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A Gyõri Törvényszék elnökeként köszöntöm az
olvasót magam és valamennyi bírósági dolgozó
nevében. A kiadványban megtekinthetõek a
Gyõri Törvényszék2018. évben elért eredményei,
feladatai, valamint a bíróság éle tében
bekövetkezett jelentõsebb változások. A bíróság
Alaptörvényben rögz íte tt fe ladat ainak
megvalósulása szempontjából elengedhetetlenül
szükség es , hogy mûködése át lá tha tó,
megismerhetõ, és ezen keresztül ellenõrizhetõ
legyen. Mindeközben a bíróságok feladata az is, hogy a XXI. század
által generált felgyorsult világ kihívásainak, a fejlõdés igényének, a
technikaikövetelményeknek a legteljesebbkörbenmegfeleljenek.
Az új büntetõeljárási törvény hatálybalépésével, valamint az
elektronikus eljárásokkal kapcsolatban a bíróságra a 2018. évben is
komoly feladatok hárultak, egyebek között kiépítésre kerültek a
távmeghallgató helyiségek is. Ezutóbbi technikai fejlesztés nemcsak a
bíróságok modern eszközökhöz való hozzáférését, hanem egyben az
ügyfelekgyors és hatékonykiszolgálását is lehetõvé teszi.
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 2018. évben végzett
színvonalasmunkájukért.

Elnöki köszöntõ
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Magas színvonalú, idõszerû ítélkezés

Általánosságban elmondható, hogy míg 2016-ban 46.978 ügy érkezett a
bíróságra, addig 2017-ben csekély mértékû csökkenés következett be 43.373
ügyszám mellett. Az új eljárásjogi törvények hatására 2018-ban jelentõs
csökkenés mutatkozik az ügyérkezésben, hiszen az

volt. Az összérkezésen belül a peres ügyek száma 2018-ban 8.626,
amely a 2017-es peres ügyérkezéshez képest lényegesen kevesebb,
ugyanakkor a befejezések aránya gyakorlatilag a 2017-es évhez képest
(10.553) 2018-ban isváltozatlan volt (10.134).

A csökkenõ ügyérkezés mellett nem csökkent számottevõen 2017-hez
viszonyítva a befejezések száma, amely azt jelenti, hogy míg 2017-ben
42.669, addig 2018-ban 41.897 volt a aránya.

érkezett ügyek száma
39.953

befejezett ügyek

Elhúzódó peres ügyek a Gyõri Törvényszéken
2018. évben

Elhúzódó
peres ügyek

Összesen: 354 (9%)

Törvényszék elsõ fok: 60 (25 %)
Törvényszék másodfok: 66 (15 %)
Járásbíróságok + KMB: 228 (7 %)



2018. ÉVI BESZÁMOLÓ5

Az elmúlt években fokozatosan jelentõs eredményeket értünk el az
ban. AGyõri Járásbíróságon az ügyek 85,2%-

át fejezték be egy éven belül a bírák. Ez az arányszám a polgári peres ügyek
tekintetében 87,9 %, a gazdasági peres ügyek tekintetében 74,9 %, míg
büntetõ peres ügyek vonatkozásában 72,3 %. Apolgári pers ügyek 6,7 %-a, a
gazdasági peres ügyek 6,4 %-a, míg a büntetõ peres ügyek 4,4%-a minõsül
hosszú pertartamúügynek.

A Soproni Járásbíróságon a polgári peres ügyek 79 %-át, a gazdasági peres
ügyek 86,5%-át, a büntetõ peres ügyek 78,8%-át fejezték beegyéven belül.

A Mosonmagyaróvári Járásbíróság polgári ügyszaka 2017-ben és 2018. év
elején rendkívüli mértékben elnehezedett egy váratlan bírói lemondást
követõen. Két új bíró belépésével a hosszú pertartamú ügyek száma 9,6 %-ra
csökkent, de további javuló tendencia várható 2019-ben is a létszám
rendezõdésének és akiegyensúlyozott befejezéseknek köszönhetõen.

