
Tovább javította kiváló időszerűségi mutatóit a Kaposvári Törvényszék 

 

Dr. Hajnal Éva, a Kaposvári Törvényszék elnöke a 2018. április 5. napjára összehívott 

összbírói értekezleten számolt be a Kaposvári Törvényszék 2017. évi működéséről, 

ügyforgalmi és gazdálkodási helyzetéről. Az értekezleten részt vett dr. Handó Tünde az 

Országos Bírósági Hivatal elnöke, dr. Makai Lajos a Pécsi Ítélőtábla elnöke, az Országos 

Bírói Tanács képviseletében dr. Rendeki Ágnes és dr. Gaider Bálint, valamint dr. Vízkelety 

Mariann igazságügyi kapcsolatokért felelős államtitkár. 

Az értekezletet megelőző sajtótájékoztatón dr. Hajnal Éva kiemelte, hogy a Kaposvári 

Törvényszék 2017-ben tovább javította kiváló időszerűségi mutatóit csökkentve az elhúzódó 

ügyek számát. A két éven túl folyamatban lévő peres ügyek 21,2%-kal csökkentek, számuk 

kifejezetten alacsony, mindössze a folyamatban lévő peres ügyek 2,5%-a. A Kaposvári 

Törvényszéken hosszú évek óta meghaladja a befejezések száma az érkezett ügyek számát, 

így hátralék nincs. 

2017-ben is magas színvonalú volt az ítélkezés a Kaposvári Törvényszéken és az illetékessége 

alá tartozó bíróságokon. A törvényszéki első fokú gazdasági ügyszakban a fellebbezett ügyek 

77,8%-át helybenhagyta a másodfokú bíróság, hatályon kívül helyezés nem volt. A Barcsi 

Járásbíróság polgári ügyekben hozott határozatai 95%-a első fokon jogerőre emelkedett, és a 

Marcali Járásbíróság polgári ügyszaka is kiemelkedő teljesítményt nyújtott, a fellebbezett 

ügyek 73 %-ában hagyta helyben a másodfokú bíróság az első fokú döntést. 

Bizonyos területeken kiemelkedő volt 2017-ben az ügyérkezés. A törvényszéki első fokú 

büntető ügyszakban az országos átlag 142%-ának, a közigazgatási ügyszakban az országos 

átlag 184%-ának megfelelő mennyiségű ügy érkezett a Kaposvári Törvényszékre. 

Dr. Hajnal Éva örömét fejezte ki, hogy négy év után új bírók kinevezésére került sor a 

Kaposvári Törvényszéken, ezzel Somogy megyében is elindult a generációváltás. Dr. 

Markovics Róbert bíró a Kaposvári Járásbíróság polgári ügyszakában, dr. Gálig Péter bíró a 

Fonyódi Járásbíróság büntető ügyszakában lát el ítélkező tevékenységet.  

2017-ben megalakult a Kaposvári Járásbíróságon a Nyomozási Bírói és Szabálysértési 

Csoport, szem előtt tartva a nyomozási bírói és a szabálysértési ügyszak jelentőségét. A 

csoport felállítása biztosítja az állandó bírói szakmai felügyeletet az évi tízezres nagyságrendű 

érkezést produkáló szabálysértési ügyszak felett, egyúttal megteremtve a szervezeti tudás 

átadásának keretét is. 

Dr. Makai Lajos, a Pécsi Ítélőtábla elnöke az ítélőtábla által elbírált ügyek tapasztalatai 

alapján megerősítette, hogy a Kaposvári Törvényszék 2017-ben is hatékonyan, időszerűen és 

magas színvonalon ítélkezett. A Pécsi Ítélőtábla a Kaposvári Törvényszékkel konstruktív 

szakmai együttműködést folytat, különösen az új eljárási törvényekre történő felkészülés, az 

oktatás területén. 

Dr. Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke a sajtótájékoztatón kiemelte, hogy 

2017 nem csak az elektronikus ügyintézés és az új eljárási törvények alkalmazására történő 

felkészülés, de a merészség éve is volt. A Kaposvári Törvényszékre mindig is jellemzőek 

voltak az innovatív kezdeményezések. A Somogy megyéből induló a tanúgondozás mára 

országos programmá nőtte ki magát, amelyben a 283 tanúgondozóhoz tavaly 21.000 



megkeresés érkezett. A Kaposvári Törvényszék komoly hagyományokkal rendelkezik a 

nemzetközi kapcsolatok terén. A Krakkói Törvényszékkel közösen megvalósított 

tanulmányutak tapasztalatait az egész bírósági szervezetrendszer tudja hasznosítani a 

távmeghallgatás rendszerének kifejlesztésénél. 

Dr. Hajnal Éva az összbírói értekezleten a Somogy Megyei Bírósági Emlékérem ezüst 

fokozata kitüntetést adományozta dr. Budavári Róbert a Barcsi Járásbíróság elnöke, valamint 

a Somogy Megyei Bírósági Emlékérem ezüstözött fokozata kitüntetést adományozta Németh 

Ferencné, a Kaposvári Törvényszék irodavezetője részére. 

 

 

 

 

 


