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Tisztelt Kollégám! 
 
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI. tv. 63. §.(1) bekezdés k) 
pontja a bíróság elnökeként kötelez arra, hogy évente egyszer tájékoztassam a bírói kart és a 
bíróság dolgozóit a bíróság működéséről. 
A Győri Ítélőtábla működésében a 2006. év volt az első, amikor kizárólag a saját ítélkezési 
feladataira összpontosíthatott. Az elmúlt évi beszámolómban jeleztem, hogy az ügyérkezés 
adatainak ismeretében kijelenthetjük, hogy erre szükség is lesz annak érdekében, hogy a 
munkánkat az elvárható szakmai igényességgel és időszerűséggel végezhessük. Már akkor 
látható volt az ügyérkezésnek az a terhe, amely mellett ki kell jelenteni, hogy a Győri Ítélőtábla 
bírói karának engedélyezett létszámát az időszerű ítélkezés érdekében növelni kell. 
 
1. A bíróság személyi feltételei. A pályázatok, előterjesztések, kinevezések időszerűsége 
és gyakorlata, a bírói utánpótlás tervszerűsége. 
 
Az OIT. 85/2004(V.4.) számú határozatával a Győri Ítélőtábla bírói karának létszámát  
(természetesen a vezetőkkel együtt)  16 főben, az igazságügyi alkalmazottak létszámát 36 
főben, összesen 52 főben határozta meg. 
            

megnevezése engedélyezett  betöltött  
2006.december 

31-én 

üres Megjegyzés 

   bíró 16 16   

   titkár 4 4  fogalmazóval 
betöltve 

   bírósági ügyintéző 4 2 2 fogalmazóval 
betöltve 

    
  tisztviselő 

 
18 

 
18 

 
 

tisztviselői állás 
terhére  
2 fő írnok 

  írnok 2 2   

  fizikai alkalmazott 8              8  2 álláshelyen 4 fő 
részfoglalkozású 

 
Összesen 

 
52 

 
50 

 

 
2 

 

 
Az álláshelyekhez tartozó személyi juttatások és járulékok fedezetét csak a betöltést követően 
kaptuk meg. Változatlanul fokozott figyelmet fordítottunk arra, hogy csak a feladatokkal egy 
időben kerüljenek alkalmazásra az új munkatársaink. 
Ez idő szerint valamennyi bírói álláshely betöltése mellett az ítélőtábla teljes bírói létszámmal 
tesz eleget ítélkezési feladatának. 
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Az igazságügyi alkalmazotti körben történt változás, amennyiben egy bírósági titkár 
áthelyezésre került a Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróságra 2006. február 15-től. Tisztviselői 
álláshelyen 2006. április 1-től alkalmaztunk egy informatikust, egy fogalmazó felvételére került 
sor 2006. szeptember 1-től, míg november 15-től egy tisztviselő és december 1-től egy írnok 
felvétele történt. 
Két részfoglalkozású (négy órás) fizikai alkalmazott takarítói munkakörben dolgozik október 1. 
és 15. óta. 
Egyéb változás a személyi feltételeket illetően nem volt. 
 
2. A munkavégzés tárgyi feltételei, a bírósági informatika. 
 
Az ítélőtábla épületének kivitelezésére a 2005. január 21-én megkötött vállalkozási szerződés 
alapján került sor, amely a teljesítési határidőt 2005. november 3. napjában jelölte meg. Ezt a 
szerződést azonban 2005. október 25-én, közös megegyezéssel módosítottuk a kivitelezési 
határidő tekintetében. Az új határidő 2006. március 31.-e volt. Az épület elkészültét a pénzügyi 
terv átütemezésével, újabb rész-számlák befogadásával igyekeztünk segíteni. Ennek ellenére 
az épület a módosított határidőre sem készült el, annak átvételére csak 2006. július 21-én került 
sor. Az átadás-átvételi jegyzőkönyvben 56.9000 ezer Ft-ban rögzítettük a kivitelezőt a 
késedelem miatt terhelő kötbér összegét, amelyből 22.000 ezer Ft a végszámlában 
érvényesítendő kötbér, míg a fennmaradó összeg a megrendelt átalányáron számított és 
elvégzett pótmunkák értéke volt. 
A szerződés szerint a vállalkozót 48 hónap általános jótállási kötelezettség terheli. A becsatolt 
111.229.811 Ft-ról kiállított bankgarancia érvényességi ideje 2010. július 11. napja. 
 
 
Az új épület beruházásának költségei: 
                      (hasznos alapterület:  2544,3 m2)  fajlagos értékek feltűntetésével: 
 
Sor- 

szám Munka megnevezése 
Költség  

(e Ft) 

Fajl. költség  

(e Ft/m2) 

    
    1. 

Lebonyolítás (tervpályázat, kiv.kivál.) 13 060 
                   5,13 

2. Tervezés, tervezési művezetés  46 388 18,23 

3. Biztonságtechnika (tervezése) 3 625 1,42 

4. Műszaki ellenőrzés  7 790 3,06 

5. Építés kivitelezés (belsőépítészettel) 654 903 257,43 

6. Közműfejlesztések (gáz, víz, elektr.) 9 292 3,65 

7. Egyéb (kitűzés, eszközök, ..) 57 505 22,60 

8. Biztonságtechnika   69 347 27,26  

I. Összesen Áfá-val együtt                                                                               861.910 338,78 
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Az új épületben az ítélkezési munka a 2006. év törvénykezési szünetének befejezését 
követően, augusztus hónapban megkezdődött. A modern és minden tekintetben korszerű 
épületünkben a munkavégzés tárgyi feltételei biztosítottak. 
 
A biztonsági rendszert a Persecutor Vagyonvédelmi Kft. készítette. A terveknek megfelelően 
olyan rendszer került kiépítésre, ahol a felügyeletet 24 órás szolgálattal 2 fő biztonsági őr látja 
el, mivel a rendőrséghez és a tűzoltósághoz automatikus jelzés nincs. 
Az elmúlt évi beszámolóm 12/2. pontjában jeleztem, hogy a védelem ellátásához szükséges a 
dologi előirányzatunkban 2.204.000 Ft biztosítása és a személyi jellegű előirányzatban 
álláshelyek létesítése. Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács úgy határozott, hogy a 
biztonságtechnikai rendszer működését oldjam meg a saját hatáskörömbe tartozó 
megtakarításból. Amennyiben ez nem bizonyul elégségesnek, „a nem fedezett részt indokolt az 
intézmények dologi hiányainak évközi finanszírozásakor biztosítani.” Ez a védelmi megoldás a 
jelenlegi pénzügyi helyzetben olyan összeggel terheli a költségvetésünket, amit kigazdálkodni 
már nem tudunk, így a Tanácsnak kell az éves, több milliót kitevő kiadásokra a fedezetet 
biztosítani. Fizikai álláshelyek rendszeresítését sem engedélyezte, azzal, hogy ezt az 
igazságügyi alkalmazottak személyi juttatásainak tartós megtakarításából kell megoldani.  
 
Itt adok számot arról is, hogy az építkezés maradványa, a megállapított kötbér 24.5 millió Ft 
összegű volt. Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács döntésének megfelelően 30 darab 
fénymásoló és 80 darab címkenyomó berendezés vásárlására került sor ebből az összegből, 
egyszerű közbeszerzési eljárás keretében. A 12 pályázó közül a nyertes a Colorspectrum Kft 
lett, akivel a szerződést 2007. február 28-án megkötöttem. A berendezések az OITH. 
Informatikai Főosztálya által megjelölt darabszámban az ország különböző bíróságaira kerülnek 
leszállításra. 
 
 
Informatika: 
 
A bíróság az átmeneti elhelyezéséül szolgáló Árpád úti épületben kezdte meg a 2006. évet, 
ahol befejeződött a számítástechnikai eszközök zavartalan működéséhez szükséges 
infrastrukturális háttér kialakítása. Ott a Győri Városi Bíróság hálózata került kibővítésre, így 
nem volt szükség a korábban beszerzett, nagy teljesítményű szerverek üzembe helyezésére. 
A számítógép ellátottság teljes körű, akinek a feladatai ellátásához szükséges, az rendelkezik 
saját használatú asztali géppel. A nyomtatás a legtöbb esetben nem saját asztali nyomtatóra 
történik, hanem az ésszerűség figyelembe vételével központosított hálózati nyomtatási rend 
került kialakításra. 
 
A költözést követően a szükséges, további számítógépes igényeket felmértük és az elmúlt 
évben erre figyelemmel került sor további eszközök beszerzésére. 
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A 2006. év elején az alábbi informatikai eszközök álltak rendelkezésre: 
 
1 db                  IBMx225 szerver- üzembe helyezve 
2 db                  IBM szerver – tárolásra átadtuk az Albacomp Zrt-nek 
3 db                  hordozható számítógép (laptop) 
44db                 asztali számítógép 
41db                TFT monitor 
17db                 HP nyomató 
1 db                  OKI multifunkciós irodai eszköz 
5 db                  MINOLTA multifunkciós irodai eszköz ( a központosított nyomtatáshoz) 
1 db                  EPSON nyomtató 
3 db                  3COM switch 
1 db                  projektor 
 
Az elmúlt év áprilisában alkalmazásra került egy fő informatikus, részben a költözéssel járó, 
részben a működés zavartalanságát biztosító feladatok ellátása érdekében. 
A költözés informatikai szempontból zökkenőmentesen lezajlott, a szükségessé vált új 
szerverek üzembe állítása megtörtént. 
Az új épületben további igények merültek fel, melyek kielégítésére a következő eszközök 
kerültek beszerzésre: 
 
2 db                hordozható számítógép 
2 db                asztali számítógép 
5 db                TFT monitor  
 
 
 
 
 
3.  A bíróság pénzügyi helyzete és költségvetési gazdálkodása. 
 
2006. évi előirányzat fedezet nyújtott: 
 
- az éves rendszeres illetményre és az egyhavi  különjuttatásra, 
- a bírák és igazságügyi alkalmazottak 2006.01.01-i kötelező előresorolására, 
- a még be nem töltött álláshelyek személyi juttatásaira, a jubileumi jutalmak összegére, 
- a ruházati költségtérítés, illetményalap 25 %-os mértékére (április 1-től 84.750 Ft/fő), 
- havi 4.500 Ft/fő étkezési hozzájárulás összegére, 
- normatív jutalom összegére (rendszeres személyi juttatás 8 %-a), 
- készenléti, ügyeleti díjak kifizetésére. 
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2006. évi kiadások 

megnevezés 2006. eredeti 
előirányzat 

2006. 
módosított 
előirányzat 

2006. évi 
teljesítés 

teljesítés 
% 

rendszeres személyi juttatások 266951 225 685 214379 94,9 

nem rendszeres személyi juttatások 34290 46 285 46285 100,0 

állományba nem tartozók juttatásai 500 191 191 100,0 

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN 301.741 272.161 260 855 95,8 

társadalombiztosítási járulékok 79 339 74608 70963 95,1 

munkaadói járulék 8 828 7273 7273 100,0 

egészségügyi hozzájárulás 1 014 1045 1045 100,0 

START kártya + táppénz hozzájárulás   419 419 100,0 

MUNKAADÓKAT TERHELŐ  JÁRULÉK 89.181 83 345 79 699 95,6 

dologi kiadások 38304 42916 35440 82,5 

egyéb folyó kiadások 1654 1673 1673 100,0 

DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK  39 958 44 589 37 113 83,2 

BERUHÁZÁSOK     

            intézményi beruházási kiadások 1667 16881 12406 73,1 

            központ beruházási kiadások  318383 318383 100,0 

            felújítások beruházások ÁFA-ja 333 64901 64901 100,0 

BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 2 000 400 165 395 690 98,8 

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 432 880 800 260 773 357 96,6 

                                                                                                                                                ezer Ft-ban 
2006. évi bevételek                                                   

 

Megnevezés 
2006.eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat 

2006.évi 
teljesítés 

teljesítés 
% 

INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK  5784 5784 100,0 

TÁMOGATÁS    felügyeleti szervtől kapott  430.880 396 620 396 620 100,0 

                            intézmény beruházás 2 000 2000 2000 100,0 

                            előző évi maradvány  14913 14913 100,0 

központi beruházás átvett pénzeszköze  380943 380943 100,0 

TÁMOGATÁSOK, KIEGÉSZÍTÉSEK, ÁTVETT 
PÉNZESZKÖZÖK Összesen 432 880 800 260 800 260 100,0 

 

 
A személyi juttatások előirányzata 260,8 millió forintban teljesült, az eredeti előirányzathoz 
viszonyítva ez az összes kiadás 60,3 %-át képezi. Ezen belül a rendszeres személyi juttatások 
kiadása, az előző évi teljesítési adathoz viszonyítva 12,7 %-al növekedett. A növekedés indokai: 
 
- a  beszámolási időszakban 4  főfoglalkozású és 2 részfoglalkozású dolgozóval nőtt az 
ítélőtábla létszáma.  
 
