
 

 

 

Az állami bíróságok és a Választottbíróság a számok  tükrében 

 

A GVI elemzése egyrészről azt vizsgálja, hogy milyen és hogyan változott az utóbbi 

tíz évben az állami bíróságok és a Választottbíróság ügyforgalma, milyen 

gyorsasággal képesek a hozzájuk érkező ügyeket elbírálni. A tanulmány másik fő 

célja, hogy feltárja, a hazai cégek hogyan vélekednek az állami bíróságokról és a 

Választottbíróságról, illetve, hogy változott-e a véleményük az elmúlt öt évben. 

Az elemzéshez az állami bíróságok honlapján1 található statisztikákat, a 

Választottbíróság statisztikáit, illetve a GVI 2007-ben és 2012-ben vállalatok körében 

lefolytatott kérdőíves kutatását használtuk.  

A statisztikai adatok áttekintése alapján megállapítható, hogy az állami bíróságok 

adatközlése sok esetben problematikus, adatközlési gyakorlatuk bizonyos kérdések 

megválaszolását nem teszi lehetővé. Például, az állami bíróságok nyilvántartásában 

a „befejezett ügyek” azok az ügyek, amelyeket az adott bírósági szint határozattal 

vagy ítélettel befejezett, azonban ez kizárólag annyit jelent, hogy az adott bírósági 

szinten véget ért, és nem azt, hogy az ügy valóban lezárult. 

A nyilvánosan elérhető bírósági statisztikákból nem tudhatunk meg semmit arról, ami 

az állampolgárokat, vállalkozásokat leginkább érdekli: mennyi eljárási időre kell 

számítania egy állampolgárnak, vállalkozásnak ma Magyarországon egy ügy 

bíróságra kerülésétől a jogerős ítélet kihirdetéséig általában, és bizonyos ügyfajták 

(pl. gazdasági peres ügyek) esetén konkrétan. 

Az állami bíróságok2 ügyforgalma 2004 és 2009 között folyamatosan nőtt, majd 2009 

óta csökken, ez elsősorban annak köszönhető, hogy a helyi bíróságokhoz érkező 

                                                           
1 http://www.birosag.hu/engine.aspx?page=Birosag_Statisztikak 
2 A helyi bíróságokat és a törvényszékeket vizsgáltuk. 



ügyek száma jelentősen csökken (a peres és nemperes ügyek száma 2009-hez 

képest 2011-re 50 százalékkal csökkent). 

Az állami bíróságok hatékonyságának egyik mutatója az ügyhátralék mértéke, vagyis 

az az arány, amely megmutatja, hogy az adott év végén az ügyek hány százalékát 

nem fejezték be az adott bírósági szinten. A folyamatban maradt ügyek aránya 

minden bírósági szinten magas volt – meghaladta a 20 százalékot – a vizsgált 

időszakban (1999 és 2011 között). A helyi bíróságokon az ügyhátralék aránya szinte 

változatlan: a vizsgált időszak minden évében nagyjából ügyeik egyharmadát nem 

fejezték be. Az ügyhátralék állandó értéke azért különös, mert eközben ügyforgalmuk 

mutatott változásokat. A törvényszékek fellebbezett folyamatban maradt ügyeinek 

aránya az ügyek egyötöde és egynegyede között mozgott, a befejezetlen ügyek 

aránya – a teljes időszakot figyelembe véve – nőtt, miközben az ügyforgalmuk 

csökkent.  A törvényszékek elsőfokú ügyeinek aránya az ügyek egyharmada körül 

mozgott, a vizsgált időszakban növekedő tendenciát mutatott, azonban ebben az 

esetben az ügyforgalom is növekedett. Az egyetlen bírósági szint,  ahol az 

ügyhátralék arányának javulását figyelhetjük meg, az ítélőtáblák szintje, ahol a 

növekedő ügyforgalom ellenére 2008 óta sikerül a folyamatban maradt ügyek 

arányát némileg csökkenteni, azonban az ügyhátralék aránya még így is több, mint 

20 százalék volt az utóbbi években. Tehát minden bírósági szintre érvényes az az 

állítás, hogy az ügyhátralék az ügyek egyötöde alá sosem csökkent a vizsgált 

időszakban3.   

  

                                                           
3 A helyi bíróságok és a törvényszékek esetében 1999 és 2011 közötti adatok, az ítélőtáblák esetében 
2005 és 2011 közötti adatok álltak rendelkezésünkre.  



A helyi bíróságok ügyhátralék arányának alakulása, % (1999-2011; 

szabálysértés nélkül) 

 

Vizsgáltuk azt is, hogy a különböző időtartamok alatt befejezett ügyek aránya hogyan 

alakult, azonban jelentős változás egyik bírósági szint esetében sem tapasztalható. 

