
  

Dél-dunántúli Dél-dunántúli 
Közigazgatási és Közigazgatási és 

Munkaügyi Regionális Munkaügyi Regionális 
KollégiumKollégium

2013-2015.2013-2015.



  

 Dél-dunántúli Dél-dunántúli 
Közigazgatási és Munkaügyi Közigazgatási és Munkaügyi 

Regionális KollégiumRegionális Kollégium



  

 BevezetőBevezető

Tisztelt Olvasó!

2013. év első felében a bírósági szervezetrendszerben új intézményként jelent meg a hat közigazgatási és munkaügyi regionális kollégium. Régi 
hiányosságot pótolt a jogalkotó a regionális kollégiumok felállításával; hat olyan bírói szakmai szervezetet hozott létre, amely testületnek alapvető 
feladata az ítélkezés szakmai színvonalának emelése és a jogalkalmazás egységének biztosítása közigazgatási és munkaügyi szakterületen egyaránt.

2013. előtt a régió területén eljáró civilisztikai bíróságok a regionális kollégium megalakulását megelőzően csak egy-egy esetben foglalkoztak csak 
közigazgatási vagy munkaügyi szakterülethez tartozó kérdés megtárgyalásával.

Mára a kitartó munka meghozta a gyümölcsét; a Dél-dunántúli Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium teljes kollégiumi és rész-
kollégiumi ülései igazi „szakműhellyé” váltak, ahol aktív szakmai munka folyik, mely munkába az egyetemi, társhivatali és más hivatásrendbeli 
szakembereket is bevonunk.

Emellett ápoljuk a bírósági szervezetrendszerből eredő hagyományainkat is, együttműködünk a többi regionális kollégiummal (horizontális 
kapcsolat) és jó viszony ápolására törekszünk a Kúriával (vertikális kapcsolat) is.

Vezetőtársaimmal és bíró kollégáimmal szorosan együttműködve azon dolgozunk, hogy a jogkereső állampolgárok számára magas színvonalú, 
időszerű, és egységes ítélkezést biztosítsunk a régió területén.

A Dél-dunántúli Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium regionális kollégiumvezetőjének és regionális kollégiumvezető-helyettesének e 
célok elérése érdekében tett törekvéseink és eredményeink bemutatására hivatott e kiadvány.

Dr. Varga Rita dr. Sipos Balázs
regionális kollégiumvezető     regionális kollégiumvezető-

      helyettes



  

Kollégiumi tagságKollégiumi tagság

A regionális kollégium illetékességi területe 4 megyére: Somogy, 
Baranya, Tolna és Fejér megye területére terjed ki, székhelye a 
Somogy megyei Kaposvár. 

A kollégium tagjai a kollégium ügyrendje alapján a közigazgatási 
és munkaügyi ügyszakban rendszeresen ítélkező bírák, akik 
közigazgatási és munkaügyi területen ítélkeznek első fokú és 
fellebbezési eljárásokban.

A kollégiumi tagság viszonylag állandó: a megalakuláskor 45 fő 
bíró ítélkezett a regionális kollégiumban, 2016-ban 42 fő 
ítélkezett a négy megye két ügyszakában.



  

Eredmények, statisztikákEredmények, statisztikák

Az Európai Bizottság 2016-ban is közzétette a tagállamok igazságszolgáltatásának hatékonyságát, minőségét és függetlenségét 
bemutató igazságügyi eredménytáblát. Ezen eredménytáblában kiemelkedő szerepet foglalt el a közigazgatási és munkaügyi 
bíróságok teljesítménye, mely eredmény alakulásához regionális kollégiumunk is hozzájárult. A régió területén az ügyek érkezési 
száma folyamatosan csökkenő tendenciát mutat a közigazgatási és munkaügyi ügyszakban egyaránt. Míg a régió közigazgatási és 
munkaügyi bíróságaira 2013-ban összesen 3848 ügy érkezett, ez a szám 2015. év elejére 2926 ügyre csökkent. 

Két ügyszak közül a munkaügyi ügyszakban következett be a nagyobb,  21%-os csökkenés: a 2013. januári 2087 összes érkezett 
ügyhöz képest 1645-re esett vissza az érkezések száma 2015. évre. A fenti adatok ismeretében különösen kiemelendő és fontosnak 
tartott tény az, hogy a folyamatos csökkenő ügyérkezés ellenére is jelentős mértékben emelkedett a közigazgatási és munkaügyi 
bíróságokon az ügyek befejezési száma, azaz a hátralék feldolgozása folyamatosan történt meg és történik folyamatosan.

2013-ban 3848 érkezett ügyhöz képest 3384 ügy fejeződött be,
2015-ben 2926 érkezett ügyhöz képest 3193 ügy fejeződött be.



