
Bóka János - Konklúzió 

Tisztelt hölgyei és uraim, kedves kollégák. Az én feladatom az lenne, hogy a közigazgatási 

bíráskodásról szóló kerekasztal beszélgetésnek rövid konklúzióját adja. Én teljesen őszinte 

leszek önökkel. Helyzetemmel tudatosan visszaélve nem ezt a feladatot fogom elvégezni, 

hanem a közigazgatási bíróságokkal kapcsolatos jogalkotás elmúlt éveinek konklúzióját 

szeretném megvonni. Talán levezető elnöki tisztem erre nem jogosít fel, azonban a bírák 

jelenléte, illetve április 30-a és még pontosabban április 26-a közelgő napja erre nem csak 

feljogosít, hanem ezt parancsoló kötelességemmé is teszi. A közigazgatási bíráskodással 

kapcsolatos modern szakmai vitának több évtizedes múltja van. A jogszabály előkészítési 

munkálatoknak pedig több éves története van. Ennek egyes elemeit a mai panelbeszélgetés 

résztvevői kitűnően, avatott módon megvilágították, de nem csak ők, hanem mindenki, aki a 

közigazgatási bíráskodással érintett vagy éppen a közigazgatási bíráskodástól érintettlen 

kifejthette véleményét, ötleteit és javaslatait és legyünk őszinték ezt sokan különböző módon, 

különböző céllal, különböző fórumokon és időben meg is tették. A közigazgatási bíróságokkal 

kapcsolatos törvényalkotási munka gyakorlatilag lezárult. Ez természetesen nem jelenti azt, 

hogy az új szervezet már most működésre kész lenne, nem jelenti azt, hogy minden kialakult, 

nem jelenti azt, hogy minden kérdésre tudjuk a választ, de azt már tudjuk, hogy mik a 

kérdések és ezeknek a kérdéseknek a megválaszolásán az Országos Bírósági Hivatal és az 

Igazságügyi Minisztérium együttműködve, állandó kapcsolatban és a közös felelősség 

tudatában dolgozik. Ez úton is szeretném megköszönni Handó Tündének, az Országos Bírósági 

Hivatal Elnökének az eddigi támogatását és tudom, hogy támogatására a jövőben is 

számítható az Igazságügyi Minisztérium és mindazok a bírák és igazságügyi alkalmazottak, akik 

az új közigazgatási bírósági szervezetben folytatják vagy kezdik meg a szolgálatukat. 

A közigazgatási bíróságok szervezetét és működését meghatározó jogszabályi keretrendszer 

tehát készen áll. A Velencei Bizottsággal folytatott alkotmányos párbeszéd eredménye azt 

mutatja, hogy ez a keretrendszer megfelel az európai alkotmányossági és jogállamisági 

standardoknak, mind az új igazságszolgáltatási szervezet, mind az ítélkező bírák függetlensége 

tekintetében. Mivel mostanában a nemzetközi mércék sajnos gyakran nem függetlenek attól, 

hogy kit is mérnek vele, ez már önmagában is nagy eredmény. Nagyon sokat jelent ezt 

mindazoknak, akik szakmai reputációjukkal és emberi hitelükkel álltak és állnak most is az új 
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rendszer mögött. És mégis ezek a jogszabályi keretek üresek. Még hiányzik belőlük valami, ami 

a közigazgatási bíráskodást azzá teszi, aminek valójában lennie kell. Ez a valami pedig a 

közigazgatási bírák személye. A közigazgatási bíráskodás ítélkező tevékenység. A közigazgatási 

bírák mindenekelőtt és mindenek felett bírák. A minden bíróra jellemző függetlenséggel, 

integritással, szakmai ethosszal és felelősséggel és emellett hangsúlyozott emellett a 

közigazgatási bírákra jellemző speciális szaktudással, ismeretekkel és tapasztalattal. Szokás azt 

mondani, hogy a kontinentális jogrendszerekben a bíró csak a törvény szája. Én többször, több 

helyen elmondtam már, hogy ezzel nem értek egyet. Én úgy hiszen, hogy minden törvény, 

még a legjobb jogalkotási produktum is vak és látóvá vagy a bíró szeme teszi és a törvény csak 

annyit lát, amennyit a törvényt alkalmazó bíró szeme is lát. A tapasztalatok és a nemzetközi 

felmérések, például az Európai Unió Igazságügyi eredménytáblái azt mutatják, hogy a magyar 

közigazgatási bírák látásában megbízhatunk. Erre a látásra szüksége van az új közigazgatási 

bírósági szervezetnek is. Ha azt kérdezik tőlem milyen lesz az új közigazgatási bírósági 

szervezet, akkor azt tudom válaszolni önöknek, hogy olyan lesz, amilyenek a közigazgatási 

bírák lesznek. Az igazságügyi Minisztériumban úgy véljük, hogy jó térvények születtek és 

további jó törvények fognak születni a közigazgatási bíróságok felállításával kapcsolatban. Mi 

bízunk ezekben a törvényekben, de még ezeknél a törvényeknél is jobban bízunk a mostani és 

leendő közigazgatási bírákban. Számítunk abban, hogy mindenki, aki a közigazgatási 

bíráskodást hivatásának érzi az új közigazgatási bírósági szervezetet is sajátjának fogja érezni. 

Itt nem a saját, hanem az Igazságügyi Miniszter úr gondolatait tolmácsolom, amikor azt 

mondom, hogy a közigazgatási bírák is számíthatnak arra, hogy az új közigazgatási bírósági 

szervezet biztosítja számukra mindazokat a feltételeket, amelyek a közigazgatási bíráskodás 

független és professzionális gyakorlásához szükségesek. A 2020. január 1-jén működésüket 

megkezdő közigazgatási bíróságok bírái történelmet írhatnak. Történelmi esély és történelmi 

lehetőség előtt állnak. Arra kérem őket és arra kérem önöket, hogy éljenek ezzel a 

lehetőséggel. 

Köszönöm! 


