ÖSSZEFOGLALÓ
az Országos Bírói Tanács
2019. év február hó 6. napján
09:00 és 15:00 óra között
megtartott üléséről

Jelen volt az OBT 10 választott tagja, dr. Darák Péter a Kúria elnöke, továbbá
tanácskozási joggal dr. Bánáti János, a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke,
dr. Anka Tibor, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnökhelyettese,
jelen van továbbá dr. Bencze Andrea bíró, az Igazságügy Minisztérium
főosztályvezetője,
valamint dr. Oltai Judit Zsófia, a Magyar Bírói Egyesület elnöke

1.

Az Országos Bírói Tanács a három bíró közvetlen előterjesztése alapján személyzeti
kérdésekről döntött.

2.

Dr. Szabó Sándor, az OBT leköszönő elnöke beszámolt a 2018. II. féléves
tevékenységéről.

3.

Az Országos Bírói Tanács döntött arról, hogy részt vesz az Európai Igazságügyi
Tanácsok Hálózatának (ENCJ) az Európai Unió tagállamainak hivatásos bíráinak
részvételével szervezett, bírák függetlenségére vonatkozó kérdőíves kutatásában,
és a kérdőív anonim és önkéntes kitöltésére kéri fel Magyarország bíráit.

4.

Az első- és másodfokú szolgálati bíróság elnöke beszámolt az Országos Bírói
Tanácsnak a szolgálati bíróságok ügyforgalmáról és ítélkezési gyakorlatáról. Az
elsőfokú szolgálati bíróság elnöke jelezte, hogy 2019. február 28. napjától
kezdődően a szolgálati bíróság elnök nélkül működik, és helyettes kinevezése
nehézségekbe ütközik, mivel a Fővárosi Ítélőtábláról nincs további szolgálati bíró.
A bíróságok által szolgálati bíráknak javasolt személyekről az Országos Bírói Tanács
nem tud döntést hozni, mivel az OBH elnöke a javaslatokat – az erre vonatkozó
felhívás ellenére – 2018. július 26. napja óta visszatartja. Az elsőfokú szolgálati
bíróságot a működésképtelenség közvetlen veszélye fenyegeti.
A beszámoló kapcsán felmerült, hogy a szolgálati bíróságok eljárási rendje
továbbra sem szabályozott megfelelően, ami alkotmányossági kérdéseket is felvet.
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5.

Az Országos Bíró Tanács a Budapest Környéi Törvényszék elnökének közvetlen
előterjesztése alapján három bírót az elsőfokú szolgálati bíróság tagjává
kinevezett.

6.

Az Országos Bírói Tanács elfogadta az OBH elnökének az egyes bírói és bírósági
vezetői pályázatok elbírálása során folytatott gyakorlatát és az OBT irányában
fennálló kötelezettségeinek teljesítését vizsgáló bizottság jelentését, és elrendelte
annak honlapon történő közzétételét.
Tekintettel arra, hogy OBH elnöke 2019. február 4. napján jelezte az OBT
elnökének, hogy az ülést megelőzően megküldött jelentés-tervezetre érdemi
észrevételeket kíván tenni, az OBT erre részére 2019. február 22. napjáig
póthatáridőt biztosít.
Az Országos Bírói Tanács egyúttal arra is felhívta az OBH elnökét, hogy ugyanezen
határidőig az alábbi azonnali intézkedést igénylő kérdésekben küldje meg
előterjesztéseit: továbbítsa a szolgálati bírák kinevezéséhez szükséges okiratokat,
és tegye meg kezdeményezését az OBT által a bíráknak és igazságügyi
alkalmazottaknak adományozható címek, kitüntetések és díjak vonatkozásában!
Amennyiben a fenti határidőn belül érdemi észrevétel nem érkezik, az azonnali
intézkedést igénylő előterjesztéseket az OBH elnöke nem teszi meg, az OBT a
rendelkezésére álló adatok alapján fog dönteni a jelentésben tett megállapítások
következményeiről, és megteszi a szükséges intézkedéseket.
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