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Elnöki köszöntõ

2019. ÉVI BESZÁMOLÓ

A Gyõri  Törvényszék elnökeként 

köszöntöm az  o lvasót  magam és  

valamennyi bírósági dolgozó nevében. A 

kiadványban megtekinthetõek a Gyõri 

Törvényszék 2019. évben elért eredményei, 

feladatai, valamint a bíróság életében 

bekövetkezett jelentõsebb változások. A 

b í r ó s á g  A l a p t ö r v é n y b e n  r ö g z í t e t t  

feladatainak megvalósulása szempontjából elengedhetetlenül 

szükséges, hogy mûködése átlátható, megismerhetõ, és ezen 

keresztül ellenõrizhetõ legyen. 

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 ál lampolgároknak az 

igazságszolgáltatásba, különösképpen a bíróságokba vetett 

bizalma erõsödjön.

Ezúton köszönetemet és elismerésemet fejezem ki a bírák, 

igazságügyi alkalmazottak és fizikai alkalmazottak felé a 2019. 

évben végzett színvonalas munkájukért. 
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Három év viszonylatában vizsgálva az ügyérkezést, alapvetõ 

változások történtek, elsõsorban a peres ügyek érkezése 

tekintetében. Míg 2017-ben 11021, 2018-ban pedig 8626 ügy érkezett, 

addig 2019-ben ez a szám 8784 volt. A peres ügyérkezés tehát csökken, 

amelynek elsõdleges oka az új eljárási törvények hatályba lépése.  

A befejezett ügyek száma érdemben nem csökkent, hiszen a 2017-es 

évben összesen 10553 ügyet fejeztünk be, míg a tavalyi évben 9504-et. A 

folyamatban lévõ ügyek száma ezen ok miatt szintén folyamatosan 

csökken. Míg 2017-ben az év végén 5504 per volt folyamatban, addig 2019-

ben 3276. Az elsõfokú peres ügyek csökkenésével természetesen csökkent a 

másodfokon folyamatban lévõ ügyek száma is. A peres ügyeknél két terület 

emelhetõ ki, részben a járásbíróságok polgári peres ügyforgalma, részben 

pedig a közigazgatási és munkaügyi bíróság közigazgatási ügyforgalma.

2018-ban járásbírósági szinten 3969 ügy érkezett, míg 2019-ben a 

szám csekély mértékben emelkedett 4180-ra, tehát az új Pp. jogértelmezési 

problémái pozitív irányba hatnak, mely miatt emelkedhet az érkezés. A 

befejezések száma ezen a szinten nem csökkent, ezért a folyamatban lévõ 

ügyek számában drasztikus csökkenés következett be, év végén 1794 ügy 

volt folyamatban.

Jelentõs változás történt közigazgatási ügyszakban, itt folyamatos 

emelkedés mutatható ki, hiszen a 2018-as 856 ügyhöz képest 1049 ügy 

érkezett.

A nemperes ügyszak tekintetében két ügycsoport emelhetõ ki. 

Gyakorlatilag folyamatos az érkezés a bírósági végrehajtási ügyekben, 

természetesen ez a szám akként értelmezendõ, hogy az érkezett ügyek 

hosszú ideig vannak folyamatban, tehát nem feltétlenül az elrendelt 

végrehajtási eljárások száma a döntõ. Ugyanígy kiemelendõ törvényszéki 

szinten a büntetés-végrehajtási ügyek jelentõs megnövekedése, ezen belül 

Az ítélkezés hatékonysága
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A járásbírósági szint megalapozottsági mutatóinak vizsgálatánál 

tekintettel voltam a másodfokú döntések jellegére, valamint az 

arányszámokra, továbbá az abszolút számokra. 

Büntetõ ügyszakban közel 60%-os volt a helybenhagyás, míg 35%-

os a megváltoztatás, és csak 7 esetben került sor hatályon kívül 

helyezésre, mely 2,1%-ot jelent. 

A polgári és gazdasági ügyszakban azonban jellegében más a 

helyzet, hiszen polgári ügyszakban 46%-os a helybenhagyási, 26%-os a 

megváltoztatási arány, és jelentõs mértékû, 14%-os a hatályon kívül 

helyezési arány. Gazdasági ügyszakban a hatályon kívül helyezés még 

magasabb, a 32%-ot is meghaladja, azonban abszolút számokban ez 13 

ügyet jelentett. 

Az ítélkezés megalapozottsága tekintetében több kibõvített 

kollégiumi ülésre, valamint szakmai, tanácselnöki tanácskozásra került 

sor, azonban polgári és gazdasági ügyszakban további szakmai 

segítség indokolt, melyre nézve támaszkodni kívánok az új polgári és 

gazdasági kollégiumvezetõre.

A törvényszék és ítélõtábla viszonylatában a megalapozottság 

megfelelõnek mondható, hiszen civil ügyszakban közel 60%-os volt a 

helybenhagyási arány, míg büntetõ ügyszakban 26%-os. Ami 

kiemelendõ, hogy az ítélõtábla másodfokú eljárása során büntetõ 

ügyszakban nem került sor hatályon kívül helyezésre, míg polgári 

ügyszakban összesen 6 esetben írták elõ a megismételt eljárást.

Az ítélkezés megalapozottsága
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Tárgyi erõforrásaink

A Gyõri Törvényszéken a 2019. évben a legnagyobb változást a Gyõri 

Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság új épületének átadása okozta. A 

2019. március 8. napján ünnepélyesen átadott épülettel a törvényszék 

hasznosítható alapterülete jelentõsen emelkedett, míg eszközparkja is 

jelentõsen megújult.

