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Tisztelt Kollégám! 

 

 Bevezető 

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló, 2011.évi CLXI. tv.(Bszi.) 119.§ k) pontja a 
bíróság elnökeként kötelez arra, hogy évente egyszer tájékoztassam az OBH elnökét, valamint 
a bírótársaimat és a bíróság más dolgozóit a bíróság működéséről. 

A tájékoztatási kötelezettségemnek az OBH elnökének az 1/2013.(II.5.) OBH elnöki 
ajánlásában foglaltak szerint teszek eleget, az ajánlás 1.7. pontjában írt azon felhatalmazással 
élve, hogy a tájékoztató tartalmára vonatkozó javaslatokat az ítélőtábla elnöke a táblabíróság 
sajátosságainak megfelelően alkalmazza.  

 

A bíróság személyi állománya  

A bíróság létszámhelyzetének általános alakulása  

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.évi 
CLXI. törvény 76.§ (3) bekezdés d) pontja alapján a Győri Ítélőtábla bírói karának létszámát (a 
vezetőkkel együtt) 18 főben, az igazságügyi alkalmazottakét 37 főben, összesen 55 főben 
határozta meg. 

Megnevezése Engedélyezett 

 

2014. január 1-én. 

Ideiglenes 
engedélyezett 

 

Betöltött 

 

2014. december 31-én 

Eltérés Megjegyzés 

Bíró 18  20 +2  

Titkár 4  4   

Felsőfokú 
tisztviselő 

10  8 -2  

Középfokú 
tisztviselő 

14  14  
 

 

Írnok 1  1   

Fizikai 
alkalmazott 

8  8  
2 álláshelyen 4 fő 
részfoglalkozású 

Összesen 55  55   

 

Az engedélyezett bírói álláshelyek száma a beszámolási időszakban nem változott. Dr. 
Ábrahám Éva tanácselnök és dr. Vajda Edit bíró kinevezésével a betöltött bírói álláshelyek 
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száma az engedélyezett 18 fővel szemben 20-ra emelkedett 2013 májusa óta. Az OBH 
elnöke a 439/2013.(XI.11.) OBH. számú határozatával a Veszprémi Törvényszék bíráját, dr. 
Németh Balázst 2014. január 1-től 2014. június 30-ig, majd a határidő  lejártát megelőzően 
2015. évre is kirendelte a Győri Ítélőtáblára a büntető ügyek intézésére. Ezzel a beszámolás 
évében a ténylegesen ítélkező bírák létszáma 21 volt. 

 

A bírósági vezetői beosztások 

Az ítélőtáblán az engedélyezett 18 bírói álláshelyből egy elnöki (dr. Havasiné dr. Orbán Mária) 
egy elnökhelyettesi (dr. Világi Erzsébet) két kollégiumvezetői (dr. Zámbó Tamás polgári és dr. 
Széplaki László büntető kollégiumvezető) és négy engedélyezett tanácselnöki, összesen nyolc 
vezetői álláshely van. 

 

A négy engedélyezett tanácselnöki álláshelyből egy a büntető, három a civilisztikai ügyszakban 
került rendszeresítésre.  

Az ítélőtábla egészére számítva az egy vezetői (elnök, helyettes, két kollégiumvezető) 
beosztásra jutó engedélyezett (14) bírói létszám 3,5, míg a tényleges arány 4. 

A büntető ügyszakban ítélkező bírók létszáma a decemberi állapot szerint 8, a civilisztikai 
ügyszakban ítélkező bírák létszáma 13. 

A beszámolási évben is megbízással látta el a büntető tanácselnöki feladatokat dr. Zólyomi 
Csilla. 

 

A bírói létszámhelyzet 

Az engedélyezett 18 bírói álláshelyből 10 a beosztott bírói álláshely.  

A bírósági eljárások ésszerű időn belül való befejezésének biztosítása érdekében egyes bírói 
álláshelyek betöltésének átmeneti szabályairól szóló 2011.évi CXXXI. törvény alapján dr. Vajda 
Edit 2012. március 15-től – pályázatának kedvező elbírálását követően – áthelyezést nyert az 
ítélőtáblára.  

Dr. Ábrahám Évának a kényszernyugdíjazását követő ismételt kinevezésére 2013. május 8. 
napján került sor. Az engedélyezett 18 fő álláshelyhez képest ez a két álláshely került 
nyilvántartásra „túlbetöltésként”.  A 20, ténylegesen ítélkező bíró mellett további egy bíró pedig 
a fent írtak szerint kirendeléssel látta el feladatait. 

A Győri Ítélőtáblán minden bíró – a vezetők is – rendszeres ítélkezési tevékenységére 
figyelemmel dolgoztuk fel a nemek szerinti megoszlást és a gyakorlati időt.  

A bírák nemek szerinti megoszlása:10 nő és11 férfi. 

A bírói gyakorlati idő szerint 10-15 év 4 fő, 15-20 év 7 fő, 20-25 év 4 fő 25-30 között 2 fő és 30-
35 között 4 fő. 

A bírósági alaptevékenységen túl megbízást kapott a sajtószóvivői feladatok ellátására egy bíró, 
dr. Ferenczy Tamás.  
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A bírósági titkári létszámhelyzet 

Az engedélyezett és a betöltött titkári álláshelyek száma 4. Az engedélyezett egy bíróra eső 
engedélyezett titkár aránya 0,22. A tényleges bírói létszám- tényleges titkári létszám aránya 
0,19.  

A titkári állásokat nők töltik be, akik közül két titkárnak hat, egynek négy, egynek pedig három 
éves a titkári gyakorlati ideje. 

 

A fogalmazói létszámhelyzet 

Az ítélőtáblán nincs szolgálati viszonyban bírósági fogalmazó. 

 

A bírósági ügyintézői létszámhelyzet 

A 4 bírósági ügyintézői álláshelyből két üres álláshelyünk volt 2014. december 31-én.  

Mindkét bírósági ügyintézői álláshelyet nő tölti be. Gyakorlati idő szerinti megoszlás: 1 fő 19 év, 
1 fő 8 év gyakorlattal rendelkezik. 

 

Az egyéb igazságügyi alkalmazottak létszámhelyzete 

A bírósági ügyintézőkön felüli tisztviselők, írnokok 21 engedélyezett álláshelyét betöltöttük, az 
engedélyezett egy bíróra eső engedélyezett tisztviselők, írnokok aránya 1,16, míg a tényleges 
bírói arányra vetített tényleges tisztviselői, írnoki arány 1. 

Az egyéb igazságügyi alkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatottak közül kettő férfi, a többi nő. 
A gyakorlati idő megoszlása: 5 év alatt 4 fő, 5-10 év között 7 fő, 15-20 év között 3 fő, 20-25 év 
között 5 fő, 25-30 év között 2 fő.  

A 8 engedélyezett fizikai álláshelyet is betöltöttük azzal, hogy 2 álláshelyen 4 főt 
részfoglalkozásban alkalmaztunk. 

 

Álláshely túl-betöltés a fent részletezettek szerint két bírói álláshelyet érintően volt a 
bíróságon.  
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 1. sz. táblázat 

Érkezett Befejezett Folyamatban maradt

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014

Polgári per 291 232 163 312 283 239 197 146 70

Gazdasági per 153 98 77 170 107 104 65 56 29

Büntető per 104 111 90 96 113 139 98 96 47

Katonai tanácsok peres ügyei 0 0 0 0 0 0 0

Peres ügyek összesen 548 441 330 578 503 482 360 298 146

Polgári nemperes 274 278 424 282 296 350 39 21 95

Gazdasági nemperes 509 478 393 583 539 398 156 95 90

Büntető nemperes 369 362 414 368 355 414 38 45 45

              ebből: nyomozási bíró feladatkörébe 

tartozó ügy
34 18 28 33 20 27 2 0 1

ebből: előzetes letartóztatás 175 178 154 175 175 157 16 19 16

Katonai tanácsok nemperes ügyei 0 0 0 0 0 0 0 0 0

              ebből: nyomozási bíró feladatkörébe 

tartozó ügy
0 0 0 0 0 0 0 0

ebből: előzetes letartóztatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nemperes ügyek összesen 1152 1118 1231 1233 1190 1162 233 161 230

Peres és nemperes ügyek együtt 1700 1559 1561 1811 1693 1644 593 459 376

Polgári 306 280 295 311 286 288 19 13 20

Gazdasági 19 23 14 21 23 15 1 1 0

Büntető (katonaival) 138 106 98 148 100 98 5 13 11

Összesen 463 409 407 480 409 401 25 25 31

Peres 10 12 15 21 18 17 16 10 8

Nemperes 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Összesen 10 12 15 21 18 17 16 10 8

Mindösszesen 2173 1980 1983 2312 2120 2062 634 494 415

Peres ügyek mindösszesen 558 453 345 599 521 499 376 308 154

Ítélőtáblák összesen 17876 18000 18298 17854 17530 18859 4790 5260 4699

Az országosból részesedés 

aránya, százalékban
12,2 11,0 10,8 12,9 12,1 10,9 13,2 9,4 8,8

Ítélőtáblák összesen peres 6233 6108 4774 6053 5613 5549 2776 3271 2496

A peres országosból részesedés 

aránya, százalékban
9,0 7,4 7,2 9,9 9,3 9,0 13,5 9,4 6,2

* A közigazgatási peres és nemperes ügyek 2012. évi ügyforgalmi adatait - az összehasonlíthatóság érdekében - a jelenleg hatályos Bszi. figyelembevételével, a

törvényszékek másodfokú ügyforgalmi adatainál kell számba venni. Az országos adatok is így szerepelnek a táblázatban.

Győri Ítélőtábla ügyforgalma

Első fokú nemperes ügyek*

Harmadfokú büntető ügyek

Az ügy tárgya

Fellebbezett, másodfokú ügyek*
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A táblázat mutatóiból levonható legfontosabb megállapítások: 

 

Az összes érkezést tekintve 

A 2012. évihez képest 2013-ban 306-tal csökkent, majd 2013-hoz képest 2014-ben 3-mal nőtt 
az érkezés. Az érkezés csökkenő tendenciájának egyik okaként megjelöltem a Zalaegerszegi 
Törvényszék átcsatolását a Pécsi Ítélőtáblához, amely 2011. március 1-től következett be. A 
másik ok a hatásköri változásban jelölhető meg, melynek hatása a peres érkezést tovább 
csökkentette mindkét ügyszakban, bár a teljes érkezés a 2013-as adattal azonosnak 
tekinthető. 

Az összes befejezést tekintve: 

Az érkezés csökkenését követte a befejezések csökkenése, hiszen a 2012.évi befejezésünkhöz 
képest 262-vel csökkent a befejezés 2013-ban. Ugyanakkor 2014-ben 58-cal volt kevesebb az 
előző évinél. Miután további csökkenést mutat a peres érkezés főként a polgári ügyszakban, és 
lényegesen csökkent a felszámolási nemperes érkezés is, ennek megfelelően e két területen a 
befejezések száma is csökkent. 

 

Az összes folyamatban maradt ügyet tekintve 

A csökkenő érkezés és befejezés mellett jelentősen csökkent a folyamatban maradt ügyek 
száma is, 2012-ről 2013-ra 183-mal, míg 2013-ról 2014-re 79-cel. A folyamatban maradt ügyek 
csökkenő tendenciája az érkezések csökkenésével és az érkezést meghaladó számú 
befejezéssel magyarázható. 

 

Az eltelt évek gyakorlatának megfelelően most is részletesen kívánom értékelni a 2014. év 
számszerű adatait a bázisévnek számító 2013. évhez viszonyítva.  

 

Ezek az adatok összességében úgy értékelendők, hogy az összes érkezés a bázisévet 
jelentő 2013. év érkezésével szinte azonosnak (100,15%) tekintendő. Az előző évi 
befejezéshez képest némileg (97,26%) csökkent a befejezés, de csökkent a folyamatban 
maradt ügyek száma is a bázis év 84 %-ára. Az érkezésnél ismét többet fejeztünk be 79 
üggyel (104 %). 

 

Mindez ügyszakonként, a bázisévhez viszonyítva 

Büntető ügyszakban  

Az elmúlt év január 1. napjától öt előadó bíró teljesített szolgálatot, akik a kollégiumvezető, egy 
kinevezett és egy megbízott tanácselnök vezetésével kettő és fél tanácsban ítélkeztek.  Az 
egész évre vetített, összességében 2,2 tárgyaló tanácshoz érkezett összesen 617 ügy, ami a 
bázisévi 591 ügyhöz képest 26-tal több. Csökkenést a peres érkezés mutat (összesen 18 
perrel), míg a nemperes érkezés nőtt.  A befejezések száma 668, ami 82-vel több, mint a bázis 
évben. Ezen belül 25-tel nőtt a peres befejezések száma.  
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 Az érkezett 105 per a teljes érkezés 17%-a, míg a bázisévben ez 123 per volt, a teljes érkezés 
20,8%-a. A harmadfokú fellebbezett peres ügyek érkezési száma 12-ről 15-re nőtt. 

A fellebbezett nemperes érkezés a bázisévben 468 volt, most 512, azaz az érkezés nőtt. A 
befejezés is lényegesen nőtt (455-ről 512-re). Most is, miként a bázisévben, mindösszesen 56 
nemperes ügy maradt folyamatban. 

A nemperes ügyek között 98 a bíróság kijelölése, ez az érkezett nemperes ügyek 19%-a (a 
bázisévben ez 100 ügy, azaz 21,3%). Az előzetes letartóztatással kapcsolatos fellebbezések 
tárgyában érkezett 157 ügy, ez a nemperes ügyek 30,6%-a, ami a bázisévben 175 ügy,  a 
nemperes ügyek 38 %-a volt. Az elmúlt évben 18, míg a bázisévben 22 perújítási indítvány 
érkezett.  

A bázisévben és most sem érkezett az eljárás elhúzódása miatt kifogás. 

Az összes befejezés a tavalyi 113 %-a, az érkezésnek pedig 108%-a. 

A büntető ügyszakban bíráink az érkezésnél és a bázisévinél is több ügyet fejeztek be. A 
folyamatban maradt ügyek száma lényegesen (162-ről 111-re, azaz 51-gyel) csökkent. 
Ezen belül a folyamatban maradt perek száma is lényegesen (51-gyel) csökkent (106-ról 
55 perre). 

 

Ebben az ügyszakban a folyamatban maradt ügyek százalékos aránya a bázisévben 
folyamatban maradthoz képest 68,5%. 

 

Civilisztikai ügyszakban  

A beszámolás teljes évében három kinevezett tanácselnök, a kollégium vezetője, az ítélőtábla 
elnöke és helyettese látott el tanácselnöki feladatokat az előadó bírók több tanácsban való 
foglalkoztatásával. Az egész évre vetítetten 3,3 tanácsra ebben az ügyszakban összesen 1366 
ügy érkezett, ami 23 üggyel kevesebb a bázisév 1389-es érkezésénél. 

 

Ebből a peres érkezés tovább csökkent 90-nel, ezen belül a polgári pereké 69-cel, a 
gazdasági pereké 21-gyel. Nőtt azonban a nemperes érkezés a civilisztikai ügyszakon belül. 
Különösen nagy számú növekedést mutatnak a társadalmi szervezetek, alapítványok, 
ahol a bázisév 94-es érkezéséhez képest most 217 ügy érkezett, ami 230%-os emelkedést 
jelent. Az elmúlt évek tendenciájához híven továbbra is jelentős csökkenést mutat a 
felszámolási ügyek száma, a bázisév 360 ügyéhez képest most 261 ügy érkezett, ami 72,5%. 

A polgári szakág érkezése a bázisévi 790 üggyel szemben most 882, ami 92-vel több a 
bázisévi érkezésnél. Ezen belül a peres érkezés 163, ami 69-cel kevesebb a bázis évihez 
képest. A csökkenést tehát most is dominánsan a peres érkezés mutatja. A bírósági kijelölések 
száma néhány üggyel nőtt, a társadalmi szervezetek, alapítványok fellebbezett ügyeinek a 
számáról fent szóltam és 12-vel nőtt az egyéb nemperes ügyek száma. A kifogásoké 8-ról 3-ra 
csökkent. 
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A gazdasági szakág 

A gazdasági szakág érkezése a bázisévi 599 üggyel szemben most 484, ami 115 üggyel 
kevesebb. Ezen belül a peres érkezés 77, ami 21-gyel kevesebb a bázis évihez képest. Itt 
domináns a felszámolási ügyek 99 üggyel csökkent érkezése. 

 

Összesen 1394 ügyet fejezett be ez az ügyszak, ami 140-nel kevesebb a bázis évinél. Ebből 
877 a polgári ügy, ami 12-vel több a bázis évinél, míg a gazdasági ügyszakban a bázisévi 669 
befejezéshez képest 517 ügyet fejeztek be, azaz 152-vel kevesebbet. A gazdasági peres 
befejezés lényegében a bázisévivel azonos, viszont a felszámolási ügyek csökkenő érkezése 
miatt lényegesen kevesebb a befejezés is, hiszen a bázisévben 406, az elmúlt évben pedig 287 
ügy nyert befejezést, azaz 119-cel kevesebb. A polgári peres befejezés 44-gyel, a gazdasági 
peres befejezés 3-mal kevesebb, perből tehát összesen 47-tel csökkent a befejezés. A „nem 
peres” befejezés adja a további 93-mal csökkent befejezést. Ezen belül is a legjelentősebb a 
felszámolási ügyek csökkent érkezését követő csökkent befejezése.  

Az összes peres érkezés 240, ami az összes civilisztikai érkezésnek 17,6%-a, a bázisévben ez 
330 per volt,az összes civilisztikai érkezésnek akkor 24 %-a. 

Az adatok mutatják a peres érkezés szakágon belüli jelentős csökkenését. 

 Az ügyek zömét (82,4 %-át) kitevő nem peres ügyből összesen 287 bíróság kijelölése 
tárgyában érkezett, ami a teljes érkezésnek most 21 %-a.  

Az összes befejezés civilisztikában most a tavalyi befejezés 91 %-a, míg az   érkezésünk  
102 %-a. 

A folyamatban maradt ügyek száma tovább csökkent, 332-ről 304-re.(Ez a bázisév 91%-a).    

 

Az ítélőtábla összesített ügyforgalmi adataiból lényeges kiemelni, hogy míg 2013-ban 494 
ügy maradt folyamatban az év végén, most ez 415 ügy, amely a bázisév 84%-a. 

 

 

Ügyérkezés, befejezés, folyamatban maradt ügyek tárgyévi általános és lényegi adatai 
országos összehasonlításban 

Az összehasonlítást természetesen az ítélőtáblák érkezési, befejezési adataival egybevetve 
végeztem el. Ehhez kigyűjtöttem az egyes ítélőtáblákhoz érkezett peres és összes érkezést. 

 Megállapításaim az alábbiak: 

Az ítélőtáblákhoz érkezett összesen 18.104 ügy, ami a bázisévi 18.000 ügyhöz képest csekély 
mértékű növekedést mutat.  

