1055 Budapest, Szalay u. 16.
t. 06 1 354-4246 f. 06 1 312 - 4453 e. obt@obt.birosag.hu
www.birosag.hu/obt

2014. év I. félévi OBT ülésterv

2014. január
- tájékoztató az OBT 2014. évi költségvetéséről
- a Protokoll Kézikönyv tervezetének megvitatása
- a MIA-val kapcsolatos feladatok megtárgyalása
- a 2014. februárban tartandó tréning részletes megbeszélése
- Balkáni Konferencia szakmai és szervezési kérdéseinek megvitatása
- a 2013. december hónapban módosításra kerülő Bjt., Bszi. törvények kapcsán előálló
feladatok, esetleges problémák egyeztetése.

2014. február
- azon módozatok feltárása, mellyel közvetlen kapcsolatba kerül az OBT a bírákkal - különös
tekintettel azon területekre, ahonnan nincs az OBT-ben tag
- dr. Baur Péter, az Igazgatási Részmunkacsoport Elnökének beszámolója
- a három napos Igazgatási Workshop tapasztalatainak megbeszélése.

2014. március
- a BT Elnökök által kitöltött és összesített kérdőívek tapasztalataiból készült anyag
megvitatása, esetlegesen jogszabály változtatási igény megfogalmazása (pontrendszer)
- a kitüntetések és elismerések odaadományozásával kapcsolatos feladatok ellátása
- Protokoll Kézikönyv elfogadása
- soros elnöki beszámoló - a soros elnökség átadása-átvétele
- sajtótájékoztató.

2014. április
- az igazságügyi életpálya modell jelenlegi állása, jövője, az elmúlt egy évben elvégzett
munkáról történő beszámoló (MABIE Elnökének beszámolója)
- 2013. évi bírósági ügyforgalmi statisztikai adatok elemzése, vizsgálata, valamint a bírói
egyéni adatszolgáltatás 2013. évi főbb adatai (dr. Örkényi László meghívásával)
- tájékoztató a Bíróságok fejezet 2013. évi gazdálkodásáról

- éves ellenőrzési jelentés az OBH Pénzügyi Ellenőrzési Önálló Főosztály 2013. évi
tevékenységéről
- OBT információs kiadvány elfogadása.

2014. május
- a nagyobb egyesületek vezetőinek meghallgatása tevékenységükről, eredményeikről
- 2014. II. félévi ülésterv összeállítása
- az OBH és a Kúria Elnökének a bírói, illetve a bírósági vezetői pályázatok elbírálása
tekintetében folytatott gyakorlatának véleményezése 2013. év vonatkozásában
- beszámoló az álláshelyek betöltésének szempontjairól, azok zárolásáról, illetve ezek
gyakorlatáról 2013. évben.

2014. június
- a szervezetfejlesztési program pályázatairól tájékoztatás, a Debreceni Ítélőtábla
szervezetfejlesztési pályázatának bemutatása a debreceni kihelyezett ülésre tekintettel
- az OBT honlap tartalmának, szerkezetének áttekintése, a szükséges változtatások
megvitatása.
Budapest, 2013. december 2.

Trappné dr. Kiszely Rita
az OBT Soros Elnöke

