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KÉRDÉSEK és VÁLASZOK 

Fejezetek:  

I. Közigazgatási bírók és igazságügyi alkalmazottak 

II. Közigazgatási bírósági illetmények és egyéb juttatások 

III. A Közigazgatási Felsőbíróság elhelyezése és ezzel összefüggő egyéb körülmények  

 

I. Közigazgatási bírók és igazságügyi alkalmazottak 

1. Hogyan lép át egy közigazgatási és munkaügyi bírósági bíró az új rendszerbe?  

A közigazgatási és munkaügyi ügyszakban dolgozó bíró 2019. április 30. napjáig nyilatkozatban 

kérheti az áthelyezését. A nyilatkozatot a kúriai bíró a Kúria elnökéhez, a többi jogosult bíró pedig az 

Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnökéhez intézheti.  

A jelenlegi közigazgatási és munkaügyi regionális kollégium tagja arra a közigazgatási törvényszékre 

való áthelyezését kérheti, amelynek illetékességi területe magában foglalja a bíró álláshelye szerinti 

bíróság illetékességi területét. 

A Fővárosi Törvényszék közigazgatási és munkaügyi kollégiumának legalább kétéves legfelsőbb 

bírósági, kúriai, vagy ítélőtáblai ítélkező bírói gyakorlattal rendelkező törvényszéki bíró tagja 

választása szerint kérheti a Közigazgatási Felsőbíróságra vagy valamely közigazgatási törvényszékre 

való áthelyezését. 

A Kúria közigazgatási és munkaügyi kollégiumának tagja választása szerint kérheti a Közigazgatási 

Felsőbíróságra vagy valamely közigazgatási törvényszékre való áthelyezését.  

A nyilatkozat megtétele vagy annak elmulasztása nem akadálya annak, hogy a bíró bármely bírói 

álláshelyre pályázatot nyújtson be. 

Az átvételüket kérő bírákat az igazságügyi miniszter 2020. január 1-jei hatállyal, a nyilatkozatukban 

foglalt bíróságra osztja be. 

A nyilatkozat formai és tartalmi követelményeit a közigazgatási bíróságokra való áthelyezéssel 

kapcsolatos nyilatkozatról szóló 1/2019. (I. 30.) IM rendelet határozza meg. 

A jogszabályban előírt határidő jogvesztő, a nyilatkozat nem vonható vissza.  

Hivatkozott jogszabályok:  

2018. évi CXXXI. törvény a közigazgatási bíróságokról szóló törvény hatálybalépéséről és egyes átmeneti 

szabályokról (2.§) 

1/2019. (I. 30.) IM rendelet a közigazgatási bíróságokra való áthelyezéssel kapcsolatos nyilatkozatról 

2. Mi történik, ha a nyilatkozni jogosult bíró nem tesz nyilatkozatot?  

Ha az arra jogosult bíró nem tett nyilatkozatot, bírói szolgálati viszonya változatlan marad, ítélkező 

tevékenységét a rendes bírósági szervezeten belül, az arra vonatkozó szabályok szerint gyakorolja. 

A közigazgatási és munkaügyi bíróságon ítélkező bírót a törvényszék elnöke, 2020. január 1-jei 

hatállyal a korábbi álláshelye szerinti törvényszékre osztja be. A Fővárosi Törvényszéki Közigazgatási 

és Munkaügyi Regionális Kollégium többi bírája változatlanul a Fővárosi Törvényszék bírájaként 

teljesíti bírói szolgálatát. A Kúria Közigazgatási és Munkaügyi Kollégiumának tagja változatlanul 

kúriai bíróként teljesíti bírói szolgálatát. 

Hivatkozott jogszabály:  

2018. évi CXXXI. törvény a közigazgatási bíróságokról szóló törvény hatálybalépéséről és egyes átmeneti 

szabályokról (4.§) 
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3. Csak közigazgatási ügyekkel foglalkozó bírók átjelentkezését várják az új bíróságok? 

A közigazgatási bíróságokról szóló törvény hatálybalépéséről és egyes átmeneti szabályokról szóló 

2018. évi CXXXI. törvény szerint nyilatkozni jogosult bírák, akkor is, ha túlnyomó részt munkaügyi 

pereket tárgyaltak, jogosultak átjelentkezni. Ha nem jelentkeznek át, a megfelelő munkaügyi 

kollégiumok tagjaivá válnak. 