- a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény 61.§ (1) 
bekezdése alapján a bírói alapilletmény 2006. április 1-től  5,05 % - kal nőtt,  az új bírói 
alapilletmény összege 339.000 forintra emelkedett.   
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- az Országos Igazságszolgáltatási Tanács 2006. március 7-ei ülésén hozzájárult a fizikai 
dolgozók illetményének 2006. április 1. napjától történő 5 %-os emeléséhez. 
 
A béremelésekhez szükséges átcsoportosításokat az OIT elnöke engedélyezte. A felügyeleti 
hatáskörű átcsoportosítást követően előirányzatunk az alábbiak szerint növekedett: 
                           - személyi juttatás                           8.582 ezer Ft 
                           - munkáltatókat terhelő járulékok    2.764 ezer Ft 
                           - költségvetési támogatás              11.328 ezer Ft 
  
Személyi juttatások 11.306 ezer Ft-os, valamint a munkaadói járulékok 3.646 ezer Ft-os év végi 
maradványa az alábbi szerint alakult :  
 
-  az OIT 2006 november 7-i ülésén megtárgyalta és jóváhagyta az államháztartási egyensúlyi 
helyzet javításához felajánlott támogatás forrásának összetételét. Ennek végrehajtásához, a  
44.012//2006/237 OIT Hiv. számú intézkedés alapján a 2006. évi  költségvetésünknek  
 
                              -  zárolt személyi juttatásból        9.740 ezer Ft 
                              -  zárolt munkaadói járulékból     2.504 ezer Ft 
 
kötelezettség-vállalás nélküli maradvánnyal kellett az év végén rendelkezni.  
  

-  a személyi juttatások, valamint a munkaadót terhelő járulékok kiemelt előirányzatán 
mutatkozó maradványból 2.707 eFt , a decemberben kifizetett jutalom 2006. évi kötelezettség 
vállalása, melynek  teljesítése 2007. év január hónapban megtörtént. 
 
A nem rendszeres személyi juttatás  46,3 millió forintban teljesült, amely  21,4 %-kal 
kevesebb az előző évi szintnél. Ezen belül csökkent a jutalomra kifizetett összeg (23,6 millió 
forint), valamint a jubileumi jutalom ( 5.4 millió forint ). A jutalomból normatív jutalom 22,5 millió 
forint, a teljesítményhez kötött jutalom 1,1 millió forint volt.      
 
Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács 2006. május 2-i ülésén döntött az I. félévi normatív 
jutalom kifizetéséről. Engedélyezte a bírák és igazságügyi alkalmazottak részére, a 2006. 
március 31-ei tényleges létszám szerinti, pótlékokkal növelt illetmény 50 %-ának megfelelő 
összegű általános jutalom kifizetését. A zárolt személyi juttatás keretből erre a célra 8.232 eFt. 
felhasználására kaptunk engedélyt. 
  
Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács 2006. november 7-i ülésén döntött a II. félévi jutalom 
összegéről. A bírák és igazságügyi alkalmazottak részére a szeptember havi tényleges 
besorolási illetmény 50 %-ának megfelelő összegű jutalom pénzügyi fedezetét biztosította. 
 
 A  jutalom forrása: 

- az ítélőtábla elnökének hatáskörébe tartozó bírósági tartós 
bérmegtakarítás  
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A rendelkezésre álló összegekből 2006.évben az alábbi jutalmakat fizettük ki:   
                                                                                                                                   ezer Ft-ban 

 
Megnevezés 

Kifizetés május-hó Kifizetés december hó Összesen 

fő összeg % Fő összeg % összeg % 

         

bíró 16 5546 50 16 10536 95 16082 145 

fogalmazó 5 343 50 6 796 95 1139 145 

tisztviselő 14 1659 50 16 3471 95 5130 145 

írnok 3 182 50 3 363 95 545 145 

fizikai 10 502 50 12 1145 95 1647 145 

Összesen 48 8 232  53 16 311  24 543  

 
A 13. havi különjuttatások számfejtésére és kifizetésére a januári bérekkel együtt került sor :  
                           16 fő       bíró részére                  10.558  eFt-ot 
                           30 fő ig. alkalmazott részére        5.047  eFt-ot utaltunk ki 
 

Üdülési hozzájárulásként 48 fő részére, az SZJA törvény szerinti adómentesen adható 
összeggel megegyező, 3 millió Ft értékű üdülési csekket juttattunk. 
 
Bankköltség térítés címén, a 2006. februári bérekkel összesen 48 fő részére személyenként 
2.000 Ft, összesen 96.000 Ft kifizetést teljesítettünk a saját bérmegtakarítás terhére.      
 
Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elrendelte a bírák és igazságügyi alkalmazottak 
ruházati  költségtérítésének  84.750 Ft összegben történő kifizetését.  
 
     költségtérítésben részesült bíró       16 fő          1,356 eFt                
     költségtérítésben ig. alkalmazott       33 fő          2,366 eFt   összegben.                 
   
A tanév kezdetén, az adómentesen kifizethető iskolakezdési támogatás maximális összegét, 
19.000 Ft-ot fizettünk ki, támogatásban részesült minden iskoláskorú gyermek. Az első félévi 
bérmegtakarítás terhére 19 fő részére 361.000 Ft került kiutalásra. 
 
A munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 79,7 millió forint, amely a járulékköteles személyi 
juttatásokkal arányosan változott. A decemberben kifizetett jutalommal kapcsolatos, 
kötelezettség vállalással terhelt maradvány összege 1,172 ezer Ft, az OIT által előírt kötelező 
tartalék 2,504 ezer Ft. 
 
Dologi kiadások tervezésénél az új épületbe történő átköltözés várható idejét 2006. március 
31-ben jelöltük meg. Az ismert okok miatt az épület átadása július végéig elhúzódott, ez a 
körülmény az üzemeltetési költségeknél jelentős megtakarítást eredményezett. Ugyanakkor 
nem kaptunk pótelőirányzatot a 4 fős létszámú biztonsági szolgálat 2006. évi költségeinek 
kifizetéséhez.  
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Összességében a rendelkezésre álló dologi kiadások előirányzata, a biztonsági szolgálat 
későbbi időben történő alkalmazása miatt elegendőnek bizonyult. Az év végi maradvány 
összegét teljes egészében megrendeléssel, szerződéssel lekötöttük.  
                                      
A jelentősebb kiadási jogcímek – a teljesség igénye nélkül – az alábbiak voltak: 

 Irodaszer, nyomtatványbeszerzés: 1.928 eFt 

 Hajtó- és kenőanyag beszerzés: 1.930 eFt 

 Nem adatátviteli célú távközlési díjak: 1.820 eFt 

 Villamosenergia-szolgáltatás díja: 2.003eFt 

 Gázenergia díja :                       685 eFt 

 Egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatások: 6.883 eFt 

 Biztonsági szolgálat kiadásai / 3 hónap /                               3.200 eFt   
                
Intézményi beruházásra, eredeti előirányzatunkat a 2005-ös pénzmaradvánnyal kiegészítve, a 
beszámolási időszakban 19,222 ezer Ft állt rendelkezésre.  
 
Jelentősebb beszerzések: 

- „ Justicia „ szobor                 4.804 ezer Ft 
- Telefonközpont                    4.161 ezer Ft 
- Hilti fúró + szerszámok           410  ezer Ft 
- Másológépek C 250             1.184 ezer Ft 
- Másológépek C 350             1.195 ezer Ft 
- Számítógépek+ monitorok    1.097 ezer Ft 
- Diktafonok                               279  ezer Ft 
- Páncélszekrény                       801  ezer Ft 
- Lemezszekrények                   278  ezer Ft 

 
 

 

 Az ítélőtábla immateriális javai és tárgyi eszközei állományának bruttó értéke a 2006. év során 
– az új épület létesítése és a beszerzések nyomán – 582.9 millió Ft-ról 964.4 millió Ft-ra 
növekedett.  
 
A Magyar Államkincstárral a kapcsolat zökkenőmentes volt. Bíróságunk finanszírozása a havi 
ütemezésnek megfelelően történt. Likviditási gondunk nem volt, miután végrehajtottuk a 
felügyeleti és a saját hatáskörű előirányzat – módosításokat. 
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4. A bíróság ügyforgalmi adatai, ítélkezési helyzete ügyszakonként (ügyhátralék, az 
ítélkezés időszerűsége valamint a felülvizsgált és fellebbezett ügyek statisztikai mutatói, 
az ebből levonható elemzések, következtetések.) A bírák egyéni munkaterhe 
ügyszakonként.  
 
A Győri Ítélőtábla ügyforgalmi adatainak elemzését kezdjük az ország ítélőtábláinak 
ügyérkezéshez történő összevetéssel. 
 
A 2006. évi összes ügyérkezés (14.244 fellebbezett ügy )megoszlása az ítélőtáblák között: 
 
                1) Fővárosi Ítélőtábla        59,8 % 
                2) Debreceni Ítélőtábla     12,6 % 
                3) Győri Ítélőtábla           11,7 % 
                4) Szegedi Ítélőtábla           9,7 % 
                5) Pécsi Ítélőtábla               6,2 % 
 
Az elmúlt évben az ítélőtáblákhoz érkezett perek száma a bázis időszaknak 1/10-ével 
magasabb, 5766 volt.  
 
