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A Gyõri Törvényszék elnökeként köszöntöm az 
olvasót magam és valamennyi bírósági dolgozó 
nevében. A kiadványban megtekinthetõek a 
Gyõri Törvényszék 2017. évben elért ered-
ményei, feladatai, valamint a bíróság életében 
bekövetkezett jelentõsebb változások. A bíróság 
Alaptörvényben rögzített feladatainak meg-
valósulása szempontjából elengedhetetlenül 
szükséges, hogy mûködése átlátható, meg-
ismerhetõ, és ezen keresztül ellenõrizhetõ 
legyen. Mindeközben a bíróságok feladata az is, hogy a XXI. század 
által generált felgyorsult világ kihívásainak, a fejlõdés igényének, a 
technikai követelményeknek a legteljesebb körben megfeleljenek.

Az új eljárásjogi törvények hatálybalépésével, valamint az 
elektronikus eljárásokkal kapcsolatban a bíróságra a 2017. évben 
komoly feladatok hárultak, amelyeket hatékony képzési rendszer útján 
sikeresen oldott meg, ezáltal biztosítva a magas színvonalú, hatékony 
és idõszerû ítélkezést.

Az elmúlt évben a bíróságra háruló problémákat együttesen 
megoldottuk, közösen vettünk részt az idõszerûség javításában, a 
minõségi ítélkezés fenntartásában, és folyamatosan dolgozunk 
valamennyien azon, hogy az állampolgároknak az igazság-
szolgáltatásba, különösképpen a bíróságokba vetett bizalma 
erõsödjön.

Ezúton köszönetemet és elismerésemet fejezem ki a bírák, 
igazságügyi alkalmazottak és fizikai alkalmazottak felé a 2017. évben 
végzett színvonalas munkájukért. 

Elnöki köszöntõ
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Magas színvonalú, idõszerû ítélkezés

Általánosságban elmondható, hogy a 2015-tõl 2017-ig terjedõ idõszakban az 
ügyérkezés kiegyensúlyozott, kb. 11.000 darab peres és átlagosan 32.000 
darab nemperes ügy érkezik a bíróságra.

Kiemelendõ, hogy a járásbíróságok ügyforgalma a polgári ügyszakban 
csekély mértékben emelkedett. Ugyanakkor a törvényszéki elsõ fokú 
ügyekben csökkenés mutatkozott, míg 2016-ban 607 polgári és 106 gazdasági 
ügy érkezett, addig 2017-ben ez a szám 441-re és 81-re csökkent. Ez a változás 
az újraindult devizahiteles ügyek befejezése következtében alakult ki. 
Hasonlóképpen a – migráció jelentõs lecsökkenésével – a közigazgatási peres 
ügyek száma is lecsökkent a 2016. évben érkezett 576-ról 452-re.

Elhúzódó peres ügyek a Gyõri Törvényszéken
2017. évben

Elhúzódó
peres ügyek

Összesen: 310 (6%)

Törvényszék elsõ fok: 48 (13 %)
Törvényszék másodfok: 58 (12 %)
Járásbíróságok + KMB: 204 (4 %)
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A befejezett ügyek tekintetében is kiegyensúlyozott a Gyõri Törvényszék 
bíróságainak teljesítménye, a 2017-es esztendõben is közel 11.000 ügyet 
fejeztek be a bírák.

Az elmúlt évben jelentõs eredményeket értünk el az idõszerûségi mutatók 
javításában. A Gyõri Járásbíróság, a Mosonmagyaróvári Járásbíróság 
büntetõ ügyszakában, valamint a Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon 
gyakorlatilag hosszú pertartamú ügy nincs. A Soproni Járásbíróságon a 
hosszú pertartamú ügyek száma a büntetõ ügyszakban mindösszesen 2,5 %, 
míg polgári ügyszakban 6,9 %. A Gyõri Járásbíróság polgári ügyszakában is 
az elmúlt évhez képest javulást mutat a 4,7 %-os hosszú pertartamú ügyek 
aránya.

A Gyõri Törvényszéken az ügyek 78 %-a egy éven belül, míg másodfokon az 
ügyek 60 %-a 6 hónapon belül fejezõdött be. A Gyõri Törvényszék másodfokú 
büntetõ ügyszakában hosszú pertartamú ügy nem volt, amely szintén az 
idõszerûséget tükrözi.