  

 Kollégiumi ülésekKollégiumi ülések

A Dél-dunántúli Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium szakmai tevékenységének elsődleges 
helyszínei az évente két alkalommal megrendezésre kerülő teljes kollégiumi ülések, és a munkaügyi, 
közigazgatási rész-kollégiumi ülések.

A teljes kollégiumi ülésen a két ügyszakot egyaránt érintő szakmai kérdések kerülnek megvitatásra, továbbá 
az új szakmai kihívást jelentős jogszabály-módosítások kerülnek (elsősorban frontális előadás keretében) 
napirendre tűzésre. 

Munkaügyi és közigazgatási rész-kollégiumi üléseinken pedig egy-egy aktuális téma munkacsoportos, vagy 
workshop-szerű feldolgozása történik.



  

 Kollégiumi ülésekKollégiumi ülések

A teljesség igénye nélkül:

2014. évben az új Mt. 82. §-nak, a munkaviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezményeiként 
alkalmazott kártérítés jogalkalmazási kérdéseit vitattuk meg, így dr. Rendeki Ágnes, a Pécsi Törvényszék elnöke 
és dr. Tolnai Ildikó, a Pécsi Törvényszék kollégiumvezető-helyettese vezetésével munkacsoport alakult a Pécsi 
KMB és a Pécsi Törvényszék munkaügyi ügyszakos bíráiból. Kb. 50 ügy áttanulmányozását követően vontak le 
következtetéseket a munkaviszony megszüntetéséhez fűződő jogkövetkezmények általánosítható 
tapasztalatairól. A vita eredményeképpen két állásfoglalást is hozott kollégiumunk.

2015. évben a társszakma képviselőivel (adótanácsadó, adózási kérdésben jártas ügyvéd, NAV-os szakemberek) 
részvételével megtartott közigazgatási rész-kollégium ülés különösen sikeres volt, melynek témája a becslési 
eljárás, valamint az SZJA volt.

A kollégiumi ülések helyszíne változatos, nem korlátozódik a Kaposvári Törvényszék termeire. A nyári / tavaszi 
részkollégiumi üléseket hagyományosan a Kaposvári Törvényszék által fenntartott és működtetett fonyódi 
bírósági üdülőben tartjuk. 



  

A kollégium kapcsolata az OBH-valA kollégium kapcsolata az OBH-val

A kollégium folyamatosan, soron kívül teljesíti az OBH-tól érkező megkeresésekben és felhívásokban foglalt 

kötelességeit. Ezen megkeresések alkalmával a kollégium vagy egy elfogadásra váró jogszabálytervezet (mint 

pl. az új polgári perrendtartás koncepciója, vagy a közigazgatási perrendtartás koncepciója) véleményezésével, 

vagy az OBH valamelyik főosztályának történő adatszolgáltatással segíti a Hivatal munkáját. 

Részletes jelentés készült továbbá a hosszabb pertartamú folyamatban maradt közigazgatási ügyek tárgyában is. 

Tevékenyen részt vett a kollégium az OBH egyes munkacsoportjainak , a Bírósági Közvetítés Munkacsoport. az 

Új Pp. kodifikációs Munkacsoport, valamint az Új Kpr. Kodifikációs Munkacsoport munkájában is.



  

A kollégium kapcsolata a KúriávalA kollégium kapcsolata a Kúriával

A kollégium a közzétételi tanácsok vezetőinek megkeresésére negyedévente megküldi azon ítéleteket, amelyek 
alkalmasak lehetnek elvi határozat meghozatalára. A kollégium két állandó kapcsolattartóval (munkaügyi 
ügyszakban dr. Mészárosné dr. Szabó Zsuzsanna, közigazgatási ügyszakban: dr. Hajnal Péter) folyamatosan 
konzultál annak érdekében, hogy az információáramlás a Kúria és a regionális kollégium között folyamatos 
legyen. 

Ezen felül egy-egy aktuális jogalkalmazási kérdéssel közvetlenül is fordulhatott bármikor a regionális 
kollégiumvezető a Kúria szakági kollégiumvezetőjéhez, illetve helyetteséhez is. A kúriai szakági 
kollégiumvezető kérésére egy-egy régiós gyakorlatot bemutató szakmai anyagot több esetben készítettünk, 
legutóbb a földhivatali eljárásokban a képviselő-testületi határozat bírósági felülvizsgálatával kapcsolatosan. 
Munkaügyi szakágban, munkaügyi perben a  hitelezői igény, illetve a vezető tisztségviselő munkajogi 
felelőssége körében tettünk előterjesztést.



