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2017. május 25-26-án tartotta teljes kollégiumi ülését az Észak-dunántúli Közigazgatási
és Munkaügyi Regionális Kollégium (öt megye – Győr-Moson-Sopron, KomáromEsztergom, Vas, Veszprém és Zala – közigazgatási és munkaügyi bíráit tömörítő szervezet) a Zalaegerszegi Törvényszéken. Szőke
Zoltán kollégiumvezető úr meghívására lehetőségünk volt részt venni az eseményen,
amely számos tapasztalattal bővítette ismereteinket.
A kollégiumi ülést megelőző napon már a
helyszínen voltunk, és Gaál Róbert ügyvéd
úrnak köszönhetően részt vettünk egy
szombathelyi idegenvezetésen, ahol a föld
alatt húzódó római városrészletet tekintettük
meg testközelből Sosztarics Ottó régész úr
kalauzolásával. Megtudhattuk, hogy a római
kori Savaria több fontos kereskedelmi és
katonai út találkozási pontjában épült. Mindezek közül a legfontosabb már az őskorban
is használt Borostyánkőút volt, amely itt
ágazott el Arrabona, Aquincum és Sopianae
felé. A Borostyánkőút mellett alapított Savaria szerepét a tartományi úthálózatban jól
mutatja a város déli kapuja közelében előkerült I. századi mérföldkő, amelyre a Rómától
mért távolságot véstek rá. A 675 mérföld
megegyezik Savaria és Róma római utakon
mért távolságával.
A város legújabb műemléke a Fő téren álló
OTP Bank épületének üvegpadlóján keresz2017/1.

tül látható: a hat méter széles, bazaltburkolatú Borostyánkőút Savaria belvárosát átszelő
szakasza. Az itt talált leletek múzeumba kerültek, míg a kiásott épületmaradványokat
részben visszatemették, részben pedig az
építkezések áldozatául váltak. A kevés megőrzött rom-emlék ma itt tekinthető meg; a
Fő tér nyugati oldalán álló bank üzlettere
alatt. A bazalttömbökkel burkolt út mellett
hatalmas, mészkőből faragott korinthoszi
oszlop áll, amely most a mai üzlettér menynyezetét tartja, jelezve ezzel az egykori épület
nagyságát.
A római kori romok megtekintése után Gaál
Róbert ügyvéd úr vendégeiként töltöttük az
estét. Megtekintettük a szombathelyi városházát, illetve a mellette található Iseum
Savariense Régészeti Múzeum és Tárház
impozáns épületét. Vacsoránkat Ludwig
Schöne tervei alapján 1880-1881 közt épült
zsinagóga mellett fogyasztottuk el a Café
Móló Étteremben, s ezalatt átbeszéltük a
másnapi ülést, illetve egyéb szakmai kérdéseket vitattunk meg.
A bírósági kollégiumi ülés másnap, május
25-én 10 órakor kezdődött a Zalaegerszegi
Törvényszék dísztermében. Elsőként Szőke
Zoltán kollégiumvezető beszámolóját hallhattuk a 2016-os évről.
Ezt követően Vörös-Vilimszky Anna kollégiumvezető-helyettes ismertette a hatályon
kívül helyezési gyakorlat aktuális kérdéseit a
közigazgatási ügyszakban, majd a kollégium
tagjai megvitatták az ezzel kapcsolatos tapasztalatokat, észrevételeket.
Az ülést kerekasztal-beszélgetés színesítette,
ennek alkalmával napirendre került több
aktuális, a bírák mindennapi gyakorlatában
előkerülő jogértelmezési kérdés.
Az első nap szakmai programját követően
körbevezettek minket a törvényszék épületében, amelynek folyosója a zalaegerszegi
bíráskodáshoz kapcsolódó jogtörténeti emlékekből összeállított kiállításnak adott helyet. Megannyi oklevelet, jegyzetet, antik
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bútorokat, könyveket tekinthettünk meg. A
közigazgatási és munkaügyi bíróság szintén
az épületben található, amelyet az ülésen
résztvevő zalaegerszegiek mutattak meg nekünk Mihályi Mónika elnök asszony kalauzolásával. Ezután idegenvezetéssel egybekötött
sétára indultunk a belvárosban, megtekintve
Zalaegerszeg nevezetességeit. Ezek egyike a
Mária Magdolna templom, ahol orgonakoncerttel fogadtak minket. A délután hátralévő
részét a Bazitai TV-toronyban töltöttük.
Megtudtuk, hogy a remek kilátást nyújtó
torony egyike a Magyarországon látogatható
három TV-toronynak. Az Arany Bárány
Hotelben elfogyasztott vacsorát követően
visszatértünk a törvényszék épületébe, ahol
élő zene mellett beszélgethettünk a bírókkal,
akik számos tanáccsal láttak el minket –
mind a bírói pályára, mind az életre vonatkozóan.
Másnap, május 26-án 10 órakor folytatódott
az ülés. Hoffman István, az ELTE Közigazgatási Jogi Tanszékének egyetemi docense
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„Aktuális jogértelmezési kérdések az új közigazgatási perrendtartás, illetve az új közigazgatási rendtartás szabályaiból” címmel
tartott rendkívül tartalmas és érdekes előadást, amelyből kiindulva kerekasztal beszélgetés során fejtették ki véleményüket a
résztvevők. A Kp. és az Ákr. számos újdonságot és felmerülő jogértelmezési kérdést
hordoz; ezekre az előadó szemléletesen, gyakorlati példák sorát hozva, nagy elméleti
megalapozottsággal mutatott rá. Az előadás
során Hoffman István mindannyiunk számára érthetően és érzékletesen tárta fel a két
jogszabály tartalmát, az egyes jogértelmezési
kérdéseket, várható jogalkalmazási problémákat.
Ezúton köszönjük az Észak-dunántúli Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium valamennyi bírájának, különösen Szőke
Zoltán kollégiumvezető úrnak és Varga Zoltán bíró úrnak, hogy a rendezvényen részt
vehettünk és hasznos elméleti, valamint gyakorlati tapasztalatokkal gyarapodhattunk.