Egy éven - másodfokon 6 hónapon - belül
befejezett peres ügyek a Gyõri Törvényszéken  

Összesen: 8898 (84%)

Törvényszék elsõ fok: 506 (78 %)
Törvényszék másodfok: 510 (60 %)
Járásbíróságok + KMB: 7882 (87 %)

Egy éven
- másodfokon
6 hónapon -
belül befejezett
peres ügyek



A 2017. évben is több kinevezésre került sor a bíróság életében:

dr. Fodróczy Marianna a Soproni Járásbíróság elnökhelyettesi kinevezését 
kapta 2017. február 1. napjától,

dr. Fehér Krisztina a Gyõri Járásbíróságon csoportvezetõi kinevezést kapott 
2017. május 15. napjától,

dr. Wesztergom Hedvig ismételt cégbírósági csoportvezetõi kinevezést 
kapott 2017. január 15. napjával, míg

dr. Gottlieb László a Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság elnökhelyettesi 
kinevezését kapta meg 2018. március 1. napjától.

Az új regionális Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságok felállítása kapcsán 
többlépcsõs, 13 fõs bírói létszámemelést írt elõ a törvény, amelynek keretében 
két új bíró – Nagyné dr. Hokstok Kinga és dr. Pálfay Szilárd – 2017. február 
1. napjával kinevezést kapott, további három bírói pályázat pedig elbírálás 
alatt van.

A Soproni Járásbíróságon két új bíró kinevezésére került sor a polgári 
ügyszakban: dr. Sebestyén Anett 2017. szeptember 1. napjától, míg dr. Nagy 
Andrea 2017. december 15. napjától kapott kinevezést. 

A Mosonmagyaróvári Járásbíróságon is további két bíró kinevezésére került 
sor szintén polgári ügyszakban: dr. Paukovits Hedvig 2017. november 15. 
napjától, míg Taralikné dr. Dajka Zsuzsanna 2018. február 1. napjától 
kapott kinevezést.

A Gyõri Járásbíróságon dr. Csatár Miklós kapott 2018. február 15. napjától 
büntetõbírói kinevezést.
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Emberi erõforrásaink
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Tárgyi erõforrásaink

A Gyõri Törvényszék önálló költségvetési intézményként mûködõ jogi 
személy. A gazdálkodás kereteit az Országgyûlés által elfogadott 
költségvetés, az Országos Bírósági Hivatal által megállapított és 
rendelkezésre bocsátott költségvetési támogatások adják, továbbá 
rendelkezik önálló közhatalmi és mûködési bevételekkel.

A bíróság a 2017. évben is kiemelt figyelmet szentelt a rendelkezése alatt álló 
épületek karbantartásának, felújításának, korszerûsítésének. Ennek 
köszönhetõen tovább javult az épületek felszereltsége, valamint 
biztonságtechnikája is. 
Ezen túlmenõen jelenleg is számos beruházás és felújítás van folyamatban, 
amelyek nagy része az épületek üzemeltetését érintõ fejlesztés.

Jelentõs mértékû fejlesztéseket hajtottunk végre központi támogatásból. Az 
Országos Bírósági Hivatal által kiírt Wagner Gyula terv keretében közel 
150.000.000,- forinttal gazdálkodhattunk a 2017-es évben, amelybõl a Gyõri 
Törvényszék 2016-ban megkezdõdött homlokzat felújítása folytatódott.
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A Jablonszky Program pályázatán elnyert közel 51.000.000,- forintból a 
Gyõri Törvényszék és a Gyõri Járásbíróság világításának korszerûsítése 
történt meg, míg folyamatban van a Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 
beléptetõ rendszerének kiépítése, továbbá a közeljövõben kezdõdik meg a 
Gyõri Törvényszék, a Gyõri Járásbíróság és a Közigazgatási és Munkaügyi 
Bíróság biztonságtechnikai fejlesztése. 
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Átlátható bírósági mûködés

Az átlátható mûködés jelenti egyrészt a belsõ, szervezeti integritást, másrészt 
a szakszerû és hiteles tájékoztatást is. Ennek érdekében a 
http://birosag.hu/torvenyszekek/gyori-torvenyszek internetes oldalon a 
bírósági döntésekrõl szóló közlemények, valamint az aktuális heti tárgyalási 
jegyzékek pdf. formátumban elérhetõek. A helyi sajtó képviselõivel aktív és 
kezdeményezõ kapcsolatot tartunk fenn.

A sajtó mellett nagy figyelmet 
fordítunk a társhatóságokkal, 
iskolákkal, egyetemekkel, 
szakmai szervezetekkel ápolt 
kapcsolatokra is. Az iskolák 
diákjai a Nyitott Bíróság 
program keretében egyre 
nagyobb számban látogatnak el 
a Gyõri Törvényszék bíró-
ságaira, amely program keretében lehetõségük van perszimuláción és 
rendhagyó osztályfõnöki órákon részt venni, tárgyalást látogatni, kvízeket és 
teszteket kitölteni.

