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Magasabb ügyérkezés 

 

Tavaly, 2021-ben csaknem 1 millió 200 ezer ügy indult hazánk törvényszékein, illetőleg járásbíróságain. 

Ennek mintegy 3%-a, csaknem 40 ezer ügy Jász-Nagykun-Szolnok megyében. Országosan 3%-kal, 

megyénkben 9%-kal volt magasabb az ügyérkezés, mint az előző évben. Megyénkben különösen a 

szabálysértési ügyek száma nőtt jelentősen, de a büntető, munkaügyi és polgári peren kívüli ügyek 

száma is emelkedett, amit csak részben ellensúlyozott a büntető, munkaügyi és polgári peres ügyek 

számának csökkenése.  

 

 

Időszerűség és megalapozottság 

 

A magasabb ügyérkezés ellenére tovább javultak az ítélkezési mutatók: 

 

• Az időszerűség javulását jól mutatja, hogy hazánk törvényszékei, illetőleg járásbíróságai tavaly 

8%-kal több ügyet fejeztek be, mint az előző évben, aminek köszönhetően több mint 15%-kal 

csökkent a folyamatban lévő ügyek száma. Ezen kedvező eredményből megyénk bíróságai is 

kivették a részüket. Csaknem 13%-kal több ügyet fejeztek be, mint az előző évben, 11%-kal 

csökkentve a folyamatban lévő ügyeik számát. Ennek köszönhetően megyénk járásbíróságain 

19%-kal, míg a Szolnoki Törvényszéken első fokon 3%-kal csökkent azon ügyek száma, melyek 

már legalább 2 éve folyamatban vannak, míg a másodfokon 1 éven túl folyamatban lévő ügyeké 

kevesebb mint a felére apadt.  

 

• Nem csupán gyorsabban, de megalapozottabban is zajlott az ítélkezés. Azon ügyek esetében 

ugyanis, amelyekben fellebbezéssel éltek, a törvényszék által első fokon tárgyalt polgári peres 

ügyeknél 10%-kal nőtt a helybenhagyások aránya és egyetlen, a törvényszék által első fokon 

tárgyalt büntetőügyben sem került sor hatályon kívül helyezésre, az első fokon a járásbíróságok 

által tárgyalt polgári peres ügyek esetében pedig, ha minimálisan is, de szintén nőtt a 

helybenhagyások aránya.  

 

 

Szépülő munkakörnyezet 

 

A bírósági szervezet folyamatosan a munkakörnyezet fejlesztésén, szépítésén, modernizálásán dolgozik, 

ami megyénkben is tetten érhető. Elég csak néhány példát említeni a tavalyi év legfontosabb 

beruházásaiból:  

 

• A Kunszentmártoni Járásbíróságon teljessé vált az épület klimatizálása, a teljes áramellátást 

biztosító napelemes rendszer került kiépítésre és lezajlott az épület teljes belső festés-mázolása. 

  

• A Jászberényi Járásbíróság dísztárgyalótermi székeit fertőtleníthető textilbőr borítású 

székekre cserélték, a dolgozószobák új, magas kopásállóságú laminált padlóburkolatot kaptak 

és az épület dolgozói kerékpártárolója is felújításra került.  
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A legfontosabb előrelépések azonban Karcagon és Szolnokon történtek:  

 

• Várhatóan már az idén megkezdődik a Karcagi Járásbíróság komplex felújításának tervezése.  

 

• A Szolnoki Törvényszék Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Büntetés-végrehajtási Intézettel 

közös főépületének tetőcseréje és homlokzatfelújítása tárgyában érdemi tárgyalások zajlanak az 

Országos Bírósági Hivatal és a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága között.  

 

• A Szolnoki Járásbíróság jövőbeli elhelyezése céljából pedig a Magyar Állam tavaly 

megvásárolta a Szolnok, Városmajor út 8. szám alatti épületet, melynek bővítése és felújítása 

már előkészítés alatt áll.   

 