 

Az összes érkezés ítélőtáblánként: 

Fővárosi Ítélőtábla   9326 ügy   a bázisévben 9871 ügy 

Debreceni Ítélőtábla   2697 ügy    a bázisévben 2383 ügy 
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Győri Ítélőtábla       1983 ügy   a bázisévben 1980 ügy 

Pécsi Ítélőtábla        1579 ügy    a bázisévben 1548 ügy 

A Szegedi Ítélőtábla   2519 ügy    a bázisévben 2218 ügy 

 

Befejezés 

Fővárosi Ítélőtábla   9949 ügy    a bázisévben 9093 ügy 

Debreceni Ítélőtábla   2644 ügy    a bázisévben 2467ügy 

Győri Ítélőtábla   2062 ügy    a bázisévben 2120 ügy 

Pécsi Ítélőtábla   1580 ügy    a bázisévben 1777 ügy 

Szegedi Ítélőtábla   2448 ügy    a bázisévben 2073 ügy 

 

A 2014. évi összes ügyérkezés megoszlása az ítélőtáblák között: 

Fővárosi Ítélőtábla  51,5 % (bázisév 54,8 %) (80 bíró) 9326 ügy 

Debreceni Ítélőtábla  14,8% (bázisév 13,2 %)   (24 bíró) 2644 ügy 

Győri Ítélőtábla  11 %   (bázisév   11 %) (18 bíró) 1983 ügy  

Szegedi Ítélőtábla  14  % ( bázisév 12%)  (21 bíró) 2448 ügy  

Pécsi Ítélőtábla  8,7  % (bázisév  8,6 %) (16 bíró) 1579 ügy  

 

A 2014. évi összes (18683) befejezés megoszlása az ítélőtáblák között: 

Fővárosi Ítélőtábla:  9949 ügy az összes befejezés 53,2 % (tavaly 52 %) 

Debreceni Ítélőtábla:  2644 ügy az összes befejezés 14% (tavaly 14 %) 

Győri Ítélőtábla:  2062 ügy az összes befejezés 11 % (tavaly 12 %)  

Szegedi Ítélőtábla:  2448 ügy az összes befejezés 13 % (tavaly 11,8 %) 

Pécsi Ítélőtábla:  1580 ügy az összes befejezés 8,4 % (tavaly 10 %). 
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Az engedélyezett bírói álláshely 

Fővárosi Ítélőtábla  80 bíró  

Debreceni Ítélőtábla  24 bíró 

Győri Ítélőtábla  18 bíró 

Pécsi Ítélőtábla  16 bíró 

Szegedi Ítélőtábla  21 bíró 

 

Érkezés 

Fővárosi Ítélőtábla:  9326 ügy ebből civilisztika 7392  büntető 1934  

Debreceni Ítélőtábla:  2697 ügy ebből civilisztika 1768  büntető 929  

Győri Ítélőtábla:  1983 ügy ebből civilisztika 1366  büntető 617  

Pécsi Ítélőtábla:  1579 ügy ebből civilisztika 1114  büntető 465 

Szegedi Ítélőtábla:  2519 ügy ebből civilisztika 1734  büntető 785 

 

Befejezés 

Fővárosi Ítélőtábla:  9949 ügy ebből civilisztika 7934   büntető 2015 

Debreceni ítélőtábla:  2644 ügy ebből civilisztika 1749  büntető 895 

Győri Ítélőtábla:  2062 ügy ebből civilisztika 1394  büntető 668 

Pécsi Ítélőtábla:  1580 ügy ebből civilisztika 1108  büntető 472 

Szegedi Ítélőtábla:  2448 ügy ebből civilisztika 1694  büntető 754 

 

Egy bíróra jutó érkezés és befejezés az engedélyezett álláshelyre vetítve 

Fővárosi Ítélőtábla:  Érkezés/bíró: 116 ügy  Befejezés/bíró: 124 ügy 

Debreceni Ítélőtábla:  Érkezés/ bíró: 112 ügy Befejezés/bíró: 110 ügy 

Győri Ítélőtábla:  Érkezés/bíró: 110 ügy  Befejezés/bíró: 114 ügy 

Pécsi Ítélőtábla:  Érkezés/bíró: 98 ügy  Befejezés/bíró:  98 ügy 

Szegedi Ítélőtábla  Érkezés/bíró:119 ügy  Befejezés/bíró:  107 ügy 

Ezt a tájékoztató jellegű számítást ebben az évben arra figyelemmel is elkészítettem, hogy az 
elmúlt év egészében két túlbetöltésünk volt a bírói álláshelyekből. A kirendelésre is figyelemmel 
a számítást elvégeztem a ténylegesen ítélkezett 21 bíróra is. Így a Győri Ítélőtáblán az egy 
bíróra jutó érkezés 94, míg a befejezés 98 ügy. 

 

Arra nézve nincs adatom, hogy az egyes ítélőtáblákon a ténylegesen ítélkező bírák száma 
miként alakult. 
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 Az OBH statisztikai adatszolgáltatása szerint a Fővárosi Ítélőtáblán a tárgyaló tanácsok havi 
átlagos száma összesen 20,37, a Debreceni Ítélőtáblán 4,9, a Győri Ítélőtáblán 5,52, a Pécsi 
Ítélőtáblán 3,73, míg a Szegedi Ítélőtáblán 4,86 volt. 

 

Ekként a Fővárosi Ítélőtáblán egy tanácsra érkezett 458 ügy, a Debreceni Ítélőtáblán 550 ügy, a 
Győri Ítélőtáblán 360 ügy, a Pécsi Ítélőtáblán 423 ügy, míg a Szegedi Ítélőtáblán 514 ügy. 

A továbbiakban a részletező összehasonlítást kizárólag a vidéki ítélőtáblák tekintetében teszem 
meg, mert a Fővárosi Ítélőtábla részben eltérő hatásköri szabályok, másrészt eltérő tanácsbeli 
összetétel mellett ítélkezett, ennek figyelembe vétele meghaladja a beszámolóm kereteit és a 
rendelkezésemre álló adatokat. 

Ezért a továbbiakban a négy ítélőtábla egy engedélyezett bíróra vetített adatait, majd a tárgyaló 
tanácsok havi átlagos számát is alapul véve elemzem az egyes ügyszakok érkezését és 
befejezését. (Az egyes ügyszakokban rendszeresített bírói álláshelyek számát az ítélőtáblák 
elnökei közölték velem egy korábbi tanácskozáson.) 

Debreceni Ítélőtábla büntető ügyszakába érkezett 929 ügy, 11 büntető ügyszakos bíróra. Ez 
bíránként 84 ügy. 

A Győri Ítélőtábla büntető ügyszakába érkezett 617 ügy, 6 engedélyezett büntető bíróra. Ez 
bíránként 103 ügy. Ez az egy túlbetöltésre tekintettel 7 bíróra számítva 88 ügy.  

A Pécsi Ítélőtáblára érkezett 465 büntető ügy 6 bíróra. Ez bíránként 77 ügy. 

A Szegedi Ítélőtábla büntető ügyszakába érkezet 785 ügy 10 bíróra. Ez bíránként 78 ügy. 

 

Az OBH statisztikai adatszolgáltatása szerint a Debreceni Ítélőtábla büntető ügyszakában a 
tárgyaló tanácsok havi átlagos száma 2 volt. Az egy tanácsra érkezett büntető ügyek száma itt 
464. 

A Győri Ítélőtáblán a tárgyaló tanácsok havi átlagos száma 2,22, az egy tanácsra jutó érkezés 
280. 

A Pécsi Ítélőtáblán a tárgyaló tanácsok átlaga 0,86, az egy tanácsra jutó érkezés 540 ügy. 

A Szegedi Ítélőtáblán a tárgyaló tanácsok átlaga 2,26, az egy tanácsra jutó érkezés itt 347 ügy. 

 

A befejezés a tárgyaló tanácsok havi átlagos számával kimutatva: 

Debreceni Ítélőtábla: 447 ügy/tanács, a Győri Ítélőtábla: 303 ügy/tanács, a Pécsi Ítélőtábla: 548 
és a Szegedi Ítélőtábla: 333 ügy/tanács. 

 

A Debreceni Ítélőtábla civilisztikai ügyszakába érkezett 1768 ügy 13 bíróra. Ez bíránként 136 
ügy. 

A Győri Ítélőtábla civilisztikai ügyszakába érkezett 1366 ügy 12 bíróra. Ez bíránként 113 ügy. Az 
egy bírói túlbetöltésre számítva 105 ügy. 
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A Pécsi Ítélőtábla civilisztikai ügyszakába érkezett 1114 ügy 10 bíróra. Ez bíránként 114 ügy. 

A Szegedi Ítélőtábla civilisztikai ügyszakába érkezett 1734 ügy 11 bíróra. Ez bíránként 157 ügy.  

 

Ugyanez a tárgyaló tanácsok havi átlagos számára kimutatva: 

Debreceni Ítélőtábla:   2,91 tanács,  607 ügy/tanács. 

Győri Ítélőtábla:   3,30 tanács,  413 ügy/tanács. 

Pécsi Ítélőtábla:   2,87 tanács,  388 ügy/tanács. 

Szegedi Ítélőtábla:   2,60 tanács,  666 ügy/tanács. 

A Debreceni Ítélőtábla civilisztikai ügyszakában 1749 ügyet fejezett be 13 bíró, ez bíránként 134 
befejezés. 

A Győri Ítélőtábla civilisztikai ügyszakában 1394 ügyet fejezett be 12 bíró, ez bíránként 116 ügy. 
Az egy bírói túlbetöltésre számítva 107 ügy.  

A Pécsi Ítélőtábla civilisztikai ügyszakában 1108 ügyet fejezett be 10 bíró, ez bíránként 110 ügy. 

A Szegedi Ítélőtábla civilisztikai ügyszakában 1694 ügyet fejezett be 11 bíró, ez bíránként 154 
ügy. 

 

Ugyanez a tárgyaló tanácsok havi átlagos számára kimutatva: 

Debreceni Ítélőtábla:  601 ügy/tanács 

Győri Ítélőtábla:  422 ügy/tanács 

Pécsi Ítélőtábla:  386 ügy/tanács 

Szegedi Ítélőtábla:  651 ügy/tanács 

 

A fenti elemzésből lényeges kiemelni, hogy változatlanul kérdéses, hogy az egyes ítélőtáblák 
miként számítják azokat a tárgyaló tanácsokat, amely alapján elkészül a tárgyaló tanácsok havi 
átlagos számára vonatkozó OBH statisztikai összesítés. Az azonos elvek hiányára utal, hogy a 
Debreceni Ítélőtábla engedélyezett 24 bírája mellett a tárgyaló tanácsok összesített havi átlaga 
4,9, míg a Győri Ítélőtáblán ez 21 bíró ítélkezése mellett 5,52, a 21 bíróval ítélkező Szegedi 
Ítélőtáblán 4,86. Érthetetlen, hogy a 11 büntető bíróval ítélkező Debreceni Ítélőtáblán ez az 
átlag 2,00, a 10 büntető bíróval ítélkező Szegedi Ítélőtáblán 2,26, akárcsak a 7 büntető bíróval 
ítélkező Győri Ítélőtáblán. 

A tárgyaló tanácsok számításától függ minden további adat; az egy tanácsra jutó érkezés, 
befejezés, a tárgyalási napok havi átlaga. Alapvető ezért ennek egységes szempontok szerinti 
számítása, amelynek ismételt egyeztetését látom indokoltnak és vetem fel majd az ítélőtáblai 
elnöktársaimnak. Ez az oka annak, hogy ismételten elvégeztem most a számításokat egy 
engedélyezett bírói álláshelyre számítva, mivel az ítélőtáblán minden ügy bírói hatáskörbe 
tartozik. Természetesen tudva azt, hogy tájékoztató jellegű csak ez a számítási mód is.  

Összegzésként megállapítható, hogy az illetékességi területnek a változása a Szegedi és a 
Debreceni Ítélőtáblát illetően az érkezés és befejezés növekedését hozta, míg a vidéki 
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ítélőtáblák között a Győri Ítélőtábla az érkezés, befejezés tekintetében harmadik helyen áll, a 
Pécsi Ítélőtáblát megelőzve. 

 

 

Az időszerűségi adatok alakulása: 
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2014-ben befejezett ügyek pertartam szerinti megoszlása a másodfokra érkezéstől számítva 

Bázis év 2014 Bázis év 2014 Bázis év 2014 Bázis év 2014 Bázis év 2014 Bázis év 2014 Bázis év 2014

593 614 76 130 130 96 60 29 4 1 2 7

68,6% 70,0% 8,8% 14,9% 15,0% 10,9% 6,9% 3,3% 0,5% 0,1% 0,2% 0,8%

56 26 32 83 129 93 60 29 4 1 2 7

19,8% 10,9% 11,3% 34,7% 45,6% 38,9% 21,2% 12,1% 1,4% 0,5% 0,7% 2,9%

327 250 157 147 170 109 11 9 2 2 2 0

48,9% 48,4% 23,5% 28,4% 25,4% 21,1% 1,6% 1,7% 0,3% 0,4% 0,3% 0,0%

16 14 22 38 63 44 4 6 1 2 1 0

14,9% 13,5% 20,6% 36,5% 58,9% 42,3% 3,8% 5,8% 0,9% 1,9% 0,9% 0,0%

920 864 233 277 300 205 71 38 6 3 4 7

60,0% 62,0% 15,2% 19,9% 19,5% 14,7% 4,6% 2,7% 0,4% 0,2% 0,3% 0,5%

72 40 54 121 192 137 64 35 5 3 3 7

18,5% 11,7% 13,8% 35,3% 49,2% 39,9% 16,4% 10,2% 1,3% 0,9% 0,8/% 2,0%

447 525 21 40 52 74 62 28 4 0 0 1

76,3% 78,6% 3,6% 6,0% 8,9% 11,1% 10,5% 4,2% 0,7% 0,0% 0,0% 0,1%

5 17 7 30 48 68 50 23 3 0 0 1

4,4% 12,3% 6,2% 21,6% 42,5% 48,9% 44,2% 16,5% 2,7% 0,0% 0,0% 0,7%

0 3 1 4 4 5 12 5 1 0 0 0

0,0% 17,7% 5,6% 23,5% 22,2% 29,4% 66,6% 29,4% 5,6% 0,0% 0,0% 0,0%

1367 1389 254 317 352 279 133 66 10 3 4 8

64,4% 67,4% 12,0% 15,4% 16,6% 13,5% 6,3% 3,2% 0,5% 0,1% 0,2% 0,4%

77 60 62 155 244 210 126 63 9 3 3 8

14,8% 12,0% 11,9% 31,1% 46,8% 42,1% 24,2% 12,6% 1,7% 0,6% 0,6% 1,6%
521ebből peres 499

668

2120

669

Civilisztika

2062Összesen

139

18 17

390 343

586

113

Büntető

ebből peres III. fok

ebből peres II. fok

Gazdasági

ebből peres

ebből peres

1534 1394

ebből peres

517

104

283 239

Polgári 865 877

Ügyfajták / Pertartam
Összesen

107

0-3 hónap 3-6 hónap 6-12 hónap 1-2 év között 2-3 év között 3 év felett
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Folyamatban maradt ügyek pertartam szerinti megoszlása a másodfokra érkezéstől számítva 

Bázis év 2014 Bázis év 2014 Bázis év 2014 Bázis év 2014 Bázis év 2014 Bázis év 2014 Bázis év 2014

84 129 25 33 48 19 16 4 3 0 4 0

46,7% 69,7% 13,9% 17,8% 26,7% 10,3% 8,9% 2,2% 1,6% 0,0% 2,2% 0,0%

50 35 25 13 48 18 16 4 3 0 4 0

34,2% 50,0% 17,1% 18,6% 32,9% 25,7% 11,0% 5,7% 2,1% 0,0% 2,7% 0,0%

74 73 41 31 30 13 6 0 1 1 0 1

48,7% 61,3% 27,0% 26,2% 19,7% 10,9% 3,9% 0,0% 0,7% 0,8% 0,0% 0,8%

15 11 15 11 19 5 6 0 1 1 0 1

26,8% 37,9% 26,8% 37,9% 33,9% 17,2% 10,7% 0,0% 1,8% 3,5% 0,0% 3,5%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

158 202 66 64 78 32 22 4 4 1 4 1

47,6% 66,5% 19,9% 21,1% 23,5% 10,5% 6,6% 1,3% 1,2% 0,3% 1,2% 0,3%

65 46 40 24 67 23 22 4 4 1 4 1

32,1% 46,6% 19,8% 24,2% 33,2% 23,2% 10,9% 4,0% 2,0% 1,0% 2,0% 1,0%

74 76 32 9 51 20 5 6 0 0 0 0

45,7% 68,5% 19,7% 8,1% 31,5% 18,0% 3,1% 5,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

17 18 29 7 46 16 4 6 0 0 0 0

17,7% 38,3% 30,2% 14,9% 47,9% 34,0% 4,2% 12,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

2 2 3 2 4 4 1 0 0 0 0 0

20,0% 25,0% 30,0% 25,0% 40,0% 50,0% 10,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

232 278 98 73 129 52 27 10 4 1 4 1

47,0% 67,1% 19,8% 17,6% 26,1% 12,5% 5,5% 2,4% 0,8% 0,2% 0,8% 0,2%

84 66 72 33 117 43 27 10 4 1 4 1

27,3% 42,9% 23,4% 21,5% 38,0% 27,9% 8,7% 6,5% 1,3% 0,6% 1,3% 0,6%
ebből peres 308 154

111Büntető 162

ebből peres II. fok 96

Összesen 494 415

ebből peres III. fok 10 8

47

ebből peres 0

Összesen

0

ebből peres 202 99

304Civilisztika 332

29

1-2 év között

Gazdasági 152 119

0-3 hónap

ebből peres 56

ebből peres 146 70

3 év felett

180 185

2-3 év között
Ügyfajták / Pertartam

3-6 hónap 6-12 hónap
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A táblázatokból kiemelendő adatok: 

 

A civilisztikai ügyek 96.6%-át (a bázisévben 95%,az azt megelőző évben pedig  91 %) 1 éven 
belül befejeztük, míg a fennmaradó 2,7% (a bázisévben  4,6% ) befejezésére 1-2 év között 
került sor. Összesen 3 ügy (0,2%) nyert befejezést 2-3 év között és 7 ügy (0,5 %) 3 év felett. 

A civilisztikai peres ügyek 87 %-át (a bázisévben 82 %) fejeztük be egy éven belül. Lényeges 
kiemelni, hogy a 3-6 hónap közötti peres befejezések száma 54-ről 121-re (13,8%-ról 
35,3%-ra) azaz közel duplájára emelkedett. A fennmaradó 13 %-ból 10,24 % (35 per) egy-két 
év közötti időtartamban,0,9 % (3 per) 2-3 év között, míg 7 per (2 %) 3 év után fejeződött be. Itt 
lényeges kiemelni, hogy az egy-két év közötti peres befejezések száma közel felére, 64-
ről 35-re csökkent. 