AGyõri Törvényszék büntetõ ügyszakában a hosszú pertartamúügyek száma
a korábbi 35 %-ról 20 %-ra csökkent, míg a polgári ügyszakban szintén 20 %
azelhúzódó ügyek száma.

idõszerûségimutatók javításá

Egy éven - másodfokon 6 hónapon - belül
befejezett peres ügyek a Gyõri Törvényszéken 2018. Évben

Összesen: 8353 (82%)

Törvényszék elsõ fok: 351 (72 %)
Törvényszékmásodfok: 491 (62 %)
Járásbíróságok + KMB: 7511 (85 %)

Egy éven
- másodfokon
6 hónapon -
belül befejezett
peres ügyek



A2018. évbenis több kinevezésrekerült sor abíróság életében:

a Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság elnökhelyettesi
kinevezését kaptameg 2018.március 1. napjától.

A Mosonmagyaróvári Járásbíróságon a
polgári ügyszakban

2018. február 1. napjától,
pedig 2018. augusztus 1. napjával

kapott büntetõbírói kinevezést.

A Gyõri Járásbíróságon kapott 2018. február 15. napjától
büntetõbírói kinevezést.

dr. Gottlieb László

Taralikné dr. Dajka
Zsuzsanna dr.
Jakab Zsolt

dr. Csatár Miklós

A Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra
négy bíró kapott kinevezést,

és 2018.
február 1. napjával, míg 2018.
május 1. napjával. 2018.
augusztus1.Napjával kapott bírói kinevezést.

Nagyné dr.
Hokstok Kinga dr. Pálfay Szilárd

dr. Kállai Erik
Dr. Macher Gábor
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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 önállóközhatalmi ésmûködésibevételekkel.

Abíróság a 2018. évben is kiemelt figyelmet szentelt a rendelkezése alatt álló
épületek karbantartásának, felú jításának, korszerûsítésének. Ennek
köszönhetõen tovább javult az épületek felszereltsége, valamint
biztonságtechnikája is.

Az épületek szempontjából a 2018. év legjelentõsebb momentuma a
kialakítása volt. A

Gyõri Törvényszék 2018. júniusában kötött bérleti szerzõdést, a Szent István
út 5. szám alatt található épület felújítását végzõ LEIERMonolit Kft-vel.

Gyõri
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság új épületének
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Ennek köszönhetõen, az épület
átadását követõen a Közigazgatási
és Munkaügyi Bíróság a 2019.
évtõl egy új és korszerû, mégis
patinás épületben fo ly tathatja
igazságszolgáltatási tevékenységét.

Jelentõs mértékû fejlesztéseket
h aj t o t t u n k v é g r e k ö z p o nt i
t ámoga tá sból . A z O rs zágos
Bírósági Hivatal által kiírt keretében közel
forinttal gazdálkodhattunk a 2018-as évben, amelybõl a Gyõri Törvényszék
homlokzat felújítása folytatódott.

A pályázatán elnyert közel ,- forintból a
Gyõri Törvényszék épületeinek korszerûsítése, valamint biztonságtechnikai
fejlesztései valósultak meg.

A technikai lehetõségek kiterjesztése érdekében az OBH finanszírozásával
majdnem 80 bíró jutott , notebook-
hoz, illetve tablethez. Ezekkel az eszközökkel a bírók bárhonnan elérik a
belsõ rendszereket.

Wagner Gyula terv

Jablonszky Program

személyi használatú mobil eszközökhöz

72.900.000,-

70.000.000
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Átlátható bírósági mûködés

Azátlátható mûködés jelenti egyrészt a belsõ, szervezeti integritást, másrészt
a is. Ennek érdekében a

internetes oldalon a
bírósági döntésekrõl szóló közlemények, valamint az aktuális heti tárgyalási
j egy zékek pd f . fo rmá tumb an
elérhetõek. Ahelyi képviselõivel
aktív és kezdeményezõ kapcsolatot
tartunk fenn.

A sajtó mellett nagy figyelmet
ford í tunk a

is. Az iskolák diákjai a Nyitott Bíróság
program keretében egyre nagyobb számban látogatnak el a Gyõri
Törvényszék bíróságaira, amely program keretében lehetõségük van
perszimuláción és rendhagyó osztályfõnöki órákon részt venni, tárgyalást
látogatni, kvízeket és teszteket kitölteni.

szakszerû és hiteles tájékoztatást

sajtó

társhatóságokkal,
iskolákkal, egyetemekkel, szakmai
szervezetekkel ápolt kapcsolatokra

http://birosag.hu/torvenyszekek/gyori-torvenyszek
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A Program keretében a Péterfy Sándor Evangélikus Iskolával
megkötésére is sor került, emellett a gyõri

közoktatási intézmények egyre növekvõ számban vesznek részt rendszeres
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, amelyeta fiatalokat körülvevõ közösségimédiaerõs jelenléte is indokol.