A 2006. évi fellebbezett peres ügyérkezés megoszlása az ítélőtáblák között: 
 
                1) Fővárosi Ítélőtábla      61,2 % 
                2) Debreceni Ítélőtábla   13,9 % 
                3) Győri Ítélőtábla         10,2 % 
                4) Szegedi Ítélőtábla         8,9 % 
                5) Pécsi Ítélőtábla             5,8 % 
 
A kis létszámú bírói álláshellyel rendelkező Győri Ítélőtábla tehát az összes és a peres 
ügyérkezés tekintetében is harmadik volt a sorban. 
                                                                                                                       1.számú táblázat 
Az ügyforgalom megoszlása ügyszakok és ügycsoportok szerint 

 

                Ügyszak/ügycsoport 

2005- ben 

folyamatban 

maradt 

2006. évben 2006-ban 

folyamatban 

maradt 

  érkezett befejezett  

 ügyek száma 

Büntető ügyszak 68 674 626 116 

Fellebbezett büntető peres ügyek 45 134 85 94 

-   Másodfokú fellebbezett peres ügyek 45 128 83 90 

-  Harmadfokú fellebbezett peres ügyek  6 2 4 

Fellebbezett büntető nemperes ügyek  23 540 541 22 

Fellebbezett nyomozási bírói ügyek  0 21 21 0 

Előzetes letartóztatással kapcs.ügyek 10 169 173 6 

Felülvizsgálati ügyek  0 4 4 0 

Perújítási indítvány  2 7 9 0 

Bíróság kijelölése 7 175 175 7 

Egyéb nemperes ügy 4 164 159 9 
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Civilisztikai ügyszak 346 1523 1409 460 

Polgári ügyek 152 933 835 250 

Fellebbezett polgári peres ügyek 79 323 215 187 

Fellebbezett polgári nemperes ügyek 19 166 165 20 

Társadalmi szervezetek, alapítványok              

fellebbezett ügyei  

6 117 112 11 

Bíróság  kijelőlése 48 321 337 32 

Egyéb ügyek 0 6 6 0 

     

Gazdasági ügyek  194 590 574 210 

Fellebbezett gazdasági peres ügyek 39 136 116 59 

Fellebbezett gazdasági nemperes ügyek  16 58 61 13 

Fellebbezett cégbejegyzési ügyek 18 51 51 18 

Fellebbezett cégtörvényességi ügyek 18 46 45 19 

Felszámolási fellebbezett peren kívüli  

ügyek  

97 273 276 94 

Ebből a fell.vitatott igény és kifogás 14 32 28 18 

Bíróság kijelölése 4 19 17 6 

Végelszámolási kifogások  2 3 4 1 

Egyéb ügyek  0 4 4 0 

     

Büntető és civilisztikai ügyek összesen 414 2197 2035 576 

 

 

 
A táblázat mutatóiból levonható legfontosabb megállapítások: 
 
Büntető ügyszakban változatlanul egy tanácselnökből és három előadó bíróból álló tanács 
ítélkezik. A kollégium vezetője később bemutatásra kerülő (7. számú táblázat) kimutatás szerinti 
mennyiségben tanácselnöki feladatokat lát el. 
 
Az egy tanácsra jutóan összesen 674 büntető ügy érkezett (amely 51 üggyel több a bázis évnek 
tekintendő 2005.-höz képest), amelyből a tanács 626 ügyet fejezett be, amely a teljes érkezés 
92,87 %-a. 
 
Ebből a peres érkezés száma 134 , szemben a 2005-ben érkezett 87 perrel, amely a peres 
ügyérkezés 65%-os emelkedését mutatja.  Ez a 134 per 20%-a a teljes érkezésnek, szemben 
a 2005-ös  14%-al. A peres befejezések száma is megduplázódott, mert ez az adat 2005-
ben 42 ügy volt, az elmúlt évben pedig 85. Ezzel az ítélőtáblák közül csak a fővárosban 
magasabb az egy tanács által bejezett ügyek mutatójának száma. Ennek ellenére a 
folyamatban maradt perek száma is duplájára emelkedett a bázis évhez képest, amikor 45, míg 
most 94 per maradt folyamatban. Ezzel az ítélőtáblák között itt a legmagasabb a folyamatban 
lévő perek száma. Az ügyhátralék érkezési átlaghónapban kifejezett értéke továbbra is nálunk 
és a fővárosban több félévnél.  
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A fellebbezett nem peres érkezés száma a bázis évhez ( 536 ügy) képest változatlan, 540 ügy, 
míg a befejezés nőtt 513-ról 541 ügyre. Folyamatban maradt összesen 22 nem peres ügy, 
amely egy üggyel kevesebb, mint a bázis évben.  
 
A nem peres ügyek között 175 ügy a bíróság kijelölése, ez a nem peres ügyek 32,4 %-a, 169 
ügy az előzetes letartóztatással kapcsolatos fellebbezések tárgyában érkezett, ez a nem peres 
ügyek 31,2 %-a, a bázis év 23,32 %-ához képest. Míg 2005-ben viszonylag nagy számú,  (88 
ügy) perújítási indítvány érkezett, addig  ennek száma  2006-ban mindössze 7 ügy volt.  
Az elmúlt évhez képest 71 üggyel nőtt a befejezések száma, melyen belül a pereseké duplájára 
emelkedett, de 48 üggyel elmaradt az érkezéstől.  
 
 
Civilisztikai ügyszakban változatlanul két tanácselnök, a kollégium vezetője, az ítélőtábla 
elnöke és helyettese lát el tanácselnöki feladatokat.  
 
Az ebbe az ügyszakba beosztott előadó bírák száma hat fő. A tanácselnökök és a bírák 
tevékenységének számszerű adatait szintén a 7. sorszámú táblázat mutatja be.  
Ebbe az ügyszakba összesen (a bázis évi 1521-el szinte azonos számú) 1523 ügy érkezett. 
Változást az ügyek összetétele mutat, amennyiben 63 üggyel emelkedett a polgári (870-ről 933-
ra) ügyek száma, míg a gazdasági ügyeké szinte ugyanennyivel (61 ügy) csökkenést mutat 
(651-ről 590-re). Összesen 1409 ügy került befejezésre, 835 a polgári, míg 574 a gazdasági 
ügyszakban. Ez összességében 234 üggyel több befejezés, mint a bázis év 1175 ügye. A 
polgári ügyszak 116 üggyel ,a gazdasági 118 üggyel emelte a befejezéseinek számát.  Az 
összes befejezés nem érte el az érkezést, de annak 92,5%-a, a bázis év  77,25 %- ához 
képest. 
A folyamatban maradt ügyek száma a bázis évéhez képest emelkedett 114 üggyel.    
 
A peres érkezés száma a bázis évhez (412 per) képest 47 üggyel emelkedést mutat, mert 459 
per érkezett, amely az összes civilisztikai érkezés 30,13 %-a  (a bázis évben 27 %-a). A 
perek ügyszakon belüli megoszlása : 323 polgári (bázis év: 259) és 136 gazdasági (bázis évben 
153) A peres befejezések száma összesen 331 (bázis évben 294), folyamatban maradt 
összesen 246 per, a bázis év 118 peréhez képest. 
 
Az ügyek zömét (70 %) kitevő nem peres ügyből összesen 340 bíróság kijelölése tárgyában 
érkezett, ami a teljes érkezés 22,3 %-a. A gazdasági ügyszakban ez a szám elenyésző 
(mindössze 19 ügy) míg a polgári ügyek között ez jelentős, 321 ügy. A gazdasági ügyszakban 
jelentős a felszámolási, (273 ügy) a cégbejegyzési és a törvényességi fellebbezett peren kívüli 
ügyek száma ( 97 ügy).  
 
 
Mindösszesen az ítélőtáblára érkezett a beszámolási időszakban 2197 ügy, amelyből 
befejeztünk 2035  ügyet, az összes érkezés 92,62 %-át. 
(A bázis évben érkezett  2144 ügy, 1730-at fejeztünk be, az ügyek 80.69 %-át.)  
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   2. számú táblázat 
    

Az egy tanácsra jutó érkezett peres ügyek havi átlagos száma 

Ítélőtáblák 

2006. év 

Sorrend Terület 

A havonta egy 
tanácsra jutó érkezett 
peres ügyek átlagos 

száma 

Az országos átlag 
százalékában 

büntető ügyszak 

1 Győri Ítélőtábla 12,46  191.29 

2 Debreceni Ítélőtábla 7,27 111,34 

országos 
átlag 

  6,53 100,00  

3 Fővárosi Ítélőtábla 6,16  94,43 

4 Szegedi Ítélőtábla 4,90 75,06  

5 Pécsi Ítélőtábla 4,17  63,82 

    civilisztikai ügyszak 

1 Fővárosi Ítélőtábla 28,46 128,22 

országos 
átlag 

  22,19  100,00  

2 Debreceni Ítélőtábla 20,22  91,12 

3 Győri Ítélőtábla 17,49  78,79 

4 Szegedi Ítélőtábla 14,79                66,62 

5 Pécsi Ítélőtábla 10,82 48,74  

 
Az ország ítélőtábláiról készült táblázat adatai az egy tanácsra jutó érkezést mutatják a peres 
ügyszakban. Ebből megállapítható, hogy nálunk a legmagasabb az egy tanácsra jutó peres 
érkezés a büntető ügyszakban, éppen duplája az országos átlagnak, míg az országos átlag 
alatti, harmadik a  civilisztikai ügyszakban.   
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   3. számú táblázat 
    

Az egy tanácsra jutó befejezett peres ügyek havi átlagos száma 

Ítélőtáblák 

2006. év 

Sorrend Terület 

A havonta egy 
tanácsra jutó 

befejezett peres ügyek 
átlagos száma 

Az országos átlag 
százalékában 

büntető ügyszak 

1 Fővárosi Ítélőtábla 8,63  124,07 

2 Győri Ítélőtábla 8,10 116,40 

3 Debreceni Ítélőtábla 6,96 100,05 

országos 
átlag 

  6,96  100,00  

4 Szegedi Ítélőtábla 5,20 74,75 

5 Pécsi Ítélőtábla 3,79 54,45 

    civilisztikai ügyszak 

1 Fővárosi Ítélőtábla 27,04  130,22 

országos 
átlag 

  20,76 100,00  

2 Debreceni Ítélőtábla 19,14 92,19 

3 Szegedi Ítélőtábla 15,71 75,68 

4 Győri Ítélőtábla 12,61 60,73 

5 Pécsi Ítélőtábla 9,86 47,48 

    

 
A büntető ügyszakban a havonta egy tanácsra jutó peres befejezések száma a bázis évhez 
képest, amikor az ötödik volt a sorban, most a második és az országos átlag felett van. A 
civilisztikai ügyszakban azonban a negyedik és ez az országos átlag alatt van. 
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                                                                                                                     4. számú táblázat 

Az időszak végén folyamatban maradt peres ügyek egy tanácsra jutó átlagos száma 

Ítélőtáblák 

2006 év 

Sorrend Terület 

Az egy tanácsra jutó 
folyamatban maradt 
peres  ügyek átlagos 

száma 

Az országos átlag 
százalékában 

büntető ügyszak 

1 Győri Ítélőtábla 105,37 315,98 

2 Fővárosi Ítélőtábla 40,07 120,17 

országos 
átlag 

  33,35 100,00  

3 Debreceni Ítélőtábla 22,20 66,58 

4 Pécsi Ítélőtábla 10,91 32,71 

5 Szegedi Ítélőtábla 10,80 32,39  

    Civilisztikai ügyszak 

1 Győri Ítélőtábla 112,46 129,25 

2 Fővárosi Ítélőtábla 104,85  120,51 

országos 
átlag 

  87,00  100,00  

3 Debreceni Ítélőtábla 83,05  95,45  

4 Szegedi Ítélőtábla 42,43 48,77  

5 Pécsi Ítélőtábla 38,67  44,44 

                                                            
E táblázat adatai azt mutatják, hogy a büntető ügyszakban nálunk maradt a legtöbb per 
folyamatban (105.37) egy tanácsra jutóan, ez lényegesen több mint a 33.35-ös országos átlag,   
míg civilisztikában ez az adat 112.46 per/tanács, ami szintén lényegesen több az országos 
átlagnál (87 per/tanács) és a legtöbb az ítélőtáblák közötti sorban.  
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Az 1. számú táblázat adataihoz szorosan kötődik a 5. számú táblázatok adatainak elemzése, 
mert az ítélkezés időszerűségére nézve vonhatók le következtetések. 
 
