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Együttműködési megállapodást írt alá a Fővárosi Törvényszék 
Észak-Rajna-Vesztfália Közigazgatási Felső Bíróságával

„A több mint  1000 éves  német  állam történelme jól  ismerten  számos  ponton nagyon szorosan
összefonódott a magyar történelemmel: ez mindnyájunk előtt ismert. A német–magyar kapcsolatok
ápolása  az  európai  és  szupranacionális  értékek  megerősítése  és  megvalósítása  a  két  bíróság
kapcsolatában kiemelkedő jelentőséggel  bír” – mondta dr.  Polgárné dr.  Vida Judit,  a Fővárosi
Törvényszék elnöke 2018. július 6-án Budapesten azon a találkozón, amelyen dr. Ricarda Brandts-
cal, az Észak-Rajna-Vesztfália Közigazgatási Felső Bíróság elnökével aláírta a két intézmény között
most létrejött partnerségi megállapodást.

A partnerségi megállapodás főként  a közigazgatási  jog alkalmazásának gyakorlatára,  valamint  a
vonatkozó  ítélkezési  tapasztalatokra  fókuszál.  A  célkitűzések  között  szerepel  olyan  közös
programok  és  tevékenységek  kezdeményezése,  amelyekkel  elősegíthető  a  bírák  és  igazságügyi
alkalmazottak  közötti  tapasztalatcsere  –  ezeket  főként  rendszeres  tanulmányutak  szervezésével
kívánják a felek biztosítani.

A német vendégek a szerződés aláírását megelőzően háromnapos szakmai programon vettek részt a
magyar fővárosban. Megismerkedtek a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság, valamint a
Fővárosi Törvényszéki Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium működésével, szakmai
előadást  hallhattak  például  a  2018.  január  1-jétől  hatályos  közigazgatási  perrendtartás
alkalmazásával kapcsolatos tapasztalatokról, de lehetőségük nyílt részt venni az Országos Bírósági
Hivatal "Digitális Bíróság" elnevezésű projektjének nyitórendezvényén is.

A partnerségi megállapodás aláírása a háromnapos program utolsó eleme volt, amelyen a Fővárosi
Törvényszék elnöke még egy meglepetéssel is kedveskedett a német vendégeknek: „Engedjék meg,
hogy Kornad  Adenauernek,  a  Német  Szövetségi  Köztársaság  első  kancellárjának,  az  egységes
„Európa  atyjának”,  Észak-Rajna-Vesztfália  tartomány jeles  szülöttjének  egy kedves  anekdotáját
megosszam Önökkel,  amely az  Adenauer  és  De Gaulle  által  megkötött  francia-német  barátsági
szerződés aláírásához kötődik. Amikor az egyezségre koccintottak De Gaulle némi kétkedéssel azt
mondta:
››  –  A szerződést  megkötöttük,  de a megállapodások olyanok,  mint  a fiatal  lányok és a  rózsák
szépsége: tartanak amíg tartanak.‹‹
Ekkor a 87 éves Adenauer csípősen így válaszolt a 73 éves De Gaulle-nak.
›› – Én ugyan a fiatal lányokhoz nem értek, de a rózsákhoz igen. Rhöndorfi kertemben tavasztól
őszig gondozom őket és pontosan tudom, meghálálják, ha törődöm velük. Addig tartanak, amíg
ápolom őket. Így van ez a szerződésekkel is.‹‹

Dr. Polgárné dr. Vida Judit beszéde végén hangsúlyozta, hogy ő maga és a Fővárosi Törvényszék
munkavállalói mindent meg kívánnak tenni azért, hogy a most aláírt megállapodást az adenaueri
gondolatok szellemiségében megőrizzék.


