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63.SZ/2020. (V. 20.) OBHE határozat
a Gyermekjogi Kabinet létrehozásáról
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 76. § (1) bekezdés
b) pontjában írt felhatalmazás alapján az alábbi határozatot hozom:
1. Az Országos Bírósági Hivatal (a továbbiakban: OBH) elnökét az Európa Tanács Miniszteri
Bizottságának a gyermekbarát igazságszolgáltatásról szóló iránymutatásával
összefüggésben szükségessé vált szabályozás kialakításában kabinet (a továbbiakban:
Kabinet) segíti.
2. A Kabinet
- elnöke: dr. Ocskó Katalin Éva, a Budai Központi Kerületi Bíróság csoportvezető bírája
- tagjai: dr. Várai-Jeges Adrienn, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bírája
dr. Lódi Petra Szilvia, az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró
dr. Hirtling Ibolya, a Siófoki Járásbíróság bírája
3. A Kabinet ülését az elnök hívja össze és vezeti le. Az ülés videókonferencia keretében is
megtartható. A Kabinet üléseiről jegyzőkönyv készül.
4. A Kabinet feladata a bírósági eljárások során a gyermekek jogainak – köztük a
tájékoztatáshoz, a képviselethez, a részvételhez és a védelemhez való jognak – a gyermek
érettségi és értelmi szintjének, valamint az ügy körülményeinek megfelelő, teljes mértékű
biztosítása érdekében igazgatási intézkedéseket megalapozó javaslatok és vélemények
elkészítése.
5. A Kabinet tagjai a tevékenységüket díjazás nélkül végzik.
Indokolás:
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 76. § (1) bekezdés b)
pontja szerint az OBH elnöke általános központi igazgatási feladatkörében az igazgatási
feladatainak ellátása érdekében jogszabályi keretek között - normatív utasításként - a
bíróságokra kötelező szabályzatokat alkot, továbbá ajánlásokat és határozatokat hoz.
Az Országos Bírósági Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (XII. 31.)
OBH utasítás (a továbbiakban: OBH Szmsz) 13/A. § (1) bekezdése biztosítja azt, hogy az OBH
elnöke a bíróságok szervezetével és működésével kapcsolatos, a feladatkörébe tartozó
fontosabb ügyekben tanácsadásra, valamint javaslattételre, véleményezésre, továbbá
állásfoglalás kiadására, határozattal, ügydöntő jogkör nélküli tanácsadó kabinetet hozhat létre.
Az OBH Szmsz 14. § (1) bekezdése szerint a létrehozó határozat tartalmazza a tanácsadó
kabinet nevét, tevékenységének célját, elnökének és tagjainak nevét, valamint a feladatait.

Az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága az „Építsünk Európát a gyermekekért, a
gyermekekkel” elnevezésű program keretében iránymutatást adott ki a gyermekbarát
igazságszolgáltatásról. Az iránymutatás alapján szükséges az igazságszolgáltatás területén a
gyermekek jogainak – pozíciójuktól függetlenül – teljes körű biztosítása, életkoruknak
megfelelő bánásmódban részesülése érdekében a már megkezdett gyermekvédelmi
jelzőrendszerrel kapcsolatos tevékenység folytatása, a kapcsolattartás végrehajtása iránti eljárás
bírósági hatáskörbe kerülésével felmerült feladatok végrehajtása, továbbá a gyermekeket érintő
ügyeket tárgyaló bírák folyamatos képzése, ezáltal felkészítése a speciális és komplex
elvárásokra.
Szükséges továbbá a nemzetközi jogszabályok figyelemmel kísérése, valamint a kabinet
feladatainak megvalósulása érdekében felmerülő további szükséges teendőket érintő koncepció
kidolgozása.
A fentiekben írt területeket érintő igazgatási intézkedések megtétele érdekében jelen határozat
a gyermekeket érintő ügyek területén szakértelemmel és széles körű gyakorlati tapasztalattal
rendelkező bírákból álló testületet hoz létre, melynek tagjait a rendelkező részben írt díjazás
nélkül ellátandó feladattal bízom meg.
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