4. Mi történik a bírósági vezetőkkel az új rendszerbe történő átlépéskor?  

A nyilatkozattételre jogosult, vezetői megbízással rendelkező bíró vezetői megbízatása – függetlenül 

attól, hogy kéri-e átvételét, vagy sem – megszűnik. Az érintett bírót beosztásától függően a rendes 

bírósági szervezetben vagy a közigazgatási bírósági szervezetben a korábbi bírósági vezetői 

megbízatásának megfelelő javadalmazás illeti meg az eredeti megbízatása lejáratának időpontjáig, 

kivéve, ha más rendes bírósági vagy közigazgatási bírósági vezetővé nevezik ki. 

Fenti szabály alóli kivételek: 

- A tanácselnöki kinevezéssel rendelkező bírót a közigazgatási bíróságokról szóló törvény 

hatálybalépésének napjától, beosztásától függően a rendes bírósági szervezetben vagy a 

közigazgatási bírósági szervezetben pályázat nélkül tanácselnökké kell kinevezni. 

- A közigazgatási és munkaügyi regionális kollégium kollégiumvezetőjének a tisztsége a törvény 

erejénél fogva, a megbízatási időtartam letelte előtt szűnik meg, őt pályázat kiírása nélkül 

tanácselnöknek kell kinevezni. 

2019. február 1. után nyilatkozattételre jogosult bírósági vezetői megbízatás betöltésére pályázat nem 

írható ki, e feladatok ellátására megbízás csak a 2019. december 31. napjáig adható. 

Hivatkozott jogszabály:  

2018. évi CXXXI. törvény a közigazgatási bíróságokról szóló törvény hatálybalépéséről és egyes átmeneti 

szabályokról (5.§) 

5. Hogyan lép át egy közigazgatási és munkaügyi bírósági titkár az új rendszerbe? 

A bírósági titkár a bírókhoz hasonlóan nyilatkozatban kérheti áthelyezését, a nyilatkozattétel határideje 

2019. május 31.  

A bírósági titkár az OBH elnöke felé tett nyilatkozatával kérheti arra a közigazgatási törvényszékre 

való áthelyezését, amelynek illetékességi területe magában foglalja az álláshelye szerinti bíróság 

illetékességi területét. 

A Kúria Közigazgatási és Munkaügyi Kollégiumán tevékenykedő bírósági főtanácsadó a Kúria 

elnökéhez intézett nyilatkozatban kérheti választása szerint a Közigazgatási Felsőbíróságra vagy 

valamely közigazgatási törvényszékre való áthelyezését. Őket az igazságügyi miniszter 2020. január 1-

jei hatállyal a nyilatkozatban foglalt bíróságra helyezi át. 

A jogszabályban előírt határidő jogvesztő, a nyilatkozat nem vonható vissza. A nyilatkozat megtétele, 

vagy annak elmulasztása nem akadálya annak, hogy a titkár bármely bírói vagy titkári álláshelyre 

pályázatot nyújtson be. 

Azt a bírósági titkárt, aki nem tett nyilatkozatot, a szolgálati helye szerinti törvényszék elnöke, illetve 

a Kúria elnöke osztja be a rendes bírósági szervezetbe.   

Hivatkozott jogszabály:  

2018. évi CXXXI. törvény a közigazgatási bíróságokról szóló törvény hatálybalépéséről és egyes átmeneti 

szabályokról (6.§) 
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6. Hogyan lép át egy bírósági fogalmazó az új rendszerbe?  

Az alábbi feltételek teljesülése esetén a bírósági fogalmazó 2019. május 31-éig nyilatkozatban kérheti 

áthelyezését az új közigazgatási bíróságra, ha 2019. február 1-éig a joggyakorlati idő legalább felét 

megszerezte. A nyilatkozatot az OBH Elnökéhez kell intézni. A fogalmazó arra a közigazgatási 

törvényszékre való áthelyezését kérheti, amelynek illetékességi területe magában foglalja az álláshelye 

szerinti bíróság illetékességi területét. 

A jogszabályban előírt határidő jogvesztő, a nyilatkozat nem vonható vissza. 

A nyilatkozatot tett bírósági fogalmazót az irányadó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően az 

igazságügyi miniszter 2020. január 1-i hatállyal helyezi át.  

