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ELNÖKI KÖSZÖNTŐ 

 

A Fővárosi Ítélőtábla az öt ítélőtábla közül a 

legnagyobb az ügyek számát, a bírák és 

igazságügyi alkalmazottak létszámát tekintve, 

továbbá az ítélőtáblák közül csak itt működik a 

Büntető Kollégiumnál katonai tanács, valamint 

2022. március 1-jétől Közigazgatási Kollégium. 

A Fővárosi Ítélőtábla működésére és 

tevékenységére 2021. évben továbbra is hatással 

volt a koronavírus járvány. A Fővárosi Ítélőtábla 

bírái és igazságügyi alkalmazottai azonban az 

előző évben megtanultak alkalmazkodni a 

fokozott védelmi, veszélyhelyzeti eljárásrendhez. 

2021. március 8-tól 2021. április 5-ig tartó szigorított védekezés ideje alatt 

főszabály szerint nem lehetett tárgyalást tartani, a tanácsülések elektronikus 

kommunikáció útján történtek. 

A kihívások ellenére 2021-ben a Fővárosi Ítélőtábla ítélkezési tevékenysége 

eredményes és időszerű volt, amelyet az ügyforgalmi mutatók is tükröznek.  

 

dr. Ribai Csilla  
             elnök 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

ÜGYFORGALMI ADATOK 

 
 

 
              *A diagram a TÜK ügyeket nem tartalmazza. 

 
 
2021-ben az ítélőtáblákhoz érkezett peres ügyek 58,7%-a, a nemperes ügyek 46,7%-a a Fővárosi 
Ítélőtáblához érkezett. 
 
Az ítélőtáblákon befejezett peres ügyek 59,1%-át, a nemperes ügyek 46,7%-át a Fővárosi Ítélőtábla 
fejezte be 2021-ben. 
 
2021. december 31-én az ítélőtáblákon folyamatban maradt peres ügyek 59,0%-a, a nemperes ügyek 
50,4%-a a Fővárosi Ítélőtáblán maradt folyamatban. 
 
A diagramból látható, hogy a Fővárosi Ítélőtábla országos viszonylatban kiemelkedően nagy 
ügyteherrel dolgozik. 
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2021-ben a Fővárosi Ítélőtáblára 5873 ügy, a 2020. évhez képest 79 üggyel több érkezett; az 
ügyérkezés az összes ítélőtáblára érkezett 11.638 ügy 50,5%-át teszi ki. (A diagram a TÜK ügyeket 
nem tartalmazza.) 
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Az ítélőtáblákon befejezett 11.626 ügyből a Fővárosi Ítélőtáblán 5881 ügy, azaz az ügyek 50,6%-a 
fejeződött be 2021-ben. (A diagram a TÜK ügyeket nem tartalmazza.) 
 

 

 
 

 



6 

 

Az ítélőtáblákon folyamatban maradt összes ügy 55,0%-a, azaz 1058 ügy maradt folyamatban a 
Fővárosi Ítélőtáblán. (A diagram a TÜK ügyeket nem tartalmazza.) 
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      * Ez a diagram a TÜK ügyeket is tartalmazza. 
 
Az elmúlt három év ügyforgalmát megvizsgálva megállapítható, hogy a Fővárosi Ítélőtábla – a többi 
ítélőtáblához képest – nagyobb ügyteher mellett dolgozik. 2017 óta az ítélőtáblákra érkező ügyek 
többsége a Fővárosi Ítélőtáblához érkezik. 
 
Az országos ügyforgalmi adatok változásával többnyire arányosan változott a Fővárosi Ítélőtábla 
ügyforgalma is. Az előző évek tendenciája megfordult, mivel 2020. évhez képest 2021-ben országos 
viszonylatban 4,4%-kal nőtt az érkezett ügyek száma, így a Fővárosi Ítélőtáblára 1,5%-kal több ügy 
érkezett a tavalyi évben, mint 2020-ban. A befejezési mutató országos szinten 2,2%-kal nőtt 2020. 
évhez viszonyítva, a Fővárosi Ítélőtáblán ugyanezen mutató azonban 2,6%-kal csökkent az előző 
évihez képest. A folyamatban maradt ügyek száma országosan 14 üggyel nőtt 2020-hoz képest, a 
Fővárosi Ítélőtábla ezzel szemben 6 üggyel kevesebb folyamatban maradt üggyel zárta a 2021. évet. 
 