A Gyõri Törvényszék 2017. január 24. napján háromoldalú együttmûködési
megállapodást írt alá a SzéchenyiIstvánEgyetemmel és aGyõri Ítélõtáblával,
amelynek keretében a Gyõri törvényszék is biztosítja, hogy a tanulmányi
eredményeik alapján kiválasztott t
megszervezi és biztosítja. Emellett a jogi kar hallgatói rendszeres látogatói a
bírósági tárgyalásoknak.

együttmûködési megállapodás

egyetemi hallgatók gyakorlati idejé
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Az ügyfelekért

A Gyõri Törvényszék célja, hogy az ügyfeleket
mindig naprakész információkkal 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

szerepel térképpel,
útvonalajánlattal.
A honlapon már a 2017. évben bevezetett online

továbbfejlesztésre került, ezért már a Soproni
Járásbíróságügyfelei számára is elérhetõ azidõpont foglalás.
A honlapon kialakításra került a menüpont, amely alatt a
polgári és büntetõ ügyekben leggyakrabban elõforduló kérdéseken
túlmenõen megtalálható a tanúgondozói hálózat munkatársainak elér-
hetõsége is.
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
legfontosabbinformációk és a regisztráció terén.
Jelenleg is zajlik a rendszeresen
végzett mérés,
amelynek keretében az ügyfelek,
jogi képviselõk és egyéb eljárási
résztvevõk értékelhetik a bíróság
mûködését.
A Gyõri Törvényszék
2016 óta elérhetõ az ügyfelek
számára abíróság honlapján.

megközelíthetõsége

panasznapi idõpont-
foglaló rendszer

tanúgondozás

ügyfél-elégedettség

ügyfélkartája



2018. ÉVI BESZÁMOLÓ13

 A 2018-as év technikai fejlesztései közé tartozik az év végére kiépült és
beüzemelt . A Gyõri Törvényszék épületében
kettõ, a Soproni Járásbíróságon, valamint a Mosonmagyaróvári
Járásbíróságon pedig egy-egy távmeghallgató helyiség került kiépítésre,
amelyek rendszeres használata jelentõs elõnyökkel jár majd az eljárások
lefolytatása során.

VIAVIDEO rendszer
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Képzések,
nemzetközi kapcsolatok

Abírók és az igazságügyi alkalmazottak képzése több szinten történik annak
érdekében, hogy mind a bírók, mind az igazságügyi alkalmazottak magas
színvonalon éshatékonyanvégezzék tevékenységüket.:

AMagyar IgazságügyiAkadémiaáltal szervezettközpontiképzések,
A Magyar Igazságügyi Akadémia által központilag elõírt regionális
képzések, valamint
Helyi vagy regionális szintenmegszervezett 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 aGyõri SzolgáltatásiSzakképzésiCentrummal.

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 választjákmunkahelynek.
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A nemzetközi képzések
keretében összesen 12 bíró
vett részt EJTN, ERA
képzésen. Mindemellett a
bíróság évek óta kiváló
k ap c so l a t o t á p o l a

, e n n e k
köszönhetõen a Moson-
magyaróvári Járásbíróság
bírái és dolgozói 2018.
májusában találkoztak a
PozsonyiV. kerületi Bíróság bíráival ésdolgozóival.

Azimmár 20 éves németországi bírósági kapcsolat keretében háromtagú bírói
küldöttség látogatta meg 2018. júniusában a

ot.

A kiváló nemzetközi kapcsolatnak köszönhetõen a Gyõri Törvényszék a
Soproni Járásbíróságon fogadta a
tizennyolc fõs küldöttségét. A
program keretében az új
bünte tõel já rási törvény
szabá lyai kerültek meg-
vitatásra, majd a VIAVIDEO
r end s ze rr e l i s meg is -
merkedhetett a küldöttség.
Ezt köve tõen pedig a
Sopronkõhidai Fegyház és
Börtön bejárására és meg-
tekintésére is lehetõségük
nyílt.

Pozsonyi V. Kerületi
B ír ó s á g g a l

Meiningni Tartományi
Bíróság

Wiener Neustadt-i Tartományi Bíróság



Gyõri Törvényszék
2018


