A Budapest területén működő elsőfokú szolgálati bíróság
2016. évi tevékenységéről készült beszámolója.

A szolgálati bíróságok eljárását a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.
törvény (Bszi.), a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (Bjt.),
valamint az első- és másodfokú szolgálati bíróság tagjai által elfogadott és az OBT által jóváhagyott
ügyrend (Ügyrend) határozza meg.
A Bjt. 104/B. § (1) bekezdése alapján a szolgálati bíróság minden évben írásban tájékoztatja az OBTt arról, hogy előző évi működése megfelelt-e az ügyrendjében foglaltaknak. A tájékoztató tartalmazza
az előző évben a szolgálati bírósághoz érkezett, illetve ott befejezett, valamint folyamatban maradt
ügyek számát, a bíróság által kiszabott büntetéseket, továbbá a szolgálati bírósághoz érkezett
panaszok számát és jellegét.
Az Ügyrend 4. része rendelkezik a szolgálati bíróság tájékoztatási kötelezettségéről. A 26/A. § rögzíti,
hogy a szolgálati bíróság elnöke a Bjt. 104/B. § (1) bekezdésében foglalt tájékoztatási kötelezettség
teljesítése érdekében írásbeli tájékoztatóját legkésőbb minden év február 15. napjáig megküldi az
OBT-nek és az OBH Elnökének. A tájékoztató tartalmazza az Ügyrend 26/A. § (1) bekezdés a-r)
pontjában megjelölt adatokat.

I. Az elmúlt évben első fokon intézett ügyek adatainak összefoglalása.
2016. évben 31 ügy érkezett az elsőfokú szolgálati bíróságra, melyből 24 kötelezettségszegés, illetve
a bírói hivatás tekintélyét sértő, vagy veszélyeztető magatartás, 4 mentesítés iránti kérelem, 2
alkalmatlanság miatti eljárás, 1 ügy a bírói munka értékelésével volt kapcsolatos.
A 2016. évben indult 31 ügyből 24 lett befejezve.
Ugyancsak 2016-ban került sor 10 olyan ügy befejezésére, amelyik 2015. évben indult.
Az összes 2016. évi befejezés száma 34 ügy.
2016. december 31-én folyamatban maradt 7 ügy, valamennyi 2016. évben érkezett.
2016. évben az első fokon befejezett ügyek megoszlása tárgya szerint:
ügyintézési, írásba foglalási késedelem 13, bírói hivatás tekintélyét sértő vagy veszélyeztető
magatartás 14, bírói munka értékelése 2, alkalmatlanság miatt indult eljárás 3, mentesítés iránti
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kérelem 2.
Első fokon jogerőre emelkedett 13 ügy, fellebbezést jelentettek be 15 ügyben. Két ügy egyesítésre
került az ügyek azonos tárgya miatt, továbbá 4 ügy pedig felfüggesztésre került a bíró ellen indult
büntetőeljárásra figyelemmel.
A fellebbezett 15 ügyből 7 helybenhagyás, 2 megváltoztatás, 6 fellebbezés elbírálása 2016. december
31-én még nem történt meg.
A jogerősen befejezett ügyekben kiszabott büntetések az alábbiak:
megrovás 1 esetben, eljárás megszüntetése mellett figyelmeztetés 3 ügyben, elnök általi
figyelmeztetés hatályában fenntartása 1 ügyben, 1 esetben feddés, 2 ügyben fegyelmi eljárás
megszüntetése a kezdeményező kérelmének visszavonása miatt, 4 ügyben az eljárás felfüggesztése
büntetőeljárás megindulása miatt, 3 esetben az eljárás felmentéssel végződött. A mentesítési
ügyekben 1 ügyben a mentesítés megtörtént, 1 ügyben a mentesítési kérelem elutasításra került. 3
ügyben állapította meg a szolgálati bíróság jogerősen a bíró alkalmatlanságát, 1 esetben a bíró
munkájának újbóli értékelését rendelte el. 2 ügyben az új eljárás kezdeményezése iránti kérelmet a
szolgálati bíróság elutasította, 3 esetben került sor a fegyelmi eljárás megszüntetésére (lemondás,
felmentés), 2 ügyben egyesítés történt, 6 ügyben 2016. december 31-én a fellebbezés még nem került
elbírálásra.
Az elsőfokú szolgálati bíróságon a legrégebbi ügy – hasonlóan a 2015. évhez – 2011. évben lett
kezdeményezve, ahol az eljárás alá vont bíró ellen büntetőeljárás indult. Időközben a bíró tisztségéből
is felmentésre került. A büntetőeljárás azonban jelenleg is folyamatban van, ezért ez az ügy a
büntetőeljárás jogerős befejezéséig fel van függesztve (SZF3/2011.) További 4 eljárás van
felfüggesztve azért, mert az eljárás alá vont bíróval szemben büntetőeljárás van folyamatban
(SZF9/2016., SZF11/2016., SZF13/2016., SZF21/2016.)
Az elsőfokú szolgálati bíróság előtt 2016. évben befejezett ügyekben 2 alkotmányjogi panasz érkezett,
ezek elbírálása még nem történt meg (SZÉ6/2015., SZÉ8/2015.) Jelenleg is az Alkotmánybíróság
előtt van az SZF14/2012., SZF20/2014., SZF4/2015. számú ügyekben a korábbi években benyújtott
alkotmányjogi panasz. A 2015. évben befejezett SZÉ1/2015. számú ügyben az alkotmányjogi panasz
visszautasításra került.
2016-ban az elsőfokú szolgálati bíróságra panaszügy nem érkezett.
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II.

