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Az elmúlt hónapokban az Országos Bírói Tanács működésével kapcsolatos megnyilvánulások 

késztették arra a Tanácsot, hogy a bírói önigazgatás és vívmányai feletti aggodalom által vezérelve, 

kifejtse az alábbi álláspontját: 

 

Az OBT tagjait a bírák küldöttei, titkos, többségi szavazás útján, demokratikus keretek között 

választották meg, a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. év CLXI. törvény (Bszi.) 

által szabályozott módon. A Tanács működésének legitimitását ezért kétségbe vonni nem lehet. A 

tanácstagok nem egy személytől kapott kinevezéssel nyerték el a tisztségüket, hanem demokratikus 

választás útján, ezért felelősséggel az egész bírói karnak tartoznak. Az OBT működését a Bszi. 91-

92.§-ai érintik (részletesen nem szabályozzák) oly módon, ha a póttagok létszáma öt fő alá csökken, 

és a zavartalan működés, vagy a bírósági szintek szerinti létszám nem biztosított, akkor kell új 

póttagokat választani. A törvényes működéshez egyebekben a határozatképességet kell fenntartani, 

amihez a tagok legalább kétharmadának jelenlétére van szükség. Mindezek alapján megállapítható, 

az OBT jelenleg is törvényes módon tud működni, bár ehhez a feltételeket az Országos Bírósági 

Hivatal elnöke már egyre kevésbé biztosítja.   

   

Tényként kezelhető adatok nem állnak rendelkezésünkre arról, hogy az OBT egyes tagjai visszaéltek 

volna a Tanács hatáskörével, a tisztségükhöz méltatlan magatartást tanúsítottak volna, illetőleg 

személyes érdekeik motiválták volna őket munkavégzésük során. Evvel szemben azt látjuk, hogy az 

egyre növekvő akadályok ellenére, a Tanács 2018. januárban megfogalmazott hitvallása, célkitűzése 

változatlan, éppen a bírói önkormányzatiság kiépítése, a törvényben biztosított jogosultságok 

tényleges gyakorlása által. Az OBT által kiállított dokumentumok - melyek megszületése 

törvényességét senki nem vonta kétségbe - egyike sem  igazolja a kritizáló állításokat, a kilépett tagok 

tagsági viszonyuk alatt nem fogalmazták meg aggályaikat, nem tettek észrevételeket. Az OBT 

tagságról lemondott bírák utólagos magyarázkodásai mindezek után a kifogások alátámasztására nem 

alkalmasak. Hangsúlyozni szükséges, hogy az OBT a bírósági önigazgatás azon központi testülete (a 

helyi bírói tanácsok mellett), aminek törvényi kötelezettsége az OBH által vezérelt központi igazgatás, 

ennek keretében meghozott személyi döntések jogszabályoknak való megfelelőségének vizsgálata, 

az egész igazgatási munka törvényességének felügyelete. Ezen feladatok alapján semmi kifogásolni 

való nincs abban, ha a Tanács egyes helyi bírói testületek kezdeményezésére, az OBH elnökének 

kinevezési gyakorlatát vizsgálja és értékeli. Az OBH elnökének a vizsgálat megállapításaira 

lehetősége volt és van érdemben reagálni. 

 

Az ítélőtáblai és törvényszéki elnökök által 2018. május 29-én, majd október 10-én kiadott nyílt 

levélben foglaltakkal a leírtak miatt nem tudunk egyetérteni, az nem szolgálja a kialakult, és 

mindannyiunkra hátrányos helyzet közös megoldását. A Székesfehérvári Törvényszék bírái sem a 

küldöttek, sem a törvényszék elnöke útján nem szólították fel az OBT tagjait lemondásra.  Az október 

9-i küldöttgyűlés a Bszi. által meghatározott feladatkörét törvénysértő módon nem látta el, nem a 

póttagok megválasztását tűzte ki célként, ezen törvényi kötelezettségét a jelenlévők többsége 

bojkottálta, amit tetézett a lemondásra felszólító állásfoglalás kiadása, melyre a küldöttgyűlésnek 

nincs jogosultsága, az nem a bírói kar, hanem legfeljebb 64 küldött szándéknyilatkozataként 

értékelhető. 

 

A Tanács működésével szembeni, minden konkrétum nélküli kritika számunkra érthetetlen, az OBT 

működése miatti aggódás pedig ilyen formán értelmezhetetlen. A minden tényszerű alapot nélkülöző 

kritika, éppen a bírósági önigazgatás garanciális elemeit ássa alá, veszélyeztetve a Tanács iránti 



közbizalom kiépülésének lehetőségét. Célja nem más, mint a hangulatkeltés, az elbizonytalanítás, a 

megosztás. Evvel szemben a feladatunk - többek között a küldöttek útján - éppen az, hogy a bíróságok 

függetlenségét megőrizzük.     

 

A leírtakra figyelemmel a Székesfehérvári Törvényszék Bírói Tanácsa és küldöttei felkérik a  

mindenkori küldötteket, hogy az ország valamennyi összbírói értekezlete megbízásának megfelelően 

teljesítsék egyetlen hatáskörükbe tartozó, törvényben előírt feladatukat, azaz válasszák meg a hiányzó 

tagokat, póttagokat az Országos Bírói Tanácsba. 

 

 

 

Székesfehérvár, 2018. október 17. 
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