Azok, akik nem tettek nyilatkozatot, kérhetik a törvényszékre vagy bármely olyan járásbíróságra való 

áthelyezésüket, amelynek illetékességi területét a megszűnő közigazgatási és munkaügyi bíróság 

illetékességi területe magában foglalja. 

Hivatkozott jogszabály:  

2018. évi CXXXI. törvény a közigazgatási bíróságokról szóló törvény hatálybalépéséről és egyes átmeneti 

szabályokról (7.§) 

7. Fenti nyilatkozatokon túl bíró, titkár és fogalmazó nem kerülhet át az új 

közigazgatási bíróságokra? 

Előreláthatólag 2019. és 2020. években is lesznek pályázatok bírói, bírósági titkári és fogalmazói 

álláshelyekre. Az átmeneti törvény alapján a miniszter 2019. augusztus 31. napjáig pályázatot ír ki a 

rendszeresített fogalmazói álláshelyek harmadára, és legfeljebb a betöltetlen bírói álláshelyek felére, új 

titkári pályázat kiírásának a törvény hatályba lépését követően nincs akadálya. 

Hivatkozott jogszabály:  

2018. évi CXXXI. törvény a közigazgatási bíróságokról szóló törvény hatálybalépéséről és egyes átmeneti 

szabályokról  

8. Hogyan kell a bírónak, bírósági titkárnak és fogalmazónak a fenti nyilatkozatot megtennie? 

A közigazgatási bíróságokról szóló törvény hatálybalépéséről és egyes átmeneti szabályokról szóló 

2018. évi CXXXI. törvény alapján az erről szóló nyilatkozatot a vonatkozó IM rendeletben 

meghatározott formában és tartalommal kell megtenni.  

Hivatkozott jogszabály:  

1/2019. (I. 30.) IM rendelet közigazgatási bíróságokra való áthelyezéssel kapcsolatos nyilatkozatról 

9. Hogyan lép át egy közigazgatási és munkaügyi bíróságon dolgozó igazságügyi alkalmazott az 

új rendszerbe?  

Az igazságügyi miniszter felhívást tesz közzé, amelyre az igazságügyi alkalmazott jelentkezhet. A 

felhívás közzétételére 2019. június 15. napja után kerül sor. A bírósági titkári és fogalmazói 

álláshelyek kivételt képeznek, az ilyen pozíciók pályázat útján nyerhetőek el. 

A felhívást megelőzően a miniszter 2019. június 15. napjáig megállapítja közigazgatási bíróságonként 

a rendszeresített igazságügyi alkalmazotti létszámot az irányadó jogszabályban meghatározott 

igazságügyi alkalmazotti kategóriák szerint.  

Az álláshelyek betöltése során előnyben részesülnek a felhívás közzététele időpontjában közigazgatási 

és munkaügyi bíróságon szolgálati jogviszonyban álló, illetve ott szolgálatot teljesítő igazságügyi 

alkalmazottak. A felhívásra jelentkezett igazságügyi alkalmazott végleges áthelyezéséről a miniszter, 

az igazságügyi alkalmazott munkáltatója és az igazságügyi alkalmazott 2019. július 31. napjáig 

megállapodik. A megállapodás alapján az igazságügyi alkalmazottat 2020. január 1. hatállyal kell 

áthelyezni. 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1800131.TV&timeshift=fffffff4&txtreferer=00000001.TXT
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1800131.TV&timeshift=fffffff4&txtreferer=00000001.TXT
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1900001.IM


4 
 

Hangsúlyozni kell, hogy a „háromoldalú” megállapodással nem érintett igazságügyi alkalmazott 

szolgálati jogviszonya tekintetében nem alkalmazhatóak a szolgálati jogviszony megszűnésének az 

igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény munkaköri 

feladatok megszűnésével összefüggő rendelkezései, tehát szolgálati jogviszonyuk az átszervezésre 

hivatkozva nem szüntethető meg. 

Hivatkozott jogszabály:  

2018. évi CXXXI. törvény a közigazgatási bíróságokról szóló törvény hatálybalépéséről és egyes átmeneti 

szabályokról (8.§) 

1997. évi LXVIII. törvény az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról  

10. Hogyan lehet a bíróságokon kívülről bekerülni a közigazgatási bírósági rendszerbe? 

A korábbi évek gyakorlatának megfelelően bírói, bírósági titkári és fogalmazói pályázatokra, 

igazságügyi alkalmazotti felhívásokra a bírósági állományba nem tartozó pályázók, „külsősök” is 

jelentkezhetnek. Cél, hogy a közigazgatási bíróságokon a hagyományos belső bírósági karrierből 

(fogalmazó, titkár) és a kívülről, a megfelelő közigazgatási szaktudással érkező pályázók egyenlő 

eséllyel rendelkezzenek.  

