Összefoglaló
az Országos Bírói Tanács 2017. január 10-i üléséről
Az Országos Bírói Tanács (OBT) január 10. napján tartotta 2017. évi első ülését.
Első napirendi pontban az Országos Bírósági Hivatal Ellenőrzési Főosztályának 2016. évi
tevékenységéről szóló ellenőrzési jelentést hallgatta meg a Tanács. Erdei Zoltán
főosztályvezető elmondta, hogy a jelentés bemutatja az Ellenőrzési Főosztály humán
erőforrás-ellátottságát, a 2016-ban teljesített ellenőrzéseket, a soron kívül teljesített
feladatokat, valamint a tanácsadó és egyéb szakmai feladatokat.
A 2016-ban teljesített ellenőrzések közül a fejezeti szintű informatikai rendszerellenőrzés
kiemelkedik összetettségében, ráfordításigényében, valamint abban, hogy az
informatika területét érintően a Bíróságok fejezetben ilyen rendszerellenőrzés még nem
volt. A jelentés kitér az eddig elkészült módszertani anyagok bemutatására is. 2014 2016-ig tíz egységes ellenőrzési szempontot rögzítő módszertani anyag került
kidolgozásra. Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a gyakorlatban történő alkalmazásra
valamennyi intézmény belső ellenőre számára ellenőrzések lefolytatását rendelte el.
Az Ellenőrzési Főosztály az ellenőrzési tevékenység további fejezeti szintű fejlesztését a
jövőben újabb egységes módszertani anyagok kidolgozásával, a jó gyakorlatok ellenőrök
általi gyűjtésével, közös műhelymunkákkal hivatott megvalósítani.
A következő napirendi pontban a 7/2011. (III.4.) KIM rendelet alkalmazása során
felmerült problémák megvitatására került sor. Az OBT 2016 tavaszán körlevelet és
kérdőívet küldött ki a bírói tanácsoknak. Ennek a célja az volt, hogy felmérje és elemezze
a bírói pályázati eljárás során az országos gyakorlatot. 2016 novemberében konzultatív
tanácskozást tartottak a kérdőívek tapasztalatairól, amin Szecskó József, az Igazságügyi
Minisztérium igazságügyi szolgáltatásokért felelős helyettes-államtitkár, a bírói tanácsok
képviselői és az OBH is részt vett.
A feltárt, gyakorlatban felmerülő problémákat megtárgyalták és javaslatokat
fogalmaztak meg egyrészt a 7/2011 (III.4.) KIM rendelet módosítása, másrészt az
50/2015. (VI. 9.) OBT határozattal módosított 1/2012. (X. 15.) OBT ajánlás módosítására.
Az OBT ülésen elfogadták többek között a latin nyelvvizsga ponttal való értékelését,
illetve a Magyarországon tartott idegen nyelvű konferencia beszámítását a pontozásba.
Ezt követően a Tanács zárt ülésen tárgyalta meg a további napirendi pontokat.

