Összefoglaló
az Országos Bírói Tanács 2015. október 13-i üléséről
Az Országos Bírói Tanács (OBT) a 2015. október 13. napján tartotta soron következő
ülését. Az ülés 1. napirendi pont a bírák és igazságügyi alkalmazottak 2014. évi írásbeli
figyelmeztetéseiről, fegyelmi ügyeiről valamint a bírák ellen indult szabálysértési és
büntetőeljárásokról készített tájékoztató volt. A tájékoztatót dr. Nagy Gabriella az
Országos Bírósági Hivatalba (továbbiakban OBH ) beosztott bíró tartotta dr. Pethőné dr.
Kovács Ágnes másodfokú és dr. Pálné Nikola Júlia elsőfokú Szolgálati Bíróság elnökeinek
jelenlétében. Előadásában kitért szolgálati bíróságokra vonatkozó jogszabályi
környezetre, annak változásaira, a bírákkal szemben 2014. évben alkalmazott írásbeli
figyelmeztetésekre, velük szemben kezdeményezett fegyelmi eljárásokra, a bírák
mentelmi jogára vonatkozó szabályozásra és az igazságügyi alkalmazottak fegyelmi
felelősségére vonására vonatkozó szabályokra.
2. napirendi pontban Szádvári László az OBH Statisztikai Elemző Osztályának vezetője
ismertette a 2015. évi I. félévi ügyforgalmi adatokat, amely az OBH Elnöke által
meghirdetett „Szolgáltató bíróság” program eredményeinek későbbi méréséhez,
értékeléséhez nyújt segítséget. 2015. I. félévében a 2014. I. félévéhez képest 13%-kal
csökkent az ügyhátralék. Kiemelkedő, hogy minden ítélkezési szinten meghaladta a
befejezés az ügyérkezést. A kedvező ügyforgalmi mutatók alakulásához nagy mértékben
hozzájárult a törvényszékeken tapasztalt kiemelkedő bírói munka, melynek
köszönhetően kétharmadára csökkent az ügyhátralék a törvényszéki elsőfokú ügyeknél.
A következő napirendi pontot dr. Kékedi Szabolcs, az Elektronikus Eljárások Főosztály
vezetője tartotta az ügyfélkapcsolatok elektronizálásának tapasztalatai témában.
Tájékoztatójában kiemelte azon bírósági eljárásokat, ahol már lehetőség van az
elektronikus kapcsolattartásra, mint például civil szervezetek nyilvántartásba vétele,csőd
és felszámolási eljárások, fizetési meghagyások illetve 2015. évben indult fejlesztéseket,
az EKOP.1.1.16. „ Üzenő” projekt pl. Bírói értesítő szolgáltatás, EKOP 2.1.22. „Levelező” pl.
Pertartamkalkulátor és EKOP 2.A.2. „Hírvivő” BETFR rendszer adatai.
4. napirendi pont a 2015-ben indult bírósági Uniós és egyéb pályázatok, projektek
helyzetéről tájékoztatta a tanácsot.A Projektiroda főosztályvezető-helyettese Aggod-Fekó
Adrienn vázolta az OBH fontosabb folyamatban lévő uniós projektjeit: Nyomtatócsere
projekt, EU polgári jogi képzés, az OBH belső projektjeit : KIRA projekt, ami a
központosított illetmény-számfejtési rendszerhez való csatlakozás bírósági oldalról
szükséges feltételeinek megteremtését segíti elő illetve az OBH tervezés alatt lévő
projektjeit: Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap, Justice DG projekt, ahol
folyamatosan figyelemmel kíséri a Projektiroda a kiírásokat. Jelen pillanatban a Fővárosi
Törvényszék pályázik, a pályázati anyag összeállításában az OBH is közreműködik.
5. napirendi pont keretében dr. Fazekas Sándor OBT tag, Fővárosi Törvényszék elnöke
számolt be a Bírói Életpálya Szakértő Testület munkájáról és eddigi eredményeiről.
2015. szeptember 8-i OBT ülés keretében delegált OBT tagok közül dr. Simon Levente
röviden referált az Igazságszolgáltatási Tanácsok Európai Hálózata ( ENCJ )
szervezésében és meghívása alapján 2015. szeptember 24-25. napjai között Párizsban
megtartott plenáris megnyitó ülésről és az egyes munkacsoportokban végzett munkáról.
A delegált tagok a további munkacsoporti üléseken is részt fognak venni és
folyamatosan tájékoztatják a tanácsot az ott végzett munkájukról.

Dr. Gyarmathy Judit az OBH Elnökhelyettese tájékoztatta a tanácsot a „Távközlési hálózat
útján lefolytatott távmeghallgatásról és távtolmácsolásról a civilisztikai eljárásokban”
tárgyú 6/2015. (X.15.) OBH Elnöki ajánlás elsődleges céljairól, így a megújuló
jogszabályok biztosította modern technikai lehetőségek egységes bírósági
alkalmazásáról, valamint a bíróságok társadalmi megítélésének javítása és a szolgáltató
jelleg erősítéséről.