A pályázatok értékelési szempontjait tartalmazó, a bírói és a közigazgatási bírósági vezetői 

álláspályázatok elbírálásának részletes szabályairól és a pályázati rangsor kialakítása során adható 

pontszámokról szóló IM rendelet előkészítése folyamatban van. 

11. Kik lesznek a közigazgatási bírósági vezetők 2020. január 1-jén? 

Az Országgyűlés a köztársasági elnök 2019. május 31. napjáig megtett javaslatára a Közigazgatási 

Felsőbíróság első elnökét 2019. június 15. napjáig választja meg. 

A közigazgatási törvényszék elnöki tisztségére a miniszter 2019. november 30. napjáig, a törvényszéki 

elnöki és másodelnöki pályázatok egyidejű kiírása mellett 2020. január 1-jei hatállyal, egy 

alkalommal, legfeljebb egyéves időtartamra megbízott elnököt bíz meg a közigazgatási törvényszékre 

beosztott, határozatlan időre kinevezett bírák közül. 

A közigazgatási kollégium kollégiumvezetői tisztségére a miniszter 2019. december 31. napjáig, 

legfeljebb egyéves időtartamra megbízott kollégiumvezetőt bíz meg a közigazgatási bíróságra 

beosztott, határozatlan időre kinevezett bírák közül. 

A betöltetlen közigazgatási bírósági tanácselnöki helyekre a Közigazgatási Felsőbíróság megválasztott 

elnöke 2019. december 15. napjáig a közigazgatási bíróságra beosztott, határozatlan időre kinevezett 

bírák közül – elsősorban a tanács vezetésével megbízott bíráknak – megbízást ad az ítélkező tanácsok 

vezetésére 2020. január 1. és 2020. március 31. közötti időtartamra. 

Hivatkozott jogszabály:  

2018. évi CXXXI. törvény a közigazgatási bíróságokról szóló törvény hatálybalépéséről és egyes átmeneti 

szabályokról (1. § (1) bekezdés és 15. §) 

12. Ki pályázhat közigazgatási bírósági vezetői megbízatásra? 

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény rendelkezéseiből 

következik, hogy bírósági vezető csak határozatlan időre kinevezett bírák közül nevezhető ki. A 

bírósági vezetői pályázatok kiírására és elbírálására a 10. és 11. pontokban írtak megfelelően 

irányadók. 

Hivatkozott jogszabályok: 

2018. évi CXXXI. törvény a közigazgatási bíróságokról szóló törvény hatálybalépéséről és egyes átmeneti 

szabályokról (15.§) 

2011. évi CLXI. törvény a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról 
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II. Közigazgatási bírósági illetmények és egyéb juttatások 

1. Mennyit fog keresni egy közigazgatási bíró, bírósági titkár, illetve fogalmazó? 

A bírói jogállás egységességéből következik, hogy a közigazgatási bírák és rendes bírósági bírák 

illetményére azonos szabályok vonatkoznak. A közigazgatási bíróságon, illetve a rendes bíróságokon 

szolgálatot teljesítő bírósági titkárok, fogalmazók és más igazságügyi alkalmazottak szolgálati 

jogviszonyára, így illetményére is jelenleg és a jövőben is azonos szabályok vonatkoznak.  

A bírói illetményrendszer felülvizsgálata jelenleg zajlik. A kormányzat szándéka a bírák és az 

igazságügyi alkalmazottak illetményének további emelése.  

2. A megszűnő közigazgatási és munkaügyi bíróságokról átjelentkező, valamint az esztergomi 

elhelyezésű Közigazgatási Felsőbíróságon tovább dolgozó igazságügyi alkalmazottak 

tekintetében várható ellentételezése az utazásra fordított időnek? 

