KÖZLEMÉNY
AZ ORSZÁGOS BÍRÓI TANÁCS
„AZONNALI ÉS HATÉKONY FELLÉPÉST SÜRGET AZ OBT
AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS VÉDELMÉBEN”
CÍMŰ NYILATKOZATÁVAL KAPCSOLATBAN

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a 6.SZ/2022. (I. 28.) OBHE számú, 2022. január 28.
napján közzétett határozatával igazgatási célvizsgálatot rendelt el a Fővárosi Törvényszék
vonatkozásában, melynek – egyebek mellett – célja annak feltárása, hogy a „Magyar
Bírósági Végrehajtói Kar elnöke részéről a Pesti Központi Kerületi Bíróság Perenkívüli
Csoportjának csoportvezetője tevékenységével kapcsolatos bejelentés megtételére a 2021-es
évben miért, miként, milyen formában és milyen eljárás keretében került sor. A bejelentés
kivizsgálására milyen eljárás keretében került sor és az megfelelt-e az irányadó
jogszabályoknak, normatív utasításoknak, illetve belső szabályozóknak”. Amint arra maga a
határozat is utal, a vizsgálat során feltárt információk fényében kerülnek „meghatározásra
az esetleges további helyi, illetve központi igazgatási intézkedések”.
Az Országos Bírói Tanács 2022. február 2. napján kiadott közleménye szerint – az elrendelt
célvizsgálat mellett – fegyelmi eljárás azonnali megindítását tartja indokoltnak a Fővárosi
Törvényszék elnökével szemben, ilyen eljárás kezdeményezése ugyanakkor az Országos
Bírósági Hivatal elnökének hatáskörébe tartozik.
Az Alaptörvény 26. cikkének (1) bekezdése deklarálja a bírák függetlenségét – ennek
tiszteletben tartása a bírósági vezetők részéről is alapvető jelentőségű. A bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 76. § (6) bekezdésének b)
pontja alapján elrendelt igazgatási célvizsgálat a jelenleg rendelkezésre álló információk
alapján szükséges és egyben egyelőre elégséges eszköze a bíróságok függetlensége és
pártatlansága védelmének. Éppen a bírói függetlenség védelme – és a tisztességes
eljáráshoz való jog – indokolja, hogy fegyelmi eljárás kezdeményezésére ne csupán a
sajtóban megjelent információk, hanem szabályozott eljárás során megállapított tények
alapján kerüljön sor. A célvizsgálat lefolytatása ekként elengedhetetlen bármely esetleges
további eljárás és intézkedés megtételéhez – erre figyelemmel fegyelmi eljárás
megindításának kezdeményezése jelenleg még idő előtti volna.
A célvizsgálat lezárásának végső határideje úgy került meghatározásra, hogy egy
esetleges fegyelmi eljárás a törvényes határidőben megindítható legyen. Ilyen eljárás
kezdeményezése az Országos Bírósági Hivatal elnökének kizárólagos jogköre az általa
kinevezett bírósági vezetők esetében, e jogkör más szerv által nem vonható el.
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