 
 
Az előző két évhez viszonyítva 2021. évben országos viszonylatban a Fővárosi Ítélőtáblára csekély 
mértékben, de kevesebb ügy érkezett, ám 2020. évhez képest a Fővárosi Ítélőtábla ugyan kevesebb 



8 

 

ügyet fejezett be, azonban a folyamatban maradt ügyek száma nem nőtt, hanem ennek ellenére kis 
mértékben csökkent.  
 
A számokból egyértelműen kitűnik a Fővárosi Ítélőtábla munkaterhe az országos ítélőtáblai 
ügyfeldolgozásból. 
 
 

 
  *A diagram a TÜK ügyeket nem tartalmazza. 

   *A katonai ügyeket tartalmazza. 

 
 
2021-ben a legtöbb ügy polgári ügyszakba érkezett a Fővárosi Ítélőtáblára, amely az országosan 
érkezett polgári ügyek 51%-át teszi ki. A valamennyi ítélőtáblára érkezett gazdasági ügyek 61,5%-a 
érkezett a Fővárosi Ítélőtáblára, a büntető ügyszakban érkezett ügyszám az országos adat 41,8%-a, 
míg a munkaügyi ügyszakban ez az arányszám 51,8%.  
 
A Fővárosi Ítélőtábla 2021-ben – a 2020. évtől eltérően – a polgári ügyszakban fejezte be a legtöbb 
ügyet, az országosan befejezett polgári ügyek 51,8%-át. Az országosan befejezett gazdasági ügyek 
62,5%-át, az országosan befejezett büntető ügyek 40,4%-át, míg az országosan befejezett munkaügyi 
ügyek 51,4%-át fejezte be a Fővárosi Ítélőtábla. 
 
2021. év végén a polgári ügyszakban országosan 56,5%-os arányban maradtak folyamatban eljárások 
a Fővárosi Ítélőtáblán, gazdasági ügyszakban ez az arány 68,4%, büntető ügyszakban 44,6%, míg 
munkaügyi ügyszakban 49,7%. 
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                                         * A diagram a TÜK és a katonai ügyeket is tartalmazza 

 
2021-ben a Fővárosi Ítélőtáblára 85 üggyel több érkezett, mint 2020-ban, azonban a befejezett ügyek 
száma csökkent. A folyamatban maradt ügyek száma az előző két év viszonylatában is csökkent, 
2020. évhez képest 6 ügyel kevesebb maradt folyamatban 2021-ben. Az ügyszámváltozások 
alapvetően összefüggésben állnak a koronavírus-járvány miatti intézkedésekkel és a módosult eljárási 
szabályokkal. Az évek óta tartó tendenciának megfelelően, a Fővárosi Ítélőtábla bírái továbbra is 
több ügyet fejeztek be, mint amennyi érkezett. A folyamatban maradt ügyekhez képest 5,6-szor 
több ügy került befejezésre 2021. évben, amely arány a tavalyihoz hasonló mértékű.  

 

 
                          * A diagram a katonai és TÜK ügyeket is tartalmazza 

 
2021-ben a Fővárosi Ítélőtábla Polgári Kollégiumához érkezett a legtöbb ügy (3764 ügy, az érkezett 
ügyek 63,9%-a), és az összes 5894 ügy 65,2%-a (3843 ügy) ott be is fejeződött és ezzel párhuzamosan 
év végén ott maradt a legtöbb ügy (682 ügy) folyamatban.  
A Büntető Kollégiumhoz az ügyek 28%-a érkezett, a befejezett ügyek 26,5%-a ott zárult, és a 
folyamatban maradt ügyek 27,3%-a a Büntető Kollégiumnál volt az év végén. 
A Munkaügyi Kollégiumhoz kevesebb ügy érkezett, amely 8,1%-ot tesz ki. A befejezett ügyek 8,3%-át 
a 2020-ban felállított új kollégium fejezte be, valamint a folyamatban maradt ügyek 8,4%-a itt 
jelentkezett az év végén. 
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              *A diagram a TÜK ügyeket is tartalmazza. 

 

 
                *A diagram a TÜK ügyeket is tartalmazza. 

 
A Polgári Kollégium polgári szakágához 2021. évben 4%-kal több peres ügy érkezett, mint 2020. 
évben.  
A gazdasági szakághoz érkezett ügyek száma 2021. évben is tovább csökkent. A 2020. évi 507 peres 
érkezésszámhoz képest 2021. évben már csak 423 ügy érkezett, mely 16,5%-os érkezéscsökkenést 
jelent.  
 