A Program keretében a Péterfy Sándor Evangélikus Iskolával 
együttmûködési megállapodás megkötésére is sor került, emellett a gyõri 
közoktatási intézmények egyre növekvõ számban vesznek részt rendszeres 
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jelleggel a bíróság által szervezett eseményeken. A fiatal generáció 
visszajelzései alapján megállapítható, hogy egyre nagyobb az igény a 
bíróságok mûködésének megismerése és általános jogi ismeretek elsajátítása 
iránt, amelyet a fiatalokat körülvevõ közösségi média erõs jelenléte is indokol.

A Gyõri Törvényszék 2017. január 24. napján háromoldalú együttmûködési 
megállapodást írt alá a Széchenyi István Egyetemmel és a Gyõri Ítélõtáblával, 
amelynek keretében a Gyõri törvényszék is biztosítja, hogy a tanulmányi 
eredményeik alapján kiválasztott egyetemi hallgatók gyakorlati idejét 
megszervezi és biztosítja. Emellett a jogi kar hallgatói rendszeres látogatói a 
bírósági tárgyalásoknak.
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Az ügyfelekért

A Gyõri Törvényszék célja, hogy az 
ügyfeleket mindig naprakész infor-
mációkkal lássa el akár az ügyeik állásáról, 
akár az egyéb kérdéseikrõl legyen szó, amely 
a bírósághoz való gördülékeny hozzáférést 
biztosítja:

% A bíróság honlapján a Gyõri Törvényszék területén található valamennyi 
bíróság megközelíthetõsége szerepel térképpel, útvonalajánlattal.

% A honlapon már a 2017. évben bevezetett online panasznapi idõpont-
foglaló rendszer továbbfejlesztésre került, ezért már a Soproni 
Járásbíróság ügyfelei számára is elérhetõ az idõpont foglalás.

% A honlapon kialakításra került a tanúgondozás menüpont, amely alatt a 
polgári és büntetõ ügyekben leggyakrabban elõforduló kérdéseken 
túlmenõen megtalálható 
a tanúgondozói hálózat 
munkatársainak elér-
hetõsége is.
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% A közlemények és a tárgyalási jegyzékek mellett fejlesztés alatt van a 
nagy ügyekben egyre inkább szükségessé váló sajtóregisztrációs 
menüpont, amely a sajtó képviselõinek nyújt hatékony segítséget a 
legfontosabb információk és a regisztráció terén.

% Jelenleg is zajlik a rendszeresen végzett ügyfél-elégedettség mérés, 
amelynek keretében az ügyfelek, jogi képviselõk és egyéb eljárási 
résztvevõk értékelhetik a bíróság mûködését.

% A Gyõri Törvényszék ügyfélkartája 2016 óta elérhetõ az ügyfelek 
számára a bíróság honlapján.
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Képzések, 
nemzetközi kapcsolatok

A bírók és az igazságügyi alkalmazottak képzése több szinten történik annak 
érdekében, hogy mind a bírók, mind az igazságügyi alkalmazottak magas 
színvonalon és hatékonyan végezzék tevékenységüket.:
% A Magyar Igazságügyi Akadémia által szervezett központi képzések,
% A Magyar Igazságügyi Akadémia által központilag elõírt regionális 

képzések, valamint
% Helyi vagy regionális szinten megszervezett képzések keretében. 

A bíróság a gyakornoki képzés keretében rendszeresen fogadja a jogi 
asszisztens hallgatókat, valamint az igazságügyi igazgatási szakon tanulókat. 
Ezen felül a bíróság együttmûködési megállapodást kötött a Baross Gábor 
Közgazdasági Szakközépiskolával, a Lukács Sándor Szakközépiskolával, 
valamint a Gyõri Szolgáltatási Szakképzési Centrummal. 

Az együttmûködés keretében gyakorlati idejüket itt töltõ hallgatóknak 
lehetõsége van bepillantást nyerni a bírósági munkafolyamatokba, illetve a 
bíróság mûködésébe, ezáltal megnövekszik az esélye annak, hogy késõbb a 
Gyõri Törvényszéket választják munkahelynek. 
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A nemzetközi képzések keretében összesen 8 bíró vett részt EJTN, ERA 
képzésen. Mindemellett a bíróság évek óta kiváló kapcsolatot ápol a Pozsonyi 
V. Kerületi Bírósággal, amelynek bírái és igazságügyi alkalmazottai 2017. 
júniusában látogattak el hozzánk. A találkozó sikerére tekintettel a 2018-as 
évben is sor kerül egy szakmai nap megszervezésére.

Az immár 20 éves németországi 
bírósági kapcsolat keretében a 
meiningeni bírói küldöttség 
látogatta meg Gyõr városát és 
közel egy hetes magyarországi 
tartózkodásuk alatt színvonalas 
helyi és fõvárosi szakmai, illetve 
kulturális rendezvényeken vettek 
részt.



Gyõri Törvényszék
2017
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