Összefoglaló
az Országos Bírói Tanács 2016. január 11-i üléséről
Az Országos Bírói Tanács (OBT) január 11. napján tartotta 2016. évi első ülését
Kecskeméten.
Az ülés 1. napirendi pontjában dr. Tolnai Katalin tájékoztatta a tanácsot a bírósági
közvetítés aktuális helyzetéről és a Mediációs Munkacsoport tevékenységéről.
2. napirendi pontban az OBH elnöke adott tájékoztatást „A szolgáltató bíróságért”
program aktualitásairól. Dr. Handó Tünde elmondta, hogy 2015. június 23-án
meghirdette „A szolgáltató bíróságért!” országos programot, amelyben 10 pontban
fogalmazta meg célkitűzéseit.
A program célja az igazságszolgáltatásba vetett bizalom erősítése érdekében a közös
fellépés, hiszen ahogy a program is kiemeli az ítélkezés hatékonysága - az idő, a minőség
és a költségek tekintetében – a bíróság mellett a jogalkotó, az ügyészek, az ügyvédek, a
szakértők és az ügyfelek közös felelőssége.
A programról az OBH tájékoztatta a Kúria elnökét, az OBT soros elnökét, az
igazságügyi minisztert, a Legfőbb Ügyészt, valamint a Magyar Ügyvédi Kamara
elnökét, akik támogatásukról biztosították az OBH-t.
A programhoz valamennyi bíróság csatlakozott, annak részeként valamennyi
ítélőtábla és törvényszék cselekvési tervet készített a döntésekhez ésszerű időn belül
való hozzájutás előmozdítása érdekében.
Az időszerűség mellett a program további kiemelt célkitűzései az ügyfélkapcsolatok
erősítése és a bírák elleni méltatlan támadásokkal szembeni határozott és hathatós
fellépés is.
A program egyes célkitűzései szoros kapcsolatban állnak egymással, az időszerűség,
továbbá az ügyfélkapcsolatok magas színvonalának biztosítása, a társhatóságokkal való
– az etikai és a szakmai szabályok mentén történő – közös fellépés mind hozzájárulnak a
bírák, bírósági dolgozók társadalmi megbecsülésének erősítéséhez, a bíróságok
munkájának elismeréséhez. Mindezeken túl a programpontok megvalósításán való
munkálkodás, a bírósági eredmények hatékony kommunikációja révén egyúttal a
méltatlan támadásokkal szembeni fellépés eszköze is lehet.
A bíróságok a programmal kapcsolatos eredményekről, intézkedésekről folyamatosan
tájékoztatják az állampolgárokat, amelyről az OBH-t is értesítik.
A bíróságok ezirányú törekvéseinek erősítése érdekében az OBH 2016 januárjától a
bíróságok központi honlapján is tervezi egy kapcsolódó menüpont kialakítását.
Elképzeléseink szerint ehelyütt az érdeklődő állampolgárok vagy akár a társhatóságok is
a programmal kapcsolatos ismertetőket, híreket, interjúkat érhetnek majd el.
A következő napirendi pontban a Szolgálati Bíróságok ügyrendjének 2015. december 4-i
módosítását fogadta el a tanács.
A 4. napirendi pontban az OBH elnökének dereguláció tárgyában előterjesztett
utasítások hatályon kívül helyezéséről szóló OBHE utasítások kibocsátásával értett egyet,
majd ezt követően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső munkakörökről, tisztségekről,
beosztásokról és feladatkörökről szóló szabályzatot véleményezte a tanács.

