Az ügyforgalom alakulása a törvényszékeken, 2017. I. félévében

Áttekintés
Bemutatásra kerül a törvényszékek ügyforgalmi alakulása 2017. I. félévére vonatkozólag,
kiemelve a pozitív változásokat, jelentősebb eredményeket, valamint az odafigyelést igénylő
mutatókat egyaránt.
Először a törvényszékeket összességében vizsgáltam, majd külön-külön




a járásbíróságokat és közigazgatási-munkaügyi bíróságokat,
a törvényszék első fokot, illetve
a törvényszék másodfokot.

Az elemzés alapjául szolgáló szempontok:






ügybefejezés és ügyérkezés aránya a 2017. I. félévére vonatkozólag
ügybefejezés és ügyérkezés aránya tekintetében kimagasló havi, törvényszéki adatok
2017. június 30-i ügyhátralék változása a 2016. év végéhez képest
2017. I. félévében az egyes hónapok végén folyamatosan, illetve jellemzően mérséklődő
ügyhátralékkal rendelkező törvényszékek bemutatása
a legnagyobb mértékű ügyhátralék-csökkenéssel bíró törvényszékek bemutatása

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. I. félévében, a teljes,
országos peres és nemperes ügybefejezés mennyisége (717 ezer ügy) 4,4 százalékkal
felülmúlta az érkezését (687 ezer ügy), azaz az ügybefejezés és az ügyérkezés aránya 104,4
százalék volt.
Ez a mutató a Szolnoki Törvényszéken volt a legmagasabb: 110 százalék.

legalább 110 százalék

•Szolnoki Törvényszék: 110 százalék

A havi adatokat nézve, kiemelkedtek az alábbi, befejezés-érkezés arányt mutató értékek:
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Szolnoki Törvényszék, február
Kaposvári Törvényszék, január
Zalaegerszegi Törvényszék, május
Debreceni Törvényszék, február
Nyíregyházi Törvényszék, április

1.2.

Ügyhátralék

Az ügyhátralék mennyisége országosan a 2016. év végéhez képest (313 ezer ügy) 20
százalékkal mérséklődött1 2017. június végére (251 ezer ügy).
Minden törvényszéken érzékelhetően csökkent a hátralék, 8 törvényszéken több, mint
egytizedével.
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Fővárosi Törvényszék
Kaposvári Törvényszék
Szolnoki Törvényszék
Pécsi Törvényszék
Szekszárdi Törvényszék
Zalaegerszegi Törvényszék
Budapest Környéki Törvényszék
Kecskeméti Törvényszék

Idén minden hó végén – az adott havi érkezést felülmúló befejezésnek köszönhetően –
folyamatosan mérséklődött az ügyhátralék a megelőző hónap végi értékhez képest
országosan; ezen belül a Fővárosi Törvényszéken2. A csökkenés aránya itt az előző hó
végéhez viszonyítva:
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Fővárosi Törvényszék
(2016. év végéhez képest: -40%)
Az első félév hat hónapjából egy kivételével mind végén mérséklődött a folyamatban
maradt ügyek száma az előző hó végéhez képest a Pécsi, Kecskeméti, Győri, Szolnoki,
Kaposvári, Nyíregyházi, Szekszárdi és Szombathelyi Törvényszéken.

1

Megjegyezendő, hogy a jelentős mérséklődésben szerepe volt a törvényszék első fokán, a bírósági végrehajtási
ügyek terén történt korrekciónak is, mely a Fővárosi Törvényszéket érintette: a korábban itt számba vett
végrehajtói ügyek 2017-ben már – helyesen – nem szerepelnek a bírósági végrehajtási ügyek között.
Azonban e korrekció figyelembe vétele után is jelentős, 16 százalékot is meghaladó arányú volt a folyamatban
maradt ügyek számának mérséklődése a Fővárosi Törvényszéken 2017. június 30-án, 2016. év végéhez
viszonyítva, ahogy országosan is számottevően, több tízezer üggyel csökkent a hátralék a törvényszékeken
összességében.
2
Ld. előző lábjegyzet.

