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 „Minden ember annyit ér, amennyit a köz javára
tesz.”
o Baross Gábor, a modern, polgári Magyarország
megteremtésének kimagasló személyiségének, a
korszerű magyar kereskedelem és közlekedés
megalapítójának szavait idéztem, aki életével
mutatott példát hazaszeretetből és a közjó iránti
szolgálatból.
o A „vasminiszter” sok szállal kötődik Győrhöz. A
bencés
gimnáziumban tanult, a város
országgyűlési képviselője volt. Rengeteget tett
Győr városának műszaki, gazdasági és kulturális
fejlődéséért. Egyebek mellett neki köszönhetik a
győriek a helyi kereskedelmi és iparkamara 1890ben történt megalapítását is.
o A győri kereskedők és iparosok éppen 115 évvel
ezelőtt vehették birtokba ezt a gyönyörű
székházat, amely az előző hónapokban kívül-belül
újjászületett, és egykori fényéhez – valamint a
barossi gondolathoz – illő új rendeltetését
megtalálva a mai naptól a Győri Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróság otthona.
 Nagyra becsült kollégáim a Győri Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróságon az elmúlt években kiemelkedő
teljesítményt nyújtva dolgoztak a köz javára, az
igazság szolgálatában.
o Miután a győri bíróság tavaly egyike lett az ország
8 kiemelt, ún. régióközponti közigazgatási és
munkaügyi bíróságának, közigazgatási peres
érkezése a 2017. évhez képest tavaly 90%-kal
megemelkedett: 2017-ben még 452, addig 2018ban már 856 peres ügy érkezett ide. Idén
januárban pedig háromszor annyi közigazgatási
peres ügy érkezett, mint tavaly januárban.
o Azonban nemcsak az ügyérkezés, hanem a bírók
által befejezett ügyek száma is lényegesen
megnőtt. A Győri Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróság bírái 81%-kal több ügyet fejeztek be idén
januárban az előző év ugyanezen időszakához
képest.
o A bírók kiemelkedő munkáját dicséri, hogy
miközben országos szinten 11%-kal sikerült
csökkenteni az 1 éven túl folyamatban lévő
közigazgatási peres ügyek számát, addig a Győri
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon csaknem
60%-kal. De nemcsak a közigazgatási, hanem a
munkaügyi peres ügyszakban is 54%-kal kevesebb
volt a folyamatban maradt ügyek száma 2019
januárjában, mint 2018-ban.
 Éppen ezek az – európai uniós rangsorban is
kimagasló – eredmények mutatják meg, hogy a
bírósági szervezet, és különösen a közigazgatási és

munkaügyi ügyszak sikerrel képes kezelni a
kihívásokat, a változásokat. Merthogy kihívásokból és
változásokból jó néhány adódott az elmúlt években.
o 2013-ban felállítottuk a közigazgatási és
munkaügyi bíróságokat. Ügyeket kellett átadni,
ügyfeleket kellett átirányítani, informálni úgy,
hogy ebből ne keletkezzenek zavarok.
2018-ban a megújuló perrendi szabályokra való
felkészülés, a hatásköri és illetékességi változások,
az ügyek régiós elosztása jelentett nagy feladatot
az ügyfelek és a közigazgatási szervek párhuzamos
tájékoztatása mellett. A bírák, igazságügyi
alkalmazottak felkészítése érdekében számos
képzést kellett megszervezni, elektronikus
tananyagot készíteni.
o És mégis: 2013-hoz képest országos szinten
mintegy 8.000 darabbal csökkent az ügyhátralék:
2012 végén még 15.806 folyamatban lévő
közigazgatási, illetve munkaügyi ügyet érintett
változás, addig 2017 végén már csak 10.837
darabot. 2018. év végére pedig mindösszesen
7.839 közigazgatási és munkaügyi peres ügy
maradt folyamatban.
o Az Európai Unió legutóbbi eredménytáblája
szerint a közigazgatási ügyeket valamennyi
ítélkezési szinten a magyar bíróságok bírálják el a
leggyorsabban az egész unióban. Az egy lakosra
jutó folyamatban lévő első fokú közigazgatási
ügyek száma pedig hazánkban a 2.
legalacsonyabb az összes tagállam közül.
 A közigazgatási és a munkaügyi ítélkezést illetően
most egy újabb jelentős változás küszöbén állunk.
o A történelmi hagyományainkhoz való visszatérést
jelentő új struktúrában a közigazgatási bíróságok
elkülönülnek a rendes bírósági rendszertől.
o Az Országgyűlés által elfogadott törvények
értelmében létrejön a Közigazgatási Felsőbíróság
és 8 közigazgatási törvényszék.
o Ezekben a változásokban Győr kiemelten érintett
lesz, hiszen az egyik közigazgatási törvényszék itt
fog működni.
 A változások kezelése persze sosem könnyű feladat.
De a korábban szerzett tapasztalataink, elért
eredményeink, sikereink mindenképpen bizakodásra
adnak okot.
o Ahogy 2013-ban és 2018-ban, most is, 2020-ban is
arra törekszünk majd, hogy az átállás
zökkenőmentes legyen.
o Tudták, hogy a kínai nyelvben egy és ugyanazon
jelet használják az „esély”, illetve a „veszély”
fogalom kifejezésére? Ez azért van így, mert azt
gondolják: valójában ugyanannak az éremnek a
két oldaláról van szó, s rajtunk áll, hogy az adott
helyzetet hogyan éljük meg, miként cselekszünk,

