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Tisztelt Miniszter Úr, Legfőbb Ügyész Úr, Főügyész Úr! Tisztelt Elnök Urak és Asszonyok!
Kedves Vendégeink!
„A világhoz nem alkalmazkodni kell, hanem csinálni; nem újrarendezgetni azt, ami megvan benne,
hanem hozzáadni mindig.” Ottlik Géza gondolata szemléletesen rávilágít arra, hogy a fejlődés, a
haladás záloga az értékőrzés és értékteremtés összhangja. Ápolni kell a hagyományainkat s egyúttal
folyamatosan új értékekkel gazdagítani azokat.
Így tesz a magyar igazságszolgáltatás is, amely egyrészről évszázados múltjára épít, közben pedig
előremutató módon válaszol a modern kor kihívásaira. Mindez az igazságszolgáltatás külső
megjelenésében is visszatükröződik.
A bírósági szervezet 185 épületben végzi munkáját. Ezeknek az épületeknek több mint kétharmada
a 20. század első felében épült. Jó részük építészeti, művészettörténeti szempontból is kiemelkedő
jelentőségű: jegyzett műemlék, illetve helyi védettséget élvező érték. Csodálatra méltó, hogy
elődeink milyen gondossággal, előrelátással tervezték ezeket az épületeket, s berendezésüket.
Az Egri Törvényszék épülete 1906. és 1908. között épült Wágner Gyula műépítész tervei alapján. A
törvényház kialakítása jó példája a gyakorlati szempontok és a művészi igényesség ötvözésének.
Elég csak belépni az előcsarnokba, feljönni a díszes lépcsősoron át ide a dísztárgyalóba, hogy ezt
igazolva lássuk. Ha megfogjuk a díszlépcsőház kovácsoltvas korlátját, záró díszeit, vagy
megcsodáljuk a mennyezetfestményeket, a szimbolikus ábrázolásokat, máris átérezzük a
harmóniát, a mérnöki és művészi munka nemes összhangját.
Az Országos Bírósági Hivatal arra törekszik, hogy ezeket a mérnöki és művészi értékeket megőrizze
az utókor számára. Ahogyan régen, úgy ma is nagyon fontos, hogy a törvényházak méltóak
legyenek a bírói hivatáshoz, a bíróságok alkotmányos szerepéhez, megjelenítsék a jogszolgáltatás
komolyságát, méltóságát.
Az Egri Törvényszék felújításának tervezése során is arra törekedtünk, hogy az értékeket tisztelő,
hiteles – a műemléki szempontoknak eleget tevő – legyen.
Ugyanakkor – a stratégiai célkitűzéseinkből következően – a bírósági működés 21. századi
feltételeit is biztosítani kívánjuk. Lényeges szempont, hogy a bírósági szervezet évi több millió
ügyfele számára megteremtsük a kulturált, kényelmes, egyszerűbb és gyorsabb ügyintézés
körülményeit. A szervezet 11.000 dolgozója számára pedig garantálni tudjuk az elmélyült, minőségi
munkavégzéshez szükséges munkafeltételeket.
Az Egri Törvényszék megújult épületében alakítottuk ki az első, az Arculati kézikönyvben vázolt
egységes elveken alapuló ügyfélközpontot. Még az idén 16 hasonló ügyfélcentrum létesítését
tervezzük. Itt a jogkereső polgárokat ügyük súlyához méltó környezetben, megfelelően felkészült
munkatársak fogadják. Az ügyfélközpont – mint a nyitott, szolgáltató bíróság arca – a Heves megyei
ügyfelek számára is az ügyintézés új kultúráját hivatott megjeleníteni. Az épületre jellemző 21.
századi megoldások közé tartozik továbbá az is, hogy – technikai felszereltségének köszönhetően –
három tárgyalóterem is alkalmas távmeghallgatás tartására.
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A hatalmas és értékes bírósági épületvagyon megőrzése, fejlesztése rendkívüli feladat, és jelentős
összegű forrásokat igényel. Tudatos, átgondolt módon lehet hatékonyan figyelemmel kísérni az
épületek műszaki állapotát, megszervezni a fenntartásukhoz, karbantartásukhoz és felújításukhoz
kapcsolódó teendőket.
Ha körülnézünk ebben az épületben, akkor azt hiszem, mindannyian egyetértenek velem abban,
hogy az Egri Törvényház esetében ez példamutató módon sikerült.
Ami pedig az anyagi forrásokat illeti, ezek – a kormányzat és az országgyűlés támogatásának
köszönhetően – ma már rendelkezésre állnak. Míg pár évvel ezelőtt sok helyen sajnos méltatlan
körülmények között működtek a bíróságok, az elmúlt időben számos bírósági épület felújítására
kerülhetett sor. A 2011-hez képest több mint másfélszeresére, csaknem 120 milliárd forintosra
bővült bírósági költségvetés jelentős részét tárgyi környezetünk fejlesztésére fordíthattuk. Csak a
kiegyezést követő aranykorhoz tudom hasonlítani, milyen hihetetlen fejlődésnek lehetünk tanúi
szerte az országban. Bármerre is járunk, minden bírósági épület esetében tapasztalhatunk kisebb
vagy nagyobb változást.
Ebbe a sorba illeszkedik az Egri Törvényszék immár régi-új pompájában látható épülete is. A helyiek
bizonyosan emlékeznek rá, hogy pár évvel ezelőtt még ez a törvényház is igencsak rossz állapotban
volt, a bírósági, ügyészségi dolgozók pedig arra, milyen szűkös volt az elhelyezés. A rekonstrukciós
munkákra és a bővítésre összesen 3 és fél milliárd forintot fordíthattunk.
Gárdonyi Géza írja az Egri Csillagokban: „Sok kéznek még a kő is enged!” Nos, nagyon sok ember
összefogása, sok kéz összehangolt munkája kellett ahhoz, hogy ma itt állhassunk az Egri
Törvényszék újjászületett épületében. Az egész bírósági szervezet nevében köszönöm mindenkinek,
aki ebben a munkában bármilyen szerepet vállalt. Köszönet a kormányzat és az országgyűlés
segítségéért, az egri városvezetés támogatásáért, a bírósági és az ügyészi szervezet képviselőinek,
az OBH munkatársainak együttműködéséért, a tervezők és a kivitelezők mintaszerű munkájáért. És
persze köszönöm az egri polgárok és a bírósági, ügyészségi dolgozók türelmét az építkezés idejére.
Kívánom, hogy az Egri Törvényszék épülete a bíróság valamennyi jelen- és jövőbeli ügyfelének és
dolgozójának megelégedésére szolgáljon, s hogy az ott folyó szakmai munka mindig megfeleljen az
Alaptörvény szellemének: „Valljuk, hogy a polgárnak és az államnak közös célja a jó élet, a
biztonság, a rend, az igazság, a szabadság kiteljesítése. Valljuk, hogy népuralom csak ott van, ahol
az állam szolgálja polgárait, ügyeiket méltányosan, visszaélés és részrehajlás nélkül intézi.”
Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.