Az elmúlt évben kisebb munkák mellett folytatódott a Gyõri 

Törvényszék homlokzatának felújítása, immár a harmadik oldalon. A 

több mint 70 millió forintos kivitelezés az Országos Bírósági Hivatal által 

kiírt Wagner Gyula Terv keretében került finanszírozásra.

Szintén 2019. évben kezdõdött meg a Gyõri Törvényszék felújítandó 

villamos- és informatikai hálózatának tervezése, a munkálatok 

várhatóan 2020. évben elkezdõdnek és több éven át tartanak majd

2019-ben is jelentõs informatikai fejlesztésre került sor a szoftverek, 

valamint a hardverek tekintetében is. Külön kiemelendõ, hogy a bírák 

személyes használatú számítógépekkel rendelkeznek, azok használata 

a távoli asztallal együtt biztosított, valamint a Gyõri Járásbíróságon év 

végén egy újabb távmeghallgató helyiség került kialakításra.

A központilag biztosított alkalmazásokkal kapcsolatban a 

legnagyobb feladatok a munkakörnyezet nagymértékû átalakítása 

miatt jelentkeztek. Megváltozott a beléptetést, hitelesítést végzõ 

központi infrastruktúra, a levelezõrendszer és az irodai 

szoftvercsomag, sok munkát igényelt az Ítélkezést Támogató Rendszer 

(ÍTR) bevezetésének elõkészítése
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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 

 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 

bíróságaira, 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 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.

http://birosag.hu/torvenyszekek/gyori-torvenyszek
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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 megközelíthetõsége szerepel térképpel, 

útvonalajánlattal.

- A honlapon már a 2017. évben bevezetésre került az 

ügyfélsegítõ napra történõ bejelentkezés megkönnyítésére az 

online idõpont-foglaló rendszer, továbbá a szolgáltatás nem 

csupán a Gyõri Járásbíróság, hanem a Soproni- és a 

Mosonmagyaróvári Járásbíróság ügyfelei számára is elérhetõ.

- A honlapon kialakításra került a tanúgondozás menüpont, 

amely alatt a polgári és büntetõ ügyekben leggyakrabban 

elõforduló kérdéseken túlmenõen megtalálható a 

tanúgondozói hálózat munkatársainak elérhetõsége is.

- A közlemények és a tárgyalási jegyzékek mellett lehetõség van a 

nagy  ügyekben  egyre  inkább  szükségessé  vá ló  

sajtóregisztrációs menüpont használatára, amely a sajtó 

képviselõinek nyújt hatékony segítséget a legfontosabb 

információk és a regisztráció terén.

- A Gyõri Törvényszék ügyfélkartája 2016 óta elérhetõ az 

ügyfelek számára a bíróság honlapján.

- A 2019. év végére a Gyõri Járásbíróságon a VIAVIDEO rendszer 

(távmeghallgató helyiség) kiépült és megtörtént a 

beüzemelése. Ezen felül a Gyõri Törvényszék épületében kettõ, 

a Soproni Járásbíróságon, valamint a Mosonmagyaróvári 

Járásbíróságon pedig egy-egy távmeghallgató helyiség 

biztosítja az eljárások hatékony lefolytatását.
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A bíróság több, mint huszonöt éve kiváló kapcsolatot ápol a Pozsonyi V. 

Kerületi Bírósággal, ennek köszönhetõen a Mosonmagyaróvári Járásbíróság 

bírái és dolgozói 2019. júniusában Mosonmagyaróváron találkoztak a Pozsonyi 

V. kerületi Bíróság bíráival és dolgozóival. 

A Meiningeni Tartományi Bíróság és a Gyõri Törvényszék 2019-ben 

ünnepelte a bíróságok közötti bilaterális partnerkapcsolat fennállásának 20. 

évfordulóját. Ezen ünnepélyes alkalommal egybekötve a Gyõri Törvényszék 

fogadta a Meiningeni Tartományi Bíróság három fõs delegációját, akik egy hetet 

töltöttek Magyarországon.

A kiváló nemzetközi kapcsolatnak köszönhetõen a Wiener Neustadt-i 

Tartományi Bíróság 2019. õszén egész napos szakmai program keretében 

fogadta a Gyõri Törvényszék küldöttségét. 

Az egyhetes látogatás keretében a delegáció tagjai a magyar 

igazságszolgáltatási rendszer általános jellemzõi és a bírósági igazgatás magyar 

modellje mellett az ítélkezési tevékenységet érintõ aktuális kérdésekkel is 

foglalkoztak. Így kölcsönös tapasztalatcsere zajlott többek között a 

nemzetközi vonatkozású ügyek intézésének menetérõl, az új eljárásjogi 

törvények jelentette kihívásokról és azok leküzdésérõl, a jellemzõ ügytípusok és 

ügyteher változásának tendenciáiról, illetve annak okairól. Kiemelt figyelmet 

kapott a bírósági eljárás digitalizációjának hazai menete, valamint az 

elektronikus eljárások és a tárgyalótermi kép- és hangrögzítési rendszer 

alkalmazásának jogszabályi és tárgyi feltételrendszere, valamint gyakorlati 

tapasztalatai. 

Nemzetközi kapcsolatok
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Gyõri Törvényszék
2018


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16