A bírósági átmenet zökkenőmentes megvalósítása érdekében a közigazgatási bírók munkáját jelenleg 

is segítő igazságügyi alkalmazottak közül, a lehető legtöbbet kívánja az Igazságügyi Minisztérium 

megtartani. A minisztérium jelenleg méri fel a jogszabályok adta lehetőségeket, és elkötelezett az 

utazással járó, illetve bármely más többletteher megfelelő kompenzációjának biztosítása mellett, 

továbbá minden - a rendes bíróságok által biztosított - kedvezményt is meg fog adni a közigazgatási 

bíróságok dolgozói részére. 

Az illetményrendszer és ennek részeként az egyéb juttatások kérdésköre jelenleg is felülvizsgálat alatt 

áll. Olyan megoldás kidolgozására törekszünk, amely egyszerre van figyelemmel az esetlegesen 

megnövekvő logisztikai terhekre és arra a követelményre, hogy a bírák, illetve igazságügyi 

alkalmazottak esetében a rendes bírósági és a közigazgatási bírósági szervezetben egységes 

javadalmazási szabályok érvényesüljenek. 

 

3. Mi történik rendes bíróságról történő átjelentkezés esetén?  

 

A bírósági szervezet rendes és közigazgatási bíróságokra való szétválása ellenére a bírói jogállás 

egységes marad, így a bíró rendes bíróságról közigazgatási bíróságra, vagy közigazgatási bíróságról 

rendes bíróságra való beosztása értelemszerűen a szolgálati viszonyát nem szakítja meg. Beosztásától 

függően 2020. január 1-jétől továbbra is a korábbi bírói javadalmazása illeti meg a bírót, kivéve, ha a 

közigazgatási bíróságokról szóló törvény vagy a bírák jogállásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (a 

továbbiakban: Bjt.) alapján magasabb javadalmazásra jogosult. 

Kiemeljük, hogy a rendes bírósági és közigazgatási bírósági bírákra egyaránt irányadó Bjt. 175. §-a 

alapján „ha a bírót – a fegyelmi okot kivéve – szolgálati érdekből alacsonyabb szintű bíróságra 

helyezik át, vagy alacsonyabb szintű bíróságra rendelik ki, korábbi beosztási pótlékára, illetve címére 

és a címmel járó pótlékra továbbra is jogosult.”  

Közigazgatási törvényszékre más bíróságról érkező bíró, a 2020. év előtt elért címeit és azokhoz 

kapcsolódó juttatásait, valamint az adományozható címekhez szükséges, adott bírósági szinten elért 

szolgálati időtartamát álláspontunk szerint megtartja, 2020. január 1-jétől pedig a közigazgatási 

bíróságokról szóló 2018. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Kbtv.) 83.§-a alapján kaphat a 

Felsőbíróság elnöke javaslatára, az igazságügyért felelős miniszter által adományozható címeket. A 

Kbtv. és a közigazgatási bíróságokról szóló törvény hatálybalépéséről és egyes átmeneti szabályokról 

szóló 2018. évi CXXXI. törvény azon szabályai, amelyek szerint a jelenleg közigazgatási és 

munkaügyi bíróságokon ítélkező bírók nyilatkozatuk alapján átjelentkezhetnek és kérhetik 

beosztásukat az azonos szintű közigazgatási törvényszékekre, illetve a Kúria Közigazgatási és 
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Munkaügyi Kollégiumából a Közigazgatási Felsőbíróságra, egyszersmind kifejezik azt a jogalkotói 

szándékot is, hogy bármilyen, az előmenetelhez szükséges szolgálati idő folyamatos maradjon, és ne 

szakadjon meg a közigazgatási bíróságokra történő átjelentkezéssel. 

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 191. § (6) bekezdése szerint 

a közigazgatási és munkaügyi bíróság felállításakor a törvényszéken közigazgatási ügyeket tárgyaló 

bíró törvényszéki bírói címét és illetményét a közigazgatási és munkaügyi bíróságra történő 

áthelyezésekor a törvényszékre beosztott bíróra vonatkozó szabályok szerint kell megállapítani. 

 

III. A Közigazgatási Felsőbíróság elhelyezése és ezzel összefüggő egyéb körülmények 

 

1. Esztergomban hol és milyen körülmények között működik majd a Közigazgatási 

Felsőbíróság? 

A Közigazgatási Felsőbíróság az Esztergom, Szent István tér 4. szám alatti állami tulajdonú ingatlanon 

kerül kialakításra. Az ingatlan Esztergom fő látványossága, az Esztergomi Bazilika közvetlen 

környezetében helyezkedik el. 

