Tisztelt Országos Bírói Tanács tisztelt Legfőbb Ügyész úr, Államtitkár Asszony, kamarai
Elnök Úr és Elnökhelyettes Úr!
2012-ben létrejött bírósági igazgatási modell sajátossága, ahogy Elnök Asszony is említette,
hogy leképezi a montesquieu-i hatalmi hármasságot. Az Országos Bírósági Hivatal
felelőssége a központi igazgatás. Az Országos Bírói Tanács felügyeli ezt a központi igazgatást
és közreműködik a bíróságok igazgatásában, a Kúria felelőssége pedig a jogegység biztosítása
az ítélkezés színvonalának az őrzése.
Minden szereplő szükséges résztvevője ennek a rendszernek és szükséges az, csak akkor tud
jól működni, ha egyensúlyban vannak a szereplők. Az egyensúly az együttműködéssel jöhet
létre. Az elmúlt hat év együttműködésének számos eredménye van, gondolhatunk az
illetmények növekedésére, amelyet ezúton is köszönök a kormányzatnak és a
törvényhozásnak. Az ügyhátralék csökkentése, amelyben szintén közrejátszott számos minket
segítő jogszabály-módosítás, nem különben a bírák és igazságügyi alkalmazottak áldozatos
munkája. Sorolhatnám még ezeket az eredményeket, amelyekről az elmúlt években akár én
magam, akár elnöktársaim több száz oldalas beszámolókban adtunk számot.
Sok megválasztott jelenlévő Országos Bírói Tanács tag küldöttként megfogalmazta a maga
céljait, és többen emelték ki az Országos Bírósági Hivatallal való együttműködés jelentőségét,
ez számomra megnyugtató, hiszen a célok adottak. 2012-ben hirdettük meg ezeket a célokat,
azóta ebbe az irányba működik a bírósági szervezet. Az első legfontosabb stratégiai cél, hogy
a bíróságok alkotmányos kötelezettségüket teljesítsék, magas színvonalon és időszerűen
ítélkezzenek. Ez a hatékonyság.
Az emberi erőforrásokkal való gazdálkodás is rendkívül fontos, az fontos, hogy mindenki a
maga tudásának és képességeinek, készségeinek megfelelő helyen legyen, és mindenhol
annyian legyenek, amennyire a munka elvégzéséhez szükség van.
Fontos az, hogy a tárgyi feltételek is egyenlően kerüljenek elosztásra a bírósági szervezetben,
és fontos a bírósági szervezet integritása. Integritás az ítélkezésben, a kiszámíthatóság, az
átláthatóság az igazgatásban. Az is rendkívül fontos, hiszen nem csak magunkért vagyunk,
nemcsak a bírókért, hanem elsősorban az ügyfelekért, a jogkereső állampolgárokért vagyunk,
hogy a bírósághoz való hozzáférést elősegítsük, ennek érdekében munkálkodjunk, hogy
értsék, tudják, mihez van joguk, mik a kötelességeik.
Mindahhoz, hogy felvértezetten fogadjuk az ügyfeleket, vagy akár az új eljárási kódexeket,
reméljük, hogy beváltják a hozzájuk fűzött reményeket. Nagyon fontos a képzési rendszerünk
fejlesztése, az hogy minél felkészültebbek legyenek a bírók.
E közös célok szem előtt tartásával kívánok Önöknek sok sikert az elkövetkező hat évben.

