Az Országos Bírósági Hivatal Elnökének
274/2014. (VI. 27.) OBHE számú határozata
„Gyermekbarát Igazságszolgáltatás Munkacsoport” működéséről, a Bjt.
29. § (2) bekezdése alapján bíró kijelöléséről
Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként az Országos Bírósági Hivatal SZMSZ-ének 1. § (11)
bekezdése, 4. § (2) bekezdés j.) pontja, valamint a munkacsoportok ügyrendjéről szóló 5/2012.
(VII. 18.) számú OBH Elnöki ajánlás 2.3. pontja alapján 2014. június ….... napján
„Gyermekközpontú Igazságszolgáltatás Munkacsoportot” hoztam létre a bírósági eljárások
során a kiskorúak, kiemelten a gyermekkorúak érdekei érvényesülésének elősegítése céljából.
A Munkacsoport célja:
Az Országos Bírósági Hivatal Gyermekközpontú Igazságszolgáltatás elnevezésű programjának
egyik legfontosabb célkitűzése mind a polgári (elsősorban a családjogi), mind a büntető ügyek
terén a gyermekek érdekeinek érvényesítése annak érdekében, hogy akár tanúként, az
ügyben érdekeltként, akár terheltként vagy bűncselekmény sértettjeként vesznek részt az
eljárásban, az életkoruknak megfelelő bánásmódban részesüljenek, másrészt pedig a fentiek
szerinti kiskorúakat érintő ügyeket tárgyaló bírák folyamatos felkészítése az ezzel kapcsolatos
speciális és komplex elvárásokra. A Munkacsoport a program célkitűzéseinek megfelelő
részletes koncepció kidolgozását és azok megvalósulását segíti elő.
A Gyermekközpontú Igazságszolgáltatás elnevezésű program célkitűzéseire figyelemmel, a
már eddig elért eredmények mellett a feladatok folytatásaként az Országos Bírósági
Hivatalban további olyan feladatok várnak megoldásra, amelyek szükségessé teszik a
Munkacsoport munkájának továbbvitelét.
A Munkacsoport további feladatai:
• A 2012-2013. évben a Gyermekközpontú Igazságszolgáltatás, fiatalkorúak ellen indult
büntetőeljárásokkal kapcsolatban végzett országos felmérés adatainak feldolgozása,
kiértékelése.
• A kiskorúakat érintő, részvételükkel zajló ügyeket tárgyaló bírák képzési rendjének
kidolgozása, e körben különös figyelmet fordítva a fiatalkorúak elleni
büntetőeljárásokban eljáró bírák multidiszciplináris képzésére, és a megelőző
pártfogás jogintézményével kapcsolatos változásokra. A fiatalkorúak ügyeit tárgyaló
büntetőbírák tekintetében továbbá olyan kötelező képzési rendszer koncepciójának
megalkotása, amelynek teljesítése hosszabb távon feltételét képezheti kijelölésüknek.
• A kiskorúakat érintő ügyekben kiemelten jártas felső bírósági bírák részvételével olyan
bírói hálózat kialakítása, amely alkalmas mind arra, hogy az Országos Bírósági Hivatal
feladataiban közreműködjön, mind arra, hogy az illetékes bíróságokon a kisebb
tapasztalatokkal rendelkező bírákat mindenkor felmerülő kérdéseikben segítse.
• Együttműködés más jogi hivatásrendekkel, civil szervezetekkel, más hatóságokkal,
különös tekintettel a továbbképzések körében kitűzött célokra.
• A családjogi és büntetőjogi joggyakorlat tapasztalataira figyelemmel javaslattétel
szabályzatok módosítására, megalkotására, jogalkotás kezdeményezésére.
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Közreműködés az új Büntetőeljárásról szóló törvény (Be.) fiatalkorúakra vonatkozó
OBH álláspont kidolgozásában, valamint az Igazságügyi Minisztérium Kodifikációs
Bizottságába delegált OBH taggal és az Országos Bírósági Hivatal Be. Kodifikációs
Munkacsoportjával.
A kiskorúakat érintő igazságszolgáltatással összefüggő jelentősebb nemzetközi
dokumentumok magyar nyelvű, hivatalos fordításának kezdeményezése, és a bírák
általi hozzáférhetővé tétele, együttműködésben az Igazságügyi Minisztérium és a
Legfőbb Ügyészség képviselőivel.
A kiskorúakkal kapcsolatos ügyekben eljáró bírák tájékoztatása a Munkacsoport
tevékenységéhez való kapcsolódás lehetőségéről, az együttműködés kereteinek
kidolgozása.
A nyilvánosság tájékoztatása a Munkacsoport általános tevékenységéről és a sarkalatos
feladatok eredményeiről.

A Gyermekközpontú Igazságszolgáltatás Munkacsoport elnökeként dr. Vaskuti Andrást, a Kúria
bíráját bíztam meg.
A Munkacsoport további tagjait a Bjt. 29. § (2) bekezdésében foglaltak szerint bíztam meg.
A feladat elvégzésének határidejét 2014. december 31. napjában határozom meg.
A munkacsoportok ügyrendjének részletes szabályairól az 5/2012. (VII. 18.) számú OBH Elnöki
ajánlás rendelkezik.
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