A 2017. év 2. negyedévét tekintve, azaz április, május és június végén egyre mérséklődött
az ügyhátralék a Fővárosi, Pécsi, Győri, Szekszárdi és Veszprémi Törvényszéken.
Ezzel szemben a Debreceni Törvényszéken mindhárom hó végén emelkedés történt – bár
2017. június 30-ára még így is 9,0 százalékkal, csaknem ezer üggyel csökkent a hátralék,
2016 végéhez képest.
2017. I. félév végén, 2016 végéhez képest, a legjelentősebb mértékben a következő
törvényszékeken csökkent a hátralék:
Fővárosi Törvényszék: több, mint 43 ezer üggyel3
Budapest Környéki Törvényszék: csaknem 4 ezer üggyel
Szolnoki Törvényszék: több, mint 2 ezer üggyel
Nyíregyházi Törvényszék: csaknem 2 ezer üggyel
Kaposvári Törvényszék: csaknem 1 700 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. I. félévében, a teljes, országos peres és nemperes ügybefejezés (411 és fél
ezer ügy) és ügyérkezés (393 ezer ügy) aránya 104,7 százalék volt.
Ez a mutató 7 törvényszéken meghaladta a 105 százalékot is. A legmagasabb érték a
Szolnoki Törvényszéken volt (itt felülmúlta a 110 százalékot):

legalább 110 százalék

•Szolnoki Törvényszék: 111 százalék

A havi adatokat nézve, kiemelkedtek az alábbi, befejezés-érkezés arányt mutató értékek:
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Szolnoki Törvényszék (február)
Kaposvári Törvényszék (január)
Budapest Környéki Törvényszék (március)
Debreceni Törvényszék (február)
Zalaegerszegi Törvényszék (május)
Budapest Környéki Törvényszék (február)
Győri Törvényszék (január)

A mérséklődést nagyrészt a már említett korrekció eredményezte, de ettől függetlenül is több ezer üggyel
csökkent a folyamatban maradt ügyek száma a Fővárosi Törvényszéken.

2.2.

Ügyhátralék

Az ügyhátralék mennyisége országosan a 2016. év végéhez képest (169 ezer ügy) 11
százalékkal mérséklődött 2017. június végére (150 és fél ezer ügy). Ennek fő oka a büntető
peres ügyhátralék 4 és fél ezres, valamint a szabálysértési nemperes ügyhátralék (ezen
belül: pénzbírság, helyszíni bírság, valamint közérdekű munka elzárásra történő
átváltoztatása) két és fél ezres mérséklődése volt. Kétezerrel kevesebb lett a polgári
nemperes ügyhátralékon belül a folyamatban lévő letéti ügyek mennyisége is.
A törvényszékek háromnegyedénél a 2016.12.31-i érték kevesebb, mint 95 százaléka volt
folyamatban, ezen belül 11 törvényszéken legalább 10 százalékos csökkenés történt.
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Kaposvári Törvényszék
Szolnoki Törvényszék
Fővárosi Törvényszék
Nyíregyházi Törvényszék
Zalaegerszegi Törvényszék
Kecskeméti Törvényszék
Debreceni Törvényszék
Pécsi Törvényszék
Szombathelyi Törvényszék
Szegedi Törvényszék
Győri Törvényszék

Idén minden hó végén – az adott havi érkezést felülmúló befejezésnek köszönhetően –
folyamatosan mérséklődött az ügyhátralék a megelőző hónap végi értékhez képest a
Fővárosi és a Kecskeméti Törvényszéken.

A csökkenés aránya az előző hó végéhez viszonyítva e törvényszékeken:
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Fővárosi Törvényszék

Kecskeméti Törvényszék

(2016. év végéhez képest: -16%)
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Az első félév hat hónapjából egy kivételével mind végén mérséklődött a folyamatban
maradt ügyek száma az előző hó végéhez képest a Győri, Szolnoki, Nyíregyházi,
Szombathelyi és Veszprémi Törvényszéken.
Ez év 2. negyedévét tekintve, azaz április, május és június végén folyamatosan
mérséklődött az ügyhátralék a Fővárosi, Kecskeméti, Győri és Veszprémi Törvényszéken.
Ezzel szemben a Gyulai és a Budapest Környéki Törvényszéken mindhárom hó végén
emelkedés történt.
2017. I. félév végén, 2016 végéhez képest, a legjelentősebb mértékben az alábbi
törvényszékeken csökkent a hátralék:
Fővárosi Törvényszék: több, mint 6 700 üggyel
Budapest Környéki Törvényszék: több, mint 2 100 üggyel
Szolnoki Törvényszék: több, mint 1 700 üggyel
Nyíregyházi Törvényszék: csaknem másfél ezer üggyel
Kaposvári Törvényszék: több, mint 1 300 üggyel
Debreceni Törvényszék: több, mint ezer üggyel
Kecskeméti 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. I. félévében a teljes, országos peres
és nemperes ügybefejezés (264 ezer ügy) és ügyérkezés (254 és fél ezer ügy) aránya 103,6
százalék volt.
Ez a mutató a Miskolci Törvényszéken volt a legmagasabb.

legalább 105 százalék

•Miskolci Törvényszék: 108,0 százalék
•Székesfehérvári Törvényszék: 107,3 százalék
•Pécsi Törvényszék: 107,2 százalék
•Szekszárdi Törvényszék: 107,0 százalék
•Szolnoki Törvényszék: 106,0 százalék

A befejezés-érkezés arány egyedül a Debreceni Törvényszéken volt 95 százalék alatti (94
százalék), ennek fő oka, hogy itt május-június hónapban összességében a befejezésszám
(2 545) jóval kevesebb volt, mint az érkezéseké (3 303). A különbség főként a cégügyeknél
realizálódott (május-júniusban 2 915 ilyen ügy érkezett és 2 176 ügyet fejeztek be).

