Összefoglaló
az Országos Bírói Tanács 2015. szeptember 8-i üléséről
Az Országos Bírói Tanács (OBT) a 2015. szeptember 8. napján tartotta soron következő
ülését. Az ülés 1. napirendi pontjaként az Országos Bírósági Hivatal (továbbiakban OBH )
Elnöke dr. Handó Tünde tájékoztatta a tagokat az OBH 2014. évi tevékenységéről.
Beszámolójában kiemelte, hogy az OBH immár harmadik éve látja el a bíróságok
igazgatásának központi feladatait. Elnök Asszony kiemelte, hogy a bírósági szervezet,
mint a harmadik hatalmi ág, az államszervezet része és ahhoz, hogy az egyes bírák a
munkájukat a társadalom bizalmától övezve végezhessék, a bírósági igazgatásnak is XXI.
századi közmenedzsment eszközeit kell alkalmaznia.
Az Európai Bizottság 2014-ben második alkalommal tette közzé a tagállamok
igazságszolgáltatásának hatékonyságát, színvonalát és függetlenségét bemutató
igazságügyi eredménytáblát, amelyen magyar bírósági szervezet, több szempontból is
igen magas helyezést ért el.
A legfőbb stratégiai célkitűzés az, hogy a bíróságok az alkotmányos kötelezettségüket
teljesítsék és a független bírók magas színvonalon és időszerűen ítélkezzenek. Ezen
stratégiai cél elérésében mind az emberi erőforrás mind a tárgyi eszközök optimális
elosztása és hasznosítása elengedhetetlen feltétel. Fontos a bírósági szervezet
integritása, az ítélkezési és igazgatási munka átláthatósága.
A bírósághoz való hozzáférés egyszerűsítése egyrészt jelenti a fizikai hozzáférés
megkönnyítését másrészt átvitt értelemben a bírósághoz fordulás egyszerűsítését. Az
OBH elnöke a bíróságok szolgáltató jellegének erősítését és a XXI. század igényeihez való
igazítást kiemelt célnak tekinti. Ennek keretében folytatja a korábban meghirdetett
országos programokat, mint a tanúgondozás, a Gyermekközpontú Igazságszolgáltatás
Program, bírósági közvetítés és a Nyitott Bíróság Program.
Az OBT az OBH Elnökének beszámolóját egyhangúlag tudomásul vette.
2-es,3-as, és 4-es napirendi pontként az OBH Elnöke tájékoztatta a tagokat a Kúriának, az
ítélőtábláknak és a törvényszékeknek, valamint az Országos Bírósági Hivatalnak a
felesleges vagyontárgyak hasznosítására és a selejtezésre vonatkozó szabályzatáról
szóló 3/2015. (VIII. 31.) OBH elnöki ajánlásról, az önköltségszámításra vonatkozó
szabályzatáról szóló 4/2015. (VII. 31.) OBH elnöki ajánlásról valamint a pénz- és
értékkezelésre vonatkozó szabályzatáról szóló 5/2015. (VII. 31.) OBH elnöki ajánlásról.
5. napirendi pontként az OBT tagok elfogadták „A bíróságok egységes iratkezelési
szabályzatáról szóló 17/2014. (XII.23.) OBH utasítás módosításának tervezetét.
Következő napirendi pontként a tagok az OBT aktuális nemzetközi kapcsolatairól
egyeztettek, ennek keretében az Igazságszolgáltatási Tanácsok Európai Hálózatának (
továbbiakban ENCJ) 2015/2016. évi munkatervében megjelölt munkacsoportok közül az
"Igazságszolgáltatási rendszerek függetlenségének és elszámoltathatóságának
értékelése az EU eredménytábla adataira is figyelemmel" elnevezésű munkacsoportba
dr. Fazekas Sándor OBT tagot, a "Közös sztenderdek megállapítása VI. A civil társadalom
szerepe, részvétele a bírósági igazgatásban" elnevezésű munkacsoportba dr. Simon
Levente OBT tagot, míg az „Igazságszolgáltatás finanszírozása” elnevezésű
munkacsoportba dr. Gerber Tamás OBT tagot delegálták.
Az OBT ezen felül meghívást kapott a Frankofón Bírói Tanácsok, Párizsban 2015.
november 19-20. napján rendezendő konferenciára, amelyen az OBT dr. Nyakó
Zsuzsanna tag által kívánja magát képviseltetni.
A Magyar Igazságügyi Akadémián 2015. október 16-17. napján harmadik alkalommal

megrendezésre kerülő Bíróság és Kommunikáció Nemzetközi Konferencia keretében
tartja igazgatói ülését a Balkáni és Euro-Mediterrán Országok Igazságszolgáltatási
Tanácsainak Hálózata, amelynek irodája három éven keresztül, Budapesten, az OBH
épületében került elhelyezésre.
Az OBT döntése szerint az igazgatói ülésen dr. Fazekas Sándor, dr. Simon Levente és dr.
Gerber Tamás képviseli majd az Országos Bírói Tanácsot.
Az ülés utolsó napirendi pontja az OBT soros elnökségének ünnepélyes átadása volt. Az
OBT új soros elnöke dr. Bicskei Ferenc, elnökhelyettese dr. Hajdú István.

