51.SZ/2022. (VI. 14.) OBHE határozat
a Súlyszám 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)
bekezdésének d) és e) pontjaiban meghatározott feladatainak ellátását a Súlyszám Kabinet
segíti.
2. A Súlyszám Kabinet
- elnöke:
dr. Fazekas Sándor, a Fővárosi Törvényszék tanácselnöke;
- tagjai:
dr. Ujvári Ákos, a Fővárosi Ítélőtábla Büntető Kollégiumának kollégiumvezetője;
dr. Sárközy Szabolcs, a Kecskeméti Törvényszék Büntető Kollégiumának
kollégiumvezetője;
dr. Székely Gabriella, a Fővárosi Törvényszék Büntető Kollégiumának kollégiumvezetőhelyettese;
dr. Pabis Attila, a Miskolci Törvényszék bírája;
Joó Gábor Dániel, a Fővárosi Törvényszék Büntető Kollégiumának irodavezetője.
3. A Súlyszám Kabinet üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés videókonferencia
keretében is megtartható.
4. A Súlyszám Kabinet feladata az OBH illetékes szervezeti egységeivel együttműködve az
arányos munkateher biztosítása érdekében
• ítélőtáblai és törvényszéki másodfokú büntető peres ügyszakban a súlyszám rendszer
kidolgozása;
• az OBH elnökének az ügyelosztással, munkateherméréssel kapcsolatos döntéseinek
előkészítésében való közreműködés.
5. A Súlyszám Kabinet feladatai ellátása során a Létszámgazdálkodási Kabinettel
együttműködik. A kabinetek munkájának összehangolása érdekében a koordinációt a Súlyszám
Kabinet elnöke látja el.
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 d) pontja szerint dönt a bírósági statisztikai adatok gyűjtéséről
és az adatok feldolgozásával kapcsolatos központi feladatokról. Ugyanezen bekezdés e) pontja
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.

Az Országos Bírósági Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (XII. 31.)
OBH utasítás 13/A. § (1) bekezdése szerint az OBH elnöke a bíróságok szervezetével és
működésével kapcsolatos, a feladatkörébe tartozó fontosabb ügyekben tanácsadásra, valamint
javaslattételre,
véleményezésre,
továbbá
állásfoglalás
kiadására
– határozattal – ügydöntő jogkör nélküli tanácsadó kabinetet hozhat létre.
A munkatehermérés és az arányos munkateher biztosítása érdekében indokoltnak mutatkozik
az ítélőtáblai és a törvényszéki másodfokú büntető peres ügyek tekintetében is olyan országosan
egységes súlyszámrendszer kialakítása, amely már polgári, gazdasági, közigazgatási,
munkaügyi, illetve büntető elsőfokú peres ügyekben bevezetésre került. Ezen komplex feladat
ellátása az OBH illetékes szervezeti egységeinek munkáján túlmutató további döntés-előkészítő
tevékenységet és koordinációt igényel.
Mindezekre figyelemmel jelen határozattal a bírói munkatehermérés 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
az Országos Bírósági Hivatal elnöke