A gazdasági szakágban 84 üggyel csökkent az előző évhez képest a peres ügyek száma és 146-tal a 
nemperes ügyek száma. 198 üggyel csökkent az előző évhez képest a befejezések száma, viszont a 
2021-ben az érkezett ügyekhez képest 40-nel több peres ügy lett befejezve. Az előző évhez képest 
210 nemperes üggyel kevesebb került befejezésre, viszont 2021-ben az érkezett nemperes ügyekhez 
képest 21 üggyel több befejezésére került sor. A gazdasági szakágban az érkezés és a befejezés 
tekintetében az állapítható meg, hogy a peres érkezés 109,5 %-a, a nemperes érkezés 101,6 %-a 
befejezésre került.  
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                     *A diagram a TÜK ügyeket is tartalmazza. 

 
A Büntető Kollégiumban az évente érkezett peres ügyek száma 2018-ban kismértékben csökkent, 
2019-ben az előző év viszonylatában stagnált, 2020-ban igen jelentősen csökkent. A 2021. évi peres 
érkezés azonban az előző évhez képest igen jelentősen, 125 másod- és harmadfokú üggyel 
emelkedett (az érkezett ügyek aránya az előző év 139,4%-a). 2021-ben az előző évhez képest 136 
üggyel több büntető peres ügy érkezett.  
A 2021. évi peres befejezés jelentősen, 96 üggyel meghaladja előző évét (a befejezett ügyek aránya 
az előző év: 133,2%-a). A 2021. évi civil peres befejezés 110 üggyel több, mint a megelőző évé (a 
befejezett ügyek aránya az előző év: 147,8%-a), a civil peres befejezések száma 61 üggyel maradt el 
az érkezett peres ügyek számától. A katonai peres befejezés-szám az előző évi tendencia mentén 
továbbra is csökkent a 2021. évben, azonban 4 üggyel meghaladta a peres érkezést. 
2021-ben a korábbi tendenciának megfelelően, 2020-hoz képest több büntető nemperes ügy 
érkezett a Fővárosi Ítélőtáblára, a katonai nemperes érkezési ügyszám stagnált. 
 

 
                     *A diagram a TÜK ügyeket is tartalmazza. 

 
A Munkaügyi Kollégium 2020. április 1-jén alakult meg, így a megelőző évekre összehasonlító adatok 
nem állnak rendelkezésre. A 2020-2021. éves összehasonlításban elmondható, hogy a Munkaügyi 
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Kollégiumba érkezett és befejezett (peres és nemperes) ügyek aránya 2021. évben kedvezően 
alakult. 
 
A Munkaügyi Kollégium megalakulását követő 2020. évben a befejezett ügyek száma még alatta 
maradt az érkezésnek, ezzel szemben 2021-ben az érkezett ügyekhez viszonyítva 106 üggyel több 
befejezés történt. A munkaügyi szakágban az érkezett ügyekhez képest 24 üggyel több peres, míg 7 
üggyel kevesebb nemperes ügyet fejezett be 2021-ben a Munkaügyi Kollégium. A peres ügyek 
befejezési aránya 107,4%, a nemperes ügyek esetében ez az arány a 2020. évi adattal megegyezően 
95,4%-os mértékű volt.   
 
2020. évben 346, míg 2021. évben 323 peres ügy érkezett a Munkaügyi Kollégiumba. Az érkezés 
tehát kismértékben, 23 üggyel csökkent a 2021-es évben. A peres érkezés a 2020. évi peres érkezés 
93,4%-a volt, annak ellenére, hogy a 2020-as év érkezése csak 2020 áprilisától számítódik.  
 
 

A peres ügyek helyzete 2021. évben a Fővárosi Ítélőtáblán 
 

 
 
A Fővárosi Ítélőtábla 2021-ban a járványhelyzet ellenére az érkezett peres ügyek feldolgozásában 
101,2%-os befejezési arányt tud felmutatni, amely az előző évi adathoz képest 6,3%-os csökkenést 
jelent. 2021-ben 25 peres üggyel többet fejezett be a Fővárosi Ítélőtábla, mint amennyi érkezett. 
 
