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A kutatás témái:
• A büntető eljárás szabályozásának története
• Az alapjogok érvényesülése a bírói gyakorlatban
• Az ítélkezés minőségi követelményei
• A gazdálkodás hatékonysága és racionalitása
• A szervezet működési sajátosságai: a szervezet kialakulásának 

körülményei, az igazgatás hatékonysága, átláthatóság és propaganda, 
bírókiválasztás és képzés, a belső szervezeti „reformelképzelések”



Eredmények: két kötetben kiadás alatt
Metodológia: igazgatási dokumentumok elemzése 
Az empirikus megközelítés előnyei: 
o Átfogó szervezetszociológiai, alkotmányjogi és 

jogszociológiai elemzés: a működés sajátosságai.
o A szervezet születése, a bírósági igazgatás 

működése a hatékonyság, átláthatóság 
szempontjából, a belső erők állapota, szervezeti 
adaptációs és reflexiós képesség 

o Diagnózis és okok



Miért fontos a bírósággal foglalkozni?

• EBRD bizalmi indexek és állampolgári 
vélemények romlása, a hatékonyság hiányának 
jelei

• Távolodás a modern bírósági igazgatás 
követelményeitől (függetlenség, hatékonyság, 
átláthatóság, meritokratikus kiválasztás, 
tudáskarbantartás, igazgatási felelősség, 
racionális közszolgáltatás – public management) 

• A nyilvánvaló problémák kezelésének 
gyengesége, a  működési tapasztalatok 
feldolgozásának elégtelensége.



A bizalomhiány néhány mutatója 







A hatékonyság néhány mutatója



 





Elsőfokú büntető ügyek





Az okok rendszere
I. Elsődleges tényezők 

• A hatékonyság hiányát kezelő eszközrendszer 
elégtelensége:

• kirendelések
• céljutalmazások
• státusznövelési igények 

• Igazgatási felelősség hiánya: a megyei igazgatás 
irányítása és ellenőrzése elégtelen; vezetői alkalmasság 
feltételrendszere meghatározatlan  

• A teljesítménymérés rendszerének kidolgozatlansága
• Az OIT által megbízott belsőmunkacsoport 

eredménytelensége



II. Strukturális tényezők
• A megyei és központi igazgatás viszonya: a központi igazgatás 

lényegi hiánya, a központi igazgatási  érdekek háttérbe szorulása
• Hagyományosan erős megyei érdekérvényesítés: a bíróságokra 

vonatkozó törvények kodifikációja során is meghatározó
• Informális érdekegyeztetési csatornák, amelyeket az OIT összetétele 

intézményes erővé emel
• Az OIT hatásköreinek kiegyensúlyozatlansága, funkciótorlódás
• A testület és hivatala ellentmondásos  viszonya: az igazgatottak 

ellenállása a testületen keresztül is megjelenik
• Információs gátak: a belső nyilvánosság hiánya és a központi 

adatszerzés bizonytalansága 
• A bíróságok igazgatása = a megyei igazgatások összessége   



További szervezeti következmények

• Védekezés a nyilvánosság, áttekinthetőség ellen, a 
szervezet bezárkózása, korporatív önvédelem

• A társadalmi környezet iránti érzéketlenség
• Képtelenség a hatékonysággal, bizalommal és az 

ítélkezési hibákkal kapcsolatos szembenézésre, torz 
önkép. A bírói függetlenség félreértése.

• A kontrollok nélküli belső szocializáció dominanciájára 
törekvés a bírák kiválasztásában: kontraszelekció, 
nepotizmus, minőségromlás

• A hatékony igazgatás mintáinak esélytelensége
• Egymást erősítő hiányosságok: „a romlás spirálja”



Köszönöm a figyelmet!


