ÖSSZEFOGLALÓ
az Országos Bírói Tanács
2021. év április hó 07. napján
09:00 óra és 16:16 óra között
telekommunikációs eszköz útján megtartott üléséről
Jelen volt az Országos Bírói Tanács 15 tagja
és tanácskozási joggal
Dr. Erőss Monika, az Országos Bírósági Hivatal elnökhelyettese,
Dr. Völner Pál, az Igazságügyi Minisztérium államtitkára,
Dr. Bánáti János, a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke,
Dr. Petraskó István, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnökhelyettese
továbbá dr. Oltai Judit Zsófia a MABIE elnöke
1. Az Országos Bírói Tanács a bírák és igazságügyi alkalmazottak szabadságolási
rendjéről szóló OBH elnöki ajánlást támogatólag véleményezte.
2. Az Országos Bírósági Hivatal a gazdálkodásról szóló szabályzatot tartalmazó 5/2013.
(VI.25.) OBH utasítást akként módosította, hogy a bírósági vezetők részére üzemi
használatú gépjármű személyes használatát engedélyezte, amely módosítást az OBT
nem támogatott. Az egyéb juttatásról a módosítást megelőzően az OBH elnöke az
érdekképviseleti szervek és az OBT véleményét nem szerezte be. A bírósági vezetők a
magáncélú gépjárműhasználat engedélyezésével olyan mértékű többletjuttatást
kapnának, amely a vezetői pótlékok bírói illetményemeléshez képest is jelentős
mértékére tekintettel megkérdőjelezhető.
3. Az ítélőtáblák és a törvényszékek által használt gépjárművek üzemeltetésére és
használatára vonatkozó OBH elnöki ajánlást nem támogatta a hivatali gépkocsi
magánhasználati célú rendelkezései miatt. Egyebekben üdvözölte az OBT korábbi
határozatában kifogás tárgyává tett rendelkezések módosítását.
4. A 2021. évi jogállamisági jelentést előkészítő Európai Bizottság előtti
információcserében való részvételére az OBT dr. Rochlitz Zoltánt, dr. Vadász Viktort
és dr. Matusik Tamást delegálta.
5. Az OBT megtárgyalta a központi bírósági honlapon történő megjelenésének kérdésében
írt OBH elnöki válaszlevelet, mely szerint központi bírósági honlapot csak a törvényi
kötelezettségének eleget téve tesz közzé az OBT-re vonatkozó tartalmakat és nem lát
jogi lehetőséget arra, hogy az OBT a tagok által finanszírozott honlapjának költségét
saját költségvetéséből fedezze. Vizsgálja azonban a központi honlapon történő
megjelenés tekintetében a jogszabálymódosításra irányuló kezdeményezés lehetőségét.
Az OBT tagjai hangsúlyozták annak fontosságát, hogy a Tanács működéséről a bírói
kar és a közvélemény is részletesebb tájékoztatást kaphasson, ami egyben szolgálná az
OBH elnöke által is fontosnak tartott átláthatóságot.
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6. Az Országos Bírói Tanács döntött személyi kérdésekben.