Ezzel párhuzamosan, a korábbi évekre jellemző csökkenő tendencia mentén 2020. évhez viszonyítva 
25 üggyel kevesebb peres ügy maradt folyamatban a Fővárosi Ítélőtáblán 2021. év végén, annak 
ellenére, hogy az előző évhez viszonyítva 58 üggyel több peres ügy érkezett. 
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A Fővárosi Ítélőtáblára 2021-ben a polgári, gazdasági, munkaügyi, büntető és katonai szakágakban 
összesen 2131 peres ügy érkezett. 
 
2020-hoz képest kevesebb gazdasági és munkaügyi peres ügy érkezett 2021-ben. A munkaügyi 
érkezés csökkenés összefügg azzal, hogy a Munkaügyi Kollégium 2020. évben alakult meg, és ekkor a 
Fővárosi Ítélőtábla illetékességi területéhez tartozó törvényszékek 145 peres ügy áttételéről 
intézkedtek. A gazdasági szakág érkezés csökkenése pedig összefüggést mutat a járványhelyzet miatt 
kihirdetett veszélyhelyzet idején meghozott gazdasági és pénzügyi intézkedésekkel (fizetési 
moratórium, kényszertörlési eljárások felfüggesztése stb.). Az érkezési ügyszám emelkedés a büntető 
perek esetében (a katonai ügyeket is ideértve) figyelhető meg a legmarkánsabban: 125 peres üggyel, 
azaz 39,4%-kal több ügy érkezett 2020. évhez képest. A polgári peres ügyek esetében az 
ügyszámnövekedés 4,4%-os mértékű volt. 
 
2021-ben a Fővárosi Ítélőtáblán a büntető ügyszakban befejezett peres ügyek száma nem csökkent, 
hanem a 2020. évi adathoz képest több mint egyharmadával nőtt. A munkaügyi ügyszakban az előző 
évhez képest 35,5%-kal több peres ügy került befejezésre, azonban meg kell jegyeznünk, hogy a 
Munkaügyi Kollégium 2020. év közben kezdte meg működését, ezért 2020-ban nem a teljes évben 
folyt ezen ügyszakban az ítélkezési munka, mely az összehasonlítást nyilvánvalóan megnehezíti. A 
polgári ügyszakban a befejezett polgári peres ügyek száma csökkent 2020-hoz képest 6%-kal, 
melynek oka, hogy kettő tanács megszüntetésre került. A legmarkánsabb visszaesés a gazdasági 
ügyszakban jelentkezett: 198 peres üggyel, azaz 30%-kal kevesebb ügy került befejezésre 2020. évhez 
képest. 
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A 2020. évhez képest a folyamatban maradt peres ügyek száma 2021. év végére kizárólag a büntető 
szakágban emelkedett 42,2%-kal. Ez azzal is magyarázható, hogy a járványhelyzetben korlátozott volt 
a nyilvános ülések és a tárgyalások megtarthatósága. 
 
A többi szakágban csökkenés volt tapasztalható, a polgári szakágban 7,4%-kal, a gazdasági szakágban 
pedig 25,2%-kal, míg a munkaügyi szakágban 26,7%-kal csökkent a folyamatban maradt peres ügyek 
száma. 
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A nemperes ügyek helyzete a Fővárosi Ítélőtáblán 2021. évben 
 

 
   * A diagram a TÜK ügyeket is tartalmazza 

 
A Fővárosi Ítélőtáblához 2021-ben a polgári, gazdasági, büntető, katonai és munkaügyi szakágban 
összesen 3757 nemperes ügy érkezett, összesen 3738 nemperes ügy került befejezésre, és 460 
nemperes eljárás maradt folyamatban. Ez a számadat a nemperes ügyek időszerű feldolgozását 
mutatja a Fővárosi Ítélőtáblán. 
 
A 2021. évben érkezett nemperes ügyek száma az előző évi tendenciáktól eltérően csekély 
mértékben nőtt, 0,5%-kal, számszerűen 19 üggyel több érkezett 2020. évhez képest.  
 
A Fővárosi Ítélőtábla 2,2%-kal, azaz 86 üggyel kevesebb nemperes ügyet fejezett be, mint amennyi 
érkezett.  
 
2021. év végén folyamatban maradt nemperes ügyek száma 4%-kal, azaz 19 üggyel csökkent 2020. 
évhez képest, mely az érkezés csökkenésével van összefüggésben. 
 

