Fővárosi Törvényszék
Sajtóosztály
A Fővárosi Törvényszék visszautasítja, hogy morális válság jellemezné a bíróságot
Nincsen morális válság a Fővárosi Törvényszéken. A bíráknak – ahogyan eddig is –
megvannak a törvényes lehetőségei arra, hogy kritikai észrevételeiket, javaslataikat
megfogalmazzák a bírósági vezetés felé. Nem szükséges ehhez az utat a szervezeten kívül
keresni.
A Fővárosi Törvényszék az elmúlt hónapokban azon dolgozott, hogy az illetékességi
területéhez tartozó bíróságokon az ítélkezési tevékenységhez tartozó feladatok időszerű ellátása
mellett biztosítsa a bírák és a dolgozók számára a megfelelő munkakörülményeket utalva a
proaktivitásra, a kompetencia alapú munkavégzésre, az adminisztratív terhek csökkentésére
vagy az inspiráló munkakörnyezetre, illetve az ügyfélbarát kommunikációra. Számos olyan
projektet indított el, amelynek célja, hogy modern megoldásokat alkalmazzon a szervezeten
belül és biztosítsa a munkavégzéshez szükséges nyugodt körülményeket.
A Fővárosi Törvényszék hangsúlyozza, hogy a bírák tevékenységüket függetlenül és pártatlanul
látják el. Ahhoz, hogy az ítélkezési tevékenységük méltó támogatást kapjon, folyamatos a
párbeszéd az intézményen belül. Éppen ezekben a hetekben zárul le a Pesti Központi Kerületi
Bíróság szervezetfejlesztési programja, amelynek célja, hogy feltárja azokat a kihívásokat,
amelyek megoldása hatékonyabbá teszi a működést és megfelel a bírósági igazgatás XXI.
századi elvárásainak.
A Fővárosi Törvényszék az ország legnagyobb bírósága, ahol több, mint 700 bíró és közel 2000
igazságügyi dolgozó teljesít szolgálatot. Az elmúlt időszak tapasztalatai alapján biztosan
állítható, hogy a Fővárosi Törvényszéket a nyugodt munkavégzés, bizakodással teli, pozitív
légkör jellemzi. Egy ilyen nagy szervezetben értelemszerűen előfordulnak kritikus hangok,
amelyek azonban alulreprezentáltságukból eredően nem tekinthetők meghatározónak
különösen akkor, ha olyan személyek nyilatkozatán alapulnak, akik már nem részei a
rendszernek.
Az Országos Bírósági Hivatal kiemelt figyelmet fordít az ítélkezési tevékenység támogatására,
amelyhez hozzátartoznak az elmúlt időszak nagy léptékű infrastrukturális és informatikai
beruházásai is. A támogatás mértéke a korábbi évekhez képest nem tekinthető átlagosnak,
hiszen olyan feltételek kialakítására törekedett, amelyek a bírák és az igazságügyi
alkalmazottak számára méltó életpályát biztosít.
A fenti előrelépések mind azt a célt szolgálják, hogy az igazságszolgáltatásban dolgozók
munka- és életkörülményei javuljanak és a törvényszék ítélkezése és igazgatása mind szélesebb
körben ismertté és elfogadottabbá váljon.
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