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X. Infotér Konferencia (videó)
Nagyot mert álmodni 2012-ben az Országos Bírósági Hivatal, amely azóta fejlesztések egész
sorát valósította meg. Létrejött a digitális bíróság, egymás után nyitják meg kapuikat az
elektronikus ügyfélközpontok, távmeghallgató helyiségek létesülnek az igazágszolgáltatási
központokban, a bírók munkáját pedig olyan újítások segítik, mint a beszédleíró szoftverek
vagy az e-akta. A fejlesztések elismeréseként az OBH idén meghívást kapott a X. Infótér
Konferenciára, ahol 2010 óta Magyarország legújabb informatikai fejlesztései és innovációi
mutatkoznak be.

Kreditrendszer és egységesítés – megújul a bírósági fogalmazók és titkárok
képzési rendszere
A bíróságokon a szakvizsgával még nem rendelkező jogászok fogalmazóként, majd a
szakvizsgát követően bírósági titkárként szerezhetnek szakmai gyakorlatot. A fogalmazók és
a titkárok hatékony képzése kiemelten fontos cél, annak érdekében, hogy utóbb felkészülten,
széleskörű szakértelemmel kezdhessék meg bírói pályájukat.

A természetnek részesei és nem külső megfigyelői vagyunk
A „Zöld Bíróság” program elindulása óta a bírósági szervezet nem csupán környezetvédelmi
intézkedéseivel, hanem környezettudatos gondolkodásának széleskörű terjesztésével is
büszkélkedhet. Egyre több a környezetvédelmi témájú konferencia, publikáció, vagy
esettanulmány ebben a témában. Így született meg dr. Sebő Ildikó, a Budakörnyéki
Járásbíróság bírájának tanulmánya is, melyből a Zöld Bíróság hónapja alkalmából teszünk
közzé egy részletet.

Francia-Magyar Jogi Nap Budapesten
Az európai összefüggésekre, az uniós jog alkalmazására, a nemzeti jogalkalmazás kapcsolódó
kihívásaira, továbbá az európai - különösen a francia - intézményi megoldások megismerésére
fókuszált a pénteki Francia-Magyar Jogi Nap. Az Országos Bírósági Hivatal nagy hangsúlyt
fektet a bírák nemzetközi és uniós jogi képzésére, a gyakorlati tapasztalatszerzésre, a
társszervekkel történő együttműködésre, a kollégákkal való találkozókra és egyeztetésekre belés külföldön egyaránt.

Bírói portrék: Dr. Bagossyné Dr. Körtvélyesi Mária
Kisiskolásként történelem – latin szakos tanárnak vagy művészettörténésznek készült.
Gimnazistaként fordult a jogi pálya felé. A történelem iránti érdeklődése azonban megmaradt,
ennek is köszönhető, hogy 2017 óta a bíróságtörténeti kutatások országos koordinátora. Az
Ikonok újabb portréja Dr. Bagossyné dr. Körtvélyesi Máriát, a Berettyóújfalui Járásbíróság
bíráját mutatja be.

Érdekességek a bíróságokról
A Bírósági Iránytű következő epizódjaként a mai naptól elérhető animációs filmsorozatunk
legújabb része. A kisfilm az elmúlt évek eredményein túl érdekes, közérthető formában
mutatja be a bírósági szervezetet. A filmsorozat korábbi részei az alábbi menüpontban érhetők
el: https://birosag.hu/videogaleriak/birosagi-iranytu

Elérhető az OBH elnökének 2018. évről szóló beszámolója
Az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnöke törvényi kötelezettségének eleget téve elkészítette
a 2018. évről szóló beszámolóját. A dokumentum bemutatja az elmúlt év tevékenységét, a
stratégiai célok alapján kitűzött és megvalósított feladatokat, valamint az elért eredményeket.

A bírák és a bíróságok ünnepe – az Igazságszolgáltatás Európai Napjának
ünnepe az OBH-ban
Meg kell tartanunk az erőt és az egységet, hogy szolgálatunkkal megtartsuk az emberek
irántunk való bizalmát - hangsúlyozta Dr. Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke
ünnepi beszédében a Polgári Igazságszolgáltatás Európai Napján. Az OBH elnöke szerint a
XXI. századi bíróság küldetése az erős és egységes bírósági szervezet, amely Magyarország
szuverenitásának az őre.

Tovább csökken a folyamatban lévő ügyek száma a bíróságokon
A bíróságok időszerű ítélkezésre törekszenek, melynek egyik fontos mutatója a folyamatban
maradt ügyek száma. 2019. június 30-án 200 ezer ügy volt folyamatban országosan a
bíróságokon. Ez 36,5 ezerrel kevesebb, mint 2018. I. félév végén (236,5 ezer). A hátralék
csökkenése 15,6%-os. A járásbíróságokon 14,5 ezerrel kevesebb folyamatban lévő peres ügy
volt 2019. június 30-án, mint egy évvel korábban.

Illegális célkereszt az erdőkben – nem csak az állatokra veszélyes az
orvvadászat
Napjainkban egyre többen ismerik fel a természet védelmének fontosságát. Évről-évre
nagyobb figyelem irányul a környezet és az élővilág elleni bűncselekményekre. Komoly
médiavisszhangot kapnak az ilyen ügyekben született bírósági döntések is, ezért ma, október
21-én, a "Földünkért" világnap alkalmából mi is teret kívánunk adni a témában felvetődő
legérdekesebb kérdéseknek. Ezúttal az orvvadászathoz fűződő jogi kérdéseket tekintjük át dr.
Elek Balázs, a Debreceni ítélőtábla büntető ügyszakos bírája és kollégiumvezetője
segítségével.

Csak látszólag enyhe kényszerintézkedés – jogos a kérdés a házi őrizetről
Számos büntetőbíró tapasztalja, hogy a házi őrizet elrendelése sokszor megkönnyebbülést
vált ki a terheltekből, azonban amikor az érintettek a gyakorlatban tapasztalják meg
mozgásuk és szabadságuk ilyen jellegű korlátozását, akkor a beérkező kérelmek száma
megszaporodik a bíróságokon. Hogy mit érdemes tudni a házi őrizetről, arról dr. Csermák
Jánossal, az Esztergomi Járásbíróság elnökével beszélgettünk.

