Összefoglaló
az Országos Bírói Tanács 2016. november 8-i üléséről
Az Országos Bírói Tanács (OBT) november 8. napján tartotta soron következő ülését.
1. napirendi pontban az Országos Bírósági Hivatal elnöke tájékoztatta a Tanácsot az
OBH 2015. évi tevékenységéről. Dr. Handó Tünde egyebek mellett kiemelte, hogy 2015ben összesen 1.446.627 ügy érkezett a bíróságokra, ennél azonban több mint 2%-kal
többet sikerült befejezni. A folyamatban maradt ügyek száma a különféle ügyszakokban
2013-tól kezdődően folyamatosan csökkenő tendenciát mutat, és az eljárások átlagos
időtartama is egyre kedvezőbb: a perek 86,6%-a egy éven belül befejeződik.
A következő napirendi pont az OBH tájékoztatója volt az Integritás Szabályzathoz
kapcsolódó képzésekről, melyet a Tanács tudomásul vett.
Ezután az OBH beszámolója hangzott el a 2016. I. félévi ügyforgalmi adatokról. Dr. Szabó
Tamás Attila statisztikáért felelős elnöki biztos elmondta, hogy 2016. I. félévben – 2015.
azonos időszakához hasonlóan – a bíróságok az érkezett ügyeknél több ügyet fejeztek
be, ennek köszönhetően a folyamatban lévő ügyek száma 330.000-re csökkent. Rövidült
az ügyek elbírálásának időtartama is. Kiváló eredmény, hogy az elmúlt négy év alatt nem
volt még olyan alacsony a járásbírósági büntető peres ügyszakban 2 éven túl
folyamatban maradt ügyek száma, mint 2016. I. félévében. A csökkenés mértéke olyan
nagy, hogy az ilyen elhúzódó ügyek száma országosan nem éri el a 2000-et. Tovább
javultak az ítélkezés megalapozottságát mérő mutatószámok is, 2016. I. félévében
kiegyenlítettebbé váltak a törvényszékeket érintő fellebbezési és hatályon kívül helyezési
arányok.
Következő napirendi pontban az Országos Bírósági Hivatal Elnökének 2017. évi központi
oktatási tervét fogadta el a Tanács, mely szerint a Magyar Igazságügyi Akadémia és a
központi-helyi-regionális képzések egységes rendszerét az ítélőtáblák koordinátorként
erősítik.
5. napirendi pontként a bírói talár pályázatról szóló tájékoztatást hallgatta meg a Tanács.
Gatter János, az OBH Műszaki Főosztályának vezetője elmondta, hogy a sok, rendkívül
színvonalas pályázat közül a zsűri és a bírák szavazatai alapján négy pályamű került
kiválasztásra, amelyek közül várhatóan december elején születik meg a győztes.
A Tanács ezt követően az OBH Elnökének szabályzattervezeteit vitatta meg a Kegyeleti
szabályzatról szóló OBH utasítás tárgyában és a bíróságok és az Országos Bírósági
Hivatal gazdálkodásáról szóló szabályzat tervezet módosítása tárgyában, amelyekkel
egyetértett.
Ezután megállapodást kötött az OBH Elnökével az OBT 2017. évi költségvetéséről.
Az ülés második felében az OBT személyi kérdésekben döntött.