 Az összes polgári ügy 96 %-át (a bázisévben 92,4 %-át) egy éven belül, 70%-át (a 
bázisévben 68,6 %-át) három hónapon belül befejeztük. A perek 85%-a (a bázisévben 76,7 %) 
nyert befejezést egy éven belül (az azt megelőző évben ez 77% volt). Lényeges kiemelni, 
hogy 11,3%-ról 34,7%-ra emelkedett a hat hónapon belüli peres befejezés aránya. A perek 
zöme ugyan még mindig 6 és 12 hónap között fejeződött be, de ez már a bázisév 45,6%-ával 
szemben 38,9%-ra, 129 perről 93 perre csökkent. Az egy-két év között befejezett peres ügyek 
száma 60-ról 29-re, 21,2%-ról 12,1%-ra csökkent és 1 per (0,54%) kettő, míg 7 per (2,9%) 
három éven túl fejeződött be. 

Ebben a szakágban az elmúlt évi beszámolómban írtakhoz képest határozottan 
kimutatható az időszerűség javulása. 

Az összes gazdasági ügynek 97,9 %-át (a bázisévben 97,8) egy éven belül befejeztük. Ez 
azonos a bázisévi adattal. Három hónapon belül fejeztük be az ügyek 48,4%-át, ami szintén 
azonos mutató a bázisév 48,9%-ával.  Három és hat hónap között fejeződött be az ügyek 
28,4%-a ami a bázisévben 23,5 % volt. 

A bázisév adatával azonosan most is az 1-2 év között befejezett ügyek aránya (most 9 ügy, 
azaz 1,7%, a bázisévben 11 ügy, 1,6%.) Ebben az ügyszakban most nem volt 3 év felett 
befejezett ügy. 

A pereknek most 92,3%-át (a bázisévben 94,4%) fejeztük be egy éven belül, de a 6 hónapon 
belüli befejezés száma illetve aránya itt is emelkedett, 20,6%-ról 36,5%-ra.  

Lássuk, miként alakult a folyamatban maradt ügyek pertartama: 

A civilisztikai ügyeknek a 98,1%-a  egy évnél rövidebb ideje van folyamatban. Átvizsgáltam azt 
a  két gazdasági pert  amelyek 2 ,illetve 3 éven túli  folyamatban létet mutatnak, de 
megállapítottam, hogy tévesen, mert 1 per már 2013. február 4-én félbeszakadt. Intézkedtem 
ennek lajstromba történő bejegyzéséről is. Ekként egy per van folyamatban 3 év felett a 
gazdasági szakágban. Ennek részletes átvizsgálása során megállapítottam, hogy az ügy 
bonyolult, nehéz megítélése mellett két ízben került felterjesztésre fellebbezés folytán a Kúriára, 
bizonyítás folyt a külföldi (osztrák) jog szabályaira és kézbesítési nehézségek is növelik a 
pertartamot. Az ügy március 5-re kitűzésre került. 

A hosszú pertartamú folyamatban levő illetve befejezett ügyek pertörténetét megvizsgálva 
levonható az a következtetés, hogy bírói hiba nem állapítható meg.  
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Most a polgári pereknek mindössze 5,7 %-a, összesen 4 per van folyamatban 1 éven túl, 
szemben a bázisév 11%-ával, ami akkor 16 per volt. A bázisévben 3 per (2,1%) volt 
folyamatban 2-3 év között, most nincs sem 2-3 év között sem 3 év felett folyamatban lévő 
per, ez utóbbi a bázisévben még 4 per (2,7%) volt. A gazdasági szakágban egy per 2-3 év, 
egy per 3 év felett van folyamatban. 

Átvizsgáltam a 6-12 hónap között folyamatban lévő 18 polgári és 5 gazdasági pert is. Ezek 
közül a 18 polgári perből a beszámolás megírásának idejére, 2015 januárjában befejezést nyert 
7 per, a fennmaradó 11 per mindegyikében a tanácsok tárgyalási határnapot tűztek. Az 5 
gazdasági perből befejezést nyert szintén januárban két per, míg a további 3 per tárgyalásra   
kitűzésre került. 

Átvizsgáltam azt a 4 polgári pert is, amelyek 1-2 év között voltak folyamatban, de ezek kivétel 
nélkül befejezést nyertek 2015 januárjában.  

 

Ide kívánkozik az OBH itt 4. sorszámmal ellátott táblázatának adata. Ebből kitűnik, hogy az 
ítélőtáblák között a civilisztikai ügyszakban a bizonyítás végett történő halasztás nálunk 
a legnagyobb mértékű. Mi a kitűzött peres ügyeinknek 2,9 (a bázisévben3,1) %-ában 
halasztottunk bizonyítás végett. Ugyanez az arány a Fővárosi Ítélőtáblán 0,6%, a Debreceni 
Ítélőtáblán 0,1%, a Pécsi Ítélőtáblán 1,9%, míg a Szegedi Ítélőtáblán 1%. A bizonyítás végett 
történő halasztás pedig nyilvánvalóan a pertartamnak a mi bíróságunkon történő növelését 
eredményezi statisztikai szempontból. Nem szorul külön indokolásra azonban, hogy az általunk 
lefolytatott bizonyítás nyomán elkerülhető hatályon kívül helyezés miatt összességében a per 
rövidebb idő alatt fejezhető be. 
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A tárgyalások elhalasztásának adatai az ítélőtáblákon, civilisztikai ügyszakban 2014. év 

 4. sz. táblázat 

tárgy. 

előtt

tárgy.- 

on

tárgy. 

előtt

tárgy.- 

on

tárgy. 

előtt

tárgy.- 

on

tárgy. 

előtt

tárgy.- 

on

tárgy. 

előtt

tárgy.- 

on

tárgy. 

előtt

tárgy.- 

on

tárgy. 

előtt

tárgy.- 

on

tárgy. 

előtt

tárgy.- 

on

tárgy. 

előtt

tárgy.- 

on

tárgy. 

előtt

tárgy.- 

on

tárgy. 

előtt

tárgy.- 

on

tárgy. 

előtt

tárgy.- 

on

Fővárosi Ítélőtábla

8661 56 674 9 4 1 - 1 - - - - - 2 6 - 5 99 - 60 - - 97 326 64 498 232

Debreceni Ítélőtábla

1624 2 29 3 - - - - - - - - - 1 3 - - - - - - - 15 6 1 10 21

Győri Ítélőtábla

1386 41 37 3 - - 1 - - - - - - - 1 - - 9 - - - - 12 2 9 14 64

Pécsi Ítélőtábla

1195 23 64 6 - - 1 1 - - - - - - 1 - - - - - - - 22 25 8 32 55

Szegedi Ítélőtábla

1582 17 32 1 1 - - - - - - - - - 2 - - 5 - - - - 5 10 8 16 33

Összesen

14448 139 836 22 5 1 2 2 - - - - - 3 13 - 5 113 - 60 - - 151 369 90 570 405

bíróság működ. 
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felek közös 
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tanúk meg nem 
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késedelme, vagy 

szakértő meg 
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tértívevény 
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A befejezett ügyek pertartama a büntető ügyszakban: 

Az összes büntető ügy 95,8 %-át (a bázisévben 89%-át) fejeztük be 1 éven belül. A 
fennmaradó 4,2% (a bázisévben 10,5%) befejezésére 1 éven túl került sor. A bázisévben 2-3 év 
között 0,7 %-ot, 4 ügyet fejeztünk be, most ilyen pertartamú befejezés nem volt és mindössze 
egy ügy (0,1%) került befejezésre 3 év felett.  

Ebből a másodfokú perek 82,8%-a (a bázisévben 53,1 %-a) fejeződött be 1 éven belül,  
16,5%-a (a bázisévben még 44,2%) 1-2 év között és a bázisév 3 perével (2,7 %-kal) szemben 
nem volt olyan per, amelynek a befejezésére 2-3 év között került volna sor. Ezt meghaladó 
pertartamú befejezés 1 per volt. 

A harmadfokú pereknek 70,6%-át (a bázisévben 27,8 %) 1 éven belül befejeztük. A 
fennmaradó 29,4 % befejezésére pedig 1-2 év között került sor, ennél hosszabb pertartamú 
befejezés itt nem volt. 

A folyamatban lévő ügyek pertartam szerinti megoszlása a büntető ügyszakban: 

A büntetőben az ügyek 95%-a (a bázisévben 97 %) egy évnél rövidebb ideje van folyamatban. 
A bázisévben 4, most 6 per volt folyamatban 1 éven túl. Ezeket átvizsgáltuk és megállapítottuk, 
hogy 2015 januárjában illetve februárjában ebből 3 per befejezésre került. A fennmaradó 3 
perből egyben már két ízben, egy másik perben egy ízben került sor halasztásra és új határnap 
kitűzésére a védő meg nem jelenése illetve a vádlott betegsége miatt, míg a további 1 perben 
márciusban tárgyalás lesz.  

A bázisévben 1 darab III. fokú per volt folyamatban 1 éven túl, most nincs 1 évnél hosszabb 
ideje folyamatban lévő III. fokú per. 

Az ügyszakban lényeges javulást mutat az időszerűségi adatsor. Az időszerűségi mutatók 
csak azáltal voltak elérhetők, hogy a kollégiumvezető jelentős számban vett részt az 
ítélkezésben, továbbá azért, mert már 2012. júliustól megbízást kapott dr. Zólyomi Csilla 
tanácselnöki feladatokra. Ebben az ügyszakban változatlanul egy engedélyezett tanácselnöki 
álláshely van. 
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A tárgyaló tanácsok összesített adatai                

  

Büntető ügyszak Civilisztikai ügyszak

tárgyaló tanácsok száma 2,2 3,3

tárgyalási napok száma 105 128

tanácsüléses napok száma 110 222

egy tanácsra jutó tárgyalási napok száma 47,7 38,8

egy tanácsra jutó tanácsüléses napok száma 50 67,3

kitűzött ügyek száma (peres+nemperes) 681 1386

egy tanácsra jutó kitűzött ügyek száma 309,5 420

halasztás tárgyalás előtt 14 14

tárgyalt ügyek száma (peres+nemperes) 667 1372

egy tanácsra jutó tárgyalt ügyek száma 303,2 415,8

kiesett tárgyalási napok száma 0 0

Befejezett peres ügyek száma 156 343

egy tanácsra jutó  befejezett peres ügyek 

száma
70,9 103,9

folyamatban maradt peres ügyek  száma 55 99

egy tanácsra jutó folyamatban  maradt peres 

ügyek száma
2,5 30

Befejezett peren kívüli ügyek száma 512 1051

egy tanácsra jutó  befejezett peren kívüli 

ügyek száma
232,7 318,5

folyamatban maradt peren kívüli  ügyek 

száma
56 205

egy tanácsra jutó folyamatban  maradt peren 

kívüli ügyek száma
25,5 62,1

 

* Az ítélőtáblák vezetőinek 2012. november 8-án tartott statisztikai megbeszélése szerint. 



 24 

 

2
4
 

Az ítélőtábla bírói karának létszáma a büntető ügyszakban a beszámolás évében a korábbi 
évihez képest akként változott, hogy 2014. január 1-től a kirendelésre tekintettel 8 bíró 
ítélkezett, a kollégiumvezetővel, egy kinevezett és egy megbízott tanácselnökkel együtt.  E 
személyi feltételekkel nőtt a tárgyaló tanácsok száma 1,8-ról 2,2-re, nőtt 92-ről 105-re a 
tárgyalási napok száma, nőtt a befejezett peres ügyek száma, míg csökkent az egy tanácsra 
jutó folyamatban maradt ügyek száma 

Kiemelendő, hogy az egy tanácsra jutó, folyamatban maradt peres ügyek száma a 
bázisévhez képest 58,9-ről 25-re csökkent. 

A civilisztikai ügyszakban a beszámolás évében januártól három tanácselnök, a 
kollégiumvezető és az elnök/elnökhelyettes vezetésével öt tanács ítélkezett.  Ezáltal a tárgyaló 
tanácsok száma 3-ról 3,3-ra, a tárgyalási napok száma 122-ről 128-ra nőtt, míg lényegesen 
csökkent az egy tanácsra jutó peres ügyek száma. 

Kiemelendő, hogy az egy tanácsra jutó, folyamatban maradt peres ügyek száma a 
bázisévhez képest 67-ről 30-ra csökkent. 

 

A bírói munka megalapozottsága, bírák egyéni teljesítménye 

 

A büntető ügyszakban 32 felülvizsgált ügy érkezett vissza. Ebből hatályában fenntartva 10, a 
felülvizsgálati kérelem elutasításra került 19 ügyben, megváltoztatás történt 2, hatályon kívül 
helyezés 1 ügyben. 

A büntető perek körében ítélet elleni fellebbezés után visszaérkezett 2 ügyben 2 helybenhagyás 
történt, míg nem peres szakban a 26 darab elbírálás után visszaérkezett ügyből 24-ben 
helybenhagyás, egyben fellebbezés elutasítása, egyben megváltoztatás történt. 

 

A civilisztikai ügyszakban: Felülvizsgálati kérelem folytán a Kúriáról 61 ügy érkezett vissza. 
Hatályában fenntartásra került sor 42, részben hatályon kívül helyezésre 6, kérelem 
visszavonására 1 és a kérelem elutasítására 12 ügyben. 

A fellebbezések elbírálása után a Kúriáról 21 ügy érkezett vissza. Helybenhagyás 17, hatályon 
kívül helyezés 2, hivatalból elutasítás szintén 2 ügyben történt.  

 

A bírák egyéni teljesítményét jelző táblázatban bemutatom az ítélőtábla teljes bírói karának, a 
tanácselnököknek és bíráknak a tevékenységét, a tanácsok tevékenységét és ezeket 
összevetem az elmúlt évivel: 
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Összesített adatok a tanácselnökök és bírák tevékenységéről 

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014

Dr. Havasiné dr.Orbán Mária eln. 29 24 149 184 15 5 23 16 22 19 7 8

Dr. Világi Erzsébet elnh. 56 33 63 56 4 4 144 183 24 18 0 0

Dr. Zámbó Tamás k.v. 64 63 366 256 0 0 0 0 0 20 0 0

Dr . Ábrahám Éva t.e. 43 66 50 179 0 0 0 0 0 0 0 0

Dr. Lezsák József t.e 100 75 274 181 0 0 0 0 0 0 0 0

Dr. Szalai György t.e. 98 82 242 195 0 0 0 0 0 0 0 0

Dr. Bajnok István bíró 0 0 0 0 30 34 135 89 71 45 299 238

Dr. Vass  Mária bíró 0 0 0 0 57 37 149 149 36 29 58 27

Dr. Ferenczy Tamás bíró 0 0 0 0 66 57 128 88 28 25 2 6

Dr. Maurer Ádám bíró 0 0 0 0 68 53 109 102 55 52 312 213

Dr. Sarmon Hedvig bíró 0 0 0 0 60 49 110 114 53 50 215 252

Dr. Szalay Róbert bíró 0 0 0 0 38 32 200 136 42 32 154 161

Dr. Mészáros Zsolt bíró 0 0 0 0 20 44 53 96 27 25 4 67

Dr. Csák Csilla bíró 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dr. Kovács Tamás t.e. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Összesen civilisztika 390 343 1144 1051 358 315 1051 973 358 315 1051 973

Dr. Széplaki László k.v. 7 41 140 127 3 0 1 0 10 2 2 0

Dr. Kovács Tamás t.e. 60 53 155 193 0 0 0 0 0 0 2 0

Dr. Zólyomi Csilla t.e. 64 61 160 191 0 0 0 1 2 4 4 4

Dr. Miklós Mária bíró 0 0 0 0 34 27 119 89 32 25 103 95

Dr. Takácsné dr. Helyes Klára bíró 0 0 0 0 33 25 117 116 37 27 115 143

Dr. Csák Csilla bíró 0 0 0 0 30 32 85 96 21 35 92 90

Dr. Vajda Edit bíró 0 1 0 0 29 34 118 100 27 31 120 139

Dr.Németh Balázs bíró 0 0 0 35 91 28 22

Dr. Világi Erzsébet elnh 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0

Dr.Szalai Róbert bíró 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

Összesen büntető 131 156 455 512 129 153 440 493 129 153 440 493
468

Mindösszesen: 521 499 1599 1563 487 468 1491 1466 487 468 1491 1466

be- 

osz- 

tás

Civilisztika

Büntető

Név

Elnök Előadó Szavazó

peres nemperes nemperes peres nemperes peres

 

 

Az összevetésből az alábbi megállapítások tehetők: 

 

Ezúttal is 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  216  247 

Dr. Világi Erzsébet elnökhelyettes 267 272 

Dr. Zámbó Tamás kollégiumvezető 430 319 

Dr. Ábrahám Éva tanácselnök 93 245 

Dr. Szalai György tanácselnök 340 277 

Dr. Lezsák József tanácselnök 374 256 

Dr. Vass Mária bíró 206 186 

Dr. Ferenczy Tamás bíró 194  145 

Dr. Maurer Ádám bíró 177 155 
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Dr. Szalay Róbert bíró 238 168 

Dr. Bajnok István 165 123 

Dr. Sarmon Hedvig 170 163 

Dr. Mészáros Zsolt 73 140 

 

Dr. Széplaki László kollégiumvezető 151 168 

Dr. Kovács Tamás tanácselnök 215 246 

Dr. Zólyomi Csilla mb.tanácselnök 224 252 

Dr. Takácsné dr. Helyes Klára bíró 150 141 

Dr. Miklós Mária bíró 153 116 

Dr. Csák Csilla bíró 115 128 

Dr. Vajda Edit bíró 147 134 

Dr. Németh Balázs 0 126 

 

A tanácsok tevékenysége összesítve: 

Civilisztika: 

A dr. Lezsák József tanácselnök vezette I. tanács a hozzá érkezett peres ügyből 75-öt (a 
bázisévben 100-at) míg 181 nemperes (a bázisévben 274) ügyet intézett el. 

Az I. tanács összes befejezése 256 (a bázisévben 374). 

 

A dr. Szalai György vezette II. tanács 82 peres ügyet (a bázisévben 98) fejezett be, míg 195 volt 
a nemperes befejezések száma (a bázisévben 242) 

A II. tanács összes befejezése: 277 (a bázisévben 340). 

 

Az általam és az elnökhelyettes által vezetett III. tanács 57 pert (a bázisévben 85) fejezett be és 
240 nemperes ügyet (a bázisévben 212) intézett el. 

A III. tanács összes befejezése: 297 (a bázisévben is 297). 

 

A dr. Zámbó Tamás által vezetett IV. tanács 63 pert (előző évben 64) és 256 (előző évben 366) 
nemperes ügyet intézett el. 

A IV. tanács összes befejezése: 319 (a bázisévben 430) 

 

A dr. Ábrahám Éva által vezetett V. tanács 66 pert (a bázisban 43) és 179 (az előző évben 50) 
nemperes ügyet intézett el.  
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Az V. tanács összes befejezése: 245 (a bázisévben 93, mivel akkor csak az utolsó 
negyedévben ítélkezett). 

 

A büntető ügyszakban a dr. Széplaki László kollégiumvezető által vezetett tanács 41 pert (a 
bázisévben 7) és 127 (a bázisévben 140) nemperes, összesen 168 (a bázisévben 147) ügyet 
intézett el.  

A dr. Kovács Tamás által vezetett tanács 53 (a bázisévben 60) peres és 193 (a bázisévben 
155) nemperes, összesen 246 (a bázisévben 215) ügyet bírált el. 

