Az Országos Bírói Tanács
nyilatkozata
a 2012. március 23-i ünnepélyes ülése alkalmából
Mi, az Országos Bírói Tanács tagjai, mint a 2012. március 15. napjával működő,
demokratikusan megválasztott legfőbb bírósági önigazgatási szerv független testületként
kinyilvánítjuk, mindenkor tiszteletben kívánjuk tartani a bírói függetlenséget és meg
kívánunk felelni a jogalkotó által közvetített társadalmi elvárásnak is, elsődleges
kötelességünknek tekintve a bírói függetlenség védelmezése mellett azt, hogy
javaslatainkkal, észrevételeinkkel segítjük az Országos Bírósági Hivatal munkáját a közös
cél a hatékony és időszerű igazságszolgáltatás biztosítása érdekében.
Törvényben biztosított jogainkkal élve képviselni kívánjuk valamennyi bírótársunkat a
bírói kart érintő döntések meghozatala során.
Különösen fontosnak tartjuk:
- az igazgatás és a bíróságok gazdálkodásának ellenőrzését,
- a bírói és bírósági vezetői pályázatok elbírálásával kapcsolatban az Országos Bírósági
Hivatal elnöke, illetve a Kúria elnöke által folytatott gyakorlat véleményezését,
- a bíróságok költségvetésére vonatkozó javaslat és beszámoló véleményezését,
- a döntések objektív szempontrendszereinek kidolgozását, azokra az esetekre, amikor
az Országos Bírósági Hivatal elnöke a Tanács előzetes véleménye alapján dönt.
Teljes körűen élni kívánunk a törvény által biztosított javaslattételi és döntési
jogainkkal is.
Céljaink megvalósítása érdekében minden tag elkötelezi magát a lelkiismeretes szakmai
munkavégzés mellett.
Budapest, 2012. március 23. napján
dr. Tománé dr. Szabó Rita
az OBT soros elnöke,
a Miskolci Munkaügyi Bíróság elnöke
dr. Magyarádyné dr. Vándor Zsuzsanna
az OBT soros elnökhelyettese
a Veszprémi Törvényszék közigazgatási kollégiumvezető-helyettese
dr. Darák Péter
a Kúria elnöke
dr. Hámori Attila
a Szegedi Ítélőtábla bírája
dr. Fazekas Sándor
a Fővárosi Törvényszék elnöke,
dr. Bicskei Ferenc
a Kecskeméti Törvényszék elnöke
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dr. Nyakó Zsuzsanna
a Nyíregyházi Törvényszék elnökhelyettese,
dr. Virág Csaba
a Budapest Környéki Törvényszék bírája
dr. Arany János
a Szegedi Városi Bíróság bírája
Csillikné dr. Velenczei Katalin
a Balassagyarmati Városi Bíróság elnöke
dr. Hajdu István
a Pécsi Városi Bíróság elnöke
dr. Móroczné dr. Simon Angéla
a Debreceni Városi Bíróság bírája
dr. Sallai Tamás
az Egri Városi Bíróság bírája
dr. Simon Levente
a Gödöllői Városi Bíróság bírája
Trappné dr. Kiszely Rita
a Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Bíróság elnökhelyettese.

