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2016. június 9-10-én Veszprémben került
megrendezésre az Észak-dunántúli Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium
teljes kollégiumi ülése. A Kodifikátor Alapítvány által az Észak-dunántúli Közigazgatási
és Munkaügyi Regionális Kollégiummal és a
Veszprémi Törvényszékkel kötött együttműködési megállapodásnak, és Tilk Péter tanszékvezető úrnak köszönhetően nekem is
lehetőségem nyílt hallgatóként részt venni az
ülésen. A két napos kollégiumi ülés első napja 9-én, csütörtökön 10 órakor vette kezdetét
a Veszprémi Törvényszék dísztermében. Dr.
Fűzi-Rozsnyai Krisztina PhD, miniszteri
biztos az új közigazgatási perrendtartásról,
illetve az új közigazgatási rendtartás szabályairól tartott előadást. Megtudtuk, hogy az
új törvény - elfogadása esetén - 2018. január
1-jén lépne hatályba. Az egyik legfontosabb
változás a bírói út kiszélesítése a közigazgatási jogvita fogalmának meghatározásán keresztül. A közigazgatási jogvita a közigazgatás közigazgatási jog által szabályozott cselekményeinek és mulasztásainak törvényességével kapcsolatos jogvitaként határozható
meg. E generálklauzula rugalmas kereteket
biztosít a hézagmentes bíróságok fogalmát,
mely körbe a közigazgatási és munkaügyi
bíróságok, a Kúria és a létrahozandó közigazgatási felsőbíróságok tartoznak. Így az új
perrendtartás másik jelentős változtatása a
közigazgatási felsőbíróság létesítése lenne,
melynek indoka az, hogy „a speciális szakértelmet igénylő ügyek egy fórumhoz telepítése
lehetőséget teremtene a specializációra, ezáltal az ítélkezési tevékenység szakmai színvonalának emelésére és gyorsítására”. A felsőbíróság elsőfokú hatáskörébe olyan jogviták
kerülnek, melyek vagy alkotmányos szere2016/1.
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pük, vagy az eljáró közigazgatási szervre
tekintettel kiemelt jelentőségűek. Elsősorban
a kormány irányítása alá nem tartozó államigazgatási szervek közigazgatási tevékenységével kapcsolatos perek tartoznak ebbe a
körbe, továbbá a köztestületi perek és a gyülekezési joggal kapcsolatos cselekmények. A
tervezet a jelenlegi főszabály megfordítása
révén a tanácsban való eljárást teszi főszabállyá, és az ügyek egyesbíró elé utalását a
tanács részére engedné át. Kiegészítő jelleggel a perrendtartás is meghatározna olyan
ügyeket, melyekben egyesbíró járna el, pl.:
egyszerűsített perek.
Ezt követően dr. Szőke Zoltán kollégiumvezető úr 2015.évi beszámolója következett,
majd ebéd után dr. Vilimszky Anna kollégiumvezető-helyettes ismertette a közigazgatási ügyszakban a hatályon kívül helyezési gyakorlatot. Az ülésen részt vett a Kúria két
kapcsolattartója is, aki tapasztalataikkal még
hasznosabbá tették az előadást. A beszámolóból megtudtuk, hogy a régióhoz tartozó öt
közigazgatási és munkaügyi bírósághoz az
elmúlt évben összesen 2162 ügy érkezett be,
a befejezett ügyek száma pedig 2253 volt.
Ennek alapján a befejezések és az érkezések
aránya 104% volt tavaly. A jogorvoslatok
közül 128 fellebbezési és 163 felülvizsgálati
kérelem érkezett be. A Kúria által hatályon
kívül helyezett ügyek száma 38 volt, mely az
összes felülvizsgálat 23%-át teszi ki.
A szakmai programot követően megnéztük a
törvényszék épületét (mely a közigazgatási és
munkaügyi bíróságnak is otthon ad), majd
megtekintettük a börtönmúzeumot, ahol
felkészült idegenvezető mutatta be az épület
történetét. Megtudtuk, hogy 2015. május 16án nyitotta meg kapuit a látogatók előtt a
Várbörtön mínusz harmadik emelete. Az
„Élet a mínusz harmadikon, Várbörtön a 21.
században” című állandó kiállítás számos
izgalmas témát mutat be. Látható egy Mindszenty József-emlékszoba, a fogvatartottak
életét bemutató kiállítási egység, továbbá
megtekintettük a cellákat, a kápolnát, a parancsnoki szobát és a börtönudvart is. Ezután az érseki palotát és a Szent Mihály-
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székesegyházat járhattuk be Nagy Károly
atya vezetésével. A délután további részében
városnéző sétára került sor, majd a Gizella
Hotelben tértünk nyugovóra. A kollégiumi
ülés másnapján került sor a mindkét ügyszakban felmerülő aktuális jogértelmezési
kérdések megvitatására, melyre kerekasztal-
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beszélgetés során nyílt lehetőség.
Az ülés mindkét napján részt vett dr. Mogyorósi Sándor Terézváros jegyzője, valamint csatlakozott hozzánk dr. Mohos Gábor
Veszprém MJV jegyzője.