  

A kollégium kapcsolata a KúriávalA kollégium kapcsolata a Kúriával

Folyamatos az együttműködés a Kúria joggyakorlat-elemző csoportjaival is. A regionális kollégiumvezetőn és 
helyettesén kívül jelenleg közbeszerzéssel kapcsolatos joggyakorlat-elemző csoportban dolgozik dr. Stettler 
Noémi, a Székesfehérvári KMB közigazgatási ügyszakos bírája. Az ingatlan-nyilvántartási ügyeket vizsgáló 
joggyakorlat-elemző csoport megkeresésére ítéletek megküldésével nyújtottunk segítséget.

A Kúria közigazgatási szakágas kollégiumvezetője és munkaügyi szakágas kollégiumvezető-helyettese 
rendszeresen részt vesz a regionális kollégiumvezetők szakmai értekezletén, így az aktuális jogalkalmazási 
problémákról a kúriai kollégiumvezető a regionális kollégiumvezetőktől értesül.



  

          A többi regionális kollégiummal történő együttműködésA többi regionális kollégiummal történő együttműködés

A regionális kollégiumvezetők kéthavi gyakorisággal rendszeresen találkoznak, ahol valamennyi regionális 
kollégiumot érintő igazgatási, valamint szakmai kérdésekben egyaránt egyeztetnek. Immár hagyományosnak 
tekinthető az, hogy május végi-június eleji regionális kollégiumvezetői megbeszélés színhelye a Kaposvári 
Törvényszék fenntartása alatt álló fonyódi üdülő.

Részt veszünk másik regionális kollégium rendezvényein is meghívás alapján. A Dél-dunántúli Közigazgatási és 
Munkaügyi Regionális Kollégium kollégiumvezetője az Alföldi Közigazgatási és Munkaügyi Regionális 
Kollégium tagjainak a sérelemdíjról tartott 2014. évben Pilisszentkereszten tájékoztatást. 

2015. évben a Kpr. kodifikációs rendezvénysorozat helyszínein a többi régió valamennyi kollégiumának 
rendezvényén részt vettünk.



  

    Európai szaktanácsadói hálózattal történő együttműködésEurópai szaktanácsadói hálózattal történő együttműködés

A Dél-dunántúli Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium megalakulásától kezdődően kiemelten 
kezelte a közösségi joggyakorlat megismertetését a tagsággal. A szaktanácsadói hálózat felállítása óta a 
kollégium üléseinek állandó résztvevői közé tartozik dr. Heinemann Csilla kúriai bíró közigazgatási szakágas 
európai jogi szaktanácsadóként, valamint dr. Szabó László Szegedi KMB munkaügyi bírája, munkaügyi 
szakágas európai jogi szaktanácsadóként segíti az uniós joganyag alkalmazását.

Az általuk összegyűjtött legfontosabb uniós bírósági ítéletek ismertetésére mindig lehetőséget biztosítunk teljes- 
és rész-kollégiumi üléseinken. 



  

    NyilvánosságNyilvánosság

A Dél-dunántúli Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium 
rendezvényeiről az érdeklődők a http://www.birosag.hu/ internetes 
oldalon folyamatosan tájékozódhatnak, és a nyilvánosságot 
folyamatosan tájékoztatjuk a kollégium rendezvényeiről.

A Dél-dunántúli Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium 
kiemelten kezeli a Nyitott Bírósági Programban való részvételt is. 

A teljesség igénye nélkül: Pécsett, Kaposváron, Bólyon, 
Székesfehérváron, Szekszárdon tartottunk a bírósági szervezetről, a 
munkajog alapjairól, a nyári munkavégzés kérdéseiről, valamint a 
hallgatói jogokról és a felsőoktatásra vonatkozó jogszabályokról nagy 
sikerű előadásokat. E rendezvénysorozat célja az volt, hogy a 
programot követően a diákok tájékozottabban köthessenek 
munkaszerződést, felkészültebben lépjenek a felsőoktatási 
intézményekbe és elsajátítsák azon alapvető ismereteket, amelyek a 
közigazgatási és munkaügyi bíróságokhoz forduláshoz tudniuk kell.

http://www.birosag.hu/


  

 Elérhetőségeink:Elérhetőségeink:

Dél-dunántúli Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium

7400 Kaposvár, Szent Imre utca 14/A, 7401 Kaposvár, Pf:116

Tel: 06/82-528-063 Fax: 06/82-528-065

E-mail: regkoll@kaposvar.birosag.hu

dr. Varga Rita kollégiumvezető

dr. Sipos Balázs kollégiumvezető-helyettes

Kókány Szilvia bírósági ügyintéző

dr. Vörös Viktor bírósági tikár
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