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Veszprém –Túl van elnöki
megbízása felén Németh-
né Szent-Gály Edit,
a Veszprémi Törvényszék
elnöke, akivel a közvéle-
ményben is nagy vissz-
hangot kiváltó peres
ügyekről, a kinevezése
óta eltelt munka mérle-
géről és a bíróságok éle-
tét érintő változásokról is
beszélgettünk.

– Három és fél esztende-
je vezeti a Veszprémi Tör-
vényszéket. Melyek azok a
területek, ahol érdemi előre-
lépést tudott elérni, és me-
lyek azok, ahol további teen-
dők vannak?

– Szerencsés helyzetben
vagyok, mert elnöki kineve-
zésem csaknem egybeesett a
bírósági igazgatás megújulá-
sával. Első számú feladatunk
annak biztosítása, hogy a bí-
rák magas színvonalon és idő-
szerűen ítélkezzenek. Ennek
leglényegesebb eleme az ügy-
hátralék kezelése: 2012-től
folyamatosan csökken Veszp-
rém megye bíróságain a fo-
lyamatban maradt ügyek szá-
ma, annak ellenére is, hogy
az elmúlt években a cégügyek
és a civil szervezetek nyilván-
tartásával összefüggésben is
többletfeladatok adódtak. Na-
gyon büszke vagyok kollégá-
imra, a bírákra, a titkárokra és
az igazságügyi alkal-
mazottakra, akik az el-
múlt években sokat
tettek azért, hogy az
időszerű és hatékony
ítélkezés területén elő-
relépjünk. Az elmúlt
években a gazdálkodá-
sunk a korábbiaknál
átláthatóbbá vált,
emellett olyan intézke-
déseket vezettünk be,
amelyekkel a dologi és műkö-
dési kiadásokat csökkenteni
tudtuk. Olyan modern szerve-
zetfejlesztési szemlélet mel-
lett dolgozunk, amelynek
eredménye a bíróság szolgál-
tató jellegének megerősíté-
se, a bírósághoz való hozzáfé-
rés egyszerűsítése és a bírói
munka hatékonyságának nö-
velése.

– Az elmúlt években 64-
ről 77-re nőtt a bírák száma
a megye bíróságain. Okozott
gondot a bíróságokon a
nyugdíjkorhatár leszállítása,
a tapasztaltabb, idős bírók
nyugdíjazása?

– Az átmeneti létszám-
csökkenés részint a nyugdíja-
zás – amely tíz kollégát érin-
tett – következménye volt,
másrészt több kolléga volt
tartósan távol. Átszervezése-
ket hajtottunk végre, éltünk a
kirendelések és átirányítások
lehetőségével, míg a kollégák
többletmunkát végeztek, így
meg tudtuk oldani a helyzetet.
Az Országos Bírósági Hivatal
(OBH) minden segítséget
megadott, hogy feltöltsük a
létszámot.

– A márciusi összbírói ér-
tekezlet előtt elhangzott, az
országos átlagnál nagyobb
arányban csökkent a két
éven túli ügyek száma a
Veszprém megyei bírósá-
gokon.

– A tavaly meghirdetett
Szolgáltató bíróságért prog-
ram keretében a törvényszé-
kek egyik legfőbb vállalása
volt, hogy a két éven túli
ügyek számát csökkentsék.
Országos szinten tavaly júli-
ustól idén március végéig kö-
zel huszonhét százalékkal
csökkent a két éven túli perek
száma, míg Veszprém megye
bíróságain ugyanez az adat
meghaladja a 31 százalékot.

Tavaly 40 330 ügy érkezett
megyénk bíróságaira – ami a
korábbi évekhez hasonló
számadat –, és 41 132 ügy fe-
jeződött be, így az ügyhátra-
lék 8,5 százalékkal csökkent.
Ez nagyon jelentős eredmény,
a jövőben törekednünk kell az
ügyek elhúzódásának mega-
kadályozására. Sajnos előfor-
dul a perek szándékos elhúzá-

sa, erre a problémára a készü-
lő új eljárási törvények adhat-
nak megoldást

– Féléves halasztás után
júliustól kötelező lesz a bíró-
ságokon az elektronikus
pervitel. Mit jelent majd ez a
gyakorlatban?

