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"A jövőt csak úgy lehet megteremteni, ha álmodunk róla" – Átadták a Budapesti II. és III.
Kerületi Bíróság új épületét

Ezzel  a  gondolattal  kezdte  köszöntő  beszédét  dr.  Handó  Tünde,  az  Országos  Bírósági  Hivatal
(OBH) elnöke az Óbudai Bíróság 2019. február 26-i átadó ünnepségén. Hangsúlyozta: az álmok
megvalósításáért sokaknak együtt kell tenni, hogy teremtsünk és alkossunk.

Az  ember  életében  vannak  bizonyos  mérföldkövek,  amikor  valami  új  kezdődik.  A társadalom
számára is vannak ilyen jelentős mérföldkövek, így a mai napra a jelenlévőknek így kell tekinteni.

Az OBH egyik stratégiai  célja,  hogy a bírákat,  igazságügyi  alkalmazottakat  méltó körülmények
között helyezze el. A nem megfelelő állapotban lévő épületeket felújítása, akár új épületek keresése
azért  is  szükségszerű,  mert  azokban  több  millió  ügyfél  fordul  meg  és  fontos,  hogy megfelelő
környezetben fogadjuk a hozzánk fordulókat.

Az ítéletről ismerszik meg a bíró, a bíróról a bíróság, a bíróság pedig az állam lelkiismerete. Az
OBH feladata az is, hogy olyan környezetet teremtsen a munkatársaknak és az ügyfeleknek is, amely
méltó az igazságszolgáltatáshoz.

Beszéde  végén  dr.  Handó  Tünde  kiemelte,  hogy a  mai  kor  csak  a  kiegyezéskori  aranykorhoz
hasonlítható, hiszen ma már nincsen olyan igény, amelynek a bírósági szervezetrendszer nem tudna
megfelelni.

Dr. Polgárné dr. Vida Judit, a Fővárosi Törvényszék elnöke szólt arról, hogy olyan épületet kapott az
Óbudai Bíróság, amely nem csak szép és hasznos, de rendelkezik minden olyan adottsággal, amely
napjainkban nem csak a munkatársak, hanem a jogkereső közönség számára szükséges.

Dr.  Láng  Zsolt,  II.  kerületi  polgármester  hangsúlyozta  a  költözés  fontosságát,  hiszen  ennek
köszönhetően  a  kerületek  polgárai  méltó,  XXI.  századi  körülmények  között  intézhetik  bírósági
ügyeiket.  Hangsúlyozta a dr. Handó Tünde által  elmondottakat,  mely szerint  a bíróság az állam
lelkiismerete, hiszen akkor érezhetjük magunkat biztonságban, ha azok az alapvető rendszerek és
szervek jól működnek, amelyekben az emberek bíznak.

Dr. Kovács József a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság elnöke beszélt a régi épületről és az ott
eltöltött  időről  osztott  meg  vidám  történeteket  a  jelenlévőkkel.  Elmondta  azt  is,  hogy  a
megnövekedett dolgozói létszám kezelésére már nem volt alkalmas, így az új épület kiválasztásánál
annak mérete  és  elhelyezkedése volt  a legfőbb szempont.  Végül  köszönetet  mondott  azoknak a
munkatársaknak, akik a költözés lebonyolításában kiemelkedő szerepet vállaltak.

A résztvevők ezután megtekintették az Ügyfélközpontot, amely az Országos Bírósági Hivatalnak
köszönhetően került kialakításra és az országban a harmadik, amely az egységes arculatterv szerint
lett  berendezve.  Az  épület  több  olyan  hasznos  helyiséggel  is  bővült,  amelyek  kialakítására  az
előzőekben nem volt lehetőség. A résztvevők az esemény végén közösen tekintették meg többek
között a gyermekmeghallgató és mediációs szobát, tárgyalókat és dolgozói szobákat is.