Az ingatlanon álló ún. Déli Kanonoksor műemlék épület, amelynek korhű, az Esztergomi Bazilika 

megjelenéséhez illő helyreállítása mellett történő, egyben modern és letisztult formavilágú felújítását 

és az ingatlannal kapcsolatos infrastruktúra-fejlesztést a Beruházási Ügynökség valósítja meg. 

A klasszicista épület felújítása mellett a bírósági funkcionalitásokat maximálisan és rugalmasan 

kiszolgáló helyiségek kerülnek kialakításra. Az ingatlanon álló, régi gyárfunkciókat kiszolgáló 

melléképületek elbontásra kerülnek, az ingatlan megfelelő zöldfelülettel és parkkal gazdagodik. 

Az infrastruktúra-fejlesztés következtében a Közigazgatási Felsőbíróság méltó elhelyezést kap, amely 

során egy modern, élhető épület és környezet került kialakításra. 

2. Hogyan közelíthető meg majd az esztergomi Közigazgatási Felsőbíróság?  

A Közigazgatási Felsőbíróság: 

- autóval Budapestről a 10. vagy a 11. számú főúton közelíthető meg, menetidő mintegy 1 óra, 

valamint az M1-es autópálya bicskei szakasza és Esztergom között, várhatóan 2021. évet követően 

elkészülő M100-as autóút is tovább fogja javítani a Közigazgatási Felsőbíróság közúti 

megközelíthetőségét, 

- tömegközlekedéssel: 

 vasúton: a Flirt típusú modern, légkondicionált/fűtött és kényelmes vonatok fél óránként 

indulnak Budapest Nyugati pályaudvarról, a menetidő 62-65 perc, az esztergomi 

pályaudvarról a járattól függően 2 vagy három további buszmegálló a Bazilikáig; 

 busszal: a 10. számú főúton közlekedő Volánbusz járattal, menetidő 1 óra 15 perc 

(az autóbusz a vasútállomás melletti pályaudvarra érkezik); 

 hajón: a MAHART szárnyashajóval, menetidő 1 óra 30 perc. Ez utóbbi a legdrágább opció, 

hétfőn nincs személyszállítás és az első járat 10 órakor indul.  

Az utazási támogatásra a II. 2. pontban leírtak az irányadóak. 

3. Milyenek jelenleg az esztergomi étkezési, szállás és egyéb körülmények? 

A Bazilikához vezető rámpa túloldalán található a Szent Adalbert Konferenciaközpont, ahol menüs 

étkezés és szálláshely-szolgáltatás (***) is elérhető. A közelben ezen kívül több étterem lehetőséget 

biztosít színvonalas napi étkezésekre, és Esztergom változatos szálláshelyei is igénybe vehetőek. 
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A város adottságai számtalan lehetőséget biztosítanak a sportolni vágyóknak. Kajak- és 

kenukölcsönzési lehetőség érhető el az Esztergomi Hajós Egylet csónakházában. A város központjából 

a Szamár-hegyig vezető 6 km-es kerékpárutat sokan használják biciklizésre, görkorcsolyázásra, 

futásra. Utóbbi sport szerelmeseit egyaránt várja a Prímás-sziget (6 km hosszú körpálya), valamint a 

környékbeli dombok, hegyek – csakúgy, mint a kerékpározókat. A városi strand megújítása 

eredményeként egy 50 méteres versenymedence, két gyakorló medence, egy búvárok számára 

kialakított merülő medence és gyermekmedencék állnak majd rendelkezésre. Esztergomban több 

helyen lehet teniszezni, teremfocizni, kosár- vagy kézilabdázni, stb. (új csarnok épül a meglévő mellé 

a szigeten erre a célra). Különleges adottsága a városnak, hogy vitorlázó repülőtere és jachtkikötője is 

van. 

Esztergom talán a legváltozatosabb arculatú magyar város, amely kellemes munka- és lakókörnyezetet 

biztosít az itt élőknek, itt dolgozóknak. Több mint 6000 diákja fiatalos hangulatot kölcsönöz a 

településnek, miközben rendkívül értékes épített és szellemi örökséggel is rendelkezik. 

 

A kérdéssor rendszeresen frissítésre kerül.  

További kérdése van? Kérjük, írjon nekünk az kozigbirosag@im.gov.hu e-mail címre. 

mailto:kozigbirosag@im.gov.hu

