2019. SZEPTEMBER 30.
I. Mátyás és az igazságszolgáltatás - bemutatta legújabb történeti kiadványát az
OBH, elkezdődött a Bíróságtörténeti Hét
Dr. Handó Tünde az Országos Bírósági Hivatal elnöke mutatta be az OBH legfrissebb, saját
gondozásban megjelent kiadványát, az OBH tudományos művek sorozatának első kötetét. A
könyvbemutatóval kezdetét vette a Bíróságtörténeti Hét rendezvénysorozat.

„Kell, hogy ki magát embernek tartja, szeresse az igazságot.”
I. Mátyásnak tulajdonított mondás
I. Mátyás talán a magyar történelem legismertebb alakja az országalapító Szent István király mellett.
Nevét és tetteit nemcsak a hazai és külföldi levéltári források őrizték meg, de a közmondások és a
népmesék is megemlékeznek róla.

Zöld Bíróság
A bíróságok fennállásuk óta nem csak az igazság szolgálatában álltak, de szolgálták a helyi közösséget
is. A bírók mindig a kultúra és az értékek közvetítői voltak, példát és irányt mutatva a közösség tagjai
számára.

Juhász Andorra emlékezett az Országos Bírósági Hivatal
Juhász Andor emléktáblájánál rótta le tiszteletét dr. Handó Tünde az Országos Bírósági Hivatal (OBH)
elnöke, valamint dr. Gyarmathy Judit és dr. Vajas Sándor elnökhelyettes a Bíróságtörténeti Hét
keretein belül.

„Végtelenül gazdag tapasztalatokban a magyar igazságszolgáltatás történeti
múltja” – interjú Mezey Barna jogtörténész tanszékvezető egyetemi tanárral
A 2019. szeptember 17-20.között megrendezésre kerülő Bíróságtörténeti Hét közeledtével Mezey
Barna jogtörténész tanszékvezető egyetemi tanárral a bírói hatalom gyakorlásáról szóló 150 évvel
ezelőtt kihirdetett 1869. évi IV. törvénycikk jelentőségéről, a bírósági szervezetre gyakorolt hatásáról,
és a bíróságtörténeti kutatások szerepéről beszélgettünk.

Fenntartható Értékeink Program 2019 – A Tradíció érték, a jövő lehetőség
„Vállaljuk, hogy örökségünket, egyedülálló nyelvünket, a magyar kultúrát, a magyarországi
nemzetiségek nyelvét és kultúráját, a Kárpát-medence természet adta és ember alkotta értékeit
ápoljuk és megóvjuk. Felelősséget viselünk utódainkért, ezért anyagi, szellemi és természeti
erőforrásaink gondos használatával védelmezzük az utánunk jövő nemzedékek életfeltételeit. (…)”
(Magyarország Alaptörvénye)

Értékteremtés és felelősségvállalás - elindult a bírósági szervezet Fenntartható
Értékeink Programja
Meghirdette a Fenntartható Értékeink Programot (FÉP) az Országos Bírósági Hivatal elnöke. A három
pillérből álló program a múlt hagyományaira és a már meglévő eredményekre építve szeretné a
bírósági szervezet értékeit átörökíteni az utókor számára.

Tovább egyszerűsödött a keresetlevél nyomtatványok kitöltése
2019. augusztusától a jogi képviselő nélkül eljáró ügyfelek még egyszerűbben tölthetik ki a keresetlevél
nyomtatványokat. A bíróságok központi honlapján – a korábbi PDF és DOC formátumok mellett –
immár elérhetőek a WORD szövegszerkesztő programban használható, WORD DOCX fájlformátumú
keresetlevél nyomtatványok is. Az új formátum előnye, hogy a korábbiakhoz képest jobban
áttekinthető és a keresetlevél kötelező tartalmi elemeit rögzített pontokban sorolja fel, ezzel is segítve
az ügyfeleket a könnyebb kitöltésben.

„A lélek formálja a bírót és az igazság keresés, mint lelki megnyilatkozás képezi
bírói hivatásunk magasztosságát.” Avedik Félix
Avedik Félix a Budapesti Királyi Törvényszék másodelnöke (Erzsébetváros, 1888. június 15. – Budapest,
1949. december 22.). 1917-től 1945-ig Budapesten bíró, 1926-tól a központi büntet járásbíróság
elnöke, majd az itteni büntetőtörvényszék másodelnöke volt.