 A tanácselnöki feladatokat 2012. július 1-től megbízással ellátó dr. Zólyomi Csilla által vezetett 
tanács 61 peres (a bázisévben 64) és 191 (a bázisévben 160) nemperes, összesen 252 (a 
bázisévben 224) ügyet bírált el. 

 

Az alább következő adatok gyűjtését statisztikai szabályzat nem írja elő, elnöki intézkedés 
alapján tartjuk nyilván ezeket. Megítélésem szerint, de a korábbi években történt jelzések 
alapján is ezek az adatok az illetékességi területünkhöz tartozó törvényszékek igazgatási és 
szakmai vezetői számára lényeges információt tartalmaznak. 

Ezért évek óta feldolgozzuk a büntető és a civilisztikai ügyszak ügyforgalmát abból a 
szempontból is, hogy egyes törvényszékekről milyen nagyságrendű az érkezés és az egyes 
törvényszékek határozatait miként bíráltuk el.  

 

Az érkezett ügyek megoszlása törvényszékenként és ügycsoportonként 

 

Polgári ügyek  

Összes

Saját 

összes

%-a
Pkk

%-a

2013 96 73 (32,5) 86 (32,8) 1 1 5 262

2014 60 116 (34,4) 94 (34,2) 4 1 0 275

2013 23 32 (30,9) 82 (59,4) 0 1 0 138

2014 19 45 (22,4) 61 (47,3) 2 1 1 129

2013 70 86 (21,9) 58  ( 26,6) 0 2 2 218

2014 32 147 (23,1) 63 (25,6) 4 0 0 246

2013 1 0 0 0 0 0 1

2014 0 1 (0,7) 2 (66,7) 0 0 0 3

2013 38 87 (14,7) 39 (23,4) 0 2 1 167

2014 49 112 (19) 52 (23,5) 6 1 1 221

2013 4 0 0 0 0 0 4

2014 3 3 (0,4) 1 (12,5) 0 0 1 8

2013 232 278 265 1 6 8 790

2014 163 424 273 16 3 3 882
Összesen

Pf. Pkf. Pk.

Győri

Pkif. ÖsszesenMegye/törvényszék Pv.

Szombathelyi

Tatabányai

Zalaegerszegi

Veszprémi

Egyéb 
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Gazdasági ügyek  

2013 2014 2013 2014

Győri 36 24 59 12 5 15 26 2 0 0 2 0 170 145

Szombathelyi 20 14 63 8 2 3 6 7 1 1 0 0 111 105

Tatabányai 25 24 39 10 6 16 12 0 0 2 1 1 201 111

Zalaegerszegi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Veszprémi 17 15 46 24 8 14 8 3 1 2 2 0 116 123

Egyéb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Összesen 98 77 207 54 21 48 52 12 2 5 5 1 599 484

Cspkf Vpkf Apkf
Gf ÖsszesenTörvényszék

Fpkf Fpkhf Cgf

Ügycsoportok

Cgtf Gpkf Gkk Ckk

 

 

A legtöbb peres ügy a polgári ügyszakban most is a Győri Törvényszéktől került felterjesztésre. 
A legkisebb az érkezés az elmúlt éveknek megfelelően a perekből most is a Szombathelyi 
Törvényszékről. Lényegesen - több mint felével - csökkent a peres érkezés a Tatabányai 
Törvényszékről, a bázisévi 70-hez képest 32-re. A legtöbb (94 ügy,34,2%) (Pkk) kizárás iránti 
ügy ismét Győrből érkezett ugyan, de rendkívül magas, a saját összes felterjesztett ügyének 
most 47,3 %-át (a bázisévben 59,4 %) kitevő a kizárási ügyek (Pkk) száma a Szombathelyi 
Törvényszékről, amely darabszámra 61 ügy. A kizárási ügyek nagy száma az elmúlt években is 
ezt a bíróságot jellemezte. Az társadalmi szervezetek, alapítványok fellebbezett ügyeinek nagy 
számú emelkedését mutatja mindegyik törvényszék (Pkf.ügyeknél) 

Az elmúlt évben a felszámolási ügyek zömét a Szombathelyi Törvényszékről kaptuk. A 
gazdasági perek Győrből és Tatabányáról érkeztek a legnagyobb számban. 

A törvényszékek sorrendje az érkezés nagyságrendjét tekintve a civilisztikában változatlan: 

A beszámolás évében: 

1. 420 ügy Győri Törvényszék 

2. 357 ügy Tatabányai Törvényszék 

3. 344 ügy Veszprémi Törvényszék  

4. 234 ügy Szombathelyi Törvényszék 

 

A bázisévben: 

1. 432 ügy Győri Törvényszék 
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2. 419 ügy Tatabányai Törvényszék 

3. 283 ügy Veszprémi Törvényszék 

4. 249 ügy Szombathelyi Törvényszék 

A Győri Ítélőtábla civilisztikai ügyszakába egészen az illetékességi terület 2011. március 1. 
napján bekövetkezett változásáig, kezdettől fogva a Győri Törvényszékről és a Zalaegerszegi 
Törvényszékről érkezett a legtöbb ügy. Az elmúlt három évben a Győri és a Tatabányai 
Törvényszék adta a legtöbb ügyet. 

A büntető ügyszak ügyforgalma törvényszékenkénti megoszlásban  

2013 2014 2013 2014

42 145 156 149 169 29

peres II.fok 34 37 23 35 43 14

III.fok 0 0 0 1 0 0

nemperes 8 108 133 113 126 15

26 101 109 98 117 18

peres II.fok 9 10 11 14 12 8

 III.fok    4 3 3 3 5 2

nemperes 13 88 95 81 100 8

53 205 170 209 197 26

peres II.fok 32 40 29 47 48 13

III.fok 3 4 5 7 5 3

nemperes 18 161 136 155 144 10

37 136 176 128 177 36

peres II.fok 19 22 27 16 34 12

III.fok 3 5 7 7 7 3

nemperes 15 109 142 105 136 21

0 0 0 1 0 0

peres II.fok 0 0 0 1 0 0

III.fok 0 0 0 0 0 0

nemperes 0 0 0 0 0 0

4 4 6 1 8 2

peres II.fok 2 2 0 0 2 0

III.fok 0 0 0 0 0 0

nemperes 2 2 6 1 6 2

162 591 617 586 668 111

peres II.fok 96 111 90 113 139 47

III.fok 10 12 15 18 17 8

nemperes 56 468 512 455 512 56

Egyéb

Összesen

Veszprémi

Törvényszék

Tatabányai

Zalaegerszegi

2014.év 

végén 

folyamatb

an maradt

Győri

Szombathelyi

Ügyforgalom

Érkezett

2013. év 

végén 

folyamatb

an maradt

Befejezett
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Büntető ügyszakban a törvényszékek sorrendje az érkezés nagyságát tekintve: 

A beszámolás évében: 

1. 176 ügy Veszprémi Törvényszék 

2. 170 ügy Tatabányai Törvényszék 

3. 156 ügy Győri Törvényszék 

4. 109 ügy Szombathelyi Törvényszék 

   

A bázisévben: 

1. 205 ügy Tatabányai Törvényszék 

2. 145 ügy Győri Törvényszék 

3. 136 ügy Veszprémi Törvényszék 

4. 101 ügy Szombathelyi Törvényszék 

A bázisévhez képest csak a veszprémi érkezés nőtt számottevően, míg lényegesen csökkent a 
tatabányai érkezés.     

Törvényszékenként, ügyszakonként a peres és nemperes határozatokat külön kezelve 
feldolgoztuk a határozatokat tartalmuk szerint is 

 

Civilisztikai ügyszak: nemperes ügyek 

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014

124 114 41 47 15 15 41 50 221

56,1% 50,5% 18,6% 20,8% 6,7% 6,6% 18,6% 22,1%

156 103 95 57 23 25 39 38 313

49,8% 46,2% 30,4% 25,6% 7,3% 11,2% 12,5% 17,0%

67 58 20 31 4 7 33 23 124

54,0% 48,7% 16,2% 26,1% 3,2% 5,9% 26,6% 19,3%

82 84 40 47 35 25 39 42 196

41,8% 42,4% 20,4% 23,7% 17,9% 12,6% 19,9% 21,3%

1 0 0 0 0 0 0 0 1

100,0%

0 0 0 1 0 0 0 2 0

33,3% 66,7%

430 359 196 183 77 72 152 155

50,3% 46,7% 22,9% 23,8% 9,0% 9,4% 17,8% 20,1%
855

0

769Összesen

Zalaegerszegi

Egyéb 3

223

119

Veszprémi

Tatabányai

Szombathelyi

198

Törvényszék
        Összesen

Győri 226

Hatályon kívül 

helyezés
       EgyébHelybenhagyás Megváltoztatás
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Civilisztikai ügyszak: a nemperes ügyekben keletkezett határozatok tartalma 
törvényszékenként. (Az adatok itt nem tartalmazzák a bíróság kizárása, kijelölése tárgyában 
intézett ügyeket.) 

Az ítélőtábla a felülbírált nem peres ügyeknek most 46,7 %-át (a bázisévben 50,3 %-át,) hagyta 
helyben. A határozatoknak most 9,4%-át (a bázisévben 9%-át) helyezte hatályon kívül. 

 

Civilisztikai ügyszak: peres ügyek 

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014

76 73 34 25 7 13 21 20

55,1% 55,7% 24,6% 19,1% 5,1% 9,9% 15,2% 15,3%

39 40 33 29 18 11 13 9

37,9% 44,9% 32,0% 32,6% 17,5% 12,4% 12,6% 10,1%

34 25 22 9 6 5 5 4

50,7% 58,2% 32,8% 20,9% 9,0% 11,6% 7,5% 9,3%

45 43 15 22 4 3 8 10

62,5% 55,1% 20,8% 28,2% 5,6% 3,8% 11,1% 12,9%

0 0 3 0 0 1 3 0

50,0% 100,0% 50,0%

3 1 0 0 0 0 1 0

75,0% 100,0% 25,0%

197 182 107 85 35 33 51 43

50,5% 53,1% 27,4% 24,8% 9,0% 9,6% 13,1% 12,5%

Szombathelyi 67 43

Veszprémi 72 78

Összesen 390 343

Zalaegerszegi 6 1

Egyéb 4 1

Győri 138 131

Tatabányai 103 89

Helybenhagyás Megváltoztatás
Hatályon kívül 

helyezés
       Egyéb         Összesen

Törvényszék

 

 

Az ítélőtábla a felülbírált peres ügyek 53,1%-át (a bázisévben 50,5 %-át) hagyta helyben, 
24,8%-át (a bázisévben 27,4 %-át) változtatta meg, és a bázisév 9%-ával szemben 9,6%-át 
helyezte hatályon kívül. A pereknek most 12,5%-át fejezte be egyéb módon. 

 

A bázisévivel szinte azonos százalékos arányt mutat a perek elbírálásában a helybenhagyás és 
a hatályon kívül helyezés.  
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Büntető ügyszak: nemperes ügyek                                               

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014

52 75 4 4 2 1 27 19

61,1% 75,8% 4,7% 4,0% 2,4% 1,0% 31,8% 19,2%

95 91 2 8 4 3 37 24

68,8% 72,2% 1,5% 6,3% 2,9% 2,4% 26,8% 19,1%

24 52 0 1 0 3 18 12

57,1% 76,5% 1,5% 4,4% 42,9% 17,6%

69 84 3 5 2 0 15 27

77,5% 72,4% 3,4% 4,3% 2,2% 16,9% 23,3%

0 0 0 0 0 0 1 0

100,0%

0 4 0 0 0 0 0 1

80,0% 20,0%

240 306 9 18 8 7 98 83

67,6% 73,9% 2,5% 4,3% 2,3% 1,7% 27,6% 20,1%

Szombathelyi 42 68

Veszprémi 89 116

Összesen 355 414

Zalaegerszegi 1 0

Egyéb 0 5

Győri 85 99

Tatabányai 138 126

Helybenhagyás Megváltoztatás
Hatályon kívül 

helyezés
       Egyéb         Összesen

Törvényszék

 

(Az adatok a bíróság kijelölési ügyeket nem tartalmazzák.) 

Az ítélőtábla a felülbírált nemperes ügyeknek 73,9%-át (a bázisévben 67,6 %-át), hagyta 
helyben és 1,7 %-át (a bázisévben 2,3 %-át) helyezte hatályon kívül. 

A táblázat tartalmazza ezek %-os arányát törvényszékenkénti bontásban is. 

Büntető ügyszak: peres ügyek II.fok                                                       

Törvényszék
Helyben- 

hagyás

Hatályon 

kívül 

helyezés

Súlyosítás Enyhítés
Megváltoz- 

tatás
Felmetés Egyéb Összesen

7 1 8 2 17 0 0

20,0% 2,8% 22,9% 5,7% 48,6%,

14 3 6 6 14 0 0

32,5% 7,0% 14,0% 14,0% 32,5%

10 2 12 8 14 0 0

21,7% 4,3% 26,1% 17,4% 30,5%

4 10 9 5 19 0 1

8,3% 20,8% 18,8% 10,4% 39,6% 2,1%

1 0 8 1 5 0 0

6,7% 53,3% 6,7% 33,3%

9 1 4 4 15 0 1

26,5% 2,9% 11,8% 11,8% 44,1% 2,9%

3 1 1 2 8 0 0

20,0% 6,7% 6,7% 13,3% 53,3%

3 0 1 3 5 0 0

25,0% 8,3% 25,0% 41,7%

0 0 0 1 0 0 0

100,0%

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 1

100,0%

0 1 0 1 0 0 0

50,0% 50,0%

21 4 29 14 44 0 1

18,6% 3,5% 25,7% 12,4% 38,9% 0,9%

30 15 20 19 53 0 2

21,6% 10,8% 14,4% 13,7% 38,1% 1,4%

15

Győri

35

43

46

2014

Veszprémi

34

2013

Szombathelyi

2013

2013

2014

2014

Tatabányai

48

12

2013

2014

15

Összesen

2013

113

139

2013

2014

0

1

Zalaegerszegi

Egyéb

1

2014 2

2013

2014
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Az ítélőtábla a felülbírált peres ügyeknek most 21,6%-át hagyta helyben a bázisév 18,6 %-ával 
szemben. Nőtt a hatályon kívül helyezés, mert a bíróságunk 15 pert, azaz 10,8%-ot helyezett 
hatályon kívül, ami a bázisévben mindössze 4 per (3,5%) volt.  Csökkent a súlyosítás aránya, a 
bázisév 29 peréhez (25,7%-hoz) képest ez most 20 per (14,4%) volt.   

A büntető ügyszakban a bizonyítás felvétele miatti elnapolásra kivételesen kerül sor. 
Amennyiben bizonyítás felvétele látszik szükségesnek, azt tanácsülésen rendelik el.  

A büntető ügyszakban a peres ügyek harmadfokú elbírálása történik az ítélőtáblán, amelyre 
összesen 17 (bázisévben 18) perben került sor, amelyből 8 ügyben helybenhagyás történt.  A 
beszámolás évében hatályon kívül helyezésre került sor 2 (a bázisévben is 2) perben (ez 11,8 
%), míg a bázisévben 1 perben, most egyben sem volt súlyosítás, míg enyhítés történt 2, 
megváltoztatás 3 perben.  A peres ügyek harmadfokú elbírálásának adatai az alábbiak: 

 

Büntető ügyszak: peres ügyek III.fok       

Törvényszék
Helyben- 

hagyás

Hatályon 

kívül 

helyezés

Súlyosítás Enyhítés
Megvál-

toztatás
Felmetés Egyéb Összesen

1 0 0 0 0 0

100,0%

0 0 0 0 0 0 0

0 1 1 3 1 0 1

14,3% 14,3% 42,8% 14,3% 14,3%

1 1 0 1 1 0 1

20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0%

3 1 0 0 2 0 2

37,5% 12,5% 25,0% 25,0%

3 0 0 1 2 0 1

42,9% 14,3% 28,5% 14,3%

2 0 0 0 0 0 0

100,0%

4 1 0 0 0 0 0

80,0% 20,0%

6 2 1 3 3 0 3

33,3% 11,1% 5,5% 16,7% 16,7% 16,7%

8 2 0 2 3 0 2

47,1% 11,8% 11,8% 17,5% 11,8%

Szombathelyi

2013 2

2014 5

Összesen

2013 18

2014 17

Veszprémi

2013 8

2014 7

Tatabányai

2013 7

2014 5

Győri

2013 1

2014 0
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A bírósági titkárok, fogalmazók, bírósági ügyintézők foglalkoztatása  

 

A tájékoztató a személyi állományt feldolgozó részében számot ad a titkárok 
létszámhelyzetéről.  

Miként az előző években is kifejtettem, a titkárok és a bírósági ügyintézők foglalkoztatásánál azt 
a célt tartjuk szem előtt, hogy munkájuk segítse az ügyek feldolgozásának hatékonyságát, és 
emellett természetesen a titkárokat felkészítsük a bírói pályára.  

 

Az ítélőtábla előtti eljárásban a másodfokú tanács mellé beosztott valamennyi titkár 
foglalkoztatása akként zajlik, hogy előkészíti a peres ügyeket a döntésre, feltárja az ehhez 
szükséges alkalmazandó joganyagot és joggyakorlatot, kialakítja jogi véleményét, amelyet 
képviselve részt vesz a tanácskozásban, majd a döntéshozatal után elkészíti a határozatot. 

A tárgyaláson kívüli ügyekben önállóan, illetve az előadó bíró instruálása mellett 
határozattervezeteket készít.  

A polgári ügyszakban ahhoz a tanácshoz, amely nagy számban intéz felszámolási ügyeket 
folyamatos a beosztása egy titkárnak. Egy titkár intézi a civil szervezetek bírósági 
nyilvántartásával kapcsolatos fellebbezett ügyeket (döntésre előkészít és határozattervezetet 
készít), amely most egy merőben megváltozott joganyag alkalmazását, és ez által a bírói 
gyakorlat alakítását igényli. Ez a körülmény még nagyobb hangsúlyt kap azáltal, hogy 2014. 
március 15-én hatályba lépett az új Ptk.  

 

A tárgyévben titkár bírói kinevezésére nem került sor. 

 

A Győri Ítélőtáblán nincs fogalmazó.  

 

A korábbi évekhez képest a változatlan jogszabályi háttérre tekintettel, a bírósági ügyintézők 
foglalkoztatása sem változott, az előző években kialakított gyakorlat szerint zajlik. 
Iratelőkészítést végeznek a másodfokú polgári ügyekben, javaslatot tesznek a szükséges 
intézkedés megtételére, illetve elkészítik ezen intézkedést, vagy az ahhoz szükséges 
határozattervezetet (pl.hiánypótlásra felhívás). 

Határozattervezetet készítenek bíróság kijelölése, felszámolási eljárás tárgyában, ellátják a 
bírósági vezető által meghatározott eseti feladatokat.  

Ezen kívül az egyik ügyintéző feladata még a büntető kollégiumvezető melletti tevékenység, és 
a büntető tanácsok tárgyalási rendszerének megváltozása szükségessé tette, hogy ellássa a 
tanácsüléses ügyekkel kapcsolatos ügyviteli feladatokat is. A Bírósági Határozatok 
Gyűjteményében közzéteendő büntető határozatok anonimizálását folyamatosan végzi. 

