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Tájékoztató a Nyíregyházi Törvényszék
2021. évi

A 2021. év is számos kihívást állított a bíróságok elé 2020. évhez hasonlóan,
ugyanúgy, mint ahogy az ország egésze elé is. A munkánk során oda kellett
figyelni a járványügyi szabályok megtartására mind az ügyfeleink, mind a
kollégáink egészségének megóvása érdekében. A jogalkalmazás is nagyobb
körültekintést igényelt a számtalan és gyakran változó veszélyhelyzeti
jogszabály miatt, amelyek mind a polgári, mind a büntető, szabálysértési
peres és nem peres eljárások szabályait is alapvetően érintették.
Mindezen körülmények mellett kellett biztosítani az ügyfeldolgozás
folyamatosságát és a hatékony, időszerű ítélkezési tevékenységet.

tevékenységéről

Ehhez nem kevés erőfeszítésre volt szükség a bírák és az igazságügyi
alkalmazotti állomány részéről és időnként sok türelmet és megértést
igényelt az ügyfeleinktől is.
Ahogy az a későbbiekben bemutatandó számokból is látható, a 2020. évi
megtorpanás után a törvényszékre és a járásbíróságokra nehezedő ügyteher
összességében, a 2019. évi szintet is meghaladóan nőtt, vélhetően több
ügyfelünk 2020-ban halasztotta a megindítani kívánt eljárását, amellyel
2021. évben már nem várt tovább. A nem szokványos időszak ellenére több
ügyfeldolgozási mutatónkat sikerült javítani. A célunk 2022. évben sem
lehet más, mint a bíróságok teljesítményének további javítása, az
igazságkereső polgárok megelégedettségének növelése és az
igazságszolgáltatásba vetett hitének erősítése.

Vadász Mihály
a törvényszék elnöke

(Sárközi Jenő képe)

Magas színvonalú, időszerű ítélkezés
A 2021. évi ügyérkezés a Nyíregyházi Törvényszék és az illetékességi
területén működő járásbíróságok tekintetében valamennyi
ügyszakban peres és nem peres ügyek számát összegezve jelentős
emelkedést mutat az előző évekhez képest. Így az a 2019. évi 66.179,
2020. évi 62.514 érkezett ügy után 2021. évben 74.781 darab ügy
érkezett megyénkben a bíróságokra, ami 12.261 darabos emelkedést
jelent az előző évi adathoz képest. A befejezések száma az érkezések
számával arányosan emelkedett, így 2019., 2020., és 2021. években
ez 67.772, 62.886, és 74.471 eljárást befejező döntést jelentett, ami jól
mutatja a bíróságainkon zajló munka megfeszítettségét. Ezzel a
teljesítménnyel sikerült a folyamatban maradt ügyek számát
alacsonyan tartani.
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Országos adatokhoz viszonyítva elmondható, hogy országosan 2021.
évben összesen 1.181.149 darab ügy érkezett, amelynek 6,3%-a a
megyénkbeli ügyérkezés, ez a negyedik legmagasabb szám a
törvényszékek viszonylatában. Hasonlóak az arányok a befejezett
(6,1%) és folyamatban maradt (4,9%) ügyek tekintetében is, amelyek
országosan szintén a negyedik legmagasabb adatot jelentik.

A Büntető ügyszak ügyforgalmi adatai
2021. évben 8153 büntető peres és nem peres ügy érkezett a 6
járásbírósághoz, amelyből 1594 volt a peres ügyek száma. Az 1594
ügy 2020. évhez képest 4,7 %-os csökkenést jelentett. Ezzel szemben
a büntető nemperes ügyek számában évek óta tapasztalható
növekedés folytatódott, 2020. évhez képest ez 8,1%-os ügyszám
növekedést jelentett. A befejezések száma mind peres, mind nem
peres ügyszakban meghaladta az érkezések számát, míg 2020. évhez
viszonyítva a trendek igazodtak az ügyérkezésnél tapasztaltakhoz, így
peres ügyszakban 2,1%-al csökkent, nem peres ügyszakban 10,5%ban nőtt az előző évi adathoz képest. A folyamatban maradt ügyek
számában gyakorlatilag stagnálás tapasztalható.
A törvényszék I. fok esetében is a 229 érkezett (59 peres 170 nem
peres) ügyet meghaladó 237 darabos befejezés szám tűnik fel. 2020.
évhez képest peres ügyszakban csökkent az érkezésszám 79-ről 59-re,
de a befejezések számát sikerült ezzel szemben növelni 60-ról 68-ra,
amelynek következtében a folyamatban maradt ügyek száma
csökkent. Az érkezett nem peres ügyek száma 9%-al nőtt 2020. évhez
képest, ahogy a befejezések száma is.
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A törvényszék II. fok esetében is sikerült tartani, hogy a befejezett
ügyek (1485 db) száma meghaladta az érkezettekét (1466 db). Az
érkezett peres ügyek száma (472 db) csekély mértékű emelkedést
mutatott 2020. évhez képest (+2,1%), míg a nem peres ügyek száma
12,4%-kal csökkent. Figyelemmel kell lenni arra, hogy a büntető
tanácsok száma eggyel csökkent, így az ügyteher nem enyhült.