 
 
A Fővárosi Ítélőtábla Büntető Kollégiuma a (a büntető és a katonai szakágban együttesen) összesen 
1174 nemperes ügyet fejezett be 2021. évben, amely a 2020. évhez képest 54 nemperes üggyel több 
befejezést jelent. 
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A Fővárosi Ítélőtábla Polgári Kollégiuma (a polgári és a gazdasági szakágban együttesen) 2419 
nemperes ügyet fejezett be 2021. évben, amely az érkezett (2398) ügyszámhoz képest 21 üggyel 
több befejezést eredményezett.  
 
A Fővárosi Ítélőtábla Munkaügyi Kollégiuma 145 nemperes ügyet fejezett be 2021-ben, amely a 
2020. évhez képest 15 nemperes üggyel több befejezést eredményezett. 
 
 

IDŐSZERŰSÉG 

 

 
 
A grafikon adataiból látható, hogy a Fővárosi Ítélőtáblán 2021. év végén folyamatban maradt éven 
túli peres ügyek száma nem változott 2020. évhez képest, azonban majdnem a felére csökkent a 6-12 
hónap között folyamatban maradt ügyek száma. 
 
 

 
          *A diagram az eljárás időtartamát a másodfokú bírósághoz érkezés szerint veszi figyelembe. 
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A Fővárosi Ítélőtáblán a legtöbb peres ügy, 
- a polgári ügyszakban az 961 befejezett ügyből 956 ügy, azaz az ügyek 99,5%-a, 
- a gazdasági ügyszakban a 463 befejezett ügyből 455 ügy, azaz az ügyek 98,3%-a, 
- a munkaügyi ügyszakban a 347 befejezett ügyből 346 ügy, azaz az ügyek 99,7%-a, 
- a büntető ügyszakban a 340 befejezett ügyből 324 ügy, azaz, az ügyek 95,3%-a, 
- a katonai ügyszakban a 45 befejezett ügyből 45 ügy, azaz az ügyek 100%-a 

1 éven belül fejeződött be a 2021. évben. 
 
2 éven túl befejezett peres ügy nem volt 2021-ben a Fővárosi Ítélőtáblán. 
 
 
 

 
 
 
A Fővárosi Ítélőtábla Kollégiumai 2021-ben 2156 peres ügyet fejeztek be, amelyből 
46,1%-ot (993 ügyet) 3 hónapon belül, 
42%-ot (906 ügyet) 3-6 hónapon belül, 
10,5%-ot (227 ügyet) 6-12 hónapon belül, 
1,4%-ot (30 ügyet) 1-2 éven belül,  
2 éven túl befejezett peres ügy nem volt. 
 
A fenti diagramból kitűnik az is, hogy a Fővárosi Ítélőtáblán 2021-ben a peres ügyek 88,1%-a, vagyis 
1899 ügy fejeződött be 6 hónapon belül. 
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               * A diagram a TÜK ügyeket nem tartalmazza. 

 
Az előző évekhez hasonlóan, a járványügyi korlátozások ellenére 2021. évben is 3 hónapon belül 
befejezte a Fővárosi Ítélőtábla a nemperes eljárások döntő többségét. A 3725 nemperes ügy 88,2%-a 
3 hónapon belül, 99,2%-a féléven belül, míg 99,9%-a 1 éven belül befejezésre került. 
 
Szakágak szerinti bontásban ez azt jelenti, hogy 

− a polgári ügyszakban az 1127 befejezett ügyből 1126 ügy, vagyis az ügyek 99,9%-a, 
− a gazdasági ügyszakban az 1291 befejezett ügyből 1290 ügy, vagyis az ügyek 99,9%-a, 
− a munkaügyi ügyszakban a 144 befejezett ügyből 144 ügy, vagyis az ügyek 100%-a, 
− a büntető ügyszakban az 1117 befejezett ügyből 1117 ügy, vagyis az ügyek 100%-a, 
− a katonai ügyszakban a 46 befejezett ügyből 46 ügy, vagyis az ügyek 100%-a 

1 éven belül fejeződött be 2021-ben. 
 
2021-ben a büntető nemperes ügyek 99,3%-a 3 hónapon belül, míg 100%-a féléven belül 
befejeződött. 
 
A 46 katonai nemperes ügy közül 2021-ben 45 befejeződött negyedéven belül. 
 