2006. évben befejezett ügyek pertartam szerinti megoszlása a másodfokra érkezéstől számítva 
 
       
                                                                                                             5/A. számú táblázat 

Ügyfajták/ 
         Pertartam 

0 –3 
hónap 

3 – 6 
Hónap 

6 – 12 
Hónap 

1-2 év 
Között 

Összesen 

Polgári 632 (75,6 %) 142 (17,0) 52 (7,1%) 3 (0,3%) 836 

     ebből peres 57 (27 %) 96 (45 %) 59 (27 %) 3 (1 %) 215 

gazdasági  165 (29 %) 350 (61 %) 55 (9,5%) 3 (0,5) 573 

      ebből peres 35 (30,2 %) 68 (58,5%) 10 (8,6%) 3 (2,6%) 116 

Civilisztika 797 (56,6 %) 495 (34,9%) 114 (8,1%) 6(0,4%) 1409 

       ebből peres 92 (27,8 %) 164 (49,5%) 69 (20,9%) 6 (1,8%) 331 

Büntető  546 (87,2 %) 28 (4,5%) 47 (7,5%) 5 (0,8%) 626 

        ebből  peres 9 (10,6 %) 28 (33 %) 45 (52,9%) 3 (3,5%) 85 

Összesen 1343 (66  %) 521 (25,6%) 161 (7,9%) 11 (0,5%) 2035 

        ebből peres 99 (23,9 %) 192 (46,4%) 114 (27,5%) 9 (2,2%) 414 

 

 
Ezek közül kiemelendő adatok: 
 
Az összes polgári ügy 66 %át (a bázisévben 86,5 %-át) három hónapon belül befejeztük. A 
hat hónapon túli befejezés 7,1 %-ra emelkedett a bázisév  0,97 % -ához képest. 
Ebből a perek 27 %-a (a bázisév 54,14 %-ához képest ) nyert befejezést három hónapon belül, 
a perek zömét (45%) fél éven belül fejeztük be, míg a bázisév  3,86 % -ához képest, ami akkor 
7 pert jelentett, most 27%-ra emelkedett a hat és 12 hónap közötti befejezés aránya a 
perekben. Egy éven túl fejeztünk be 3 pert, az összes peres befejezés 1 %-át. 
 
Az összes gazdasági ügy 29 %-a (a bázisévben 58,55 %) három hónapon belül, míg 9.5 %( a 
bázisévben 3,50 %) hat hónapon túl került befejezésre. Ebből a perek 30.2 %-a ( a bázisévben 
51,3 %) nyert befejezést három hónap alatt, míg mindössze 8.6 % (10 per)  hat hónapon túl. A 
perek zöme (58.5 %) három és hat hónap között nyert befejezést. 
 
Az összes büntető ügy  87.2%-a ( korábban  95,15 %) három hónapon belül befejeződött, 4,5 
%-a három és hat hónap között, 7.5 %-a ( a bázisévben mindössze  0,54 %) hat és 12 hónap 
között és 0,8 % egy éven túl (5 ügy). 
A perek 10,6 %-a (korábban 42 %) nyert befejezést három hónap alatt, zömükben (52.9%) 6 és 
12 hónap között fejeződtek be, míg 33 % (korábban 52,38 %) három és hat hónap között,  egy 
éven túl 3 ügyet fejeztünk be (ez 3.5%) a korábbi 2 üggyel szemben. 
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Az ítélőtábla az összes befejezett ügy 66 %át (a bázisévben 81,9 %-át) három hónapon 
belül, 25.6 %át (a bázisévben 16,58 %-át) három és hat hónap között, 7.9 %-át (a 
bázisévben 1,5 %-át) hat és tizenkét  hónap között fejezte be, míg az ügyek 0.5%-a (11 
ügy) egy éven túl fejeződött be.         

 
 
A 2006. év végén folyamatban maradt ügyek pertartam szerinti megoszlása a másodfokra 
érkezéstől számítva 
 
 
                                                                                                                      5/B. számú táblázat 

Ügyfajták/ 
          pertartam 

0 –3 
hónap 

3 – 6 
hónap 

6 – 12 
hónap 

1-2 év  
között 

Összesen 

Polgári 146 (58,6%) 54 (21,6%) 47 (18,8%) 2 (0,8%) 249 

     ebből peres 88 (47%) 51 (27,2%) 46 (24,5%) 1 (1%) 187 

gazdasági  139 (65,8%) 67 (31,7%) 4 (1,8%)  1 (0,4%) 211 

      ebből peres 37 (62,7%) 18 (30,5 %) 3 (5%)  1 (1,6%) 59 

Civilisztika 285 (61,9%) 121 (26,3%) 51 (11%) 3 (0,6%) 460 

       ebből peres 125 (50%) 69 (28%) 49 (19,9%) 3 (1,2%) 246 

Büntető  45 (38,7%) 36 (31%) 34 (29,3%) 1 (0,8%) 116 

        ebből  peres 23 (24,4%) 36 (38,2%) 34 (36%) 1 (1%) 94 

Összesen 330 (57,2%) 157 (27,2%) 85 (14,7%) 4 (0,6%) 576 

        ebből peres 144 (33,9%) 105 (31,2%) 83 (24%) 4 (1,1%) 336 

 
 
A bázisévben a beszámolási év végére a folyamatban volt polgári pereknek 14,1 %-a (11 per), 
a gazdasági pereknek 15 %-a (6 per), míg a büntető pereknek 11 %-a (5 per) volt, amelynek 
pertartama meghaladta a hat hónapot. Akkor jeleztem, hogy ezekben kell törekedni az 
időszerűség követelményének megtartására.  
 
 
Lássuk, miként alakul jelenleg a folyamatban maradt perek pertartama: 
  
Az időszerűségi adatok romlására utal, hogy most a polgári pereknek 24.5 %-a (46 per), míg a 
büntető pereknek 36 %-a (34 per) olyan, amely hat  és 12 hónap között van folyamatban, míg 
javult a mutató a gazdasági pereknél, ahol most a pereknek 5 %-a (ez most 3 per) van 
folyamatban hat és 12 hónap között. 
A civilisztikában a folyamatban lévő 246 perből 3 darab egy éven túli, amely a perek 1.2 %-a, 
büntetőben ez 1 % ( 1 per). 
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A tárgyaló tanácsok összesített adatai: 
 
                                                                                                           6. számú táblázat 
 
 

 Büntető ügyszak Civilisztikai ügyszak 

tárgyaló tanácsok száma 0,93            2,63  

tárgyalási napok száma 44                109   

egy tanácsra jutó tárgyalási napok 
száma 

47,31         41,44  

kitűzött ügyek száma 93           288  

egy tanácsra jutó kitűzött ügyek 
száma 

      100       109,5  

halasztás tárgyalás előtt 5                  6  

tárgyalt ügyek száma 88        282  

egy tanácsra jutó tárgyalt ügyek 
száma 

94,62    107,22  

kiesett tárgyalási napok száma 0          0  

befejezett peres ügyek száma 85       331  

egy tanácsra jutó  befejezett peres 
ügyek száma 

9l,40 125,89  

folyamatban maradt peres ügyek  
száma 

94       246  

egy tanácsra jutó folyamatban  
maradt peres ügyek száma 

101,08     93,54  

befejezett peren kívüli ügyek száma 541      1078  

egy tanácsra jutó  befejezett peren 
kívüli ügyek száma 

581,72    409,89  

folyamatban maradt peren kívüli  
ügyek száma 

22       214  

egy tanácsra jutó folyamatban  
maradt peren kívüli ügyek száma 

23,66      81,37  

 
 
Ennek a táblázatnak az adatait 10 hónapra vetítve tüntettük fel, figyelemmel az összesen két 
havi ítélkezési szünetre (nyári és téli időszakot is tekintetbe véve). 
A tárgyaló tanácsot abban a hónapban tekintjük egy, teljes tanácsnak, ha legalább négy 
tárgyalási napot tart. 
A bázisév adatival összevetve az alábbi megállapítások tehetők: 
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Az ítélőtábla bírói karának létszáma változatlan, a vezetőkkel együtt 16 fő. 
 
A büntető ügyszakban egy tanács ítélkezik, a kollégiumvezető közreműködése nem jelentheti 
egy további tanács működését, mert a teljes tanács kialakításához hiányzik egy bírói létszám. 
Ennek ellenére nőtt a tárgyaló tanácsok száma (0.74-ről 0.93-ra) ami a kollégiumvezető 
megnövelt tárgyalási munkáját mutatja.(Ezt a 7-es táblázat adatai bemutatják.) 
Nőtt a tárgyalási napok száma (31-ről 44-re), a kitűzött ügyek száma közel duplájára emelkedett 
(49-ről 93-ra), a tárgyalt ügyek száma szintén (45-ről 88-ra) nőtt, és megduplázódott a 
befejezések száma:42-ről 85-re. Ennek ellenére az egy tanácsra jutó folyamatban maradt 
peres ügyek száma kétszeresére emelkedett: 45-ről 94-re.  
 
A civilisztikai ügyszakban a vezetőkkel együtt a bírák létszáma összesen 11 fő, két bírónak 
van tanácselnöki beosztása, rajtuk kívül a kollégiumvezető az elnök és helyettese vezet 
tanácsot. 
A változatlan beosztás és létszám mellett ebben az ügyszakban is nőtt a tárgyaló tanácsok 
száma 1.72-ről 2.63-ra. Nőtt a tárgyalási napok száma is 80-ról 109-re, míg a tárgyaló tanácsok 
számának emelkedése miatt valamelyest (46.51-ről 41.44-re ) csökkent az egy tanácsra jutó 
tárgyalási napok száma. 
Nagyon jelentősen ( 211-ről 288-ra) emelkedett a kitűzött ügyek száma és 294-ről 331-re nőtt a 
befejezett peres ügyek száma is. 
 
Ennek ellenére a folyamatban maradt peres ügyek száma ebben az ügyszakban is 
duplájára, 118-ról 246-ra emelkedett.   
 