A civilisztikai (polgári, gazdasági, munkaügyi) ügyszak
ügyforgalma
A civilisztikai ügyszak a polgári és gazdasági ügyszakot foglalja
magába mind járásbírósági szinten, mind törvényszék I. és II. fokon.
Ez törvényszék elsőfokon kiegészül a munkaügyi ügyszakkal 2020.
április 1-jétől, amely nappal a közigazgatási és munkaügyi bíróságok
megszűntek és a munkaügyi ítélkezés törvényszéki hatáskörbe került.
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2021. évben a járásbíróságokra 9254 darab ügy érkezett, amelyből
5588 ügy peres volt. A peres ügyek száma 2020. évhez képest stagnált
(-0,6%), ezzel szemben a befejezések száma valamelyest növekedett
az előző évhez képest (+4,6%). Az érkezett nemperes ügyek 2020.
évhez képest 10,4%-kal nőttek, ami az előző évek tendenciájába
illeszkedik, míg a befejezések száma 13,9%-kal emelkedett. Az
ügyhátralék a megnövekedett befejezésszámoknak megfelelően 2020.
évhez képest csökkent: peres ügyek tekintetében 10,6%-kal, nem
peres ügyek vonatkozásában 28%-kal.
A vizsgált időszakban Törvényszék I. fokra érkezett 1158 ügyből
514 darab volt peres ügy, amivel a befejezések száma (512 db)
gyakorlatilag megegyezik. A peres ügyérkezés 2020. évhez

viszonyítva 36%-os csökkenést mutat. Ebben az adatban nincs benne
a munkaügyi perek száma, figyelemmel arra, hogy 2020. évvel a
töredék időszak miatt nem hasonlíthatóak össze a tárgyévi adatok.
Megjegyzést érdemel, hogy a Nyíregyházi Törvényszékre 198 db
munkaügyi peres ügy érkezett, ami a régióban a harmadik
legmagasabb mutató A fentiekkel szemben 2020. évhez képest a
nemperes ügyek száma 17,9%-os emelkedést mutatott, míg a
befejezések száma stagnált, így a folyamatban maradt ügyek száma
emelkedett.
A Törvényszék II. fokú tanácsaihoz 835 ügy érkezett, amelyek közül
273 darab volt peres ügy. Az érkezett másodfokú peres ügyek száma
2,6%-kal emelkedett 2020. évhez képest. A befejezések száma (251
db) némileg elmaradt az érkezésekétől, míg a 2020. évi adathoz képest
20,9%-kal volt alacsonyabb. A másodfokú nemperes ügyérkezés is
csökkenő tendenciát mutat, 2020. évhez képest (-6,3%), amit a
befejezések száma is lekövetett. Az ügyfeldolgozás intenzitása
ugyanakkor közel 100%-os volt.

Az ügyek elintézésének időszerűsége
Ahogy az alábbi diagramok is mutatják, a peres ügyek korfája
kedvező.

