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Az Országgyűlésről szóló 2012 . évi XXXVI. törvény 28 . § (4) bekezdése alapján „az
Országos Bírósági Hivatal elnökének 2016 . évi beszámolója elfogadásáról” címmel az
Igazságügyi bizottság a következ ő országgyűlési határozati javaslatot kívánja benyújtani .

Budapest, 2017 . november 21 .
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	 /2017. ( . . . .) OGY határozata

az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2016 . évi beszámolója elfogadásáró l

Az Országgyűlés az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2016 . évi beszámolóját elfogadja .

INDOKOLÁS

A bíróságok szervezetérő l és igazgatásáról szóló 2011 . évi CLXI. törvény 76. § (8) bekezdé s

c) pontja alapján az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnöke benyújtotta a z

Országgyűlésnek a 2016 . évi beszámolóját .

Az Igazságügyi bizottság, mint feladat- és hatáskör szerint illetékes bizottság a beszámolót a

2017 . november 21-i ülésén megtárgyalta, és támogatta annak elfogadását . A bizottság

álláspontja szerint, az OBH elnöke által megfogalmazott szakmai és stratégiai célkit űzések

megvalósulása jó úton halad, a bizottság különösen fontosnak tartja a minden bíróság i

szinten megvalósuló időszerű és magas színvonalú ítélkezés egyidej ű megvalósítását, a

bírósági szervezet integritása, az ítélkezési és igazgatási munka átláthatósága ,

kiszámíthatósága, illetve ellenőrizhetősége irányába tett erőfeszítéseket . A bizottság

fontosnak tartja a bíróságokba vetett bizalom fenntartása és meger ősítése, a bírák

függetlenségének megőrzése érdekében meghirdetett „A szolgáltató bíróságért!” program

megvalósulását, melynek eredményeként a két éven túl folyamatban lév ő peres ügyek száma

több mint negyedével csökkent . A bizottság üdvözli a bírósági szervezetfejlesztés és a

munka hatékonyságának további erősítése érdekében az OBH elnöke által 2016 . évben

meghirdetett Fenntartható Fejlődés Programot, melynek célja a már elért eredménye k

megőrzése, a magas színvonalú, időszerű ítélkezés megvalósítása, illetve a bíróság

szolgáltató jellegének érvényre juttatása .

Mindezek alapján az Igazságügyi bizottság a B/17673 . számú beszámolót az

Országgyű lésnek elfogadásra ajánlja .
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