Az elsőfokú szolgálati bíróság tagjai, az eljáró tanácsok kijelölése.

Az elsőfokú szolgálati bíróság tagjainak száma jelenleg 74 fő, 18 tanács és 17 vizsgálóbiztos látja el
a feladatokat.
A Bjt. 113. § (3) bekezdése, illetve az Ügyrend 3. § (2) bekezdése rendelkezéseit betartva a
vizsgálóbiztosok sorrendje, valamint a következő évben eljáró tanácsok megnevezése 2016.
december hónapban az intraneten közzétételre került.
Az eljáró tanácsok, illetve tanácselnökök kijelölése az Ügyrend szabályai szerint történt, azaz az
ügyek érkezésének sorrendjében, figyelemmel azonban az időszerűség biztosítása érdekében arra,
hogy van-e a tanácsnál folyamatban lévő ügy. A tanács tagjai a tanácselnöki tisztséget nevük
kezdőbetűjének sorrendjében ügyenként egymást követően töltötték be. A mennyiben az adott ügyben
eljáró tanács, illetve vizsgálóbiztos személyében elfogultság, vagy a bíró betegsége miatt változás
következett be, másik bíró kijelöléséről a szolgálati bíróság elnöke, az Ügyrend 3. § (2), illetve 4. §
(4) bekezdése és a 4/A. § alapján rendelkezett.
Három esetben a vizsgálóbiztosok póthatáridőt kértek, melyet az Ügyrend 9. § (5) bekezdése alapján
a tanácselnök végzésben engedélyezett (SZÉ3/2015., SZF6/2016., SZF7/2016.).
Az Ügyrend 5. § (3) bekezdésében írt kötelezettség teljesítése érdekében 5 esetben került sor
feljegyzés készítésére, melyek továbbításra kerültek az OBH Elnökének (SZF20/2015., SZF27/2015.,
SZF7/2016., SZF12/2016., SZF14/2016.).
Az érdemi határozatok anonimizálása az Ügyrend 11. § (1) bekezdése alapján megtörtént, azokat a
bíróságok központi intranetes honlapján történő közzététel céljából továbbítottuk az OBH-nak.
Az elsőfokú szolgálati bíróságon az ítélkezési szünet idejére ügyeleti rendet alakítottunk ki. 2016.
évben sem a nyári, sem a karácsonyi szabadságok idején nem került sor az ügyelet alatt eljárás
lefolytatására. A másodfokú szolgálati bíróság elnökét előzetesen haladéktalanul tájékoztattuk, ha az
ügyintézés során soron kívüli intézkedés vált szükségessé.

III.

A szolgálati bírák képzése.

Az Ügyrend 4/B. §-a előírja, hogy az egységes eljárási és ítélkezési gyakorlat kialakítása érdekében
szükség szerint, de évente legalább egyszer a szolgálati bírák a MIA által szervezett kötelező
képzésben vegyenek részt.

4

A Magyar Igazságügyi Akadémián 2016. október 20-án került sor a szolgálati bíróságok elnökeinek
és tagjainak képzésére. E konferencia témája az alábbiak voltak: a bírói munka értékelésének jogi
keretei, a bírói munka értékelésével kapcsolatos szolgálati bírósági ügyekben felmerült vitás
jogkérdések és azokra adott válaszok, a határozott időre kinevezett bíró alkalmatlanságát megállapító
értékeléssel szembeni jogorvoslat. A bírói tisztségből felfüggesztést megalapozó vádirat benyújtása
gondatlanságból elkövetett bűncselekmény esetén. A figyelmeztetés alkalmazása miatt az érintett bíró
által kezdeményezett eljárásokban felmerült jogkérdések. Költségek előlegezése, költségek
elszámolása, költségek viselésére köteles fél a szolgálati bírósági eljárásban. Megvitattuk továbbá az
Ügyrend azon problémás kérdéseit, melyeknél felmerült, hogy a Bjt. rendelkezéseivel nincs meg az
összhang. Ezzel kapcsolatos ügyrendmódosítás kezdeményezése folyamatban van.

IV.

Az elmúlt évben első fokon intézett ügyek adatait az ügyrend 26/A. §-ban rögzítettek

alapján csatolt táblázatok tartalmazzák.