– Az év legnagyobb kihí-
vása számunkra a polgári per-
rendtartásnak az elektronikus
ügyintézés szabályairól szóló
módosítása. Eszerint a gaz-
dálkodó szervezetek és a jogi
képviselővel eljáró felek a bí-
rósággal kapcsolatot kizáró-
lag elektronikus úton tartják,
és a bíróság is elektronikus
úton kézbesíti számukra az
iratokat. Ez gyorsabbá és kor-
szerűbbé teszi a pervitelt, ám
az új rendszer kezdetben
többletmunkát és többletkölt-
séget jelent majd a bíróságok-
nak. Felkészültünk a váltásra,
a szükséges programok mű-
ködnek, az oktatások rövide-
sen befejeződnek.

– Négy éve van lehető-
ség bírósági közvetítésre, a
Veszprémi Törvényszéken is
meredeken emelkedik az
így befejeződött ügyek szá-
ma. Milyen területeken je-
lenthet ez megoldást?

– A bírósági mediáció egy
viszonylag új jogintézmény,
amely a hazai jogi kultúrában
kevéssé volt ismert. A bíróság
ingyenes szolgáltatása,
amelyben szakképzett jogász

közreműködésével ál-
lapodnak meg a felek.
Komoly erőfeszítése-
ket tettünk azért, hogy
a peres felek minél na-
gyobb számban vá-
lasszák a vitarendezés-
nek ezt a módját. Az
utóbbi időben jelentő-
sen nőtt a félfogadási
napok, valamint az el-
ső közvetítői megbe-

szélések és ülések száma is.
Tavaly tizennyolc eredményes
megállapodás született, a köz-
vetítéssel elsősorban család-
jogi vitákat, például szülői
felügyelettel, gyermeklátha-
tással kapcsolatos vitás kérdé-
seket sikerült lezárni, kisebb
részben munkajogi vagy kö-
telmi ügyekben született meg-
egyezés.

– A törvényszék elnöke-
ként mit gondol arról, ami-
kor politikusok fogalmaznak
meg véleményt konkrét
ügyekről? A közvélemény
egy-egy nagyobb visszhan-
got kiváltó ügy kapcsán ta-
lálkozik a bíróság munkájá-
val, a közelmúltban ilyen
volt a vörösiszapperben szü-
letett elsőfokú ítélet.

– Nem örülök neki, ha po-
litikusok megszólalnak egy-
egy ügyben, mert ez azt a lát-
szatot keltheti, hogy befolyá-
solják az igazságszolgáltatást.
A véleménynyilvánítással ön-
magában nincs baj, de fontos,
hogy az ügy kellő tárgyi is-
merete mellett nyilatkozzon
bárki, és megszólalása ne le-
gyen manipulatív. Tizennyolc

éve vagyok bíró, magam és
kollégáim nevében is kijelent-
hetem, soha semmilyen poli-
tikai befolyásolási kísérletet
nem tapasztaltam. Ami a kér-
dés második felét illeti, min-
dent el kell követnünk, hogy
érthetővé tegyük az ítéleteket
és a közvéleményt tárgyilago-
san tájékoztassuk.

– Évek óta napirenden
szerepel a Tapolcai Járásbí-
róság épületének felújítása.
Mikor kezdődhet el a felújí-
tás, és várhatók-e további
beruházások a megye többi
bíróságán?

– A megyében az ügyfelek
tapasztalhatják, hogy kisebb-
nagyobb beruházások ered-
ményeként javulnak az infra-

strukturális körülmények. A
Veszprémi Törvényszéken,
valamint a veszprémi, ajkai és
zirci járásbíróságokon is ki-
cserélték a nyílászárókat. A
Tapolcai Járásbíróság felújítá-
si terveire húszmillió forintot
ad idén az OBH. A késleke-
dés oka, hogy a tapolcai egy
pilotbíróság lesz, amelynek
felújítása országosan mintává
válhat. A munkálatok jövőre
indulhatnak. Terveink között
szerepel még a Pápai Járásbí-
róság épületének felújítása, a
Veszprémi Törvényszék épü-
letén tető- és homlokzati javí-
tási munkák elvégzése, az
egykori várbörtön térkövezé-
se, a Veszprémi Járásbírósá-
gon napelemes rendszer ki-
alakítása.

Némethné Szent-Gály Edit hangsúlyozta, a megye bírái politikai befolyástól mentesen ítélkeznek
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Országosan is kiemelkedő
mértékben csökkent
a két éven túli ügyek

száma Veszprém megye
bíróságain