A diagramok adatait peres ügyszakokra lebontva megállapítható,
hogy a járásbíróságok polgári ügyszakában az ügyek 84,8%-a, a
gazdasági ügyek 79,3%-a, a büntető ügyek 80,4%-a, míg a
szabálysértési ügyek 99,9%-a 1 éven belül fejeződik be. A 2 éven túl
folyamatban lévő ügyek aránya polgári peres ügyszakban 3,1%,
gazdasági ügyek tekintetében 9,5%, büntető ügyek esetében 1,4%. 5
éven túl folyamatban lévő ügy 1 darab volt, polgári peres ügyszakban.
Törvényszék I. fokú ügyeket vizsgálva ugyanezen adatok az alábbiak
szerint alakulnak: 1 éven belül sikerült befejezni a polgári peres ügyek
77,8%-át, gazdasági peres ügyek 82,3%-át, a munkaügyi perek
83,4%-át, a büntető perek 51,5%-át. A 2 éven túl folyamatban lévő
perek aránya a következő képet vázolja fel: polgári peres ügyek
tekintetében 10,3%, gazdasági perek esetében 2,6%, munkaügyi perek
vonatkozásában 5,1%, míg büntető ügyekben ez az arány 17,2%. Az
öt éven túl folyamatban lévő perek száma itt is alacsony: polgári és
gazdasági ügyszakban 1-1 darab, míg büntető ügyszakban 2 darab
ügyet jelent.
Törvényszék II. fokú ügyszakban az eljárás jellegére tekintettel
rövidebb időtartamokat vesz figyelembe a bírósági statisztika, így a 6
hónapon belül befejezett ügyek és az 1 éven túl folyamatban lévő
ügyek arányát kell vizsgálni. A 6 hónapon belül befejezett ügyek
aránya polgári perek tekintetében 96,5%, gazdasági peres ügyszakban
95,8%, büntető peres ügyek vonatkozásában 95,4%, míg
szabálysértési ügyszakban 100%. Egy éven túl folyamatban lévő ügy
mindössze 1 darab volt 2021-ben polgári peres ügyszakban.

Az ítélkezés megalapozottsága
A járásbíróságok döntéseinek fellebbezési arányszáma kedvező, az
ügyszakok sajátosságaihoz igazodik, így civilisztikai peres
ügyszakban az ítéletek 4,5%-át, büntető ügyszakban a 29,1%-át
fellebbezik meg a felek.

A diagram jól mutatja az ítélkezés színvonalát, mivel büntető ügyszakban
az ítéletek 1,3%-át, civilisztikai ügyszakban a döntések 4,5%-át helyezi
hatályon kívül a másodfok, de ez az arányszám is mindössze 11 darab ügyet
jelentett.
A Nyíregyházi Törvényszék és a Debreceni Ítélőtábla viszonylatában is
rendkívül kedvezően alakultak a jogorvoslati adatok.
A törvényszék I. fokú büntető ügyszakában hozott ítéletek 61,8%-a ellen
fellebbezéssel éltek, ugyanakkor hatályon kívül helyező döntés egy sem
született, ugyanez elmondható a törvényszék II. fok és a Debreceni
Ítélőtábla, mint III. fokú bíróság tekintetében is, 2,9%-os fellebbezési
mutató mellett. A civilisztikai ügyszakban a fellebbezések aránya 13,8%
volt, míg hatályon kívül helyező döntés a fellebbezett ügyek 6,4%-ában
született, ami mindössze 3 darab ügyet jelentett számszerűsítve.
A Kúria által felülvizsgálati indítványok alapján hozott hatályon kívül
helyező döntések aránya büntető ügyszakban 5,6%, míg civilisztikai
ügyszakban 12,5% ugyanez az arány, ugyanakkor az ilyen döntések
nagyságrendjét jól kifejezi, hogy ez az arányszám 5 darab ügyet jelent.
Zárszó
A tájékoztató anyagban számokkal igyekeztünk röviden felvázolni a
Nyíregyházi Törvényszék és a járásbíróságok működését, de nem lehet szem
elől téveszteni, hogy minden egyes szám emberi sorsokat takar, függetlenül
az ügy jellegétől. Ezért tartjuk fontosnak az ítélkezés színvonalának
folyamatos emelését, hogy a polgárok ügyei minél szakszerűbben és
gyorsabban elbírálást nyerjenek.
Ezúton is köszönöm az Országos Bírósági Hivatal elnökének és
munkatársainak az ehhez a munkához nyújtott támogatását, a kollégáimnak
az erőfeszítésüket és az elhivatottságot amit nap mint nap tanúsítottak,
valamint a sajtó tisztelt képviselőinek, akik színvonalas és pontos
tudósításaikkal tájékoztatták tevékenységünkről a lakosságot.

