Az ügyforgalom alakulása a törvényszékeken, 2017. január-április között

2017. január-április időszakban a törvényszékeken jóval több ügyet fejeztek be, mint amennyi
ez idő alatt érkezett. Ennek eredményeként az ügyhátralék mennyisége igen jelentősen,
több tízezerrel csökkent. 2017. április 30-án az ügyek többségét adó járásbíróságokon és a
közigazgatási-munkaügyi bíróságokon összességében, országosan 11 százalékkal, 18 ezer
üggyel kevesebb volt folyamatban, mint a 2016.év végén. Jelentős mérséklődés realizálódott
a törvényszék első- és másodfokának folyamatban maradt ügyei tekintetében is.

1. A törvényszékek ügyforgalma összességében
1.1.

Ügybefejezés és ügyérkezés aránya

A járásbíróságok, a közigazgatási és munkaügyi bíróságok, a törvényszék első fok, illetve
a törvényszék másodfok ügyforgalmát együttesen tekintve, 2017. január-április
időszakban, a teljes, országos peres és nemperes ügybefejezés mennyisége (483 ezer ügy)
6 százalékkal felülmúlta az érkezését (456 ezer ügy); azaz az ügybefejezés és az ügyérkezés
aránya 106 százalék volt.
Ez a mutató két törvényszéken a 110 százalékot is meghaladta:

110 százalék felett

•Szolnoki Törvényszék: 114 százalék
•Kaposvári Törvényszék: 112 százalék

A havi adatokat nézve, kiemelkedtek az alábbi, befejezés-érkezés arányt mutató értékek:
131%

130%

119%

119%

Szolnoki Törvényszék (február)
Kaposvári Törvényszék (január)
Debreceni Törvényszék (február)
Nyíregyházi Törvényszék (április)

1.2.

Ügyhátralék

Az ügyhátralék mennyisége országosan a 2016. év végéhez képest (313 ezer ügy) 18
százalékkal mérséklődött1 2017. április végére (255 ezer ügy).

Megjegyezendő, hogy a jelentős mérséklődésben szerepe volt a törvényszék első fokán, a bírósági
végrehajtási ügyek terén történt számbavételi változásnak is.
1

Minden törvényszéken érzékelhetően csökkent a folyamatban maradt ügyek száma, 5
törvényszéken több, mint egytizedével.
Fővárosi Törvényszék

-25%

-20%

-16%

-11%

Kaposvári Törvényszék
Szolnoki Törvényszék
Debreceni Törvényszék
Budapest Környéki Törvényszék

-37%

A legjelentősebb mértékben a következő törvényszékeken csökkent a hátralék:
Fővárosi Törvényszék: csaknem 40 ezer üggyel
Budapest Környéki Törvényszék: több, mint 4 ezer üggyel
Nyíregyházi Törvényszék: több, mint 2 ezer üggyel
Szolnoki Törvényszék: több, mint 1800 üggyel
Kaposvári Törvényszék: több, mint 1700 üggyel
Debreceni Törvényszék: csaknem 1700 üggyel

2. Járásbíróságok, illetve közigazgatási és munkaügyi bíróságok ügyforgalma
2.1.

Ügybefejezés és ügyérkezés aránya

A járásbíróságok, valamint a közigazgatási és munkaügyi bíróságok ügyforgalmát együtt
tekintve, 2017. január-április időszakban, a teljes, országos peres és nemperes
ügybefejezés (274 ezer ügy) és ügyérkezés (256 ezer ügy) aránya 107 százalék volt.
Ez a mutató a törvényszékek negyedénél meghaladta a 110 százalékot is.

115 százalék felett

110-115 százalék között

•Szolnoki Törvényszék: 116 százalék
•Kaposvári Törvényszék: 116 százalék
•Budapest Környéki Törvényszék: 111 százalék
•Nyíregyházi Törvényszék: 111 százalék
•Fővárosi Törvényszék: 110 százalék

A havi adatokat nézve, kiemelkedtek az alábbi, befejezés-érkezés arányt mutató értékek:

138% 137% 127%
124% 122% 121%

Szolnoki Törvényszék (február)
Kaposvári Törvényszék (január)
Budapest Környéki Törvényszék (március)
Debreceni Törvényszék (február)
Budapest Környéki Törvényszék (február)

Győri Törvényszék (január)
2.2.

Ügyhátralék

Az ügyhátralék mennyisége országosan a 2016. év végéhez képest (169 ezer ügy) 11
százalékkal mérséklődött 2017. április végére (151 ezer ügy).
A törvényszékek túlnyomó részén a 2016.12.31-i érték kevesebb, mint 95 százaléka volt
folyamatban, ezen belül 7 törvényszéken több, mint 10 százalékos csökkenés történt.
Kaposvári Törvényszék
Szolnoki Törvényszék
Nyíregyházi Törvényszék
-12%
-14% -13% -13%
-18%
-22%

Debreceni Törvényszék
Fővárosi Törvényszék

Pécsi Törvényszék
Budapest Környéki Törvényszék

-27%

A legjelentősebb mértékben az alábbi törvényszékeken csökkent a hátralék:
Fővárosi Törvényszék: több, mint 5 ezer üggyel
Budapest Környéki Törvényszék: több, mint 3 ezer üggyel
Nyíregyházi Törvényszék: közel 2 ezer üggyel
Szolnoki Törvényszék: másfél ezer üggyel
Kaposvári Törvényszék: közel másfél ezer üggyel
Debreceni Törvényszék: több, mint ezer üggyel

3. Törvényszék első fok ügyforgalma
3.1.

Ügybefejezés és ügyérkezés aránya

A törvényszék első fok teljes ügyforgalmát tekintve (cég, csőd, felszámolás, bírósági
végrehajtási és katonai ügyeket is belefoglalva), 2017. január-április időszakban, a teljes,
országos peres és nemperes ügybefejezés (181 ezer ügy) és ügyérkezés (175 ezer ügy)
aránya 103 százalék volt.
Ez a mutató a Miskolci és a Székesfehérvári Törvényszéken volt a legmagasabb.