A másik ügyintéző kezelőirodai feladatokat is ellát.  
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A bírók, igazságügyi alkalmazottak képzése 

 

A bírók képzése 

 

Az ítélőtábla bírái közül 5 bíró rendelkezik szakjogászi végzettséggel az alábbiak szerint:  

gazdasági büntetőjogi szakjogász    2 fő 

adójogi szakjogász     1 fő 

biztosítási szakjogász     1 fő 

ingatlanforgalmi szakjogász     1 fő 

 

Nyelvvizsgával 4 bíró rendelkezik: 

olasz középfokú „C” típusú állami nyelvvizsga  1 fő 

angol „C” típusú középfokú nyelvvizsga  1 fő 

német középfokú „A” típusú nyelvvizsga  1 fő 

német középfokú „C” típusú nyelvvizsga  1 fő 

 

Az OBH által kezdeményezett önköltséges nyelvi képzés helyi szinten először német, majd a 
múlt évben angol nyelvből valósult meg. Megjegyzem, hogy az idegen nyelvi helyi képzések 
továbbfejlesztésének meg kell jelennie a képzésekre kidolgozott általános koncepcióban is, 
természetesen központi finanszírozással.  

 

A központi oktatási rendezvényeken oktatóként 1 büntető bíró vett részt. Dr. Vajda Edit 
instruktor volt a bírósági fogalmazók szakvizsgára felkészítő képzésén, előadóként és 
gyakorlatvezetőként működött közre „A büntetőeljárásban ellátható titkári hatáskörök” címmel 
megrendezett képzésen.   

 

Az Európai Unió Bíróságán, a Curián 2014. november 17-19-én megrendezett hagyományos 
bírák és ügyészek fórumán Magyarországot képviselő delegáció tagja volt dr. Széplaki László 
büntető kollégiumvezető. 

 

A titkárok nem végeznek oktatási tevékenységet. 

 

A bírák önképzésének több formája biztosított.  

Erre mutat a könyvtári állomány folyamatos gyarapodása -  amely a beszámoló évében 
különösen kiemelkedő volt -  annak használata, illetve a más könyvtárakkal kialakított 
kapcsolatrendszerben rejlő lehetőségek (ld. „A bírósági könyvtár működése” című fejezetet). 
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Az internet használata biztosított, a joganyag online elérése korlátlan. Ily módon lehetőség van 
a kapcsolódó társtudományi és a fontos társadalmi, szociológiai ismeretek megszerzésére is. 
Követik a bírák az igazságszolgáltatást érintő, és az egyéb híreket is. 

A szakmai fejlődés szükségessége, az erre irányuló egyedi igény minden bírót folyamatosan 
„tanuló” státuszban tart, ezért szinte fel sem merül az oktatási rendezvényeken való részvételre 
kötelezés. 

A központi képzéseken kívüli szakmai, vagy ahhoz kapcsolódó rendezvényről szóló információt, 
meghívót eljuttatjuk minden bíróhoz, módot adva a jelentkezésre, a részvételre. 

Az elmúlt évben nem merült fel igény aziránt, hogy bíró más oktatási intézményben folytasson 
tanulmányokat.   

 

Régóta megfogalmazott igényt elégít ki a Bjj.31.§ (5) bekezdése, miszerint a szakmai fejlődés 
elősegítése érdekében a bíró a törvényszék, az ítélőtábla és a Kúria elnökének 
kezdeményezésére, a törvényszékre, az ítélőtáblára, illetve a Kúriára kirendelhető. 

Ennek gyakorlati megvalósítását mindig is támogattam, mert nagyon is fontosnak tartom, mind 
az ítélőtáblai bírók Kúriára, mind az alsóbb fokú bíróságok bíráinak ítélőtáblára való 
kirendelését.  

Az ítélőtábla személyi állományára vonatkozó fejezet tartalmazza, hogy az elmúlt évben a 
fentiek szerinti kirendelés alapján dolgozott az ítélőtáblán egy veszprémi büntető ügyszakos 
bíró.  

 

A titkárok számára ugyanazok az önképzés lehetőségei, mint a bíráknak.  

 

A négy titkár közül 2 fő német nyelvből középfokú, 1 fő német és angol nyelvből felsőfokú 
nyelvvizsgával és európai jogi szakjogászi képesítéssel rendelkezik. 1 titkár bekapcsolódott a 
központi szervezésben indított nyelvi képzésbe, ennek a 2014.évi programjába is.  

Dr. Kováts Kinga titkár pályázat alapján a francia ügyész- és bíróképző akadémia (L’École 
Nationale de la Magistrature) által szervezett csereprogram ügyészeknek, bíróknak, 
gyakornokoknak az EJTN AIAKOS programjában vett részt, a francia akadémia tanulói, 
valamint 46 európai ügyész, bíró, bírósági titkár és gyakornok mellett. 

 

A MIA által szervezett központi oktatás képzéseire szóló jelentkezési felhívást is 
közzétesszük. A jelentkezés vagy egyénileg, vagy az informatikusok útján történik. A rendszer 
zárása előtt a kollégiumvezetők, illetve az elnökhelyettes ellenőrzik a jelentkezéseket, az 
egyedileg felmerülő kérdéseket, az egyes képzések indokoltságát az érintettel megbeszélik, 
illetve egyeztetik.  

Ez az előkészítés biztosítja, hogy még egyetlen esetben sem kellett a jelentkezést megtagadni. 

Általános elv, hogy a vezetők részt vesznek az igazgatási kérdésekről tartott tanácskozásokon, 
a bírók pedig az ítélkezési szakterületüknek megfelelő szemináriumokon, konferenciákon.  
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A titkárok a bírói felkészítő modulokon, továbbá olyan speciális területet érintő konzultáción 
vettek részt, mint a civil szervezetek nyilvántartásba vétele, cég- és felszámolási eljárás.  

 

Annak érdekében, hogy az igazságügyi alkalmazottak színvonalas munkával járuljanak hozzá 
az ítélőtábla ítélkező munkájához, biztosítjuk, hogy részt vegyenek a beosztásukhoz 
kapcsolódó képzésen. Ez különösen a gazdasági hivatal alkalmazottait jelenti, az elnöki 
irodavezetőt, informatikusokat, statisztikust. A teljesség igénye nélkül nevesítem pl. a nexONHR 
igazságügyi-személyzeti program konzultációját. 

 

Az elmúlt év jelentős eseménye volt a BIIR fejlesztésekkel kapcsolatos oktatás. Az Üzenő, a 
Levelező és a Hírvivő projektet bemutató oktatás mindegyik napján bírák (közöttük vezetők) és 
igazságügyi alkalmazottak is részt vettek. 

A napi munkavégzés során valamennyi alkalmazottal rendszeres a jogszabályváltozást követő 
eseti megbeszélés a gyakorlat kialakítása érdekében. Az ügyviteli szabályok változása 
folyamatosan, szinte naponta új alkalmazás bevezetését teszi szükségessé. 

Napirenden van az új iratkezelési szabályzat bevezetése, alkalmazása, amelynek során 
folyamatosan elemezzük a tapasztalatokat. 

 

A központi oktatás rendezvényein 2014. évben minden bíró, titkár és igazságügyi alkalmazott 
részt vett. 

 

Mint minden éven, a tájékoztató évében is megtettük javaslatainkat a központi oktatási 
programokra. 

 

2013. február 26-án kihirdetésre került a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, 
amely 2014. március 15-én lépett hatályba.  

Az Országos Bírósági Hivatal Magyar Igazságügyi Akadémia Vezetője tájékoztatta 
(29.032/2013.OBH) a bíróságokat az Államreform Operatív Program keretében elnyert 
pályázatról, amelynek alapján meg kellett szervezni a hatályba lépésre való felkészülést. 

A több egymásra épülő elemből álló komplex program része volt a helyi szervezésű képzés, 
amelyet a Győri Ítélőtábla teljesített. 

A képzések megtartására 2014. január 7. - 2014. február 28. között került sor. Az előzetesen 
elkészített tematika megküldésével módot adtunk arra, hogy a Széchenyi István Egyetem 
Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszékéről érdeklők is részt vehessenek az előadásokon.  

Az elnök valamennyi polgári ügyszakos bíró, titkár, fogalmazó számára kötelezővé tette a 
részvételt.  

A képzés megtartására 10 ítélőtáblai bíró vállalkozott, ők valamennyien részt vettek a Magyar 
Igazságügyi Akadémia által szervezett felkészítőn. 
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Valamennyi „oktató-bíró” lelkiismeretesen, elmélyülten felkészült, az előadások célja az volt, 
hogy ráirányítsa a figyelmet a változó szabályokra, felvesse a lehetséges értelmezési és 
várható jogalkalmazási problémákat.  

Összegzésként megállapítható, hogy a pályázat előírásaira figyelemmel megszervezett képzés 
betöltötte célját, a képzési program egyéb rendezvényeivel (központi, regionális, helyi képzés, 
e-learning) hatékony segítséget nyújt az új jogalkalmazási feladatok teljesítéséhez. 

 

 

A Vörösmarty Béla könyvtár működése 

 

Az ítélőtáblán a könyvtárterem kettős funkciót lát el, könyvtár és emellett kollégiumi terem. A 
bíróság elnökeként 2014. évben pályázatot írtam ki az ítélőtábla könyvtárának elnevezésére. A 
kiírásra több pályázat érkezett. A kollégiumok vezetőiből és a könyvtár kezelésével megbízott 
tisztviselőből álló bíráló bizottság döntése értelmében a könyvtár-kollégiumi terem 2015 
januárjától a Győri Királyi Ítélőtábla egykori elnökének, Vörösmarty Bélának a nevét 
viseli. 

Egy számítógépes munkaállomással rendelkezik, amelyen az internet és az ítélőtábla belső 
hálózata is elérhető. 

 

 2014. december 31-én 1025 db könyv és 192 db bekötött folyóirat volt.  

A folyóirat, közlöny, napilap ellátottság nem változott ez évben, jellemző adatai: 21 féle kurrens 
kiadványra 44 példányban fizettünk elő, 3 folyóirat előfizetéséhez kapcsolódik elektronikus 
hozzáférés is.  

Ezen felül három elektronikus adatbázishoz van hozzáférése az ítélőtábla munkavállalóinak. Az 
egyik központilag biztosított Complex Jogtár+, a másik két adatbázis az azonos 
keretrendszeren belül működő Justicia Online, illetve a BH+, amelyeket saját 
költségvetésünkből finanszírozzuk. 

 

A közlönyök nagy része már csak elektronikus formában jelenik meg és szabadon 
hozzáférhető. A Magyar Közlönyt továbbra is előfizetjük papír alapon, és évente be is köttetjük. 

 

A könyveket, kiadványokat az E-Corvina Bírósági Integrált Rendszerben (a továbbiakban E-
Corvina), tartjuk nyilván, amelyben a feldolgozás folyamatosan történik. 

 

A beszámolás évében kivételesen magas számban gyarapodott a könyvtári állomány, 
összesen 255 db kiadvánnyal. A gyarapodás jelentős része – 209 db – az OBH ÁROP 2.2.16 
azonosító jelű projektjének keretében beszerzett kiadványokból származik, amelyek az új 
Polgári Törvénykönyv bevezetéséhez kapcsolódnak. A fennmaradó kiadványok egy része 
vásárolt könyv, néhány darab pedig ajándékként került az ítélőtáblához.  
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Az év során sor került a könyvtári állomány leltározására is, amikor is számba vettük és 
ellenőriztük az ítélőtábla rendelkezésére álló kiadványokat mennyiségi és minőségi 
szempontból is. A leltárhoz kapcsolódóan 31 db kiadvány selejtezése is megtörtént, azok 
elhasználódására illetve elavultságára tekintettel.  

 

Több elektronikus adatbázishoz van hozzáférésünk. Fenntartottuk a Justicia Online és a BH+ 
adatbázisok előfizetését. Ezeket a bírák otthonról is elérhetik, ha arra igényt tartanak. Az 
adatbázisok azonos keretrendszerrel működnek. A Justicia Online adatbázisban a jogszabályok 
mellett több kommentár, szakkönyv, szakcikk elektronikus változata elérhető. Elektronikus 
dokumentumok továbbá hozzáférhetők az E-Corvina rendszer katalógusán keresztül is. Ezek 
OBH MIA által előállított kiadványok, illetve un. távoli elérésű elektronikus dokumentumok. A 
katalógus elérhető web-es felületen, illetve hálózaton keresztül is. 

 

A költségvetésünkből szakkönyvekre, folyóiratokra és egyéb információ hordozókra összesen 
1 845 ezer forintot fordítottunk. Ebből könyvekre 182 ezer, a folyóiratokra, napilapokra, 
közlönyökre, hatályos pótlapokra 1 334 ezer forintot, elektronikus adatbázisra 329 ezer Ft-ot 
fizettünk ki. 

A könyvtárat elsősorban a bíróság dolgozói használják, de nyitva áll külső felhasználók – más 
szakterületek jogászai, joghallgatók – számára is. A könyvtár szolgáltatása helybeni 
használatból, könyvtári kölcsönzésből, irodalomkutatásból, internet használatból, elektronikus 
katalógus használatából áll. 

A bírák, igazságügyi alkalmazottak számára a szolgáltatás egész nap elérhető. Az érdeklődés 
azonos mértékű az eltelt évekével. A könyvtárosi feladatot egy felsőfokú végzettséggel 
rendelkező tisztviselő látja el, részmunkaidőben. 

A könyvtár fő feladata a bírósági munka támogatása, hatékonyságának növelése. Az új Polgári 
Törvénykönyvhöz kapcsolódóan beszerzett kiadványokból a bírák és titkárok jelentős 
darabszámban részesültek személyi használatra kiadott könyvekből is, amely ugyancsak 
támogatja a hatékonyabb munkát. 

Ezen felül a bírák tájékoztatása a könyvtári újdonságokról, a szakirodalomról 
elektronikus úton, az ítélőtábla intranetes hálózatán keresztül történik. Az intraneten a 
könyvtár saját oldallal rendelkezik, ahol részletes információk olvashatók a frissen beszerzett 
kiadványokról. A kiadványok nyilvántartása excel formátumban ugyancsak megtalálható az 
oldalon, megkönnyítve a tájékozódást és a keresését a könyvek között. Ezen kívül hozzáférhető 
a könyvtárban lévő folyóiratok tartalomjegyzéke illetve a teljes szövegű közlönyök is.  

 

A bírák és igazságügyi alkalmazottak értékelése 

 

A bírák értékelése 

A bírák értékelésének ütemezése az éves munkatervben készült el, az eddigi évek 
gyakorlatának megfelelően. Ekként már az év első hónapjában a munkaterv egy példányából a 
vizsgálatra kijelölt és a vizsgáló is értesül arról, hogy abban az évben sor kerül a bíró 
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munkájának vizsgálatára és értékelésére. Soron kívüli bíróvizsgálat nem történt. A vizsgálat és 
értékelés gyakorlata szerint a vizsgáló értesíti a vizsgálat megkezdéséről a bírót, intézkedik a 
kezelőirodánál a vizsgálandó ügyek átadásáról, meghatározva a vizsgált időszakot.  A vizsgált 
ügyek kigyűjtésére annak szem előtt tartásával ad utasítást, hogy az automatizmus biztosítása 
mellett az objektív és megalapozott megállapítások megtételére is alkalmas időszakot érintő 
ügy kigyűjtésére kerüljön sor. A vizsgálati anyag mellett elkészíti az értékelés tervezetét is. Ezek 
alapján elnökként elkészítem az értékelést, kitűzöm az értékelés ismertetésének időpontját, 
amelyre meghívást kap a kollégiumvezető, a vizsgáló és a vizsgált bíró. A bírónak írásban és 
szóban is lehetősége van észrevételek megtételére. Az ismertetésen elhangzottakról 
jegyzőkönyv készül. 

A beszámolás évében egy tanácselnök bírói értékelésére került sor a büntető ügyszakban, 
aki kiváló, magasabb bírói beosztásra alkalmas” értékelést nyert. 

 

Igazságügyi alkalmazottak értékelése 

Az elmúlt évben munkatervi feladatul tűztük hat igazságügyi alkalmazott értékelését, amelynek 
maradéktalanul eleget tettünk. Öt tisztviselő „kiválóan alkalmas” egy pedig „jó” értékelést kapott. 

 

Tanácselnöki feljegyzések 

 

Polgári ügyszakban 

a tanácselnöki feljegyzéseket a tárgyévben is két ízben (az év elején és közepén) összesítettük 
és továbbítottuk törvényszékenként a bíróságok elnökeinek. Rendszeresen feljegyzést 
készítenek a tanácselnökeink a kirívóan helytelen, vagy a különösen jó bírói munkáról szerzett 
tapasztalataik nyomán. Konkrét ügyben konkrétan megjelölik a téves vagy dicséretre méltó bírói 
munkát.  

A büntető ügyszakban a kollégiumvezető és a tanácselnökök a beszámolás évében 
személyesen keresték fel az illetékességi területünkhöz tartozó törvényszékeket. Ekként 2014. 
január 10-én a Győri, január 24-én a Szombathelyi, február 7-én a Veszprémi és február 28-án 
a Tatabányai Törvényszéken tartottak a tanácselnöki feljegyzésekről ismertetést. Ezen 
alkalmakkor nem csak a feljegyzett ügyeket tekintették át, hanem a kollégiumvezető által 
minden fellebbezéssel elbírált ügyben bíránként készített „mappa” tartalmát is. A tanácselnöki 
feljegyzések ismertetésekor kitérnek a késedelmes felterjesztésekre is, amelyet a büntető iroda 
vezetője havonta feljegyez.  

 

Kitüntetések, címek 

 

Az adományozott és a törvényi rendelkezések alapján elnyert címmel rendelkező bírák 
száma 

Az elmúlt évben kitüntetés, cím adományozására nem került sor. 
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A főtanácsosi vagy tanácsosi címmel rendelkező igazságügyi alkalmazottak száma  

Az elmúlt évben Hamplné dr. Kormány Katalin ítélőtáblai titkár részesült főtanácsosi címben. 

Ekként egy alkalmazottunk tartozik ebbe a körbe. 

 

Az ítélkezés hatékonyságát szolgáló intézkedések  

 

A szakmai munka és a jogegység támogatása 

 

Civilisztikai kollégium 

 

A beszámolási időszakban a kollégium két ülést tartott, amelyen a következő szakmai 
kérdéseket tárgyalta: 

I. (június 27.) 

1) Dr. Szabó Péter európai jogi szaktanácsadó (Szombathelyi Törvényszék) beszámolója az 
utóbbi időszak aktuális európai jogi fejleményeiről – különös tekintettel az Európai Unió 
Bíróságának C-26/13sz. alatt (Kásler-ügy) hozott ítéletére  

 

2) A vezető  tisztségviselő Cstv.33/A.§-ában szabályozott felelősségének   egyes 
kérdéseiről 

 

3) Az érvénytelenség „kiküszöbölődésének” illetve a „felek általi kiküszöbölésének” 
lehetőségéről - az 1959.évi IV.tv. alapján 

 

 

 II.(december 12.) 