Vagyis az egyes években a különböző bírósági szinteken az ügyek hasonló arányát 

sikerül befejezni egy-egy időintervallumon belül. Például, a helyi bíróságokon 3 

hónap alatt befejezett ügyek aránya a vizsgált nyolc év során 33 és 37 százalék 

között mozgott, a 3 és 6 hónap között  befejezett ügyek aránya 19 és 20 százalék 

között ingadozott, a 6 és 12 hónap között befejezett ügyek aránya 22 és 23 százalék 

között mozgott, az 1 és 2 év között befejezett ügyek arány 14 és 16 százalék között 

ingadozott, a 2 és 3 év között befejezett ügyek aránya 4 és 5 százalék között 

mozgott, a 3 év felett befejezett ügyek aránya pedig minden évben 3 százalék volt. 

Láthatjuk, hogy a különböző években az arányok közötti eltérések nagyon csekélyek, 

ami azt jelenti, hogy az időtartam szerinti hatékonyság nem javult 2004 és 2011 

között. 

A kérdőíves felmérésünk eredményei szerint a cégek körében erőteljesen elterjedt az 

a vélemény, hogy a vállalkozások a bírósági ügymenet várható időigénye miatt nem 

terelik bírósági útra vitás ügyüket. 2007-ben a válaszadók 44 százaléka szerint a 

várható időigény szinte mindig szerepet játszik abban, hogy nem terelik bírósági útra, 

39 százalék szerint pedig gyakran van szerepe. 2012-ben a megkérdezettek 30 

százaléka vélte, hogy a várható időtartamnak szinte mindig szerepe van ebben, 49 

százalék pedig úgy, hogy gyakran. 

25

27,5

30

32,5

35

37,5

40

1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011

%

Folyamatban maradt ügyek 



Vállalatok véleménye a bírósági ügymenet várható időigényének szerepéről abban, 

hogy a cégek nem terelik bírósági útra vitás ügyüket 

 

2005 és 2012 között a Választottbíróság ügyforgalma jelentősen csökkent: 2005-ben 

még 1417 ügy érkezett a Választottbírósághoz, 2006-ban 411, 2007 óta pedig 

nagyjából 300 ügyük van évente. Az ügyeik legnagyobb arányát 6-12 hónap alatt 

tudják befejezni. A választottbíróságok esetében a kereseti perértékekről is 

rendelkezésünkre álltak adatok. Ezek szerint a választottbíróságok ügyeinek 

nagyobb aránya a kisebb perértékkel rendelkező ügyek körébe tartozik, azonban 

egyenletesen növekszik azon ügyeik aránya, amelyeknek magas a perértéke. 

Összehasonlítottuk egymással az állami bíróságok gazdasági ügyeit és a 

Választottbíróság ügyeit, mivel a cégek számára az utóbbi intézmények alternatívát 

jelentenek abban az esetben, ha vitás ügyeiket rendezni szeretnék.  

A gazdasági ügyek legnagyobb arányát a helyi bíróságok fejezik be, majd a 

törvényszékek következnek. Az állami bíróságon belül a legkevesebb ügyet az 

ítélőtáblák fejezik be, azonban a Választottbíróságok még az ítélőtáblához képest is 

elmaradnak.  

Az ügyek lezárásához szükséges időtartam szempontjából is megvizsgáltuk a 

különböző bíróságok adatait. Konkrétabban azt, hogy az egyes bíróságok a hozzájuk 

került ügyeknek mekkora hányadát tudják gyorsan – vagyis 3 hónap alatt – befejezni. 

Azt találtuk, hogy az ügyeik legnagyobb arányát – egy év kivételével – a 

törvényszékek fejezik be a leggyorsabban. 
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A kérdőíves vizsgálat eredményei azt mutatták, hogy a cégek körében a 

Választottbíróság ismertsége 2012-re csökkent. 2007-ben még a válaszadók 

majdnem kétharmada hallott a választottbíróságról, 2012-ben már csak 50 

százalékuk. A Választottbíróság alacsony ismertségét jól jelzi az is, hogy a 

válaszadók közel kétharmada nem tudta azt, hogy a választottbíróságok gyorsított 

eljárásokat, illetve egyeztető-közvetítő eljárásokat is lefolytatnak. Ezzel függ össze az 

is, hogy azok a megkérdezettek, akik nem értettek egyet azzal, hogy a 

Választottbíróság kizárólagos hatáskörét kikössék fontos (pl. nagy értékű) 

szerződések esetében, elutasításukat legnagyobb arányban azzal indokolták, hogy 

nem ismerik a Választottbíróságot.  

A Választottbíróság és az állami bíróságok megítélésének összehasonlításakor azt 

találtuk, hogy a Választottbíróságról pozitívabb a cégek véleménye. A 

megkérdezettek szerint a Választottbíróság gyorsabb, olcsóbb, diszkrétebb és 

nagyobb szakértelemmel hozza meg ítéleteit, mint az állami bíróságok. Azonban úgy 

vélik, hogy az állami bíróságok ítéleteit lehet nemzetközi viszonylatban jobban 

végrehajtani. 

Az állami és Választottbíróság összehasonlítása (2012) 
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