18.SZ/2021. (III. 3.) OBHE határozat
a Létszámgazdálkodási Kabinet létrehozásáról
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban:
Bszi.) 76. § (1) bekezdés b) pontjában írt felhatalmazás alapján az alábbi határozatot hozom:
1. Az Országos Bírósági Hivatal (a továbbiakban: OBH) elnökének a Bszi. 76. § (4)
bekezdésében és (5) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatainak ellátását
Létszámgazdálkodási Kabinet segíti.
2. A Létszámgazdálkodási Kabinet
- elnöke:
dr. Csillám Katalin, az OBH elnökhelyettese;
- tagjai:
dr. Kékedi Szabolcs, az OBH Igazgatásszervezési Főosztályának főosztályvezetője;
dr. Fazekas Sándor, a Fővárosi Törvényszék tanácselnöke.
3. A Létszámgazdálkodási Kabinet üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés
videókonferencia keretében is megtartható.
4. A Létszámgazdálkodási Kabinet feladata az OBH illetékes szervezeti egységeivel
együttműködve
• a bíróságok létszám és ügyforgalmi helyzetének folyamatos nyomonkövetése és
elemzése,
• az OBH elnökének az ügyelosztással, munkateherméréssel, valamint a bírói és az
igazságügyi létszámelosztással kapcsolatos döntéseinek előkészítése.
Indokolás:
A Bszi. 76. § (1) bekezdésének b) pontja szerint az OBH elnöke általános központi igazgatási
feladatkörében az igazgatási feladatainak ellátása érdekében jogszabályi keretek között normatív utasításként - a bíróságokra kötelező szabályzatokat alkot, továbbá ajánlásokat és
határozatokat hoz.
A Bszi. 76. § (4) bekezdésének a) pontja szerint az OBH elnöke a statisztikai adatgyűjtéssel, az
ügyelosztással és a munkateher méréssel kapcsolatos feladatkörében a központi költségvetésről
szóló törvény bíróságokra vonatkozó költségvetési fejezetének létszám-előirányzata, valamint
a peres és nemperes eljárások átlagos országos munkaterhének mutatói alapján meghatározza a
bíróságok - a törvényszékek esetében az illetékességi területükön működő járásbíróságokkal
együttes - szükséges bírói és igazságügyi alkalmazotti létszámát. Ugyanezen bekezdés d) pontja
szerint dönt a bírósági statisztikai adatok gyűjtéséről és az adatok feldolgozásával kapcsolatos
központi feladatokról. Továbbá az e) pont szerint az OBH elnöke meghatározza és szükség
esetén évente felülvizsgálja a bírói munkateher mérésére szolgáló adatlapokat és módszereket,
legalább évente egy alkalommal áttekinti a munkateher és az országos ügyforgalmi adatok
alakulását, valamint bírósági szintenként és ügyszakonként meghatározza a peres és nemperes
eljárások átlagos országos munkaterhét.

A Bszi. 76. § (5) bekezdésének a) pontja alapján az OBH elnöke a személyzeti kérdésekkel
kapcsolatos feladatkörében kiírja a bírói álláspályázatokat.
Az Országos Bírósági Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (XII. 31.)
OBH utasítás (a továbbiakban: OBH SZMSZ) 13/A. § (1) bekezdése szerint az OBH elnöke a
feladatkörébe tartozó fontosabb ügyekben tanácsadásra, valamint javaslattételre,
véleményezésre, továbbá állásfoglalás kiadására – határozattal – ügydöntő jogkör nélküli
tanácsadó kabinetet hozhat létre.
A bíróságok létszámgazdálkodása, különös tekintettel az egyes bíróságok közötti optimális
létszám- és munkatehereloszlás biztosítására, olyan komplex feladat, amelynek ellátása az
OBH illetékes szervezeti egységeinek munkáján túlmutató további döntés-előkészítő
tevékenységet és koordinációt igényel.
Mindezekre figyelemmel jelen határozattal a létszámgazdálkodás területén olyan testület
létrehozásáról rendelkeztem, amely alkalmas az OBH elnökének döntéseit – az OBH illetékes
szervezeti egységeinek munkáját kiegészítve – magas szakmai színvonalon előkészíteni.
Dr. Senyei György s.k.