Tehát a Debreceni Törvényszéken ajánlott még fokozottabb figyelmet fordítani arra, hogy
növekedjen a befejezésszám, illetve hogy ez az érték felülmúlja az érkezésekét.

A havi adatokat nézve, kiemelkedtek az alábbi, befejezés-érkezés arányt mutató értékek:
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Miskolci Törvényszék (április)
Pécsi Törvényszék (május)
Szekszárdi Törvényszék (május)
Gyulai Törvényszék (május)
Győri Törvényszék (május)
Nyíregyházi Törvényszék (április)
Gyulai Törvényszék (január)
Miskolci Törvényszék (február)
Miskolci Törvényszék (január)

Mint látható, a Miskolci és a Gyulai Törvényszéken több alkalommal is kiemelkedően
magas volt a befejezett ügyek aránya az érkezéshez viszonyítva.

3.2.

Ügyhátralék

Az ügyhátralék mennyisége országosan a 2016. év végéhez képest (128 ezer ügy) 31
százalékkal mérséklődött 2017. június végére (88 ezer ügy). Ennek oka főként a bírósági
végrehajtási ügyhátralék (ezen belül: pénzkövetelés behajtása) 63 ezerről 31 ezerre való
csökkenése volt.4
8 törvényszéken a csökkenés aránya több, mint 10 százalék volt, ezen belül 5
törvényszéken több, mint 20 százalék.
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Fővárosi Törvényszék
Szekszárdi Törvényszék
Pécsi Törvényszék
Kaposvári Törvényszék
Szolnoki Törvényszék
Miskolci Törvényszék
Budapest Környéki Törvényszék
Székesfehérvári Törvényszék

2017. I. félévben nem volt olyan törvényszék, ahol minden hó végén – az érkezést
meghaladó befejezésnek köszönhetően – folyamatosan mérséklődött az ügyhátralék a
megelőző hónap végi értékhez képest.

4

Korábban már megemlítésre került a bírósági végrehajtási ügyek terén történt számbavételi korrekció. Ez
közrejátszott – bár nem volt kizárólagos szerepe – az országos 31 százalékos, illetve a Fővárosi Törvényszékre
vonatkozó 59 százalékos ügyhátralék-mérséklődésben is.

Az első félév hat hónapjából egy kivételével mind végén mérséklődött a folyamatban
maradt ügyek száma az előző hó végéhez képest a Székesfehérvári, Szolnoki, Tatabányai,
Budapest Környéki és Kaposvári Törvényszéken.
A 2017. év 2. negyedévében, azaz április, május és június végén folyamatosan
mérséklődött az ügyhátralék a Szolnoki, Tatabányai, Balassagyarmati, Budapest Környéki,
Kaposvári, Nyíregyházi, Szekszárdi és Veszprémi Törvényszéken.
2017. I. félév végén, 2016 végéhez képest, a legjelentősebb mértékben az alábbi
törvényszékeken csökkent a hátralék:
Fővárosi Törvényszék: 35 ezer üggyel (főleg: pénzkövetelés behajtása)
Budapest Környéki Törvényszék: több, mint 1 300 üggyel
Miskolci Törvényszék: több, mint ezer üggyel
Székesfehérvári Törvényszék: több, mint 600 üggyel
Az ügyhátralék mennyisége egyedül a Debreceni Törvényszéken nőtt 10 százalékot
(minimálisan) meghaladó arányban; ez plusz 217 ügyet jelent. A Szombathelyi
Törvényszéken éppen elérte az 5 százalékot az emelkedés (plusz 36 ügy). Ezeken kívül
összesen 2 törvényszéken lett több a folyamatban maradt ügyek száma 2017. I. félév
végén, 2016 végéhez képest: a Veszprémi (4,2 százalék, plusz 40 ügy) és a Zalaegerszegi
Törvényszéken (2,5 százalék, plusz 20 ügy). Mint látható, a Debreceni Törvényszék
kivételével a többlet mértéke sehol nem volt számottevő.
A 2017. év I. harmadévében még a törvényszékek közül a legnagyobb hátralék-többlettel
rendelkező Győri Törvényszéken május és június végén egyaránt jelentősen mérséklődött
a folyamatban maradt ügyek száma, így a félév végére 7,6 százalékkal (mínusz 181 ügy)
alacsonyabb lett a hátralék, a 2016. év végi állapothoz képest.
4. Törvényszék másodfok ügyforgalma
4.1.

