú munkaügyi peres ügy 

 2.1.2. munkaügy nemperes ügy 

 

2.2. Közigazgatási ügyszak 

 2.2.1. elsőfokú közigazgatási ügy 

 2.2.2. közigazgatási nemperes ügy 
 

 

3. Ügyszakok szerinti ügykiosztás 

 

3.1. Az ügykiosztásra az elnök jogosult, távolléte esetén az Egri Közigazgatási és Munkaügyi 

Bíróság bírái az Egri Törvényszék Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott 

helyettesítési rend szerint. 

 

3.2. Az automatikus ügykiosztás során alkalmazott ügyelosztási módszer az Irsz. 116. § (1) 

bekezdés i) pontjában meghatározott érkezési sorrend. 

 

3.4. Az általánosan alkalmazott ügykiosztási módszertől történő eltérés esetei meghatározása, 

amelyek különösen 

 

3.4.1. Eltérés az ügy tárgyához képest 

3.4.1.1. Kiemelt ügy 

 

3.4.2. Perjogi helyzethez képest 

3.4.2.1. Soronkívüli, vagy meghatározott határidőn belül intézendő ügy 

3.4.2.2. Egyesítés, együttes elbírálás végett 

3.4.2.3. Bíró kizárása miatt 

 

3.4.3. Egyenletes munkateher biztosítása végett 

3.4.3.1. Ügyhátralék feldolgozása miatt 

3.4.3.2. Ügy munkaigényessége, terjedelme miatt 

3.4.3.3. Az ügyek érkezéséből adódó egyenlőtlenség kiküszöbölése érdekében 

 

3.4.4. Egyéb körülményekhez képest 



3.4.4.1. Ítélkezési szünet tartama alatt vagy miatt 

3.4.4.2. Bíró távolléte miatt – figyelemmel az ügy jellegére 

3.4.4.3. Bíró szolgálati viszonyának megszűnése miatt 

3.4.4.4. Az ügy előzményi eljárásával fennálló szoros összefüggés miatt 

3.4.4.5. Bíró tartós (30 napot meghaladó) távolléte miatt 

3.4.4.6. Több szempont együttes fennállása 

 

3.4.5. Egyéb tervezhető kivételek 

 

 

3.5. A bíróság vezetője az érkezési sorrend szerint kiosztott ügyek közül ügyszakonként minden 

6. ügyet kapja. 

 

3.6. Az ügykiosztás menete 

3.6.1. A kiosztandó ügy bemutatása az ügykiosztásra jogosultnak 

A kezdőiratot és a kezdőiratként kezelendő iratot az esetleges előzményi iratokkal 

felszerelve a lajstromba történő bejegyzés napján, de legkésőbb az érkezést követő 

munkanapon a kezelőirodai dolgozó bemutatja az ügyelosztásra jogosult vezetőnek. 

 

3.6.2. Az irat útja, a közreműködők feladatai 

A kiosztást követően a kezelőirodai dolgozó a BIIR-ben rögzíti a tanácsszámot, 

ellenőrzi az ügytárgyat és a súlyszámot, majd a kiosztást követő munkanapon 

bemutatja az ügy elintézésére kijelölt bírónak. 

  

3.7. Az átosztás rendje 

3.7.1. Az átosztás esetei 

3.7.1.1. Bíró kizárása 

3.7.1.2. Bíró tartós távolléte 

3.7.1.3. Egyenletes munkateher biztosítása 

3.7.1.4. Ügyhátralék feldolgozása 

3.7.1.5. Ügyek egyesítése, együttes elbírálása 

3.7.1.6. Előzményi vagy mintaperre perre tekintettel 

3.7.1.7. Tanács elé utalás 

3.7.1.8. Egyesbíró elé utalás 

3.7.1.9. Egyéb ok 

 

3.7.2. Eljárás ügy átosztásakor 

Ügyfél által bejelentett elfogultsági kifogás esetén, amennyiben a bíró nem érzi magát 

elfogultak, a bíróság más bírája nemperes eljárás során dönt a kizárási kérelem 

alaposságáról. 

A bíró elfogultságának esetén a bejelentése elnöki számra kerül iktatásra, majd 

átosztásra kerül a bíróság más bírájára az ügy. 

A bíróság ellen bejelentett elfogultsági kifogás, illetve az bíróság elfogultsága, 

valamint az elnökkel szemben benyújtott elfogultsági kifogás esetén elnöki számra 

iktatást követően az ügy eljáró bíróság kijelölése végett megküldésre kerül az eljárási 

törvényekben meghatározott bíróságnak. 

Célszerűség ok, illetve amennyiben korábban eljáró bíró/titkár az eljárásban 

akadályozottsága miatt kerül átosztásra az ügy, a kezelőiroda az ügyet bemutatja az 

elnöknek. 

 

 

3.8. Az ügyelosztási rend 1 mellékletet tartalmaz. 



1. számú melléklet: Az Egri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra beosztott bírók által 

intézett ügyek 

 

 

Eger, 2017. november 28. 

 

 

 

          Dr. Paulik Andrea 

                  elnök 



1. számú melléklet 

 

Az Egri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra beosztott bírók által intézett ügyek 

 

A melléklet időbeli hatálya: 2018. január 1. - december 31. 

 

 

Tanácsszám Név Intézett ügycsoport  

7. Dr. Ádámné Dr. Szilágyi Eszter 

elsőfokú munkaügyi peres ügy 

munkaügy nemperes ügy 

elsőfokú közigazgatási ügy 

közigazgatási nemperes ügy 

 

9. 
Dr. Beniczkyné Dr. Kelemen 

Gyöngyi 

elsőfokú munkaügyi peres ügy 

munkaügy nemperes ügy 

elsőfokú közigazgatási ügy 

közigazgatási nemperes ügy 

 

6. Dr. Paulik Andrea 

elsőfokú munkaügyi peres ügy 

munkaügy nemperes ügy 

elsőfokú közigazgatási ügy 

közigazgatási nemperes ügy 

 

4. Dr. Szilákné Dr. Fülöp Csilla 

elsőfokú munkaügyi peres ügy 

munkaügy nemperes ügy 

elsőfokú közigazgatási ügy 

közigazgatási nemperes ügy 

 

101. Dr. Ádámné Dr. Szilágyi Eszter 

Dr. Beniczkyné Dr. Kelemen 

Gyöngyi 

Dr. Paulik Andrea 

Dr. Szilákné Dr. Fülöp Csilla 

 

tanács elé utalt közszolgálati és egyéb köz-

igazgatási perek 

 

     


