Összefoglaló
az Országos Bírói Tanács 2016. szeptember 13-i üléséről

Az OBT napirendre tűzte az Igazságügyi Minisztérium által előkészített, a közigazgatási bíráskodás
átalakításával kapcsolatos törvény tervezetének megvitatását. Az Alaptörvény szerint az OBT
felügyeli a bíróságok központi igazgatását; az OBT és más bírói önkormányzati szervek
közreműködnek a bíróságok igazgatásában. Az OBT egyes jogköreit a bíróságok szervezetéről és
igazgatásáról szóló törvény részletezi. Az OBT az ülésen állásfoglalást alkotott a témában,
amelyben rögzítették, hogy az Országos Bírói Tanács, mint a bírák által demokratikusan választott
testület kötelességének érzi kinyilvánítani, hogy a közigazgatási és munkaügyi bíróságokat,
valamint a regionális kollégiumokat érintő törvénymódosítás-tervezete megbontja a 2012
januárjától működő új, egységes igazságszolgáltatási igazgatási modellt.
A tervezet figyelmen kívül hagyja az OBT és az OBH elnökének jelenlegi ellenőrzési és irányító
feladatkörét, a bíróvá válás általános szempontjait indokolatlanul módosítja, valamint
megváltoztatja a vezetői kinevezés és számonkérés egységes rendszerét, és nem rendezi a
munkaügyi szakbíráskodás jövőbeni helyzetét.
A Tanács aggályosnak tartja azt is, hogy a tervezett regionális ítélkezési fórumok felállítása az
ügyfelek igényérvényesítését esetenként jelentős mértékben megnehezítheti.
A 2. napirendi pontban dr. Handó Tünde, az OBH elnöke hangsúlyozta, hogy egyre népszerűbbek
az OBH által indított országos programok, mint a Nyitott bíróság, a Gyermekközpontú
igazságszolgáltatás, valamint kiemelte a Jó gyakorlatok gyűjtésének és megosztásának
fontosságát. A „Gyermekközpontú igazságszolgáltatás” program a gyermekek jogainak hatékony
érvényesítése érdekében indult. Az Országos Bírósági Hivatalban külön munkacsoport is
foglalkozik a témával, illetve a bíróságokon átívelő igazgatási és szakmai hálózat támogatja a
megvalósítást. Elmondta: a kiskorúak ügyeit tárgyaló bírák oktatási rendjének kidolgozását, a
szakember képzést elősegítendő tavaly pilot program indult. Novemberben tartják a Magyar
Igazságügyi Akadémián az immár hagyományos Gyermekközpontú igazságszolgáltatás
konferenciát. Ennek fő témája a családon belüli erőszak elleni küzdelem lesz. Jelentős
eredménynek nevezte, hogy az ország mind a 20 törvényszéke rendelkezik gyermekmeghallgató
szobával. Ez az Alapvető Jogok Biztosa szerint is hozzájárult az eljárásokban részt vevő
gyermekkorúak kíméletéhez és az eljárások eredményességéhez.
A „Nyitott bíróság” program keretein belül 2015-ben a bíróságok országszerte összesen mintegy
1600 rendezvényt szerveztek, melyen csaknem 40.000 ember vett részt. A program eredetileg a
középiskolások tájékoztatását célozta. Ma már azonban másokat is megszólít, például a
hátrányos helyzetű fiatalokat, fogyatékkal élőket, illetve pedagógusokat, szülőket. Emellett egyre
több társhatóság vesz részt az alapvető jogismeretek terjesztésében.
Az egyes bíróságokon számtalan ún. jó gyakorlat létezik, melyek feltárása, közkinccsé tétele
rendkívül fontos – emelte ki az OBH Elnöke. A bíróságok számos területen azonos problémákkal
szembesülnek. A hatékonyabb munkavégzés megteremtése érdekében fontos a jó gyakorlatok
gyűjtése és megosztása. Az egyes bíróságok által kidolgozott jó gyakorlatokat az OBH 2014. óta
kategorizálva gyűjti, azok 2015 tavaszától a bíróságok központi intranetes oldalán
hozzáférhetőek. A hasznos példák minél szélesebb körű terjesztése érdekében az OBH 2015
szeptemberében, Debrecenben hagyományteremtő jelleggel rendezte meg a bírósági szervezet
részére a „Jó gyakorlat” workshopot. A 2016 áprilisában indult „Fenntartható fejlődés program”
egyik célja pedig a jó gyakorlatok feltárása, illetve bevezetése és egységesítése.

Az ülés 3. napirendi pontjában OBH tájékoztatóját hallgatta meg a Tanács a 2015-2016. évben
indult bírósági uniós és egyéb pályázatok, projektek helyzetéről.
Ezt követően a 7/2011. (III.4.) KIM rendelet értelmezésével kapcsolatos szakbizottság tájékoztatta
a Tanácsot a BT kérdőívek összesítéséről.
A következő napirendi pontban az OBT az Etikai Kódex alapján meghozta a 3/2016. (IX.13.) számú
Etikai
Állásfoglalást,
amely
a
http://birosag.hu/sites/default/files/allomanyok/stat-tartfile/3_2016_etikai_allasfoglalas.pdf címen olvasható.
Ezek után a Tanács zárt ülés keretében személyügyi kérdéseket tárgyalt meg.