1) A kógencia/diszpozivitás kérdése a Ptk. jogi személyekre illetve a gazdasági 
társaságokra vonatkozó rendelkezéseiben (Dr. Ferenczy Tamás írásbeli előterjesztése 
alapján) 

 

2) Gondolatok egy új perrendtartás néhány kérdéséről - az új Pp. kodifikációs munkálatairól 
eddig megismerhető anyagok ismeretében 

(Dr. Zámbó Tamás és dr. Szalay Róbert írásbeli előterjesztése alapján) 

 

 

A civilisztikai kollégium vezetője a fentebb már bemutatottak szerint most is kiemelkedő 
számban vett részt az ítélkezésben. Részt vesz a BDT és az IH szerkesztésében Emellett 
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mindannyiszor részt vett a Kúria által szervezett üléseken, akonzultatív tanácskozásokon, 
továbbá a társ-ítélőtáblák és az illetékességi területünkhöz tartozó törvényszékek kollégiumi 
ülésein. 

 

Büntető kollégium  

 

A kollégium 2014. évi munkatervének megfelelően az első kollégiumi ülésre 2014. június 20. 
napján került sor. Erre nem csak a kollégiumi tagok, hanem az illetékességi területünkhöz 
tartozó törvényszéki, első fokon ítélkező bírák is meghívást kaptak. A kollégiumvezető ezért 
előzetesen megkereste a kollégiumok vezetőit, hogy az egyes, törvényszéken felmerült 
ítélkezési problémákat írásban jelezzék. Ennek alapján dr. Széplaki László kollégiumvezető 
előkészítő anyagot készített, amelyet megvitattak. Az ülésre meghívást kapott a Győri 
Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam-és Jogtudományi Kara is, amelyet dr. Nyitrai 
Péter docens képviselt, de megjelent a tanácskozáson a Kúria részéről dr. Krecsik Eldoróda 
kúriai bíró is. 

 A második kollégiumi ülés 2014. október 10-én volt, amelyen a külföldi ítéletek érvényének 
elismerésével összefüggő jogértelmezési problémákat és az Európai Unió jogával kapcsolatban 
felmerült egyéb kérdéseket vitatták meg. Előadást tartott dr. Pfeifer Péter európai jogi 
szaktanácsadó. Az értekezleten dr. Bajnok István, dr. Mészáros Zsolt és dr. Szalay Róbert 
ítélőtáblai civilisztikai ügyszakos bírák az új Ptk. rendelkezéseinek változásairól tartottak 
előadást a büntető bírák részére. Az előadások után megvitatták a zár alá vétel problémáit. 

A harmadik kollégiumi értekezlet 2014. december 5. napján volt. Ekkor az ügyelosztási rend 
tervezetét véleményezték, elfogadták a 2015.évi munkatervet és a 2014.évi országos kollégiumi 
értekezleten felmerült jogértelmezési kérdéseket vitatták meg. 

Emellett részt vett a Kúria kollégiumi ülésein, összesen hat tanácskozáson. A Kúria 
kollégiumának előkészítő anyagait, testületi határozatait, az egyes tervezeteket a számítógépen 
elérhetővé tette a kollégák számára. Részt vett az országos kollégiumvezetői értekezleteken is 
és közreműködött az Ítélőtáblai Határozatok szerkesztésében. A kollégiumvezető ítélkezési 
feladatainak számszerű adatai korábban bemutatásra kerültek.  

 Mindkét kollégiumvezető véleményezte az ügyszakot érintő jogszabály-tervezeteket és 
ugyancsak az ügyszakát érintő panaszok intézésében is közreműködött. 

 

A soronkívüliség elrendelésének és érvényesülésének gyakorlata 

 

A civilisztikai ügyszakban az elmúlt évben 15 (a 2013-as évben 25, a 2012-es évben 21, 2011-
ben 44) kérelem érkezett. Ezekből 8 esetben a kérelem nem tartalmazott olyan indokokat, 
amelyek a soron kívüli eljárást megalapozták volna. Három kérelem érkezésének idején az ügy 
már kitűzést illetve elintézést nyert. 

A civilisztikai ügyszakban 2014-ben 4 esetben került sor soron kívüli eljárás elrendelésére. 
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A büntető ügyszakban 2 kérelem érkezett, (a 2013-as évben 1, a 2012-es évben 3). 

Az egyikben soron kívüli eljárást rendeltem el. A másik soron kívüli kérelem teljesítése nem volt 
indokolt. 

 

A bíróságon kívüli munkavégzés szabályozása és gyakorlata. 

A bíróságon kívüli munkavégzés engedélyezésére az ítélőtáblán most sem került sor. 

 

A bíróságon belüli és azon kívüli nyilvánosság 

 

Az értekezleti rend gyakorlata 

A beszámolás évében összesen egy alkalommal, 2014. április 22-én tartottunk összbírói 
értekezletet. Ezen tájékoztattam a bírói kart az ítélőtábla 2013. évi működéséről, a 
kollégiumvezetők a kollégiumok működéséről adtak tájékoztatást, míg a bírói tanács elnöke 
beszámolt a tanács tevékenységéről. 

A 2014. május 23-án megtartott munkaértekezleten az igazságügyi alkalmazottakat és a 
fizikai állomány tagjait tájékoztattuk a bíróság 2013. évi működéséről. 

A 2014. március 13. napján megtartott vezetői értekezleten a kollégiumvezetők beszámoltak 
az elmúlt évi tevékenységükről. Részletesen elemeztük a 2013. évi ügyforgalmi adatokat. Az 
informatikai vezető által felvetett probléma nyomán a biztonsági intézkedések fokozása 
érdekében döntöttünk a büntető és a civilisztika szakterületén is az egyes tanácsok 
könyvtárának létesítéséről és az ahhoz való hozzáférésről, továbbá a hibás nyomtatók 
kicserélése miatt két új nyomtató megrendeléséről. A választási ügyekre való felkészülés 
jegyében megtárgyaltuk a készenlét elrendelésének szükségességét. 

A 2014. június 12. napján megtartott vezetői értekezleten a működés első fél éves 
tapasztalatait elemeztük az ügyforgalmi adatok tükrében. Megtárgyaltuk a tanácselnöki 
feljegyzések vezetésének és ismertetésének gyakorlatát, a sajtóval való kapcsolatot. A 
sajtószóvivő tájékoztatást adott a tevékenységéről. A gazdasági hivatal vezetője beszámolt az 
aktuális pénzügyi helyzetről. Felkészültünk az ítélkezési szünetre, a szabadságok ütemezésére. 

A 2014. október 30. napján megtartott vezetői értekezleten részletesen elemeztük az 
ügyérkezés, ügyforgalom első fél éves adatait. Tanácselnöki felvetés kapcsán intézkedtünk a 
határozataink adatbázisában való feltöltéséről és ennek ellenőrzésére a kollégiumok vezetőit 
hívtam fel azzal, hogy a következő vezetői értekezleten erről számoljanak be. A másodfokú 
iratok elektronikus feltöltéséről határoztunk. A büntető kollégium vezetőjének felvetése szerint 
egyes büntető iratok idegen nyelvű fordítását kellene megrendelni a költségek kímélése miatt. 
Ennek előkészítésével a kollégium vezetőjét bíztam meg. Beszámolt ismét a gazdasági hivatal 
vezetője a gazdálkodásunkról. 

 

Valamennyi vezetői értekezleten kiemelt figyelmet fordítottunk az írásbafoglalási határidőkre és 
az időszerűség vizsgálatára. Elemeztük az ügyérkezést, munkaterhet ügyszakonként és 
tanácsonként. Minden vezetői értekezleten jelen voltak a fellebbezési tanácsok elnökei, a bírói 
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tanács elnöke, a gazdasági hivatal vezetője, aki az aktuális pénzügyi helyzetünkről minden 
alkalommal tájékoztatást adott, felhívta minden alkalommal a figyelmet a takarékosságra. 
Minden alkalommal meghívtuk az OBH elnökét is, aki egyéb hivatali elfoglaltsága miatt a 
távolmaradását kimentette. 

 

 A bíróság belső honlapjának működtetése. 

 A Győri Ítélőtábla a bíróság dolgozóinak szánt információk átlátható, jól strukturált 
megjelenítésére intranetes honlapot működtet, amely a bírósági hálózatban a http://10.26.0.1/ 
címen érhető el. A honlap Linux operációs rendszeren futó Apache környezetben működik. Az 
információk megjelenítését az informatikusok végzik az elnökkel, a helyettessel, a 
kollégiumvezetőkkel, az elnöki irodavezetővel és a könyvtárossal együttműködve. 

A honlapon az aktuális híreken kívül megtalálhatók az országos rendszerekhez (BIIR, VIR, 
AHKAT, hivatali kapu, cégbírósági rendszer) és nyilvántartásokhoz (Kúria határozatainak 
adatbázisa, közhiteles, TSZA, IPL) tartozó hivatkozások, kiegészítve az adott rendszer rövid 
leírásával és a hozzá tartozó összes dokumentációval. A bírósági könyvtár szekcióban 
megtalálhatóak a bíróság részére érkező folyóiratok tartalomjegyzékei, a teljes könyvállomány 
EXCEL táblába rendezve.  

Mivel a honlapot a bírósági hálózaton belül mindenki elérheti, így szabadon hozzáférhető az 
ítélőtábla aktuális szoba- és telefonjegyzéke is, amely nyomatható formában is letölthető.  

 

A bíróság külső honlapjának működése 

A teljes nyilvánosság számára a bíróságok rendelkezésére bocsátott egységes megjelenésű, 
Drupal tartalomkezelőre épülő internetes honlapot üzemeltetünk. A rendszer működésében 
hibát nem tapasztaltunk, a szükséges adatokat feltöltöttük és folyamatosan aktualizáljuk. 

A Győri Ítélőtábla a közvélemény tényszerű tájékoztatása érdekében a sajtóval - többek között 
a honlapon keresztül is - rendszeres kapcsolatot tart. Az adatok naprakész, pontos és precíz 
megjelenítése érdekében a sajtószóvivő és az informatika között folyamatos az együttműködés. 

 

Kiemelendő, hogy a honlapunkon nem csak a sajtóérdeklődésre számot tartó ügyek találhatóak 
meg, hanem – az adatvédelmi biztos állásfoglalásának megfelelően – anonimizált formában az 
összes tárgyalás jegyzéke is, valamint a nyomtatott és az elektronikus sajtóban a Győri 
Ítélőtábláról megjelent összes cikk is. 

 

A sajtószóvivői tevékenység  

A sajtószóvivői tevékenység, a bíróság sajtóbeli megjelenése. A sajtóval, a médiával való 
kapcsolat rövid bemutatása. A sajtószervek, szerkesztőségek hogyan kapnak tájékoztatást a 
közérdeklődésre számot tartó ügyekről. 

 

http://10.26.0.1/
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Az ítélőtáblán dr. Ferenczy Tamás – polgári ügyszakos – bíró 2010. november 1. napjától 
kapott sajtószóvivői, dr. Korát Viktória bírósági titkár pedig 2011. január 1. napjától sajtótitkári 
megbízatást. A sajtótitkár szülési szabadsága miatt őt 2014. január 21. napjától dr. Kováts 
Kinga bírósági titkár váltotta.  Dr. Ferenczy Tamás bíró sajtószóvivői megbízására azért került 
sor, mert az ilyen irányú tevékenységben korábban  már jártasságra tett szert korábbi szolgálati 
helyén, a Heves Megyei Bíróságon, ahol szintén szóvivő volt. 

 

Az ítélőtáblán a sajtószóvivő és a sajtótitkár a sajtótájékoztatási tevékenységet eredeti 
beosztásuk megtartása mellett, többlet feladatként, az ítélkezési tevékenység érintése és 
munkafeladatbeli kedvezmény nélkül látja el. A tevékenységükért a bíróságok és az OBH 
sajtótájékoztatási tevékenységéről, valamint a bíróságok központi honlapjának 
sajtószolgálatáról szóló 8/2012.(IV.25.) OBH utasítás (a továbbiakban: sajtószabályzat) 17. §-
ban meghatározott céljutalomban részesülnek. 

 

A szóvivő a megbízás után a sajtószabályzat 4. § (4) bekezdés b./ pontja alapján felvette a 
kapcsolatot a régió valamennyi számba vehető (országos – illetve helyi érdekű) médiumával, 
azok képviselőivel azóta is rendszeres kapcsolatban áll.  Ezek – a teljesség igénye nélkül – az 
MTI győri tudósítója, az MTVA győri „beszállítója”, a Magyar Rádió győri stúdiója, a TV2 
szombathelyi tudósítója, az RTL  Klub győri stúdiója, a HÍRTV győri tudósítója, a győri Revita 
Tv., a győri Oxigen Media, a GyőrPlusz médiaszolgáltató cég, a Kisalföld, a Veszprémi Napló, a 
Zalai Hírlap, a Vas Népe, a tatabányai 24 Óra, a Heti Válasz szerkesztősége, a Népszabadság, 
a Magyar Nemzet, a Magyar Hírlap helyi tudósítója.  

 

Az aktív szóvivői tevékenységet szem előtt tartva az ítélőtábla szóvivőjével kapcsolatban álló 
(illetve a szóvivőtől bármikor információt kérő) szerkesztőségek, újságírók havonta előre e-
mailben megkapják a sajtóérdeklődésre számot tartó ügyek kibővített (feldolgozható tényállást 
tartalmazó) összefoglalóját. Ezek az összefoglalók felkerülnek minden hónapban az ítélőtábla 
külső honlapjára, ahol „sajtószoba” menün belül bármely érdeklődő korlátozás nélkül 
tájékozódhat az ilyen ügyekről. Természetesen ezek az összefoglalók a bírósági központi 
honlapon feltöltve is rendelkezésre állnak, az újságírókkal egyidőben kapja meg az OBH Sajtó – 
és Kommunikációs Főosztálya is. Az újságírók érdeklődését általában az így megküldött „sajtó 
előzetesben” szereplő ügyek keltik fel, de gyakori, hogy az ítélőtábla külső honlapján szintén 
megtalálható tárgyalási jegyzékekből tallózva olyan helyi, megyei jelentőségű ügyben 
érdeklődnek, melyet a szóvivő (titkár) nem ítélt érdeklődésre számot tartónak. A sajtószóvivő 
alapvető jelentőségűnek tartja, hogy a sajtó érdeklődését (a honlapon szintén egyszerűen 
megtalálható telefonos elérhetőségen keresztül) mindig, munkaidőn túl is, a lehetőségekhez 
mérten azonnal ki kell elégíteni. Az újságírók, szerkesztőségek munkaideje ugyanis nyilván nem 
a bíróságok munkarendjéhez igazodik, hanem a hírgyártáshoz, a lapzártához, az adásidőhöz. A 
tájékoztatás gyorsasága pedig azért fontos, mert a médiában hírverseny zajlik, az aznapi 
eseményeket egy-két nappal követő tájékoztatásnak pedig már nincs hírértéke.  

 

A tárgyalások helyére, idejére, a sajtó-előzetesben szereplő információk pontosítására irányuló 
telefonos tájékoztatáson túl a szóvivő, valamint a sajtótitkár segítséget nyújt a tárgyaláson 
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megjelenő – írott – és elektronikus – sajtó képviselőinek, hogy a tárgyalások rendjét, az 
eljárások szabályokat betartva készíthessenek tudósításokat a konkrét ügyről. Esetenként a 
közérdeklődést kiváltó ügyet tárgyaló tanácselnök tárgyalási nyilvánossággal kapcsolatos 
elvárásait (pl. a tárgyalás egyidejű on-line közvetítésének eljárásjogi érdekből kizártságát) 
előzetesen közli a szóvivő az újságírókkal, annak érdekében, hogy ezzel ne csak a tárgyalás 
megkezdésekor szembesüljenek.  A sajtó képviselőit tehát a szóvivő(titkár) ilyen igény, illetve a 
megjelenés jelzése esetén az ítélőtáblán  fogadja, a tárgyalóteremben pedig – nem érintve a 
tanács elnöke rendfenntartási jogát – segítséget nyújt a zökkenőmentes tudósítás 
elkészítéséhez. A tárgyalások után pedig rendelkezésre áll az ítélőtáblai jogerős határozat 
megmagyarázására, szükség esetén telefonos illetve kamerás interjúval. A sajtó képviselői 
megjelenése hiányában elektronikus úton (e-mailben) tájékoztatja az érdeklődő újságírókat a 
megszületett határozatról, annak következményeiről, indokairól. 

 

Mindezen feladatok a szóvivő részére egyes rendkívüli érdeklődést kiváltó ügyek esetében 
kiegészülnek a tárgyalások lebonyolításának, a nyilvánosság információhoz jutásának teljes 
körű megszervezésével. Amennyiben ilyen ügyek érkeznek az ítélőtáblára, az ítélőtábla elnöke 
ezen szervezési feladatok elvégzésével; a büntetés-végrehajtás, a rendőrség, az ítélőtábla 
közötti koordinációval esetileg a szóvivőt bízza meg. 

 

A 2014. évben kiemelt szóvivői feladatot jelentett az önkormányzati választási ítélőtáblai 
határozatokra vonatkozó azonnali, ítélőtáblai honlapon keresztüli tájékoztatás. A területi 
választási bizottságok határozataival szembeni fellebbezéseket elbíráló végzésekről a 
szóvivő az ünnepi hétvégén (október 23-26.) is folyamatos tájékoztatást adott. 

 

A „Nyitott bíróság” program keretén belül a sajtótitkár szervezte meg és bonyolította le a 
„Múzeumok éjszakája” napján (2014. június 21.) azt a programot, amelyre 400 érdeklődő 
érkezett az ítélőtáblára. A látogatók előadást hallgathattak meg a bírósági 
szervezetrendszerről, igazságügyi kvízjátékban vehettek részt, kortárs képzőművészeti 
tárlatot tekinthettek meg és bejárhatták az ítélőtábla épületét. 

2014. szeptember 26-án rendeztük meg ítélőtáblánkon az igazságügyi adatkezelésről és 
tájékoztatásról szóló konferenciasorozat egyik állomását jelentő tanácskozást, amelyen 
mások mellett dr. Darák Péter, a Kúria elnöke és dr. Patyi Gergely, az Igazságügyi 
Minisztérium államtitkára is előadóként vett részt. A konferencián – a régió bíróságai 
képviselőin túl – jelen voltak az ügyészség, a rendőrség és az ügyvédi hivatásrend és az 
egyetem képviselői is. Az értekezlet moderátori feladatát az ítélőtáblai szóvivő látta el. 

Az ítélőtáblán rendeztük az ügyvédjelöltek regionális perbeszéd – és a bírósági 
fogalmazók regionális perszimulációs versenyét (2014.október 17., november 29.). Ezekről 
egyenként tájékoztattuk a sajtó képviselőit 

A szóvivő és a sajtótitkár részt vett a számukra meghirdetett továbbképzésen. 

 

Az OBH-val fennálló kapcsolat, részvétel a központi igazgatási feladatokban 



 47 

 

4
7
 

Az OBH-tól érkezett, megküldött szabályzat, ajánlás tervezeteket az intraneten közzétettük, 
véleményeztük. Ezen felül az OBH elnöke a 145/2014.(IV.2.) OBHE határozatával létrehozott 
„Az új büntetőeljárási törvény kodifikációjával összefüggő feladatok ellátásával megbízott 
munkacsoport” tagjának bízta meg dr. Széplaki László kollégiumvezetőt.  

