
Majd mindjárt lesz roppant másfajta OIT! 
  
  

Baka András, a Legfelsőbb Bíróság, s ezzel (sajnos) egyszersmind az Országos 
Igazságszolgáltatási Tanács (OIT) elnöke a közelgő OIT-választásra készülődve többször 
kifejezte abbéli reményét, mi több, óhaját, hogy alapvetően másféle testület jöjjön létre. 
Megtörve a megyei elnökök eddigi (rém- és) egyeduralmát kerüljenek be a bíróságok 
önigazgatását teljes önállósággal végző Tanácsba ítélőtáblai, illetve városi bíróságokról is 
OIT-tagok, méghozzá nem kizárólag vezetők, de ítélkező bírók is. 

A szándék nyilvánvalóan jó, támogatják is mindazok, akik kellően elégedetlenek az eddigi 
igazgatással.  

És persze ellenzik mindazok, akik viszont saját eddigi hatalmukkal voltak elégedettek, 
tehát eszük ágában sincs azon változtatni engedni. 
Ők ilyenkor a szokott módon működnek. 

 
Szeptember 25-én, pénteken például Szepes András, a Budai Központi Kerületi Bíróság 
elnöke délelőtt 11-re nagy hirtelen összbírói értekezletet hívott össze. Oly sürgősséggel, 
hogy azok a bírók, akik éppen tárgyalást tartottak, köteleztettek annak azonnali 
félbeszakítására (kórházban a beteg, bíróságon az ügyfél van leszarva). Szepes elnök úrnak 
pár éve van már csak a nyugdíjig, elnöki mandátuma viszont éppen lejáróban – talán 
izgatottan várja, kinevezi-e őt újra Gatter László, a Fővárosi Bíróság elnöke, akinek ez 
kizárólagos, egyszemélyi hatáskörébe tartozik. 

Szepes elnök úr néhány aprósággal kezdte, például hogy a bírók töröljék magukat az 
iwiw-ről, mert az NBH szerint zsaroltak már közülük többet onnan szedett információval 
(hogy miként lehet valaki akkora marha, hogy az iwiw-en közöl magáról olyasmit, amivel 
zsarolhatóvá válik, ez nem nyert magyarázatot). Megörvendeztette a bírókat, hogy folytatódik 
a klíma-berendezések beszerelése, több tárgyalóterem lesz légkondicionált.  

Majd a lényegre tért, amiért érdemes volt tárgyalásokat is abbahagyni. Hogy ugyanis OIT-
tagok választása lesz, s 28-án, hétfőn az összes fővárosi bíró vélemény-nyilvánító szavazást 
tart. 

„Baka András azt kérte az OIT-elektoroktól, hogy azokra ne szavazzanak, akik eddig OIT- 
tagok voltak. Ez sérti a demokráciát, ezért jó lenne hétfőn nagy számban Gatterre szavazni, 
ezzel üzenve az OIT-elektoroknak, hogy Gatter OIT-tag maradhasson” – mondta Szepes 
elnök úr.  

És nemhiába. 28-án, hétfőn Gatter László 150 nem szavazat és 30 tartózkodás mellett 
300 igen szavazatot kapott, mint a Fővárosi Bíróság elnök-jelöltje. Ellenjelölt nem volt. 

29-én, kedden reggel pedig Gatter kinevezte Szepes Andrást a Budai Központi Kerületi 
Bíróság elnökének, 2014. október 31-ig.  
 
Lesz itt reform, lesz itt átalakulás, lesz egészen másféle OIT is! 

  
(Megjelent az Élet és Irodalom 2009. október 2-ai számában.) 
  
 