Vessük össze az ítélőtábla teljes bírói karának, a tanácselnököknek és bíráknak a 
tevékenységét az elmúlt évivel: 
                 
                   Összesített adatok a tanácselnökök és bírák tevékenységéről 
 
 
                                                                                                                       7. számú táblázat 
 

            Név  
     beosztás 

elnök előadó szavazó 
peres  nemperes peres   nemperes peres nemperes 

 Civilisztika ügyszak 

Dr.Havasiné  
dr.Orbán Mária  

     elnök 7 197 2 35  3 

Dr.Világi Erzsébet     elnökh. 5 94 4 138 4 50 

Dr.Zámbó Tamás      koll.vez. 75 249  1 1 18 

Dr.Ábrahám Éva     tanácseln. 153 191     

Dr.Vass  Mária     bíró   54 75 50 68 

Dr.Lezsák József     bíró 2 4 63 78 61 86 

Dr.Szalai György     tanácseln. 89 343     

Dr.Farkas Attila     bíró   28 177 34 313 

Dr.Hammer Sándor      bíró   30 205 38 165 

Dr.Ferenczy Tamás      bíró   54 157 57 42 

Dr.Maurer Ádám      bíró   66 126 56 246 
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Összesen civilisztika  331 1078 301 992 301 992 

 
Büntető ügyszak  

Dr.Nagy Zoltán     koll.vez. 20 41   2 1 

Dr.Laczó Gáborné     tanácseln. 64 498     

Dr.Tné dr.Helyes K.     bíró   30 188 25 206 

Dr Miklós Mária     bíró   27 157 23 94 

Dr.Kovács Tamás     bíró   23 184 30 205 

Dr.Szalai György    tanácseln.      1        2     

Dr.Lezsák József     bíró      1 

Dr.Maurer Ádám      bíró      3 

Dr.Ábrahám Éva tanácseln.      5 

Dr.Világi Erzsébet      elnökh.      4 

Dr.Havasiné 
dr.Orbán Mária 

    elnök    1  10 

Összesen büntető  85 541 80 529 80 529 

 
Mindösszesen: 
 

  
416 

 
1619 

 
381 

 
1521 

 
381 

 
1521 

 
 
Az összevetésből az alábbi megállapítások tehetők: 
 
Ezúttal mellőzve a szavazó bírói tevékenység számszaki adatainak összevetését, csak az 
elnöki és előadói adatokat vizsgálva          a bázis évben                     a beszámolás évében 

 Dr. Havasiné dr. Orbán Mária elnök              224                                      241  

 Dr. Világi Erzsébet   elnökh.                          205                                      241                   

 Dr. Zámbó Tamás   koll.vezető                      256                                     325 

 Dr. Ábrahám Éva   tanácselnök                     350                                     344          

 Dr. Szalai György bíró                                   351                                      432 

 Dr. Vass Mária      bíró                                  167                                      129 

 Dr. Lezsák József  bíró                                 170                                      147 

 Dr. Farkas Attila    bíró                                  218                                      205  

 Dr. Hammer Sándor  bíró                             178                                       235 

 Dr. Ferenczy Tamás   bíró                            126                                       211 

 Dr. Maurer Ádám  bíró                                  105                                      192 

 Dr. Nagy Zoltán  koll. vezető                          66                                         61 

 Dr. Laczó Gáborné tanácselnök                   490                                       562 

 Dr.Tné dr.Helyes Klára bíró                          258                                       218 

 Dr.Miklós Mária  bíró                                    126                                       184 

 Dr.Kovács Tamás                                         155                                       207 
 
A civilisztikai ügyszakban a kirendelések megszűntével két előadó bíró teljes körű 
foglalkoztatása vált lehetővé. Az ő ítélkezési tevékenységükkel a tárgyaló tanácsok száma (így 
a tárgyalt ügyek száma) és a tárgyaláson kívüli ügyintézés is megnőtt. Az egyébként is állandó, 
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dr. Ábrahám Éva tanácselnök vezette tanács ismertetett számszerű adataiban ez nem, de a 
kollégiumvezető, a dr. Szalai György tanácselnök továbbá az elnök és a helyettes által vezetett  
tanács tagjainak számszerű adataiban megmutatkozik (dr. Ferenczy, dr. Maurer, dr. Hammer). 
Mindkét tanácselnök tárgyaláson történt elnöklésének száma jelentősen emelkedett, dr. 
Ábrahám Éváé 79-ről 153-ra, dr. Szalai Györggyé 43-ról 89-re. A nem-peres tanácselnöklés dr. 
Ábrahám Évánál 271-ről 191-re csökkent, míg dr. Szalainál 308-ról 343-ra nőtt. 
 A dr. Ábrahám vezette tanács két előadó bírájának tárgyalási, szavazó bírói feladata nőtt, a 
nem-peres ügyekben kb. ugyanennyivel csökkent.  
 
A büntető ügyszakban a kollégiumvezető tárgyalási elnöklésének száma emelkedett és 
kiegyensúlyozottabbá vált a tanács tagjainak munkaterhe, amely a jövőben még tovább 
korrigálandó. 
A most elemzett táblázatok adataihoz a tájékoztatóm illetve beszámolóm központi intézkedést 
igénylő javaslatokra vonatkozó részében visszatérek, mert ezen adatokkal is alá kívánom 
támasztani az ott megfogalmazott indítványomat. 
 
Feldolgoztuk a büntető és a civilisztikai ügyszak ügyforgalmát megyénkénti bontásban is. 
 
 
Az érkezett ügyek megoszlása megyénként és ügycsoportonként 
 
                                                                                                                     8. számú táblázat 
Polgári ügyek:  
 

Megye/bíróság Pf Pkf összes           saját         
                       össz. 
%-a     Pkk      %-a 

Pk Pv Összesen 

Győr-Moson-
Sopron 

69 1 (19,8)      56      (26,8) 81 2 209 

Vas 
 

45 0 (10,6)      30        (21,6) 64 0 139 

Komárom-
Esztergom 

48 0 (19,1)       54        (41,2)       29 0 131 

Zala 
 

58 1 (26,5)       75        (36,2) 72 1 207 

Veszprém 
 

100 0 (24,0)       68      (28,0) 75 0 243 

Egyéb  
megye 

3 1                     0 0    0 4 

 
Összesen 

 
323 

 
3 

 
283 

 
321 

 
 

 
3 

 

 
 933 
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Gazdasági ügyek: 

 
Megye/bíróság 

 Ügycsoportok 

Gf                    Fpkf Fpkhf Cgf Cgtf Gpkf Gkk Ckk Vgkf Apkf Vpkf Össz. 

Győr-Moson-
Sopron 

41 86 8 8 6 16 5 1 1 0 0 172 

Vas 
 

20 21 11 0 3 7 2 0 0 1 0 65 

Komárom-
Esztergom 

26 12 6 32 21 14 0 6 0 0 0 117 

Zala  
 

25 76 6 4 6 11 4 0 0 1 0 133 

Veszprém 
 

19 46 1 7 9 8 1 0 0 1 1 93 

Egyéb 
megye 

5 0 0 0 1 2 0 0 2 0 0 10 

 
Összesen 

 
136 

 
241 

 
32 

 
51 

 
46 

 
58 

 
12 

 
7 

 
3 

 
3 

 
1 

 
590 

 
A polgári ügyszakban legtöbb peres ügy a bázisévhez hasonlóan most is Veszprém-, a 
legkevesebb most Vas megyéből, míg gazdasági ügyszakban a legtöbb per Győr-Moson-
Sopron, a legkevesebb Veszprémből érkezett. Felszámolási ügyekből Győr-Moson-Sopron 
megyéből érkezett a legtöbb.  
 
A polgári ügyszakban a legtöbb kijelölési ügy (Pkk.) Zala megyéből érkezett, a legkevesebb Vas 
megyéből. A kijelölési ügyek száma a bázisév 310-es számához képest némileg csökkent 
(283). 
Amennyiben megyénként a saját összes érkezésükhöz viszonyított %-os arányát nézzük a 
kizárási, kijelölési ügyeknek, akkor ez magas %-os arányt (41,2 %) mutat Komárom-Esztergom 
megyénél és Zala Megyénél (36.2%).                                                                 
 
A megyék sorrendje az érkezés nagyságát tekintve civilisztikában: 
A bázis évben: 
                      1.      374 ügy Győr-Moson-Sopron megye 
                      2.      364 ügy Zala megye 

            3.      286 ügy Komárom-Esztergom megye 
                      4.      282 ügy Veszprém megye  
                      5.      214 ügy Vas megye 
 
A beszámolás évében:  
                      1.     381 ügy Győr-Moson-Sopron megye  
                      2.     340 ügy Zala megye 
                      3.     336 ügy Veszprém megye  
                      4.     248 ügy Komárom-Esztergom megye 
                      5.     204 ügy Vas megye 
 
Az ügyérkezés mennyiségét tekintve a sorrend a megyék között csak Veszprém és Komárom-
Esztergom megye között cserélődött. 
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                                                                                                        9. számú táblázat 
 
 
A büntető ügyszak ügyforgalma megyénkénti megoszlásban: 
 
 

 
 

Megye/Bíróság 

Ügyforgalom 

2005-ben 
folyamatban 

maradt 

2006. évben 

Érkezett Befejezett Folyamatban 
maradt 

Győr-Moson-
Sopron 

14 117 116 15 

                  peres 7 14 12 9 

           nemperes 7 103 104 6 

Vas 9 131 125 15 

peres 5 16 12 9 

nemperes 4 115 113 6 

Komárom-
Esztergom 

19 189 165 43 

peres 14 50 23 41 

nemperes 5 139 142 2 

Zala 11 62 63 10 

peres 7 9 9 7 

nemperes 4 53 54 3 

Veszprém 13 174 154 33 

peres 10 44 26 28 

nemperes 3 130 128 5 

Baranya 1 0 1 0 

peres 1 0 1 0 

nemperes 0 0 0 0 

Somogy 1 1 2 0 

peres 1 1 2 0 

nemperes 0 0 0 0 

Összesen 68 674 626 116 

peres 45 134 85 94 

nemperes 23 540 541 22 
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Büntető ügyszakban a megyék sorrendje az érkezés nagyságát tekintve: 
A bázis évben: 
                 1.       169 ügy      Komárom-Esztergom 
                 2.       156 ügy      Veszprém  
                 3.       131 ügy      Vas 
                 4.       112 ügy      Győr-Moson-Sopron 
                 5.         52 ügy      Zala 
 
A beszámolás évében: 

       1.       189 ügy     Komárom-Esztergom megye 
       2.       174 ügy     Veszprém megye 

3.     131 ügy     Vas megye 
4.     117 ügy     Győr-Moson-Sopron megye 
5.       62 ügy     Zala megye 

 
Ebben az ügyszakban a megyék sorrendje változatlan. 
A változás lényeges a felterjesztett peres ügyek számában Komárom-Esztergom megyénél, 
ahonnan a bázis évben 26, most 50 peres ügyet, továbbá Veszprém megyénél, ahonnan a 
bázis évben 20, most 44 peres ügyet terjesztettek fel. A többi megyénél a peres felterjesztés a 
bázis évhez hasonló, vagy némileg csökkent. 
 
Szintén megyénként, ügyszakonként és a peres, nem peres határozatokat külön kezelve, 
feldolgoztuk a határozatok tartalma szerinti megoszlást. 
 