Ügybefejezés és ügyérkezés aránya

A törvényszék másodfok ügyforgalmát tekintve, 2017. I. félévben, a teljes, országos peres
és nemperes befejezés (42 ezer ügy) és érkezés (39 ezer ügy) aránya 107,4 százalék volt.
Ez a mutató a törvényszékek egyötödénél meghaladta a 110 százalékot, ezen belül két
törvényszéken a 115 százalékot is.

legalább 110 százalék

•Egri Törvényszék: 120 százalék
•Miskolci Törvényszék: 115 százalék
•Budapest Környéki Törvényszék: 111 százalék
•Zalaegerszegi Törvényszék: 111 százalék

A 2017. év első felében, a befejezések száma a Kecskeméti, a Győri és a Tatabányai
Törvényszéken nem érte el az érkezésekét, de sehol nem maradt el sokkal attól
(mindössze 15, 17, illetve 18 üggyel volt kevesebb a befejezésszám az érkezésekhez képest
ezen törvényszékeken).
A 2017. I. félévi adatokat nézve, a törvényszékek háromnegyedénél előfordult legalább
egy hónapban, hogy a befejezések mennyisége több, mint ötödével felülmúlta az
érkezésekét. Ezen belül is kiemelkedtek az alábbi, befejezés-érkezés arányt mutató
értékek:
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Miskolci Törvényszék (január)
Tatabányai Törvényszék (február)
Szekszárdi Törvényszék (február)
Veszprémi Törvényszék (február)

Ügyhátralék

Az ügyhátralék mennyisége országosan a 2016. év végéhez képest (16 ezer ügy) 18
százalékkal mérséklődött 2017. június végére (13 ezer ügy).
A törvényszékek háromnegyedénél a 2016.12.31-i érték kevesebb, mint 95 százaléka volt
folyamatban; a törvényszékek többségénél legalább 15 százalékkal csökkent a hátralék –
ezen belül 9 törvényszéken több, mint egyötödével.
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Egri Törvényszék
Miskolci Törvényszék
Szekszárdi Törvényszék
Szombathelyi Törvényszék
Zalaegerszegi Törvényszék
Fővárosi Törvényszék
Nyíregyházi Törvényszék
Gyulai Törvényszék
Budapest Környéki Törvényszék

2017. I. félévét tekintve minden hó végén – az érkezést meghaladó befejezésnek
köszönhetően – folyamatosan mérséklődött az ügyhátralék a megelőző hónap végi
értékhez képest országosan; ezen belül: a Fővárosi és a Nyíregyházi Törvényszéken.
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Fővárosi Törvényszék

Nyíregyházi Törvényszék

(2016. év végéhez képest: -22%)

(2016. év végéhez képest: -22%)

Az első félév hat hónapjából egy kivételével mind végén mérséklődött a folyamatban
maradt ügyek száma az előző hó végéhez képest a Miskolci, Székesfehérvári, Debreceni,
Egri, Budapest Környéki, Kaposvári, Szombathelyi és Zalaegerszegi Törvényszéken.
A 2017. év 2. negyedévét nézve, azaz április, május és június végén folyamatosan
mérséklődött az ügyhátralék a Fővárosi, a Pécsi, a Debreceni és a Nyíregyházi
Törvényszéken. Ezzel szemben a Tatabányai Törvényszéken mindhárom hó végén
emelkedés történt.
2017. I. félév végén, 2016 végéhez képest, a legjelentősebb mértékben az alábbi
törvényszékeken csökkent a hátralék:
Fővárosi Törvényszék: több, mint ezer üggyel
Budapest Környéki Törvényszék: több, mint 400 üggyel
Miskolci Törvényszék: több, mint 300 üggyel
Összegzés
A leírtakat összefoglalva, megállapítható tehát, hogy 2017. I. felében a törvényszékeken
folyamatos, megfeszített munka folyt, ami eredményeként országosan 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. június 30-án a járásbíróságokon és a közigazgatási-munkaügyi
bíróságokon összességében, országosan 11 százalékkal, törvényszék első fokon 31
százalékkal, míg törvényszék másodfokon 18 százalékkal kevesebb ügy volt folyamatban.
Komoly probléma sehol sem volt tapasztalható, de a növekvő hátralékkal rendelkező
törvényszékeknél fokozottan kell ügyelni arra, hogy több ügy fejeződjön be, mint amennyi
érkezik.

