A Magyar Ügyvédi Kamara, a most már közel 20.000 fős ügyvédi hivatásrend és az ügyvédi
hivatásrend által képviselt magyar közigazgatási szervezet, a teljes magyar gazdasági élet és
több millió magyar állampolgár nevében köszöntöm az újonnan megalakult Országos Bírói
Tanács tagjait.
Egy szervezet életében a vezetés megújulása mindig jelentős esemény. Egyrészt alkalmat ad a
visszatekintésre, ami nem öncélú, mert lehetőség van, hogy abból a megfelelő tanulságokat
levonjuk, és ami nyilván adott esetben ennél is fontosabb, ami ebből adódik, végig lehet
gondolni az új munkamódszert, az új kereteket.
Az Országos Bírói Tanács munkájának kereteit alapvetően a törvény határozza meg, a
Bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló törvény. Azonban meggyőződéssel vallom,
hogy a törvény továbbgondolására, adott esetben módosítására egyrészt maga a jogalkotó is
gondolhat, a jogalkotónak is lehetősége van hét év után felmérni, hogy a törvény minden
rendelkezése és minden megoldása beváltotta e teljes körűen az elképzeléseket. De a
jogalkalmazónak, jelen esetben az Országos Bírói Tanácsnak is joga és kötelezettsége, hogy
magával a törvénnyel is foglalkozva akár módosítására is tegyen javaslatot.
Azonban az adott törvényi keretek között is különböző módon lehet élni a jogosítványokkal és
egyértelmű, a bevezetőmben jelzett most már mintegy 20.000 fős ügyvédi hivatásrend
nevében csak azt kívánhatom, hogy az Országos Bírói Tanács sikeresen oldja meg a rá váró
feladatokat, mert olyan időszak kellős közepén vagyunk, vagy mondhatom, hogy előtt állunk,
amely meggyőződéssel vallom, hogy a jogászi hivatásrendek életében egészen különleges.
A jogászi munkát az én felfogásom szerint három szinten lehet megkülönböztetni. Az első a
munka tartalmát jelentő anyagi törvények, a második szint az eljárási szabályok, amely eljárás
keretei között az anyagi törvényeknek érvényesülnie kell, a harmadik szint, nevezzük így, a
technikai keretek. Bármelyik szint jelentős változása a jogászi hivatásrend munkáját
jelentősen befolyásolja. Ha ezek a szintek időben egybeesően esnek át olyan változásokon,
amelyeket az elmúlt egy-két évben és az előttünk álló időszakban megéltünk, a teljes anyagi
törvények, a Polgári törvénykönyv, a Büntető Törvénykönyv megújulása után sor került az
összes eljárási törvény megújítására. Mindezt tetőzi az elektronikus perre való utalás, amit
jobb híján információs forradalomnak nevezünk. Ez a három szint, külön-külön is rendkívüli
kihívás, de az időbeli egybecsengése miatt, a bírói karra hihetetlen kihívás vár.
Tudom, hogy nem vigasz a bírói karnak az, hogy ugyanez a kihívás vár hivatásrendünkre,
azzal színezve, hogy az ügyvédi törvény, a saját tevékenységünket meghatározó törvény is
január 1-vel lépett teljes terjedelmével hatályba, alapvető korszakos változást hozott. 20.000
főt említettem, ami nem tévedés. A kamarai jogtanácsok integrációjával mintegy 3.000
jogtanácsos, akik közül a Miniszterelnökségtől, a NAV-on az ORFK-n keresztül a
közigazgatás valamennyi szerve képviseli magát a kamarában és lett a hivatásrendünk tagja.
Ez olyan új kihívásokat jelent, a szabályzatalkotástól kezdve az ügyvédi munkára, ami
önmagából is, „önző” okból is, persze ez idézőjelbe teszem, mert nem magunkért dolgozunk,
hanem ahogy említettem az általunk képviselt gazdálkodó szervezetekért, most már
közigazgatási szervekért és állampolgárokért. Az ő érdekük az, hogy a bírói munka zavartalan
lehessen, hogy a bíró valóban kizárólag azzal foglalkozzon, amire felesküdött, hogy a jogvitát
függetlenül - legyen az polgári, vagy büntető jogvita - a törvényeknek megfelelően, a lehető
leggyorsabban eldöntse. Ez a bíró dolga, ami nem is kevés.

Hilbert Edit elnök asszony említette nyitóbeszédében, hogy a megválasztásuknál
megelőlegezett bizalom volt. Az Országos Bírói Tanács megalakulását felfokozott érdeklődés
övezi, amit nem kell magyaráznom, mert világos példáját látjuk ennek, ha csak az itt
megjelent sajtó képviselőire tekintünk. Ez a felfokozott érdeklődés szerintem egy ugyanilyen
megelőlegezett bizalom, nem csak a bírói kar részéről, hanem az állampolgárok, a jogkereső
állampolgárok és valamennyi jogászi hivatásrend részéről, egy megelőlegezett bizalom, ami
megnyilvánul a felfokozott érdeklődésben.
Azt ígérem, hogy az Országos Bírói Tanács munkájában teljes aktivitással fogok részt venni,
mert ezek a célok közös célok és szeretnék szolgálni ezeknek a céloknak a megvalósításában.