Civilisztikai ügyszak: nem peres ügyek 
 
                                                                                                                 10. számú táblázat 
Megye Helybenhagyás Megváltoztatás Hatályon kívül      

    helyezés 
 

       Egyéb          összesen 

Győr  70 
34,5 % 

25  
12,3 % 

24 
 11,8 % 

84  
41,4 % 

203 

Komárom 53 
41,1 % 

30 
 23,3 % 

28  
21,7 % 

18 
13,9 % 

129 

Vas  43 
59,7 % 

7 
 9,7 % 

9 
12,5 % 

13 
18,1 % 

72 

Veszprém 67 
46,8 % 

22  
15,4 % 

23 
 16,1 % 

31  
21,7 % 

143 

Zala 80 
45,2 % 

21 
11,9 % 

32 
 18,1 % 

44 
24,8 % 

177 

összesen 313 
43,2 % 

105 
14,5 % 

116 
 16, 0 % 

190 
26,3 % 

724 

 
Civilisztikai ügyszak: nem peres ügyekben keletkezett határozatok tartalma, megyénként. ( Az 
adatok itt nem tartalmazzák a bíróság kizárása, kijelölése tárgyában intézett ügyeket.) 
Az ítélőtábla a felülbírált nem peres ügyek 43,2 %-át hagyta helyben, 14.5 %-át változtatta meg, 
16 %-át hatályon kívül helyezte, míg 26.3 %-át egyéb módon fejezte be. 
A táblázat tartalmazza ezek %-os arányát megyénkénti bontásban is. 
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Civilisztikai ügyszak: peres ügyek 
 
                                                                                                                       11. számú táblázat  

Megye 
 

helybenhagyás megváltoztatás hatályon kívül 
helyezés 

Egyéb Összesen 

Győr 
 

44 
52,4 % 

16 
19,0 % 

11 
13,1 % 

13 
15,5 % 

84 
 

 
Komárom 

20 
40 % 

16 
32 % 

7 
   14 % 

7 
14 % 

50 

 
Vas 

21 
 42 % 

11 
 22 % 

12 
24 % 

6 
12 % 

50 

 
Veszprém  

31 
39,2 % 

12 
15,2 % 

22 
27,9 % 

14 
17,7 % 

79 

 
Zala 

27 
41,5 % 

13 
20 % 

12 
18,5 % 

13 
20 % 

65 

Csongrád   1 1 2 

Somogy   1  1 

 
Összesen 

143 
43,2 % 

68 
20,5 % 

66 
20.0 % 

54 
16,3 % 

331 

 
Az ítélőtábla a felülbírált peres ügyek 43.2 %-át hagyta helyben, (a bázis évben 40.13 %-át) 
20,5 %-át változtatta meg ( a bázis évben 30,61 %-át) míg 20 %-át hatályon kívül helyezte ( a 
bázis évben ez 15,98 % volt), továbbá 16.3 %-át egyéb módon fejezte be( ez a bázis évben 
13,26 % volt). 
A táblázat tartalmazza ezek %-os arányát megyénkénti bontásban is. 
 
 
Büntető ügyszak: nem peres ügyek                                                            12. számú táblázat 
 

Megye Helyben- 
hagyás 

hatályon 
kívül hely. 

megváltoz- 
tatás 

Egyéb összesen 

Győr-Moson 
Sopron 

50 
48,1 % 

4 
3,8 % 

2 
1,9 % 

48 
46,0 % 

104 

Komárom – 
Esztergom 

91 
64,1 % 

2 
1,4 % 

5 
3,5 % 

44 
31 % 

142 

Veszprém 
 

56 
43,7 % 

0 0 72 
56,3 % 

128 

Vas 
 

57 
50,4 % 

0 3 
2,7 % 

53 
46,9 % 

113 

Zala 
 

27 
50 % 

1 
1,9 % 

2 
3,7 % 

24 
44,4 % 

54 

Összesen 
 

281 
52 % 

7 
1,3 % 

12 
2,2 % 

241 
44,5 % 

541 

 

 

Az ítélőtábla felülbírált nem peres ügyeknek 52 %-át hagyta helyben (a bázis évben 
ugyanennyit), 1.3%-át hatályon kívül helyezte. 
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A táblázat tartalmazza ezek %-os arányát megyénkénti bontásban is. 
 
Büntető ügyszak: peres ügyek                                                                     13. számú táblázat  

 

megye 
 

helyben- 
hagyás 

hatályon 
kívül h. 

súlyosí-
tás 

enyhítés megvált. Felmen-
tés 

egyéb összesen 

Győr-
Moson 
Sopron 

2 
16,7 % 

1 
8,3 % 

6 
50 % 

2 
16,7 % 

1 
8,3 % 

0 0 12 

Komárom- 
Esztergom 

9 
39,1 % 

2 
8,7 % 

2 
8,7 % 

5 
21,8 % 

2 
8,7 % 

0 3 
13,0 % 

23 

Veszprém 
 

9 
34,6 % 

2 
7,7 % 

5 
19,2 % 

4 
15,4 % 

3 
11,5 % 

1 
3,9 % 

2 
7,7 % 

26 

Vas 
 

4 
33,4 % 

1 
8,3 % 

1 
8,3 % 

1 
8,3 % 

3 
25 % 

1 
8,3 % 

1 
8,4 % 

12 

Zala 
 

4 
44,4 % 

0 3 
33,4 % 

0 1 
11,1 % 

1 
11,1 %  

0 9 

Baranya 
 

0 0 0 1 0 0 0 1 

Somogy 
 

0 0 0 0 1 0 1 2 

Összesen 
 

28 
33 % 

6 
7,1 % 

17 
20 % 

13 
15,3 % 

11 
12,9 % 

3 
3,5 % 

7 
8,2 %  

85 

 
 

Az ítélőtábla a felülbírált peres ügyek 33 %-át hagyta helyben (a bázis évben 33.33 %), 7.1 %-át 
(a bázis évben  9.52 %) helyezte hatályon kívül, 20 %-ban ( a bázis évben  21.42 %) 
súlyosításra, 15.3 %-ban ( a bázis évben 14.28 %) enyhítésre került sor, 3.5 %-ban (amely 3 
ügy ) felmentésre,  míg az ügyek 8.2 %-ában  egyéb módon történő befejezésre került sor. 
 
A statisztikai adatgyűjtést a fenti adatok tekintetében jogszabály, illetve szabályzat nem írja elő. 
Erre nézve elnöki intézkedés alapján gyűjtöttük ki az adatokat. Megítélésem szerint ugyanis 
ezek az illetékességi területünkhöz tartozó megyei bíróságok vezetői számára lényeges 
információt tartalmaznak. 
 
   
Az ítélőtábla határozatainak a felülvizsgált és fellebbezett ügyekben keletkezett 
statisztikai mutatói: 
 
Civilisztikai ügyszak: 7 ügyben került sor fellebbezésre. Ebből helybenhagyás történt 5  
ügyben, megváltoztatás 1 ügyben, 1 ügyben pedig a fellebbezés elutasítására került sor. 
 
Felülvizsgálati kérelem volt 51 ügyben, ebből visszaérkezett 45 ügy, ezek eredménye: 23  
elutasítás, 17 hatályában fenntartás, 4 hatályon kívül helyezés és egyben a felülvizsgálati 
kérelmet visszavonták. 
 
Büntető ügyszak: 5 felülvizsgálati kérelemből 4 elutasításra került, egyben pedig hatályon kívül 
helyezésre került sor. 
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5. Az előző évre kitűzött igazgatási feladatok teljesítése vagy azok elmaradásának okai. 
 
A beszámolási időszakban a módosított 1999.évi 9.számú OIT szabályzatban előírtak szerint 
négy alkalommal   tartottunk vezetői értekezletet. 
 
A 2006. március 17-i értekezleten a kollégiumvezetők tettek eleget beszámolási 
kötelezettségüknek. 
 
A 2006. júniusi 9-i vezetői értekezleten beszámoltam az ítélőtáblai-megyei bírósági elnöki 
értekezletről, elemeztük az ítélkezés első fél éves tapasztalatát, a sajtóval való kapcsolattartást 
és felkészültünk az ítélkezési szünetre. 
 
A 2006. október 6-i vezetői értekezleten megtárgyaltuk a nyári ítélkezési szünet utáni 
munkaterhet, az informatikai vezető beszámolt, amire tekintettel több elnöki intézkedést adtam 
ki ( A biztonsági szolgálat ellenőrizze a szünetmentes áramforrása vészjelzéseit, ki kell dolgozni 
a büntető iroda szünetmentesítését). 
 
A 2006. december 8-i vezetői értekezleten megtárgyaltuk a tanácselnöki feljegyzések 
vezetésének gyakorlatát, elemeztük az éves ítélkezés számszerű adatait és felkészültünk a téli 
ítélkezési szünetre. 
 
Minden vezetői értekezletnek napirendje volt a munkateher, az időszerűség, a tanácsok közötti 
ügyelosztás aránya és folyamatosan figyelemmel kísértük az írásba-foglalási határidőket.  
A vezetői értekezleteken minden alkalommal jelen volt a bírói tanács elnöke, a gazdasági 
hivatal vezetője, míg az OIT Hivatal vezetője a meghívásnak az elmúlt évben egyszer sem tett 
eleget. 
A 2006. évi munkatervben előírtak szerint sor került egy bíró és egy tisztviselő munkájának 
értékelésére. 
Megtörténtek a belső ellenőrzés számára előírt vizsgálatok is. 
 
 
6. A táblabíróság más szervekkel való kapcsolata 
 
Ehhez a témakörhöz kapcsolódóan az elmúlt évi beszámolómban és most is elsődlegesnek 
tartom az ítélőtábla működésének átláthatóságát és nyilvánosságát.   
Változatlanul nagy hangsúlyt fektetünk a honlapunk tartalmának frissítésére és bővítésére. 
Győri Ítélőtábla honlapja tartalmazza szervezeti felépítésünket, a kollégiumi véleményeket és 
ajánlásokat, a határozatainkat (anonimizáltan), tárgyalási jegyzékeinket (a peres felek neve 
nélkül), közérdekű adatainkat, elérhetőségünket. A „sajtószoba” ajtaján belépve elérhetők azok, 
akik a bíróság működéséről illetve az ügyekről tájékoztatást adhatnak illetve fellelhetőek azok 
az újságcikkek, amelyek a Győri Ítélőtábla működésével, ítélkezésével kapcsolatban 
keletkeztek. Bővült a tartalom az elmúlt évi beszámolóm anyagával és az épület ünnepélyes 
átadásakor, 2006. november 17-én elhangzott beszédekkel.  
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Változatlanul kiemelkedően fontos az elvi jelentőségű, az egységes jogalkalmazást szolgáló, 
illetve egyéb okból iránymutatást tartalmazó határozataink megjelenítése az Ítélőtáblai 
Határozatokban, a Bírósági Döntések Tárában és a Legfelsőbb Bíróság adattárában. 
 
Ugyanilyen lényegesnek ítélem a Legfelsőbb Bírósággal és az ítélőtáblákkal kialakított szoros 
szakmai kapcsolatot. A kollégiumi üléseinkre meghívást kaptak az említett bíróságok 
kollégiumainak vezetői, akik a meghívásoknak eleget is tettek. 
 
Az ítélkezés természetes kapcsolódási pontjaként a fórumrendszer fűzi össze az ítélőtáblát az 
illetékességi területéhez tartozó megyei bíróságokkal. 
  
A fogalmazók kölcsönös foglalkoztatása a beszámolás évében is csak a Győr-Moson-Sopron 
Megyei Bírósággal valósult meg. Az épületünk 2006. novemberében elkészült, képesek 
vagyunk már a távolabbi megyékkel szolgálati viszonyban álló fogalmazók foglalkoztatására és 
elhelyezésére is. Az illetékességi területünkhöz tartozó megyei bíróságokkal e körben élő 
együttműködési megállapodásunk is van, de ez idáig az említett megyei bíróságon kívül nem 
merült fel igény a másodfokú ítélkezésben a régióra kitekintést nyújtó foglalkoztatására más 
megyék fogalmazóinak.  
 