Más bíróságokkal, jogi hivatásrendekkel, hatóságokkal, oktatási intézményekkel fennálló 
kapcsolat 

A működésünkről szóló elmúlt évi összbírói értekezletre – a beszámolóm megküldése mellett – 
meghívtam valamennyi ítélőtáblai és az illetékességi területünkhöz tartozó törvényszéki elnököt 
és mi is részt vettünk a törvényszéki összebírói értekezleteken. 

A kollégiumi ülésekre meghívást kaptak és részt vettek a Kúria, az ítélőtáblák és a 
törvényszékek szakmai vezetői. Miként az elmúlt évi beszámolómban jeleztem, a kollégiumi 
tagságot mindkét kollégium bővítette az egyes törvényszékekről választott tagokkal. Ők a 
kollégiumaink tagjaként erősítik a törvényszékekkel a szakmai kapcsolatunkat. Újszerű, bevált 
és az elmúlt évben is folytatott gyakorlatunk volt, hogy a kollégiumi ülésre meghívtuk a 
Fellebbviteli Főügyészség képviselőjét illetve a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam -
és Jogtudományi Karának oktatóit.  

 

 A Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karán államvizsga 
bizottsági elnökként tevékenykedem, több bírótársammal együtt.   Ezen kívül elnöke vagyok az 
egyetem Társadalmi Tanácsának, amelynek tagjai öt megyére kiterjedően a bírósági, 
ügyészségi, ügyvédi, közjegyzői, közigazgatási szervek vezetői, és amely az oktatás és a 
gyakorlati képzés összehangolását hivatott biztosítani.  

A győri jogászképzés megalapítása óta a kar érdekében kifejtett tevékenységem 
elismeréseként 2014-ben a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam-és Jogtudományi 
Karán címzetes egyetemi tanári címet kaptam.  

A joghallgatók előre bejelentett csoportokban tárgyalás-hallgatásokon vettek részt az elmúlt 
évben is az ítélőtáblán.  

 

Az ügyvédi kamara az elmúlt évekhez hasonlóan a beszámolás évében is az ítélőtáblán 
rendezte meg a perbeszédversenyt, amelynek nem csak helyet, de bíráló bizottsági elnököt is 
adtunk a büntető kollégium vezetőjének személyében. 

Az elmúlt év novemberében regionális perszimulációs versenyt szerveztünk a fogalmazók 
számára. 

 

 

A bíróság integritásával kapcsolatos helyzet 

A törvényes bíróhoz való jog garanciális szabályainak szem előtt tartásával készítjük el és 
tesszük közzé a külső honlapunkon minden év decemberében az ügyelosztási rendet.  

Az ítélőtáblán az ügyek szignálását a kollégiumok vezetői végzik, az ügyelosztási rend szerint. 
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Ez mindkét ügyszakban tartalmazza a szignálás (ügykiosztás) szabályait, a tárgyaló tanács 
megjelölését, annak tagjait, a tanács által tárgyalandó peres és peren kívüli ügyek típusát, a 
tárgyalási napjait, a kizárás vagy akadályoztatás esetén eljáró bíró megjelölését. 

 

A fegyelmi helyzet 

 

Fegyelmi eljárás kezdeményezésére az elmúlt évben nem került sor. 

 

A panaszügyintézés gyakorlata, az abból leszűrhető tapasztalatok 

 

Összesen 35 (a bázisévben 31, a 2013-as évben 29) panaszként iktatott beadvány érkezett. 

Egy ügyfél több panaszbeadványt is küldött, azonban írása olvashatatlan, a levelek tartalma 
értelmezhetetlen volt, ezért beadványát irattárba helyeztem.  

Az évek óta pereskedő felperes az Országos Bírósági Hivatal elnökének küldte el a bírák és 
bíróságok kizárását, illetőleg új bíróság kijelölését kérő panaszát, melyet az OBH további 
intézkedések megtétele végett megküldött. Megvizsgáltam a hivatkozott ügyeket és 
megállapítottam, hogy igazgatási jellegű intézkedés megtétele nem lehetséges.  

Egy panaszos a Tatabányai Törvényszéken és a Tatabányai Járásbíróságon folyamatban lévő 
ügyekben kérte azok felülvizsgálatát, illetőleg másik bíróság kijelölését. A másutt folyamatban 
volt ügyekben keletkezett panaszt továbbítottam a Tatabányai Törvényszék elnökének. 

A panaszos - aki a felperest képviselő hozzátartozó - első beadványa e-mailen érkezett, majd 
tájékoztatást követően, a Kúriához fordult perújítási kérelemmel és panasszal. A Kúria polgári 
kollégiumvezetője megküldte az iratokat az ítélőtáblának további intézésre. Őt a szükséges, 
perjogi tájékoztatással elláttam. 

15 esetben más bíróság – nem is mindig az ítélőtábla illetékességi területére eső – eljárásának 
a „felülvizsgálatát”, 5 esetben elfogultságra hivatkozással másik bíró, másik bíróság kijelölését, 
pártfogó ügyvéd kirendelésével kapcsolatos tájékoztatást kértek. 

7 ügyben az ítélőtáblán folyamatban lévő eljárásban az ügy érdemével kapcsolatosan fejtette ki 
álláspontját a panaszos, így a beadványt az iratokhoz csatoltattam. 

3 panaszbeadvány nem a bíróságok, hanem egyéb hatóságok (pl. rendőrség, NAV) 
intézkedésével voltak kapcsolatosak. 

Egy ügyben az érkezett beadványt a tanácselnöknek bemutattam, mivel nem igazgatási 
természetű volt a felvetése. 

Összegezve megállapítottam, hogy az ítélőtábla ügyintézését illetően egyetlen olyan 
panasz sem érkezett, amely alapos lett volna, amelyben igazgatási intézkedésre lett volna 
szükség. 

A Győri Ítélőtábla „A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről” szóló 2013. évi CLXV. 
törvény, valamint „A közérdekű bejelentésekkel és panaszokkal kapcsolatos eljárásról szóló 
10/2012.(VI.15.) OBH utasítás rendelkezései alapján kezeli az ítélőtáblára érkező panaszokat, 
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közérdekű bejelentéseket. A 2014. évi panaszokról és közérdekű bejelentésekről készült 
kimutatást a beszámoló melléklete tartalmazza. 

 

Az igazgatási ellenőrzés gyakorlata  

Az igazgatási ellenőrzés gyakorlata részben a vezetői értekezletek fent vázolt napirendje szerint 
(minden értekezleten minden tanácselnök részt vett és elemeztük az ítélkezés addigi adatait, az 
ügyforgalmat, ügyterhet a tanácsok között, az időszerűséget) történik, másrészt a 
tanácselnökökön kívül az elnökhelyettes folyamatosan felügyeli az írásba foglalási határidők 
megtartását.  

Az igazságügyi alkalmazottak számára rendszeresen tart a felügyeletüket ellátó elnökhelyettes 
„munkaértekezletet”, ahol a munkaidő kihasználtsága, az arányos munkateher, az egymás 
munkájának megsegítését célzó megbeszélés, a munkafegyelem állandó napirend.  

 A bíróságunkon nincs a jogállási törvény szerinti összeférhetetlenség. 

 

A közadatok kezelésének és közzétételének rendje 

Bíróságunkon az államháztartásról szóló törvény végrehajtásának jogi felügyeletét dr. Zámbó 
Tamás kollégiumvezető látja el, az adatok közzétételéért Bárdy Attila informatikai vezető felel. 

Az internetes honlapunkon – egyebek mellett – megtalálhatóak a közbeszerzéseink, az általunk 
megkötött szerződések, a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatás rendje, a költségvetési 
alapokmányunk és minden beszámolási évben közzétettük a működésünkre vonatkozó elnöki 
tájékoztatókat is. 

 

A belső ellenőr  

 

A Győri Ítélőtábla vezetése fontosnak tartja a belső ellenőrzés szerepét, az ellenőr munkáját 
támogatja.  

A belső ellenőr tevékenységét a vonatkozó jogszabályok, a nemzetközi belső ellenőrzési 
standardok és a Belső Ellenőrzési Kézikönyv szerint végzi. 

A függetlenített belső ellenőri tevékenység végrehajtásához kockázatelemzéssel alátámasztott 
és jóváhagyott munkaterv készült, amelynek megfelelően a belső ellenőr elvégezte az éves 
vizsgálatokat. Ezeken felül az év során az OBH két soron kívüli ellenőrzést rendelt el, amelyek 
ugyancsak eredményesen befejezésre kerültek. Az ellenőrzések alapján tett megállapítások, 
javaslatok megfelelőek, felhasználhatók voltak, kellően hozzájárultak az ítélőtábla hatékony, 
gazdaságosabb működéséhez. A javaslatokra előírt intézkedések határidőben megvalósultak. A 
soron kívüli ellenőrzések megállapításaira elrendelt intézkedésekről az ítélőtábla beszámolt az 
OBH elnöke részére.  

A belső ellenőr tanácsadói tevékenysége elsősorban szóbeli felkérés alapján, gazdasági jellegű 
folyamatok, szabályozások kidolgozása vonatkozásában valósult meg. Az évben a jelentős 
számviteli jogszabályi változásokból adódóan kiemelt feladat volt a szabályozások átdolgozása, 
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az új előírások gyakorlati, napi munkavégzésbe való átültetése. Erre tekintettel a belső ellenőr 
véleményezési, tanácsadási szinten aktívan részt vett a szabályozások kialakításában.  

 

 

A bírósági épület biztonsági helyzete 

 

Az épület biztonsági rendszerének terveit a Persecutor Vagyonvédelmi Kft készítette. A 
terveknek megfelelően olyan vagyonvédelmi rendszer került kiépítésre, ahol a felügyelet 24 
órás szolgálattal, 2 fő biztonsági őrrel valósul meg, figyelemmel arra, hogy a rendőrséghez és a 
tűzoltósághoz nincs biztonsági átjelzés. Az épület őrzésére a három ajánlat közül választva a 
Rába Bástya Kft.-vel kötöttük meg a szerződést 2015. március 31-ig. Az épületbe történő 
beléptetést, az átvizsgáló rendszerek kezelését és a tárgyalások zavartalanságát biztosító 
felügyeletet igazságügyi alkalmazottak (két fő) látják el, akik közül az egyik megszerezte a 
csomagvizsgáló röntgenberendezés kezeléséhez szükséges képesítést is. 

 

 Az épületbe felszerelt  

 automatikus tűzjelző alrendszer, 

 elektronikus behatolásjelző alrendszer, 

 beléptető alrendszer, 

 videó megfigyelő alrendszer, 

 tanúbeszólító alrendszer, 

 csomagvizsgáló és fémkereső kapu, 

 integrált felügyeleti rendszer, 

 parkoló beléptető sorompók 

karbantartását és javítását a 2009. szeptember 11-én kötött  vállalkozási szerződés  alapján a 
Persecutor Vagyonvédelmi Kft végzi. 

A beszámolási időszakban az ítélőtábla épületének biztonságát érintő, rendkívüli esemény nem 
történt. Egy –a biztonságot nem érintő, de- rendőrségi feljelentést igénylő esemény volt. Az 
épület előtt álló szobrot éjszakai órán ismeretlen személy piszkította be. Az eseményről a 
biztonsági kamera felvételt készített. A rendőrségi feljelentést a felvétel átadásával megtettem, 
de ezidáig a nyomozás kimeneteléről tájékoztatást nem kaptam. 

A Nemzeti Biztonsági Felügyelet elfogadta az általunk kiépíteni tervezett biztonsági rendszer 
elemeit. Az épületben kijelöltünk egy szobát, amely alkalmas a „Szigorúan titkos, minősített 
adatok” felhasználására, tárolására. A TÜK. Iroda működéséhez szükséges átalakítást 2014-
ben elvégeztettük. 

 

Egyéb kockázatkezelési intézkedés 

Az épületbe történő be és kilépés valamint az itt tartózkodás rendjéről 2012. április 10-én 
léptettünk hatályba rendelkezést, de szabályzatot készítettünk a „Győri Ítélőtábla rendészetének 
szolgálat ellátási rendjéről” is. A biztonsági szabályzatot 2012 májusától kell alkalmazni. 
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A munkavégzés tárgyi feltételei 

 

A bírósági épület állaga 

A harmadik éves garanciális javításhoz szükséges ellenőrző műszaki bejárás 2014. év nyarán 
megtörtént. A még fennálló garanciális munkák elvégzéséről úgy állapodtunk meg, hogy a 
garanciális időt közös megegyezéssel 2015.június 30-ig meghosszabbítjuk. Ennek indoka, hogy 
az alagsori beázást illetően néhány hónap megfigyelés szükséges annak elbírálásához, hogy 
az kivitelezői hiba vagy a mi használatunk okán merül fel. A másik garanciális hiba az 
oszlopcsarnok kövezete, amely egyértelműen a kivitelező elismert hibája és 2015. év tavaszán 
azt kijavítja.  

Épületünk a modern és korszerű bírósági épületek közé tartozik. 

A bírók és igazságügyi alkalmazottak elhelyezéséhez elegendő számú és megfelelő technikával 
felszerelt dolgozói szobákkal rendelkezünk.  

 A különleges biztonsági rendszerrel felszerelt tárgyalótermek mellett az ügyvédek részére 
külön helyiséget alakítottunk ki.   

Az épülethez tartozik két igényesen kialakított vendégszoba is. 

 

Az Országos Bírósági Hivatal 2012. február 14-én elkészítette a Győri Ítélőtábla energetikai 
minőségtanúsítványát. Az épület energetikai minőség szerinti besorolása „B” kategóriás tehát 
a „követelménynél jobb ”. 

 

A munkavégzés tárgyi feltételei: 

 Az ítélőtábla épületét a feladatokhoz tervezett bútorzattal rendeztük be. Az irodahelyiségek és 
a tárgyalótermek mérete és bútorzata minden igényt kielégítő, ítélkezési munka feltételei 
megfelelő színvonalon biztosítottak.  

 

Az irattár  

Az alagsorban biztosított az irattározás, a kiszolgáló személyzet elhelyezése, a BV és a 
dolgozói gépkocsik parkolása. A 100 m2-es irattári helyiségbe korszerű gördülő SALGÓ irattári 
polcrendszer került beépítésre, az iratok elhelyezése hosszú időre megoldottnak tekinthető.   

 

A bírósági informatika helyzete 

 

Személyi feltételek 

Az ítélőtáblán két, felsőfokú végzettségű, határozatlan időre kinevezett igazságügyi alkalmazott 
látja el a bírósági informatikával kapcsolatos feladatokat.  

Informatikusaink részt vettek a számukra kötelezően előírt és az ajánlott képzéseken is. 
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Informatikai Biztonsági Szabályzat  

Az Informatikai Biztonsági Szabályzat aktualizálása a beszámolás évében is megtörtént. 

 

Az informatikai eszközállomány 

A 2014. év végén a Győri Ítélőtábla informatikai eszközállománya 7 szerverből, 72 
munkaállomásból, 98 monitorból, 4 laptopból, és – az asztali nyomtatókat leszámítva – 8 darab 
multifunkciós nyomtatóból áll össze. 

Két EKOP-os projekt keretében 2012. év augusztusától a beszámolás évének végéig összesen 
3 szerver, 28 számítógép és 47 monitor került az bíróságunk kezelésébe, aminek köszönhetően 
a projektek célcsoportjába tartozó dolgozók a mai kornak megfelelő, modern számítógépes 
környezetben dolgozhatnak. Az említett körbe nem tartozó munkahelyeken mutatkozik 
lemaradás, ott zömében 2009-es beszerzésű gépek állnak szolgálatban. Ebbe a körbe esnek 
többek között a gazdasági hivatal, valamit a tárgyalótermek munkaállomásai. 

Fontos kiemelni, hogy az említett 7 szerver közül a pályázat útján hozzánk kerülteket nem 
használhatjuk saját célra, így minden központi feladatot a többi - zömében - 10 éves szerverrel 
kell megoldanunk. Ezen szerverek mindegyike egy, konkrét és a bíróság működése 
szempontjából kritikus feladatot végez, redundanciával nem rendelkezik. Bármelyik kiesése 
kivédhetetlenül több napos kiesést fog okozni az adott területen és a 10 éves korra tekintettel az 
alkatrész utánpótlás sem minden területen biztosított. Például a 2004-es beszerzésű 
fájlkiszolgáló meghibásodása teljes leállást fog okozni a bíróság számára. 

A nyomtatási és fénymásolási igényeket jellemzően a folyosókon illetve közös irodákban 
elhelyezett, nagy teljesítményű, hálózati nyomtatókkal elégítjük ki. Ezen túl minden 
jegyzőkönyvvezetőnek, illetve azoknak, akiknek a munkájukhoz ez feltétlenül szükséges, saját 
asztali nyomtató áll rendelkezésére.  

Megismételjük, hogy jelentős kockázatot jelent a szerverek elöregedése.  

 

A központilag biztosított alkalmazások működése    

Az országos rendszerek üzemeltetése zökkenőmentes, a felmerült problémák elhárítása az 
érintett területen dolgozó munkatársak és - ha szükséges, az OBH informatikusainak 
segítségével - minden esetben sikerült. 

 

 

Saját alkalmazások 

A 2014. évben a Győri Ítélőtáblán – az országos terítést jóval megelőzve – bevezetésre került a 
Novell ZENworks 11-es verziója, mellyel leváltottuk az elavult és már nem is támogatott 7-es 
verziót. Ennek köszönhetően a munkaállomás management a kornak megfelelő színvonalra 
került. További előnye, hogy a Microsoft által már szintén nem támogatott Windows XP 
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operációs rendszereket lecserélhettük a modernebb és biztonságosabb Windows Vista, illetve 
Windows 7 rendszerekre. 

 

A bíróság pénzügyi helyzete és gazdálkodása 

A beszámolási időszakban a szakmai feladatok teljesítéséhez, a gazdálkodáshoz szükséges 
költségvetési feltételek, pénzügyi eszközök rendelkezésre álltak. A kiemelten takarékos 
gazdálkodás ellenére pótelőirányzat biztosítására volt szükség, ezzel elértük, hogy a fizetési 
kötelezettségeinket határidőre, maradéktalanul teljesítettük. Tartozásunk nem volt. 

 

A tárgyévi költségvetési előirányzatok 

Az ítélőtábla működésének személyi és tárgyi feltételeinek biztosítására az OBH elnöke a 2014. 
évi eredeti költségvetési előirányzatunkat 473.700 eFt-ban (a bázisévben 449.000 eFt-ban) 
határozta meg. 

A törvény szerint kötelező előresorolásban öt bíró és hat igazságügyi alkalmazott részesült.  

