Összefoglaló
az Országos Bírói Tanács 2015. november 17-i üléséről
Az Országos Bírói Tanács (OBT) a 2015. november 17. napján tartotta soron következő
ülését. Az ülés 1. napirendi pontja az OBH elnöke által létrehozott Integritás
Munkacsoport beszámolója volt. A tájékoztatót dr. Túri Tamás a munkacsoport elnöke
tartotta. A következő napirendi pontban az OBH elnöke tájékoztatta a tanácsot a
bíróságok 2016. évi központi oktatási tervéről. A központi oktatási terv az OBH elnöke
stratégiai céljainak megvalósításához elválaszthatatlanul kapcsolódik. A terv kiterjed
mind a helyi és regionális, mind a Magyar Igazságügyi Akadémián tartandó képzésekre.
3. napirendi pontként Katulin Péter az OBH Informatikai Főosztályának vezetője
tájékoztatta az OBT-t a 2015. évi informatikai tárgyú beszerzésekről. Első nagyobb
eszközbeszerzés még 2014-ben indult az úgynevezett devizahiteles perek kapcsán, de a
teljesítés 2015-ben történt meg, amely során 227 db ultrabook, 71 db nyomtató és
egyéb informatikai eszközök került megvásárlásra. Tájékoztatójában kiemelte, hogy a
bírói munkavégzés támogatására azon bíróságok részére, akik az EKOP projektek
keretében nem kaptak notebookot 717 db DELL típusú notebook került beszerzésre. A
központosított illetmény számfejtési rendszerhez való csatlakozás kötelezettsége miatt a
szükséges informatikai hardver eszközök beszerzése és beüzemelése már 2015.
októberében megtörtént.
Az 5. napirendi pont során dr. Gerber Tamás az az OBT tagja és az OBT Szolgálati
Bíróságok Tevékenységét Követő Szakbizottságának elnöke tájékoztatta a tanácsot a
szakbizottság eddigi munkájáról. A szakbizottság feladata az volt, hogy mérje fel a
Szolgálati Bíróságok működésével kapcsolatos tapasztalatokat, hogy így az esetleges
problémák kiküszöbölésre kerülhessenek. Ennek érdekében a szakbizottság egy
kérdőívet jutatott el a törvényszékek, ítélőtáblák, illetve a Kúria elnöke részére.
A következő napirendi pontként dr. Handó Tünde az OBH elnöke tájékoztatta a tanácsot
a természetes személyek bírósági adósságrendezési eljárása során használt egyes iratok
nyomtatványként történő rendszeresítéséről szóló szabályzatról.
A 6. napirendi pontban az OBH elnöke ismertette a bíróságok igazgatásáról rendelkező
szabályzat tervezetét. A szabályzat elsődleges célja többek között a Bszi.-ben foglaltak
figyelembevételével az egész bírósági szervezet igazgatási tevékenységének egységes,
központi szabályozása, illetve az össztársadalmi bizalom fokozása érdekében a bírósági
szervezet integritásának, az ítélkezési és igazgatási munka átláthatóságának,
kiszámíthatóságának és ellenőrzöttségének biztosítása.
Ehhez kapcsolódóan, 7. napirendi pontként Csillikné dr. Velenczei Katalin az OBH-ba
beosztott bíró a tanácsot tájékoztatta a bíró munkájának értékelési rendjéről és a
vizsgálat részletes szempontjairól szóló szabályzatról.