A tanácselnöki feljegyzéseket az időközben megszületett OIT szabályzat szerint vezettük és 
továbbítottuk az érintett megyei bírósági elnököknek. Az ítélőtáblai kollégiumok csak akkor 
lesznek képesek az általánosítható tapasztalatok levonására, ha az érintett megyéktől a 
feljegyzések ismertetése után visszajelzést kapunk, amely azonban tartalmi információt nyújtó 
módon nem történt meg. Változatlanul szükséges lenne a törvényi szabályozásra a kollégiumi 
tagságot illetően. Addig is azonban a kollégiumok vezetői a címzetes táblabírákat az üléseikre 
meghívták.  
 
Az elmúlt év novemberében eleget tett a meghívásomnak a Bécsi Táblabíróság elnöke és tíz 
vezető osztrák bíró, akiknek bemutattuk a Győri Ítélőtábla épületét és tájékoztatást adtunk a 
magyar igazságszolgáltatási rendszerről, benne az ítélőtáblák feladatairól. 
 
A Győri Széchenyi István Egyetemen oktatnak bíráink.  
 
 
7. A táblabíróság által meghatározott oktatási tervek megvalósítása, ennek tapasztalatai. 
 
A munkaterv részeként 2006. évre is elkészült a Győri Ítélőtábla oktatási terve, amely a képzést 
egyfelől a központi oktatási rendezvényeken való részvételre alapította, másfelől a szakmai 
kollégiumok munkatervében meghatározott és megvalósított programokra. 
 
A vezetők részt vettek az időszerű igazgatási kérdésekről tartott tanácskozásokon, a 
kollégiumvezetők és a bírák pedig főleg azokon a szakmai szemináriumokon és 
konferenciákon, amelyek a jogszabály-módosítások kapcsán felmerülő jogalkalmazási 
kérdéseket érintették.  
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A büntető kollégium 2006. december 15-én tartotta a Legfelsőbb Bíróság és az ítélőtáblák 
kollégiumvezetőinek részvétele mellett a kollégiumi ülését, amelyen megtárgyalta a 
kábítószerrel visszaélés elbírálásánál felmerülő anyagi-, és eljárásjogi kérdéseket, továbbá az 
összbüntetésbe foglalás anyagi büntetőjogi feltételeit.   
 
A polgári-gazdasági kollégium 2006. április 24-én a felszámolási ügyszakban dolgozó bírák 
számára szakági tanácskozást tartott, ahol a résztvevők megbeszélték az ítélőtábla 
gyakorlatának tapasztalatait, a felvetett jogalkalmazási kérdéseket. A 2006. december 1-jén 
megtartott sikeres kollégiumi ülésen kollégiumi vélemény elfogadására került sor. A 
jogalkalmazás során felmerülő aktuális kérdések megtárgyalására több tanácselnöki 
értekezletet hívott össze a kollégiumvezető.  
 
Mindkét kollégiumvezető rendszeresen tájékoztatást adott a Legfelsőbb Bíróság és a megyei 
bíróságok kollégiumi üléseiről, a konzultatív tanácskozásokról.  
Valamennyi szakmai rendezvénybe bevontuk a joggyakorlatukat töltő fogalmazókat is.  
 
A Győri Ítélőtábla működésének megkezdésekor a jövő feladatául tűztük célul, hogy a 
kollégiumok szakmai igénye szerint speciális szakterületeket megismertető oktatási 
programokat szervezzünk a minél magasabb színvonalú szakmai munka érdekében. Ez idáig 
ilyen rendezvényre nem került sor, amelynek a fő indoka az a munkateher, amely még azt sem 
teszi lehetővé – különösen a polgári-gazdasági szakágban –, hogy a jogalkalmazási 
problémákat folyamatosan és aktuálisan feldolgozzuk, megtanácskozzuk.  
 
A Magyar Bíróképző Akadémia létrehozásához kapcsolódóan a bírák és igazságügyi 
alkalmazottak képzésére az OITH által indított tanfolyamsorozaton a büntető kollégiumvezető 
folyamatosan részt vesz.  
 
Én magam, mint az oktatási tanács tagja, rendszeresen részt veszek a munkabizottsági 
megbeszéléseken.  
 
Dr. Ferenczy Tamás bíró felkérésre előadást tartott  a határozott időre kinevezett civilisztikai 
ügyeket tárgyaló bíráknak a központi oktatási terv szerinti szemináriumon. 
 
A tanulmányi szerződéssel támogatott dr. Miklós Mária bíró ez évi tanulmányainak, kötelmeinek 
eleget tett.  
 
A 2006. évi oktatási terv részét képező képzési terv meghatározta a fogalmazók képzése 
érdekében tartandó tanulókörök és beszámolók időpontját. E terv szerint valamennyi tanulókört 
és beszámolót megtartottuk, ebben valamennyi ítélőtáblai bíró részt vett és a fogalmazók 
eredményesen számoltak be.  
 
A nagy hagyományokkal rendelkező Észak–Nyugat–Dunántúli Bírósági Fogalmazó-találkozó 
házigazdája a Győr–Moson–Sopron Megyei Bíróság volt. A jogeset megoldó versenyen ez 
évben immár másodszor vettek részt a Győri Ítélőtábla fogalmazói is. Polgári ügyszakban dr. 
Varga Vivien Éda fogalmazónk harmadik helyezést ért el. 
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A nem jogi beosztású dolgozók szakmai képzése keretében is megvalósult a központi oktatási 
rendezvényeken való részvétel. 
 
Kiemelt fontossággal kezeltük, hogy a pénzügyi-számviteli szabályozás időszerű kérdéseit 
megtárgyaló szemináriumon részt vegyenek a gazdasági hivatal dolgozói. Lehetővé tettük, hogy 
a belső ellenőr, a statisztikus és a könyvtáros is – végzett tevékenységük specialitására 
figyelemmel –  képzésben részesüljenek. 
  
2006. évben szóbeli ügyviteli vizsgakötelezettség terhelte a belső ellenőri munkakörben dolgozó 
Fischer Tibor tisztviselőt, aki „jó” eredménnyel vizsgázott. Írásbeli és szóbeli vizsgát tett még 
Kónya Róbertné írnok „kitűnő” és Klémán Magdolna „jó” eredménnyel. A vizsga előtt megtörtént 
a felkészítésük. 
 
Tótáné Vígh Andrea a gazdasági hivatalba beosztott tisztviselő a „pénzügyi-számviteli 
ügyintéző” szakképzésen 2006. júniusában – a tanulmányi szerződés feltételeinek eleget téve – 
megszerezte bizonyítványát.  
 
 
8. A titkárok, fogalmazók foglalkoztatásának és értékelésének tapasztalatai 
 
A beszámoló számszaki adatai között olvasható, hogy a Győri Ítélőtáblán engedélyezett négy 
bírósági titkári és két bírósági ügyintézői álláshelyet is fogalmazókkal töltöttük be. 2006. év 
szeptember 1-jén egy fogalmazó kezdte meg igazságügyi alkalmazotti jogviszonyát, aki büntető 
ügyszakba kapott beosztást. Emellett öt fogalmazó töltötte a már korábban megkezdett 
folyamatos gyakorlatát részben büntető ügyszakban, részben polgári ügyszakban. A 
fogalmazók tanácsokhoz való beosztása úgy történik, hogy arányosan azonos időt fordítsanak 
az egyes tanácsok ügykiosztási rendjébe tartozó speciális ügyek megismerésével és 
feldolgozásával, továbbá, hogy azonos mértékben segítsék a tanácsok munkáját. 
   
A Győri Ítélőtáblán a fogalmazók joggyakorlatára, képzésére és értékelésére a bírósági 
fogalmazók joggyakorlatáról és képzéséről szóló 11/1999 (X. 6.) IM rendeletben, valamint a 
fogalmazók joggyakorlatáról, képzéséről és értékeléséről szóló 1999. évi 14. sz. szabályzatban 
foglaltak az irányadók. Csak irányadók, mert a jelenlegi szabályozás mellett az ítélőtábla 
fellebbviteli fórum jellegéből adódóan nem teljesül, nem teljesülhet maradéktalanul az IM 
rendeletben megfogalmazott cél, nevezetesen, hogy első – és másodfokon minden ügyszakban 
megfelelő gyakorlatot szerezzen a fogalmazó. A szabályzat szerint az első fokon megszerzendő 
megfelelő gyakorlat polgári ügyszakban legalább 13 hónap, büntető ügyszakban 9 hónap. 
  
A fogalmazók joggyakorlatából 2005-ben szerzett tapasztalataink alapján büntető ügyszakban 
az elsőfokú eljárásban eltöltendő gyakorlati időt a kezdeti 4 hónappal szemben 3 hónapban 
határoztuk meg, a megyei bíróságon eltöltendő gyakorlat idejét pedig 2 hónap helyett 1 
hónapban.  
Polgári ügyszakban az első fokon eltöltendő gyakorlati idő a jelenlegi foglalkoztatás szerint 3 
hónap, s az úgynevezett „más jogterületeken” a végrehajtói ügyintézésben a Győri Városi 
Bíróságra történt kirendeléssel a végrehajtói irodában írtunk elő letöltendő gyakorlatot. 
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Tapasztalataink szerint ez az idő elegendő az elsőfokú gyakorlati alapismeretek 
megszerzéséhez, és ennél hosszabb ideig a nagy munkateher mellett nem nélkülözhető a 
fogalmazók munkája, különös tekintettel arra, hogy a tájékoztató évében nem volt bírósági 
ügyintézőnk. Fogalmazóinknak a most említett elsőfokú gyakorlaton eltöltött idő alatti kiesését 
némileg ellensúlyozza a megyei bíróságról érkező fogalmazók foglalkoztatása. Csak némileg, 
mert a hozzánk történő kirendelésük nem folyamatos és általában egy hónapra szól. Ezt az 
időtartamot, a tanácselnökök véleményét osztva, nem tartom elegendőnek, hiszen a megyei 
bíróságok hatáskörébe utalt, döntően nehéz megítélésű ügyek másodfokú felülbírálatának, a 
régiós gyakorlatnak a megismeréséhez  hosszabb időre lenne szükség. 
A Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság fogalmazói közül nyolcan töltöttek gyakorlatot az 
ítélőtáblán.  
Az e tárgyban élő együttműködési megállapodás gyakorlati jövőbeni megvalósításának 
lehetőségére korábban már utaltam. 
 
2007. január 1. napjától hatályba lépett a fogalmazók központi felvételi eljárásáról szóló új, 
2006. évi 5. számú OIT szabályzat. Elkészült a fogalmazók joggyakorlatáról és képzéséről szóló 
11/1999. (X. 6.) IM rendeletet módosító tervezet is.   
 
 
9. A bíróságon kívüli munkavégzés szabályozása, ezek alkalmazása és megvonásának 
tapasztalatai. 
 
Bíróságon kívüli munkavégzés engedélyezésére az ítélőtáblán nem került sor. 
 
 
10. A panaszügyintézés gyakorlata, az abból leszűrhető tapasztalatok. 
 
A Győri Ítélőtábla működésével, a bírák tevékenységével, magatartásával összefüggő, tartalmát 
tekintve panasznak minősíthető beadvány nem érkezett. 
Az összesen 22 beadvány közül 5 volt olyan, amely az illetékességi területünkhöz tartozó 
bíróságok működésével volt összefüggő. Ezeket továbbítottuk az adott megyének. 
Tájékoztatást kértek 13 iratban, elnöki, illetve további elnöki intézkedést nem igényelt 4 irat. 
 