A 2014. évi költségvetési előirányzat fedezetet nyújtott:    

- a bírák engedélyezett létszáma besorolás szerinti álláshelyek 391.600 forint bírói 
alapilletménnyel számított éves rendszeres illetményére, 

- az igazságügyi alkalmazottak engedélyezett létszáma besorolás szerinti álláshelyek 
391.600 forint bírói alapilletménnyel számított éves rendszeres illetményére, 

- a bírák és az igazságügyi alkalmazottak 2014. évi január 1-jei előresorolására, 
- a jubileumi jutalmak felmérés szerinti összegére, 
- egyéb nem rendszeres személyi juttatási kiadásokra (készenléti, ügyeleti díj, utazási 

költségtérítés egy részére), 
- cafeteria keretre, bruttó 200 000 Ft /fő/év összegben.  

 

Országos Bírósági Hivatal Elnöke a rendszeres személyi juttatás előirányzatból 12.000 eFt-ot 
zárolt, amely november hónapban felszabadításra került. 

Év közben a 2014. évi eredeti előirányzat az alábbiak szerint módosult: 

kormányszintű hatáskörben: 

a 495/2013.(XII.29.) Kormányhatározat alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 
kompenzációjának finanszírozása miatt  + 1.786 eFt 

 

felügyeleti szervi hatáskörben 

ruházati költségtérítés  + 10.395 eFt 
dologi és járulék hiány rendezése + 6.300 eFt 
többletbevétel + 696 eFt 
többletmunka elismerésére + 1.040 eFt 
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saját-hatáskörben 

előző évi pénzmaradvány felhasználása + 11.441 eFt 

2014. évi módosított előirányzat: 505.358eFt 

 

A kiemelt előirányzatok alakulása 

Megnevezés 2013.évi 

teljesítés 

2014.évi 
eredeti 

előirányzat 

2014.évi 

módosítások 

2014.évi 
módosított 
előirányzat 

2014. évi 

teljesítés 

Személyi juttatás 351.877 331.400 +5.482 336.882 334.122 

Munkaadókat terhelő járulék 90.426 84.300 +10.218 94.518 92.193 

Dologi kiadások 62.321 57.000 +8.010 65.010 63.787 

Intézményi beruházás 776    1.000 +7.948 8.948 8.948 

Összesen: 505.400 473.700 +31.658 505.358 499.050 

 A 2014. évi költségvetésünk megállapított előirányzata 473.700 e Ft. 

Ebben az évben a 18 engedélyezett bírói álláshellyel szemben a tényleges bírói létszám 20 fő 
volt, melynek előirányzatát megkaptuk. 

A 2014-es költségvetési év végén 6.308 e Ft pénzmaradványunk keletkezett, mely teljes 
egészében kötelezettség vállalással terhelt. 

 

A kiadások 

 

Személyi juttatások 

 

Az engedélyezett bírói álláshelyek száma beszámolási időszakban nem változott.  

(Dr. Ábrahám Éva és dr. Vajda Edit bírói kinevezésével a tényleges bírói állások száma 20 főre 
növekedett.)  

 

A beszámolási időszakban 53 fő átlagos statisztikai állományi létszám vonatkozásában a 
rendszeres személyi juttatásokra kifizetett összeg 298.453 eFt volt.  

A rendszeres személyi juttatások előirányzata a módosított előirányzathoz viszonyítva a 
kiadások 59%-a. A beszámolási időszak rendszeres személyi juttatás kiadása az előző évi 
teljesítésnél 9.683 eFt-al volt magasabb. 
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Foglalkozási csoportonkénti a kifizetés az alábbiak szerint alakult: 

Megnevezés 

2013. év 2014.év 

kifizetett 
összeg 

létszám e Ft/fő 
kifizetett 
összeg 

létszám e Ft/fő 

Bíró 185293 19 9752 195898 20 9795 

Titkár 15536 4 3884 14079 3 4693 

F. fokú tisztviselő 27541 7 3934 28096 7 4014 

K.fokú tisztviselő 41852 13 3219 41758 14 2983 

Írnok 2532 1 2532 2537 1 2537 

Fizikai alkalmazott 16016 10 1602 16085 10 1608 

Összesen 288770 54 5347 298453 55 5426 

 

 

A fenti táblázat az átlagos statisztikai létszám és keresetek alakulását mutatja.  

Nem rendszeres személyi juttatásokra 34 127 ezer forintot használtunk fel, ez az előző évi 
kifizetésnek 87 %-a.  Annak ellenére is kevesebb, hogy míg az általunk nem befolyásolható 
jubileumi jutalomra számfejtett összeg 2013-ban 3.014 eFt volt, addig ez a tétel 2014-ben 8.654 
eFt volt.  

 

A 2014. évi kompenzációra jogosultak köréről, a megállapítás szabályairól valamint a 
finanszírozás módjáról a 495/2013 (XII.29.) Kormányrendelet intézkedett.  

Az Ítélőtáblánál 13 fő részesült bérkompenzációban, ezért költségvetésünk kormányzati 
hatáskörben az alábbiak szerint növekedett.   

- személyi juttatás előirányzata +1.407 ezer Ft 

- munkaadókat terhelő járulékok előirányzata +379 ezer Ft 

- költségvetési támogatás előirányzata +1.786 ezer Ft 

 

Az OBH elnöke a bírósági intézmények részére az 5/2014. OBH utasításban rögzítette a 2014. 
évi cafetéria-juttatásokra vonatkozó általános irányelveket. 

Ezek szerint a szolgálati jogviszonyban állót megillető cafetéria-juttatás 2014. évi bruttó 
összege 200 ezer forint volt.   
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A rendelkezésünkre álló nettó 147.384 Ft/fő/év keretet, az OBH döntésének megfelelően, 
kizárólag az SZJA rendelkezésében foglalt juttatási elemekre és az ott írt mértékben az 
alábbiak szerint használtuk fel. 

- Erzsébet étkezési utalvány 4.320 eFt 

- SZÉP kártya feltöltésére 2.684 eFt 

- Önkéntes egészségpénztár, nyugdíjpénztár 489 eFt  

- Helyi bérlet 279 eFt 

- Iskolakezdési támogatás 143 eFt 

 

Az Országos Bírósági Hivatal felülvizsgálta a bírósági intézmények 2014. év december 31. 
napjáig várható teljesítés alapján készült pénzügyi helyzetéről szóló adatszolgáltatást. 

A várható megtakarítás alapján lehetőség nyílt bruttó 149.000 Ft/fő (a bázisévben 220.000 
Ft/fő) ruházati költségtérítés kifizetésére. 

Ezért felügyeleti hatáskörben az intézményi költségvetésünk 10.395 ezer forint összeggel 
emelkedett. 

 

A külső személyi juttatások  

 

Itt számoltuk el a 14/2012. (X.18.) OBH utasítás alapján a honvédelmi, polgári és 
katasztrófavédelmi feladatok elvégzésével valamint a 6/2012.(X.1.) OBH elnöki ajánlás alapján 
a minősített adatok védelmében meghatározott tevékenységért megállapított megbízásai 
díjakat, összesen 587 eFt-ot. A 2014.évtől a reprezentációs kiadásokat az egyéb, külső 
személyi juttatások között kellett elszámolni. Ebben az évben 911 eFt kiadás volt ezen a címen. 

 

Munkaadókat terhelő járulékok 

A költségvetést illető befizetési kötelezettségeinket az adó, és a járulékok tekintetében 
maradéktalanul teljesítettük.  

 

A munkaadókat terhelő járulékokra 2013. évben 90.426 eFt-ot fizettünk ki, 2014. évben ez az 
összeg 2 %-kal növekedett, a teljesítés 92.193 eFt volt.  

 

Az eredeti előirányzat (84.300 eFt) ismeretében jelentős hiánnyal számoltunk, az év végére a 
hiányt átcsoportosítással és pótelőirányzattal pótoltuk. A dologi kiadásokra kapott 6.300 ezer Ft 
pótelőirányzatból 4.371 eFt, a személyi juttatásról pedig 3.019 eFt átcsoportosítás történt. 
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Dologi kiadások 

Dologi kiadásokra a 2014. évben rendelkezésre bocsátott eredeti előirányzat a tényleges 
szükséglet 89 %-ára nyújtott fedezetet. A rendelkezésre álló keretből csak jelentős forrás- 
hiánnyal lehetett tervezni költségvetésünket, a zavartalan működést pótelőirányzat igénylésével 
tudtuk biztosítani. 

Az előző évi maradványunk 4.142 eFt volt, amelyből 2.342 eFt szállítói kötelezettség, 1.800 eFt 
pedig a TÜK iroda kialakítására került felhasználásra. 

 

Dologi kiadások teljesítése főbb kiadási nemeken az alábbiak szerint alakult: 

   Néhány kiemelt dologi kiadásunk: 

                                                                                                                            eFt 

Megnevezés 2013.év 2014.év 

irodaszer nyomtatvány 1200 2842 

könyv, folyóirat  1778                        1845 

hajtó és kenőanyagok 3132 2702 

egyéb anyagbeszerzés 2535 2836 

távközlési díjak 563 694 

gázenergia díja 4395 4657 

villamos energia díja 5106 4988 

víz csatorna díja 526 481 

karbantartás kisjavítási szolgáltatás 2878 4779 

Postaköltség 2879 3389 

(épületüzemeltetés,eü. szolgáltatás 
őrző-védő szolgálat) 18018 18078 

ítélkezéssel összefüggő 
kiadás(védői,szakértői,tolmácsdíj) 1395 2680 

vásárolt term. ált. forgalmi adója 9681 10847 

 

Míg a 2013.évben 62.321 eFt volt a teljesítésünk, addig ez a beszámolás évében 63.787 eFt. A 
két év kiadásainak összehasonlítása során megállapítható, hogy a 2014. évi kiadások csak kis 
mértékben emelkedtek. 
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A 2014. évben a szigorú takarékossági szempontok miatt csak nagyon indokolt beszerzéseket, 
karbantartásokat valósítottunk meg.  

 

Felhalmozási kiadások  

Az eredeti, 1.000 eFt-os előirányzatunk 7.169 eFt előző évi maradvánnyal és 779 eFt 
átcsoportosítással emelkedett. 

Az elmúlt évtől a beruházások között számoljuk el a kisértékű tárgyi eszközökre fordított 
kiadásokat is. 

A beruházási kiadásunk az alábbiak szerint alakult a 2014. évben: 

Gépjármű beszerzés 7.015 eFt 

Bútor vásárlása 155 eFt 

Informatikai eszközök 200 eFt 

Kisértékű tárgyi eszközök 580 eFt 

Egyéb gépek 998 eFt 

 

A bevételek 

 

Működési és felhalmozási bevételek: Az ítélőtábla közhatalmi bevételt nem szed, a működési 
és felhalmozási kiadásait szinte teljes egészében támogatásból fedezi. 

Saját bevételként a vendégszobák igénybe vételéért fizetett szállásdíjakat, a telefonok magán 
célú használatáért fizetett összegeket, valamint az elhasználódott, selejtezett eszközök 
értékesítéséből kapott összeget számoltuk el, összesen 1.296 e Ft értékben.  

 

Költségvetési támogatás  

A kiadási előirányzattal egyezően 505.358 eFt módosított bevételi előirányzattal rendelkeztük. 

 költségvetési támogatás 492.621 eFt 

 előző évi pénzmaradvány 11.441 eFt 

 a működési bevétel előirányzata 896 eFt 

 felhalmozási bevétel 400 eFt 

 

Előirányzat maradvány 

Az ítélőtáblának a 2014. évben rendelkezésre álló előirányzatából 6.308 eFt maradványa 
keletkezett,  

személyi juttatás 2.760 eFT 

járulékok miatt 2.324 eFt 
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dologi kiadásokon 1.224 eFt 

   

A dologi kiadáson keletkezett maradványt szállítói kötelezettség terhelte. 

 

 A takarékossági intézkedések 

Gazdálkodásunkat mindig az ésszerű takarékosság jellemezte.  
A gondnoki és egyik gépjárművezetői feladatokat egy fő látja el. A két teremőr segít az épület 
külső részének takarításában. Nagy mennyiségű csomag szállítását saját gépjárművel oldjuk 
meg. A kisebb munkálatokat, karbantartásokat a gondnokunk és két teremőrünk is elvégzi. 
Nagy figyelmet fordítunk a fűtő-hűtő berendezések ésszerű üzemeltetésére, munkaidő utáni 
kikapcsolására. 
 
 

A következő naptári évre kitűzött célok és azok megvalósítására szolgáló igazgatási 
intézkedések, központi intézkedést igénylő javaslatok 

 

A büntető ügyszakban  

Az ügyszak érkezésének, befejezésének, folyamatban maradt ügyeinek számszerű adatait 
részleteztem a beszámolómban. Határozottan javult az időszerűség, amely azonban csak és 
csakis úgy volt elérhető, hogy az egy, rendszeresített tanácselnöki álláshely mellett megbízást 
adtam további egy tanácselnöki feladat ellátására és emellett a kollégiumvezető is jelentős 
mértékben vett részt az ítélkezésben.  

Eddigi beszámolóimban is leírtam és most is rögzítem, hogy az ebbe az ügyszakba 
rendszeresített egy tanácselnöki álláshely megállapításakor 500-540 ügy érkezését 
prognosztizálták. Ezzel szemben a működésünk immár tíz éves átlagában 600-650 ügy 
érkezett, ezért az időszerű ítélkezés, a célszerű, ésszerű munkaszervezés és a kiemelt ügyekre 
vonatkozó, további soron kívüli ügyintézés kötelezettsége miatt feltétlenül indokolt még egy 
tanácselnöki álláshely rendszeresítése. Az általam tett igazgatási intézkedés a jövőben is 
fenntartandó azzal, hogy központi intézkedést igénylő javaslatom változatlanul az, hogy egy 
tanácselnöki álláshely rendszeresítését kérjük. 

A civilisztikai ügyszakban  

A civilisztikai ügyszakban a hátralék tovább csökkent, most az előző év végén folyamatban 
maradt 332 ügyhöz képest 304 ügy (amely a bázisév 91%-a) maradt folyamatban. Az 
időszerűség lényeges javulása ebben az ügyszakban is határozottan kimutatható a 
beszámolómban elemzett adatok alapján. 

 

A 2015. naptári évre kitűzött eminens feladatunk mindkét ügyszakban az időszerűségi 
mutatóink további javítása. Ehhez garanciának látszik, hogy az engedélyezett 18 bíróhoz képest 
két bíróval több ítélkezik. 
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A Győri Ítélőtábla 2015. január 30-án megtartott összbírói értekezleten ünnepelte meg 
fennállásának tizedik évfordulóját, amelyen tudományos előadást és történelmi visszatekintést 
hallgattunk meg dr. Kukorelli István professzortól illetve Biczó Zalán könyvtárvezetőtől. Az 
összbírói értekezleten részt vettek a régió bíróságainak elnökei, kollégiumi tagjai, az ügyészi, 
ügyvédi, közjegyzői hivatásrend képviselői, az egyetem dékánja. Szerkesztés alatt áll az a 
könyv, amelynek megjelentetésével méltó emléket kívánunk állítani a Győri Ítélőtábla múltjának, 
jelenének és amelyhez sikeres pályázatunk révén az Országos Bírósági Hivataltól is jelentős 
pénzbeli támogatást kaptunk.  A könyv kinyomtatása után annak sajtónyilvános bemutatását 
tervezzük annak érdekében, hogy minél szélesebb körben, a jogkereső közönség számára is 
bemutassuk a bíróság működését.  

 

 A Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karral továbbra is szorosan 
együttműködve részt veszünk a joghallgatók képzésében. 

 

A fentiekből központi intézkedést igénylő, már az elmúlt években is előterjesztett javaslatom 
a Győri Ítélőtáblán az időszerűség biztosításához, a bírói tanácsok teljes körű működtetéséhez 
az eddigi összesen 4 tanácselnöki álláshelyhez további egy (büntető) tanácselnöki álláshely 
létesítése. 

További, központi intézkedést igénylő javaslatom a beszámolómban részletesen feltárt, az 
informatikai ellátottságunkat érintő, a szerverek elavultságából eredő probléma megoldása, 
azok cseréjére irányuló kérelmem. 

Központi intézkedést igénylő kérésként ezekhez várjuk ebben az évben is az Országos Bírósági 
Hivatal elnökének kedvező döntését. 
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Tisztelt Bírótársaim! 

 

A Győri Ítélőtábla jubilál, hiszen éppen tízedik esztendeje annak, hogy megkezdte működését e 
jogorvoslati fórum. Az elmúlt évek mindegyikében eleget tettem beszámolási 
kötelezettségemnek. Ezek a beszámolók már tíz év távlatából is fontos dokumentumok annak 
megjelenítésére, hogy melyek voltak az elmúlt évtized ítélkezésének számszerű, tartalmi adatai, 
személyi,tárgyi, pénzügyi feltételei. 

 

A bíróságunkra az elmúlt tíz évben összesen 22.608 ügy érkezett és 22.150 ügyet fejeztünk be. 
Az ítélkezésünk második évében kiderült, hogy a bírói létszámunkat nem a valós érkezéshez 
igazították, hiszen 2006-tól 2011-ig átlagosan mintegy 60-70 %-kal több ügy érkezett, mint amit 
a létszám megállapításához felhasznált prognózis jelzett. A létszám bővítése vagy az 
illetékességi területünk szűkítése iránti kérelmeim azonban egészen 2011 márciusáig nem 
vezettek eredményre. Minden erőfeszítésünk ellenére nőtt a hátralék, romlottak az időszerűségi 
mutatóink.  Meggyőződésem, hogy az ítélőtáblák felállításának az volt a célja, egyben 
működésük létjogosultsága, hogy időszerűen szülessenek meg a jogerős döntések. Ez a cél 
2011-ig számunkra a fent vázolt körülmények miatt elérhetetlennek tűnt. Lényegében az utóbbi 
három év változásai-különösen az illetékességi terület csökkenése és a hatáskör szűkülése, 
továbbá a két fő bírói „túlbetöltés” révén vált lehetővé, hogy folyamatosan javuljon az 
időszerűségünk. A kedvezőbb ítélkezési feltételek egyben lehetővé teszik az elmélyültebb 
szakmai munkát is. Azt azonban le kell szögeznem, hogy a tíz év ítélkezésének tartalmi adatai- 
melyeket a beszámolóm minden évben megjelenített- az említett nehézségek ellenére sem 
adtak okot az aggodalomra. A felülvizsgálati kérelem illetve fellebbezés folytán a Kúria által 
elbírált ügyeink ugyanis jelentős részben helybenhagyásra kerültek.  

Az elmúlt tíz évben a gazdálkodásunk takarékos, likviditási problémáktól mentes volt. A sok 
küzdelem árán végül felépült házunk, épületünk korszerű teret ad az ítélkezési munkánkhoz.  

Összegzésképpen ide kívánkozik egy történet arról a velencei dózséról, aki soha nem 
beszédben adott számot a működéséről, hanem egy egyszerű leltárral. Ebben bemutatta, hogy 
mi volt abban a leltárban akkor, amikor a megbízatását átvette és mi volt akkor, amikor arról 
számot kellett adnia. Ez a fajta leltározás  mindent elmond a működésről.  Hiszem, hogy nekünk 
sem kell szégyenkeznünk a saját leltárunk miatt. 

 

Ezért mondok köszönetet bírótársaimnak és minden munkatársamnak.  

 

Győr, 2015. március 10. napján 

  Dr. Havasiné dr. Orbán Mária          

 

 

                                                                                    


