3.SZ/2021. (I.11.) OBHE határozat
a Szombathelyi Törvényszéken lefolytatandó célvizsgálatról
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban:
Bszi.) 76. § (6) bekezdésének b) pontja, valamint a bíróságok igazgatásáról rendelkező
szabályzatról szóló 6/2015. (XI. 30.) OBH utasítás (a továbbiakban: Igazgatási Szabályzat) 80.
§-a alapján igazgatási célvizsgálatot rendelek el a Szombathelyi Törvényszéken, azzal, hogy a
vizsgálat kiterjed a törvényszék területén működő járásbíróságokra is.
A vizsgálat célja annak megállapítása, hogy a Bírósági Integrált Informatikai Rendszer
„statisztikák” megnevezésű rovatának „elintézetlen” ügyeket tartalmazó része:
- az egyes bírósági szervezeti egységek (járásbíróságok, kollégiumok) vonatkozásában
2020. november 1. napján,
- hány darab 100 napon túl „elintézetlen” ügyet tartalmazott,
- az érintett ügyek tekintetében azóta milyen változások következtek be a
lajstromadatokban és azok milyen okokra vezethetők vissza.
A vizsgálatnak ki kell terjednie annak meghatározására is, hogy a 100 napon túl „elintézetlen”
ügyek esetében felmerültek-e akár adminisztrációs, akár valós ügyintézési késedelmek, továbbá
igazgatási mulasztások és amennyiben igen, kinek a részéről.
A vizsgálat során fel kell tárni azt is, hogy akár az egyes ügyeket, akár a statisztikainyilvántartási feladatokat érintően esetlegesen feltárt hiányosságok milyen okokra vezethetők
vissza, e hiányosságokat a törvényszék, illetve a járásbíróságok vezetői közül kinek a feladta
lett volna észlelni és orvosolni, továbbá e körben a szükséges vezetői intézkedések határidőben
megtörténtek-e.
A vizsgálatot elvégzésére az Igazgatási Szabályzat 64. § (1) bekezdésére figyelemmel az alábbi
személyeket jelölöm ki:
A vizsgálatot végző csoport tagjai:
• dr. Kékedi Szabolcs az OBH Igazgatásszervezési Főosztályának főosztályvezetője,
egyben a vizsgálatot végző csoport vezetője,
• dr. Fazekas Sándor, a Fővárosi Törvényszék központi igazgatási feladatokkal megbízott
tanácselnöke.
A vizsgálat kezdő időpontja 2021. január 12. napja, befejező időpontja 2021. február 12. napja.
A vizsgálati jelentés elkészítésének határideje 2021. február 26. napja.
A vizsgálat elvégzésére kijelölt személyek az Igazgatási Szabályzat 65. § (1) bekezdése alapján
az alábbiakra jogosultak:
- a vizsgálat jellegéhez igazodóan a belső határozatokba, elnöki intézkedésekbe, utasításokba,
igazgatási iratokba és nyilvántartásokba betekinteni,
- a bíróság elnökétől vagy más bírósági vezetőtől, bírótól vagy igazságügyi alkalmazottól a
vizsgálat céljához kapcsolódóan szóbeli vagy írásbeli nyilatkozatot, jelentést, adatszolgáltatást
vagy okiratot kérni,
- a szükséges iratokról, dokumentumokról másolatot vagy kivonatot készíteni vagy készíttetni.

Ezen felül az Igazgatási Szabályzat 67. §-ára figyelemmel a vizsgálat elvégzésére kijelölt
személyek a helyszíni vizsgálat során a törvényszéken, illetve a járásbíróságokon vezetett
nyilvántartásokba, illetőleg bírósági iratokba betekinthetnek, azokból kivonatot, illetve azokról
másolatot készíthetnek.
Az Igazgatási Szabályzat 65. § (2) bekezdése alapján a vizsgálattal érintett bíróság vagy
szervezeti egység vezetője köteles:
- biztosítani a vizsgálat lefolytatásához szükséges feltételeket,
- megadni a vizsgálók számára a szükséges tájékoztatásokat és a kért adatokat,
- a vizsgálatot végzőkkel együttműködni.
INDOKOLÁS
A Bszi. 76. § (6) bekezdésének b) pontja szerint az OBH elnöke a bíróságok igazgatásával
kapcsolatos feladatkörében irányítja és ellenőrzi - a járásbírósági elnökök kivételével - a
bírósági elnökök igazgatási tevékenységét, ennek során figyelemmel kíséri a bíróságok
igazgatására vonatkozó szabályok érvényesülését, az eljárási határidők és az ügyviteli
szabályok megtartását, mindezek érdekében vizsgálatot rendel el.
A bíróság elnöke a Bszi. 119. §-a alapján, egyebek mellett:
d) ellenőrzi az eljárási határidők megtartását,
e) gondoskodik az ügyviteli és igazgatási szabályok megtartásáról,
g) irányítja és ellenőrzi a nála alacsonyabb beosztású bírósági vezető igazgatási tevékenységét,
l) felelős a bíróságok működésével kapcsolatban törvényben előírt személyes adatokat
tartalmazó, valamint jogszabályokban vagy - az adatvédelmi szabályok figyelembevételével az OBH elnöke által elrendelt nyilvántartások vezetéséért, adatok szolgáltatásáért,
o) ellátja azokat az egyéb feladatokat, amelyeket jogszabály, az OBH elnökének szabályzata
vagy az OBH elnökének határozata a hatáskörébe utal.
A törvényszék elnöke ezen túlmenően a Bszi. 120. §-a alapján irányítja és ellenőrzi a területén
működő járásbíróságok elnökeinek igazgatási tevékenységét is.
Az Igazgatási Szabályzat 80. §-a szerint a célvizsgálat konkrét tevékenységhez, témakörhöz
köthető részletes áttekintés, amelynek célja, hogy a vizsgált részterületen pontos
helyzetelemzés és feladatmeghatározás történjen.
A közelmúltban egyes bírósági vezetői pályázatok elbírálása során felmerült, hogy a Bírósági
Integrált Informatikai Rendszer „elintézetlen” ügyeket tartalmazó statisztikai rovatában számos
olyan ügy található, amelyek esetében kirívó mértékű – több ezer napos – késedelmet rögzít a
rendszer.
Akár tömeges adminisztrációs mulasztásról, akár valós ügyintézési késedelmekről van szó, a
jelenleg rendelkezésre álló adatok igazgatási célvizsgálat lefolytatását indokolják annak
érdekében, hogy a probléma valós mérete feltárásra kerüljön és a további helyi, illetve központi
igazgatási intézkedések már ezen információk ismeretében kerüljenek meghatározásra.
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