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Beszámoló a Pécsi Közigazgatási
és Munkaügyi Bíróságon tett szakmai látogatásról
Az 2017. október 15-én a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Alkotmányjogi Tanszéke által tartott „Alkotmányjogi gyakorlat” elnevezésű tárgy keretében
nyílt lehetősége joghallgatóknak ellátogatni a
Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra
(KMB). A hallgatók a Pécsi KMB elnöke, dr.
Sipos Balázs előadását hallgathatták meg. A
bíróság legnagyobb tárgyalótermében az előadás során új információkat és átfogó ismereteket szerezhettek a KMB-ről, például szervezeti felépítéséről és működésének fontosabb
elemeiről.
Elnök úr előadását a bíró hivatalhoz vezető
karrierút vázolásával kezdte. Elmondta, hogy
jelenleg milyen kompetenciákkal kell rendelkeznie annak, aki bírói pályára kíván menni.
A régi rendszerhez képest most már szakmailag „kötöttebb” feltételeknek kell megfelelni,
példaként említve (főszabály) a fogalmazói
pozíciót, amely a legteljesebb képet adja a bírósági szervezetről és annak minden gyakorlati aspektusáról. A 2012. január 1-jén hatályba lépett bírósági törvények, a bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.
törvény, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény a bíróvá
válás folyamatán alapvetően nem változtattak, a bírói kinevezés továbbra is pályázathoz
kötött. Magyarországon ma azt a harmincadik
életévét betöltött, cselekvőképes magyar állampolgárt lehet bírónak kinevezni, aki egyetemi jogi végzettséggel rendelkezik és a jogi
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szakvizsgát letette. További feltétel a vagyonnyilatkozat-tétel, a legalább egy évig a meghatározott munkakörben (jogi szakvizsgához
kötött) eltöltött gyakorlati idő, valamint a pályaalkalmassági vizsga eredménye alapján a bírói hivatás gyakorlására való alkalmasság.
Magyarországon jelenleg 20 közigazgatási és
munkaügyi (fővárosi és 19 megyei) bíróság
működik. Ezek közül az egyik a Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság, amely a magyar bírósági szervezetrendszer legalsó szintjén, a kerületi- és a járásbíróságokkal egy szinten helyezkedik el. Elsődleges feladatuk a
közigazgatási határozatok és a munkaviszonyból vagy munkaviszony jellegű jogviszonyból származó ügyek elbírálása. Ezek az
ügyek évről évre egyre jobban gyarapodnak,
így tehát minden évben igen nagyszámú döntést kell hozniuk a bíráknak.
Megtudhattuk, hogy a Pécsi KMB a Pécsi Ítélőtáblával és a Törvényszékkel egy épületen
osztozik, de hamarosan új épületbe költözik,
mivel az ügyterhek növekedésével a (szak)apparátus is folyamatosan növekszik, amelynek
a jelenlegi bírósági épület már nem képes helyet biztosítani.
Zárásképpen a joghallgatók – elnök úr vezetésével – megtekinthették a bíróság épületegyüttesét. Betekintést nyerhettek például a
tárgyalótermekbe, illetve abba bírói terembe,
ahova a bírák visszavonulnak megfogalmazni
ítéleteiket.
A látogatásban résztvevő valamennyi joghallgató nevében is szeretnénk köszönetet mondani dr. Sipos Balázsnak gondolatébresztő
előadásáért, a Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság munkatársainak és dr. Tilk Péter tanszékvezető úrnak, hogy megvalósulhatott a
látogatás. Rengeteg új és hasznos információval gazdagodhattunk, amelyeket a későbbi tanulmányaink során kitűnően fogunk tudni
hasznosítani.