•Miskolci Törvényszék: 120 százalék
•Székesfehérvári Törvényszék: 107,7 százalék

105 százalék felett

A havi adatokat nézve, kiemelkedtek az alábbi, befejezés-érkezés arányt mutató értékek:
135%

121%

121%

121%

120%

Miskolci Törvényszék (április)
Nyíregyházi Törvényszék (április)
Gyulai Törvényszék (január)

Miskolci Törvényszék (február)
Miskolci Törvényszék (január)

3.2.

Ügyhátralék

Az ügyhátralék mennyisége országosan a 2016. év végéhez képest (128 ezer ügy) csaknem
30 százalékkal mérséklődött 2017. április végére (91 ezer ügy).
5 törvényszéken a csökkenés aránya több, mint 10 százalék volt, ezen belül 3
törvényszéken legalább 25 százalék.

-31%

-25%

-15%

-11%

-56%

Fővárosi Törvényszék
Miskolci Törvényszék
Debreceni Törvényszék
Kaposvári Törvényszék
Szolnoki Törvényszék

A legjelentősebb mértékben az alábbi törvényszékeken csökkent a hátralék:
Fővárosi Törvényszék: csaknem 34 ezer üggyel
Miskolci Törvényszék: több, mint másfél ezer üggyel
Debreceni Törvényszék: több, mint ötszáz üggyel
Budapest Környéki Törvényszék: több, mint ötszáz üggyel
Székesfehérvári Törvényszék: több, mint négyszáz üggyel

4. Törvényszék másodfok ügyforgalma
4.1.

Ügybefejezés és ügyérkezés aránya

A törvényszék másodfok ügyforgalmát tekintve, 2017. január-április időszakban, a teljes,
országos peres és nemperes ügybefejezés (27 és fél ezer ügy) és ügyérkezés (25 ezer ügy)
aránya felülmúlta a 110 százalékot.

Ez a mutató a törvényszékek felénél szintén meghaladta a 110 százalékot, ezen belül 3
törvényszéken a 115 százalékot is.
•Miskolci Törvényszék: 125 százalék
•Egri Törvényszék: 119 százalék
•Budapest Környéki Törvényszék: 117 százalék

115 százalék felett

A havi adatokat nézve, kiemelkedtek az alábbi, befejezés-érkezés arányt mutató értékek:
148%

145%

143%

141%

Miskolci Törvényszék (január)
Tatabányai Törvényszék (február)
Szekszárdi Törvényszék (február)
Veszprémi Törvényszék (február)

4.2.

Ügyhátralék

Az ügyhátralék mennyisége országosan a 2016. év végéhez képest (16 ezer ügy) 16
százalékkal mérséklődött 2017. április végére (13 és fél ezer ügy).
Csaknem az összes törvényszéken a 2016.12.31-i érték kevesebb, mint 95 százaléka volt
folyamatban; a törvényszékek fele esetében több, mint 15 százalékkal csökkent a hátralék
– ezen belül 5 törvényszéken több, mint egyötödével.
Miskolci Törvényszék
Szekszárdi Törvényszék

-26%
-39%

-26%

-23%

-22%

Egri Törvényszék
Szombathelyi Törvényszék
Kaposvári Törvényszék

Idén minden hó végén – az érkezést meghaladó befejezésnek köszönhetően –
folyamatosan mérséklődött az ügyhátralék a megelőző hónap végi értékhez képest
országosan.
A legjelentősebb mértékben az alábbi törvényszékeken csökkent a hátralék:
Fővárosi Törvényszék: csaknem nyolcszáz üggyel
Budapest Környéki Törvényszék: több, mint négyszáz üggyel
Miskolci Törvényszék: több, mint háromszáz üggyel

Összegzés
A leírtakat összefoglalva, megállapítható tehát, hogy 2017. január-április időszakban a
törvényszékeken folyamatos, megfeszített munka folyt, ami eredményeként az
ügybefejezések mennyisége számottevően felülmúlta az érkezésekét, a
járásbíróságokon és közigazgatási-munkaügyi bíróságokon, törvényszék első fokon és
törvényszék másodfokon egyaránt.
Ennek köszönhetően az ügyhátralék mennyisége jelentősen csökkent. A 2016. év
végéhez képest 2017. április 30-án a járásbíróságokon és a közigazgatási-munkaügyi
bíróságokon összességében, országosan 11 százalékkal, törvényszék első fokon csaknem
30 százalékkal, törvényszék másodfokon pedig 16 százalékkal kevesebb ügy volt
folyamatban.