Soron kívüli ügyintézés iránt a bázis évben 21, most  25 kérelem érkezett. 
Ezekből elutasításra került 14, a kérelem benyújtásakor már elintézésre vagy kitűzésre került  6 
ügy, míg 5 ügyben rendeltem el soron kívüli ügyintézést (a bázis évben ez 3 ügy volt.) 
 
 
11. Az OIT előző évi tájékoztatóra vonatkozó, valamint az OIT-nak az ítélkezési 
tevékenységhez kapcsolódó belső határozatainak teljesítése vagy elmaradásának oka. A 
bíróság elnöke által a következő évre kitűzött célok, feladatok. 
 
Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács a 2006. július 4-én hozott belső határozatával 
elfogadta az ítélőtábla 2005. évi tevékenységére vonatkozó tájékoztatómat. A belső határozat 
további, végrehajtásra, teljesítésre vonatkozó előírást a Győri Ítélőtáblára nézve nem tartalmaz. 
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A következő évben várjuk az illetékességi területünkhöz tartozó megyei bíróságok fogalmazóit 
szakmai gyakorlatra, ezzel szeretnénk élővé tenni a megyei bíróságokkal megkötött 
együttműködési megállapodásunkat. 
 
A következő évre kitűzött, elsőrangú, de központi intézkedést igénylő javaslatomat az alábbiak 
előre bocsátásával  teszem meg: 
 
Az OIT a 2002. évi 90. számú belső határozatában döntött az elsőként felállított három 
ítélőtábla engedélyezett létszámáról. Ebben a Fővárosi Ítélőtábla bírói álláshelyeinek számát 
77, (ebből 22 a tanácselnök) a Pécsi Ítélőtábláét 14 (ebből tanácselnök 4) a Szegedi Ítélőtábláét 
pedig 21 (ebből tanácselnök 5) főben határozta meg. 
Az OIT. a 2004. évi 85. számú határozatában döntött arról, hogy az újonnan felállított két 
ítélőtábla közül a Debreceni Ítélőtábla engedélyezett bírói létszáma 25 (ebből 5 tanácselnök) a 
Győri Ítélőtábláé pedig 16 (ebből tanácselnök 3.)  
Ez utóbbi létszám meghatározását megelőzte egy előterjesztés, amely a Győri 
Ítélőtáblára 700-900 civilisztikai és 500-540 büntető ügy érkezését prognosztizálta. Ehhez 
képest a működésünk első évében érkezett 1521 civilisztikai és 623 büntető, míg a 2006. 
évben 1523 civilisztikai és 674 büntető ügy. A prognózis nagyságrendekkel alatta maradt 
a valóságos érkezésnek. 
Utóbb módosult a Fővárosi Ítélőtábla engedélyezett bírói létszáma a jelenlegi 84 főre.(további 2 
tanácselnöki és 5 bírói álláshely a 2003/144.(XI.25. belső határozattal). 
A Pécsi Ítélőtábla további egy bírói álláshelyet kapott 2004. január1-től, így ott a bírói 
álláshelyek száma jelenleg 15 fő. 
Az alábbiakban összevetem ezeket az adatokat az ügyérkezés adataival. 
 
Az ítélőtáblákhoz rendszeresített összes bírói álláshely 161 fő.  
 
A Fővárosi Ítélőtáblánál van ennek 52.1%-a, míg  az összes ügyérkezésnek 59.8 %-a.  
A Debreceni Ítélőtáblánál van ennek 15.5%-a, az összes ügyérkezésnek 12.6 %-a . 
A Győri Ítélőtáblánál van ennek  9.9%-a, az összes ügyérkezésnek 11.7%-a .  
A Szegedi Ítélőtáblánál van ennek 13%-a, az összes ügyérkezésnek 9.7%-a. 
A Pécsi Ítélőtáblánál van ennek 9.3%-a, az ügyérkezésnek pedig 6.2 %-a. 
 
A tanácselnöki álláshelyek száma az ítélőtáblákon összesen 41. 
 
A Fővárosi Ítélőtáblánál van ennek     58.5 %-a, az összes  ügyérkezésnek 59.8%-a. 
A Debreceni Ítélőtáblánál van ennek   12.1 %-a, az összes ügyérkezésnek 12.6%-a. 
A Győri Ítélőtáblánál van ennek            7    %-a az összes ügyérkezésnek 11.7 %-a. 
A Szegedi Ítélőtáblánál van ennek      12.1%-a,  az összes ügyérkezésnek  9.7 %-a. 
A Pécsi  Ítélőtáblánál van ennek           9.7%-a,  az összes ügyérkezésnek 6.2 %-a. 
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A bírói létszám alapul vételével ítélőtáblánként összevetettem az egy bíróra eső 
ügyérkezést. 
 
A Fővárosi Ítélőtáblára érkezett összesen 9012 ügy, bíráként 110 ügy. 
A Debreceni Ítélőtáblára érkezett összesen 2125 ügy, bíránként  85 ügy. 
A Győri Ítélőtáblára érkezett összesen 2197 ügy, bíránként 137 ügy. 
A Szegedi Ítélőtáblára érkezett összesen 1616 ügy, bíránként 77 ügy. 
A Pécsi Ítélőtáblára érkezett összesen 1043 ügy, bíránként  70 ügy. 
 
Ennek az adatsornak azért is szemléltető ereje van, mert az ítélőtáblákon minden ügyben csak 
bírói hatáskörben hozható döntés és súlyos aránytalanságot mutat, ha egy bíróra jutóan az 
egyik bíróságon 30 %-kal több, vagy éppen dupla annyi ügy érkezik, mint másutt. 
Ezek az adatok lényegében azonosak az elmúlt évi ügyérkezés és bírói létszám adataival, így 
alaposan arra engednek következtetni, hogy a Győri Ítélőtábla engedélyezett bírói 
álláshelyeinek száma az ügyérkezéshez, ügyteherhez képest nem megfelelően került 
megállapításra. 
 
Mielőtt központi döntést igénylő javaslatomat megtenném, át kell tekintenem, hogy az adott 
létszám mellett a saját  munkaszervezésünkkel megtettünk-e mindent a színvonalas és  
időszerű ítélkezés érdekében? 
 
A beszámolóm 12. oldalán jeleztem, hogy bíróságunkra 2197 ügy érkezett, 53 üggyel több, mint 
a bázis évben. Ugyanakkor befejeztünk 2035 ügyet, amely 305 üggyel több, mint az elmúlt 
évben és az összes érkezésnek 92.6%-a.(A bázis évben ez 80.6.% volt.) 
Változatlan létszám mellett mindkét ügyszakban nőtt a tárgyaló tanácsok száma, a tárgyalási 
napok száma, a kitűzött ügyek száma, a tárgyalt ügyek száma, a befejezett peres és peren 
kívüli ügyeké. Ennek ellenére mindkét ügyszakban a folyamatban maradt  peres ügyek száma a 
duplájára vagy annál is nagyobb mértékben emelkedett és nőtt a befejezett és a folyamatban 
lévő ügyek pertartama is.      
 
A büntető ügyszakban működő egy tanács mellett szükség lenne a kollégiumvezető 
tanácselnöklése mellett további egy tanács működtetésére, így a perek időszerű intézése és a 
kiemelkedően magas számú peren kívüli ügy megosztása is biztosítható lenne. Ehhez azonban 
egy bírói álláshely rendszeresítése szükséges. 
 
A civilisztikai ügyszakban egy tanácselnöki álláshellyel további egy tanács részben a peres 
ítélkezés időszerűségét, részben a nagyszámú (az ügyérkezés 70%-át kitevő) peren kívüli 
ügyek időszerű intézését és arányosabb megosztását tenné lehetővé. Ehhez azonban egy 
tanácselnöki álláshely rendszeresítése szükséges. Természetesen változatlanul szükség lesz 
emellett is a vezetők (elnök, helyettes, kollégiumvezető) részvételére az ítélkezésben, amelynek 
mértékét a 7. számú táblázatban bemutattam.  
 
Ezért központi intézkedést igénylő javaslatom, hogy az Országos Igazságszolgáltatási 
Tanács 2008. január 1-jei hatállyal egy 10. fizetési fokozatú tanácselnöki és egy 8. fizetési 
fokozatú bírói álláshelyet rendszeresítsen a Győri Ítélőtáblán. 
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Ö s s z e g z é s : 
 
A 2006. év volt az első, amikor már kizárólag az ítélőtáblai ítélkezési feladatokra 
összpontosíthattunk. A részletesen elemzett statisztikai adatok igazolják, hogy jelentős teher 
hárult a Győri Ítélőtáblára a hatásköri szabályokkal az ítélőtáblákhoz rendelt ügyek 
elintézésében. A rendelkezésünkre álló bírói létszám teljes kihasználása, a befejezések 
számának megduplázódása ellenére romlottak az időszerűségi mutatóink. Nem elsősorban a 
bírói munkateher aránytalansága az oka annak, hogy hangsúlyos szerepet szántam a 
beszámolóban az ügyteherhez nem igazodó bírói létszámunknak. Ennél sokkal fontosabb 
annak kiemelése, hogy ennek az aránytalanságnak a fenntartása mellett az ítélkezésnek ezen a 
szintjén sem lesz biztosítható az ügyek ésszerű időben történő befejezése. Ez pedig rövid időn 
belül az igazságügyi reform egyik, talán legfontosabb céljának megvalósítását teszi 
lehetetlenné. Ez az aránytalanság – s ennek kihangsúlyozása az összes érv közül a 
legfontosabb – a jogkereső állampolgárok számára azt eredményezi, hogy nagyon eltérő 
esélyekkel jutnak ügyükben jogerős döntéshez csupán attól függően, hogy melyik ítélőtábla 
illetékességi területéhez tartoznak. Ez pedig nem jelent mást, mint annak a - bíróságok közötti - 
egyenlőtlen munkatehernek a megjelenését és  konzerválását az újonnan felállított bírósági 
szinten is,  ami az alacsonyabb szintű bíróságok között már évtizedek óta fennáll és amelynek 
megszüntetésére az Országos Igazságszolgáltatási Tanács évek óta törekszik.  
 
Ehelyütt utalok arra, hogy az OIT a 208/2004 (XII.7.) határozatával a Győri Ítélőtábláról 2005. 
január 1. napjától átcsoportosított a Pest Megyei Bíróságra két bírói álláshelyet. Ez a 
működésünk megkezdésének évében és napján történt. Ekkor még nem álltak és nem is 
állhattak rendelkezésre konkrét adatok az ítélkezési tevékenységét akkor megkezdő bíróság 
szükséges és elégséges létszám-igényéhez. A két éves működés tükrében azonban 
megállapítható, hogy a Győri Ítélőtábla bírói létszáma az ítélőtáblák között megoszló 
ügyteherhez, az ügyérkezéshez viszonyítva nem felel meg az időszerű ítélkezés 
követelményének, szükségünk van a két bírói álláshelyre. 
 
Bírótársaimnak és az ítélőtábla minden dolgozójának köszönöm a 2006. évi munkáját. 
 
A Győri Királyi Ítélőtábla egykori elnökének, Sólyom Andornak szavait idézve vallom, hogy  
 
„a fáradhatatlan munkásság és lankadatlan ügyszeretet nem keresi és nem kívánja a dicséretet, 
ez a munkásság eléri önmagát.” 
 
G y ő r , 2007. május 11. napján                                          
 
 
 
                                                                             Dr. Havasiné dr. Orbán Mária  


