6.SZ/2022. (I. 28.) OBHE határozat
a Fővárosi Törvényszéken lefolytatandó célvizsgálatról
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban:
Bszi.) 76. § (6) bekezdésének b) pontja, a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 99. § (1) bekezdésének a) 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 Fővárosi Törvényszéken és
a törvényszék területén működő kerületi bíróságokon.
A vizsgálat során fel kell tárni, hogy a Fővárosi Törvényszékre és a területén működő kerületi
bíróságokra 2021. évben érkezett, a közérdekű bejelentésekkel és panaszokkal kapcsolatos
eljárás rendjéről szóló 7/2018. (VII. 11.) OBH utasítás hatálya alá tartozó, valamint a
bíróságok egységes iratkezelési szabályzatáról szóló 17/2014. (XII. 23.) OBH utasítás VI.
fejezete szerinti elnöki ügyvitel hatálya alá tartozó, országos hatáskörű szervek, illetve
köztestületek által előterjesztett beadványok ügyintézési gyakorlata megfelelt-e az irányadó
jogszabályoknak, normatív utasításoknak, illetve belső szabályozóknak.
A vizsgálat célja továbbá annak megállapítása is, hogy a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar (a
továbbiakban: MBVK) elnöke részéről a Pesti Központi Kerületi Bíróság Perenkívüli
Csoportjának csoportvezetője tevékenységével kapcsolatos bejelentés megtételére a 2021-es
évben miért, miként, milyen formában és milyen eljárás keretében került sor. A bejelentés
kivizsgálására milyen eljárás keretében került sor és az megfelelt-e az irányadó
jogszabályoknak, normatív utasításoknak, illetve belső szabályozóknak.
A vizsgálat során beszerzett információkra tekintettel a vizsgálatot végző személyek további,
a vizsgálat tárgyával összefüggő megállapításokat is tehetnek.
A vizsgálat elvégzésére az Igazgatási Szabályzat 64. § (1) bekezdésére figyelemmel az alábbi
személyeket jelölöm ki:
 dr. Ribai Csilla, a Fővárosi Ítélőtábla elnöke, a vizsgálatot végző csoport vezetője,
 dr. Túri Tamás, a Pécsi Ítélőtábla elnöke,
 dr. Benkő Imola, az Országos Bírósági Hivatal Jogi Főosztályának főosztályvezetője.
A vizsgálat kezdő időpontja 2022. január 31. napja, befejező időpontja 2022. március 31.
napja. A vizsgálati jelentés elkészítésének határideje 2022. április 15. napja.
A vizsgálat elvégzésére kijelölt személyek az Igazgatási Szabályzat 65. § (1) bekezdése
alapján 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.
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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. §-ának
- e) pontja szerint gondoskodik az ügyviteli és igazgatási szabályok megtartásáról,
- g) pontja szerint irányítja és ellenőrzi a nála alacsonyabb beosztású bírósági vezető
igazgatási tevékenységét.
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.
Az MBVK elnöke által a Pesti Központi Kerületi Bíróság Perenkívüli Csoportjának
csoportvezetőjét – aki maga is beadványt terjesztett elő e tárgykörben az OBH elnöke felé –
érintő bejelentés kapcsán a sajtóban nyilvánosságra került információk és tényállítások
kivizsgálása igazgatási célvizsgálat lefolytatását indokolja. A vizsgálat célja továbbá, hogy a
2021. évben a Fővárosi Törvényszéken és kerületi bíróságain az elnöki ügyvitel körébe
tartozó egyes eljárások lefolytatása, illetve az azok során foganatosított igazgatási
intézkedések szabályszerűsége feltárásra kerüljön és már ezen információk fényében
kerüljenek meghatározásra az esetleges további helyi, illetve központi igazgatási
intézkedések.

Dr. Senyei György

2

