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106.E/2020. (III. 4.) OBHE határozat 

 

a Szolnoki Törvényszék elnökének 

igazgatási tevékenysége vizsgálatáról 

 

1. Elrendelem a Szolnoki Törvényszék elnökének igazgatási tevékenysége vizsgálatát. 

2. A vizsgálat alapja a Szolnoki Törvényszék működésére vonatkozó és a vizsgálók 

rendelkezésére bocsátott szervezeti és működési adatok. 

3. A vizsgálat indoka a Szolnoki Törvényszék elnöke által végzett, illetve irányított és 

ellenőrzött igazgatási tevékenység értékelésének a szükségessége. 

4.  A vizsgálat típusa külső vizsgálók bevonásával lefolytatandó célvizsgálat. 

5. A vizsgálat célja a Szolnoki Törvényszéket érintő igazgatási tevékenységek közül: a 

létszámgazdálkodás, az integritás, a bíróságok és a bírák kizárása, az ügyelosztás, az 

ügyterhelés, az épületfenntartás, valamint a személyi juttatások területén a pontos 

helyzetelemzés. 

6. A vizsgálat teljeskörű, a 2014. március 4. és 2020. április 6. közötti időszaknak - az 5. 

pontban meghatározott területeken végzett - összes igazgatási intézkedésére és azok 

megvalósításának folyamatára kiterjed. 

7. A vizsgálók valamennyi vizsgálati módszert alkalmazhatják. 

8. A vizsgálat tárgya  

a) a vizsgált időszakban a Szolnoki Törvényszéken az 5. pontban meghatározott területeken 

végzett – szabályzatalkotással, ajánlásokkal, intézkedésekkel, utasításokkal, vizsgálatok 

elrendelésével, beszámolók készítésével, jelentések bekérésével, megkeresésekkel, 

tájékoztatók kiadásával megvalósuló – igazgatási tevékenység,  

b) az igazgatási intézkedések megvalósításának és ellenőrzésének folyamata. 

9. A vizsgálatot vizsgálócsoport végzi, amelynek 

elnöke: dr. Kékedi Szabolcs, az OBH Elektronikus Eljárások Főosztálya főosztályvezetője 

tagjai:  

- dr. Szabó Judit, a Fővárosi Törvényszék Büntető Kollégiuma kollégiumvezetője 

- dr. Péter Zoltán János, az OBH Elektronikus Eljárások Főosztálya főosztályvezető-

helyettese 

10. A vizsgálat időtartama 30 nap, kezdőidőpontja 2020. március 4., befejező időpontja  

  2020. április 6. 

11. A vizsgálati jelentést 2020. április 10-ig kell a vizsgálócsoportnak elkészíteni. 
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12. A Szolnoki Törvényszék bírósági vezetői kötelesek biztosítani a vizsgálat lefolytatásához 

szükséges feltételeket, megadni a vizsgálók számára a szükséges tájékoztatásokat és az 

általuk kért adatokat.  

A vizsgálattal érintett bírósági vezetők a vizsgálatot végzőkkel kötelesek együttműködni. 

 

Indokolás: 

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: 

Bszi.) 76.§ (6) bekezdés b) pontja alapján szükségesnek tartom a Szolnoki Törvényszék elnöke 

által végzett, illetve irányított igazgatási tevékenység ellenőrzését. 

A Bírósági Közlöny 2019. évi 10. számában a 596.E/2019. (XI. 14.) OBHE számú határozattal 

közzétett, a Szolnoki Törvényszék elnöki álláshelyére kiírt pályázatra– más pályázó mellett – 

Kissné dr. Szabó Judit, a Szolnoki Törvényszék elnöke is pályázatott nyújtott be. 

A Bszi. 136. § (1) bekezdése szerint a kinevezésre jogosult a bírósági vezető vezetői 

tevékenységét szükség szerint, de legalább egy alkalommal, legkésőbb a megbízatásának 

lejártát megelőző évben megvizsgálja. 

Kissné dr. Szabó Judit esetében az Országos Bírósági Hivatal (a továbbiakban: OBH) elnöke a 

Bszi. 136. § (1) bekezdésében foglalt előírásnak megfeleltethető vizsgálatot nem folytatott le, 

ezért az ezt pótló vizsgálat elvégzése szükséges. 

Ennek megfelelően a jelen határozattal a bíróságok igazgatásáról rendelkező szabályzatról 

szóló 6/2015. (XI. 30.) OBH utasítás (Igsz.) 75. § (1) bekezdés a) pontja alapján - az Igsz. 63. 

§ (3) bekezdés a)-d) pontjában foglaltak teljesítésével – igazgatási vizsgálatot rendelek el.  

A határozat tartalmazza a vizsgálat írásbeli elrendeléséről szóló intézkedés valamennyi 

kötelező tartalmi elemét.  

Eszerint: 

- a lefolytatandó vizsgálat alapját, indokát, típusát, annak jellegét az alapul szolgáló 

jogszabályhely megjelölésével, 

- a vizsgálat célját, a vizsgálat terjedelmét - ezen belül a vizsgált időszakot és folyamatot - a 

vizsgálati módszereket és a vizsgálat tárgyát, 

- a vizsgálatot végző személyek kijelölését, 

- a vizsgálat kezdő és befejező időpontját, valamint a vizsgálati jelentés elkészítésének 

határidejét. 

Az elrendelt igazgatási vizsgálat célvizsgálat, amely az Igsz. 80. §-a szerint konkrét 

tevékenységhez, témakörhöz köthető részletes áttekintés. Ennek célja, hogy a vizsgált 

igazgatási területen pontos helyzetelemzés történjen.  
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Az Igsz. alapján a célvizsgálatok elvégzésekor helyszíni vizsgálatokra és 

irattanulmányozásokra is sor kerülhet. 

Az Igsz. 64. § (1) bekezdésének megfelelően az OBH elnöke által elrendelt vizsgálatot az OBH 

elnöke által kijelölt vizsgálók – a vizsgálócsoport tagjai – folytatják le, akiknek a jogkörére az 

Igsz. 65. § (1) bekezdése irányadó. 

A vizsgálati jelentést a vizsgálócsoportnak az Igsz. 69. § (1)-(3) bekezdésének megfelelően kell 

elkészíteni, amelynek határideje az Igsz. 62. § (3) bekezdése alapján 30 nap. 

Az Igsz. 65. § (2) bekezdésének megfelelően a határozat rögzíti a vizsgálattal érintett bírósági 

vezetőinek a vizsgálattal kapcsolatos kötelezettségeit. 

 

 

Dr. Senyei György s.k. 

az Országos Bírósági Hivatal elnöke 

 