és merre fordítjuk azt. Ezért fontos, hogy minden
helyzetben lássuk meg az esélyt, a lehetőséget.
o Az előttünk álló változás is lehetőség arra, hogy
valami újat teremtsünk, valamit jobbá tegyünk.
Esély, hogy a közigazgatási bíráskodás szerves
jogfejlődése, amelyet a történelem megakasztott,
kerülőútra terelt, ne visszalépjen, hanem
visszatérjen tradícióihoz. Esély arra, hogy a
bíróságok a hagyományos értékek megtartása
mellett a modern kor követelményeinek is
megfelelő bírósági szervezet jöjjön létre. Csak
rajtunk múlik, hogy miként tudunk élni ezzel az
eséllyel, ezzel a lehetőséggel, hogyan tudjuk a
magunk javára fordítani.
 Persze ennek érdekében számos tennivalónk van. Fel
kell készülnünk – ismét –, hogy a közigazgatási
ítélkezés számára, valamennyi helyszínen minden
rendelkezésre álljon.
o Az elmúlt években a bírósági szervezetben
elértük, hogy legyen egy olyan ütőképes szakmai
gárda, amely hatékonyan intézi a közigazgatási
ügyeket. A közigazgatási bíráskodás kibővítése
kapcsán tavaly és tavalyelőtt meghirdetett 89
közigazgatási bírói pályázat nagy érdeklődést
keltett, sokszoros volt a túljelentkezés. A pályázók
egyrészt a bírák és bírósági titkárok közül,
másrészt a köztisztviselői karból kerültek ki. A
megújult szabályozás hozzájárult ahhoz, hogy a
közigazgatási jog területén dolgozó, elhivatott,
magukat következetesen képző szakemberek
mind a bírósági szervezeten belülről, mind azon
kívülről a szakmai múlt egyenlő elismerésével
pályázhattak.
o A személyi feltételek mellett természetesen a
szükséges infrastrukturális kérdésekre is gondolni
kell. Az Országos Bírósági Hivatal 2012. óta
korábban elérhetetlennek tűnő fejlesztéseket
menedzselt,
mindenekelőtt
az
épületek
megújítása és a digitális bíróság kialakítása terén.
A magyar bíróságokra új, a XIX–XX. század
fordulója óta nem tapasztalt aranykor köszöntött.
o A közigazgatási bíróságok számára is fontos, hogy
mindenhol méltó elhelyezést kapjanak, ahol akár
ügyfélközpontok is kialakíthatók, s olyan korszerű
informatikai környezetben dolgozzanak, amely
maradéktalanul alkalmas az online ügyintézés,
vagy akár – a távolságok leküzdése érdekében is –
a távmeghallgatás lehetőségének biztosítására. Az
Országos Bírósági Hivatal azt szeretné – ennek
érdekében alapított egy külön projektszervezetet
az „Átmenet” kezelésére, s törekszik folyamatos
együttműködésre az Igazságügyi Minisztériummal
–, hogy úgy adja át a személyi állományt és az
infrastruktúrát, hogy az mind a bírósági ügyfelek,
mind a dolgozók számára megfelelő, megnyugtató
legyen.

 „Minden ember annyit ér, amennyit a köz javára
tesz.”
o Kétségbevonhatatlan, hogy a bírósági szervezet az
elmúlt években erőn felül tett a köz érdekében.
o Kollégáim megfeszített munkáját a szervezeten
belül számos módon igyekszünk elismerni.
Kiemelt célom ugyanakkor, hogy a bírósági
szervezet és az egyes bírák tevékenysége, a
szervezetben felhalmozott tudás, szakmai ismeret
és hivatástudat értékét a bírói felelősséghez méltó
anyagi megbecsülés is kifejezze. Mint ismert, a
Miniszterelnökséget vezető miniszter tavaly
decemberben arra kérte fel az Országos Bírósági
Hivatalt,
hogy
az
Igazságügyi
és
a
Pénzügyminisztériummal közösen készítsen elő
egy
valamennyi
bírót
érintő
jelentős
fizetésemelési javaslatot, amely jövő január 1jével léphetne hatályba.
o Az OBH javaslata 8 hónap alatt, a bírók és a
bírósági vezetők véleményének figyelembe
vételével, folyamatos egyeztetések során
kristályosodott ki tavaly év végére. Ezt a javaslatot
nemrég személyes egyeztetésen ismertettem
Varga Mihály pénzügyminiszter úrral és Völner Pál
államtitkár úrral. A tárgyaláson szó esett az
illetményreform-javaslat költségvetési hatásairól
és a bevezetés lehetséges rendjéről is. Bízom
abban, hogy az illetményrendszer komplex
átalakítását, az illetményalap nemzetgazdasági
bruttó átlagkeresethez igazítását, a fizetési
fokozathoz tartozó szorzók, valamint a beosztási
és címpótlékok emelését célzó javaslat
elfogadásával a bírák illetménye jelentős
növekedést érhet el.
 Az egész bírósági szervezet nevében köszönöm
mindenkinek, aki bármilyen szerepet vállalt abban,
hogy a Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság új
épületbe költözhetett.
o Kívánom, hogy ez az épület a bíróság valamennyi
jelen- és jövőbeli ügyfelének és dolgozójának
megelégedésére szolgáljon, s hogy az ott folyó
szakmai munka mindig megfeleljen az
Alaptörvény szellemének:
o „Valljuk, hogy a polgárnak és az államnak közös
célja a jó élet, a biztonság, a rend, az igazság, a
szabadság kiteljesítése.”
o „Valljuk, hogy népuralom csak ott van, ahol az
állam szolgálja polgárait, ügyeiket méltányosan,
visszaélés és részrehajlás nélkül intézi.”