A polgári szakágban a befejezett nemperes ügyek tekintetében elmondható, hogy 2021. évben 
csupán 1 darab egy éven túl befejezett nemperes ügy volt. Az 1127 darab polgári nemperes ügyből 
1024 ügy 3 hónap alatt befejezést nyert, mely 90,9%-os arány, azonban félév alatt befejezést nyert az 
ügyek 99,4%-a.  
 
A gazdasági szakágban az 1291 befejezett nemperes ügyből 970 darab 3 hónapon belül befejeződött, 
mely a befejezett nemperes ügyek 75,1%-a. 
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2021. év végén folyamatban maradt nemperes ügyek tekintetében elmondható, hogy a polgári 

szakágban 125 darab volt, melyből 121 darab 3 hónapon belül érkezett (96,8%), míg a gazdasági 

szakágban 214 nemperes ügy volt folyamatban, melyből 174 darab 3 hónapon belül érkezett (81,3%). 

A büntető szakágban 93 nemperes ügy maradt folyamatban, amely ügyek mind 3 hónapon belül 

érkeztek, a katonai szakágban 2 nemperes ügy maradt folyamatban, a munkaügyi szakágban a 23 

folyamatban maradt nemperes ügyek mindegyike 3 hónapon belül érkezett. 

AZ ÍTÉLKEZÉS MEGALAPOZOTTSÁGA 

 

 
 
A Fővárosi Ítélőtábláról a Kúriára érkezett és a Kúrián befejezett 85 polgári és gazdasági fellebbezett 
ügyből 55 ügy helybenhagyással, 5 ügy hatályon kívül helyezéssel, 11 ügy megváltoztatással, míg 14 
ügy egyéb módon került befejezésre 2021-ben. 
 
A Fővárosi Ítélőtábláról a Kúriára érkezett és a Kúrián befejezett 16 büntető fellebbezett ügyből 7 
ügy helybenhagyással, 1 ügy hatályon kívül helyezéssel, 6 ügy megváltoztatással, míg 2 ügy egyéb 
módon került befejezésre 2021-ben. 
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A munkaügyi szakágban a Fővárosi Ítélőtábláról a Kúriára érkezett és a Kúrián befejezett 6 
fellebbezett ügyből 2 helybenhagyással, 4 egyéb módon került befejezésre 2021-ben. 

 

 
 

A Fővárosi Ítélőtábláról 2021-ben 110 fellebbezett ügy érkezett a Kúriára, és összesen 107 ügy került 
befejezésre. A befejezett ügyek döntő többsége, 60%-a (64 ügy) helybenhagyó, 5%-a (6 ügy) 
hatályon kívül helyező, 16%-a (17 ügy) megváltoztató, míg 19%-a (20 ügy) egyéb döntéssel zárult. 
Rendkívül csekély számú a hatályon kívül helyezés, mely a Fővárosi Ítélőtábla tanácsainak a magas 
színvonalú ítélkezési tevékenységét mutatja.  

 
 

A Fővárosi Ítélőtábláról a Kúriára érkezett és a Kúrián befejezett 65 büntető felülvizsgálati ügyből 20 
ügy hatályában fenntartással, 3 ügy hatályon kívül helyezéssel, 1 ügy megváltoztatással és 41 ügy 
egyéb módon került befejezésre. 
 
A Fővárosi Ítélőtábláról a Kúriára érkezett és a Kúrián befejezett 447 polgári és gazdasági 
felülvizsgálati ügyből 240 ügy hatályában fenntartással, 57 ügy hatályon kívül helyezéssel, 23 ügy 
megváltoztatással és 127 ügy egyéb módon került befejezésre. 
 
A munkaügyi szakágban a Kúrián befejezett 59 felülvizsgálati ügyből 40 ügy hatályában 
fenntartással, 5 hatályon kívül helyezéssel, 4 megváltoztatással és 10 egyéb módon zárult. 
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A Fővárosi Ítélőtábláról a Kúriára érkezett és a Kúrián befejezett felülvizsgálatok 53%-a hatályában 
fenntartással, 11%-a hatályon kívül helyezéssel, 5%-a megváltoztatással és 31%-a egyéb módon 
került befejezésre 2021-ben. A felülvizsgálattal érintett határozatok tekintetében a felülvizsgálati 
kérelmek előterjesztése 84%-ban eredménytelen volt.  
 
 
 

Képzések, oktatói tevékenység 

 
A 2021-es oktatási évben a Fővárosi Ítélőtábla által szervezett 21 központi-helyi/regionális és helyi-
helyi online képzésen a Fővárosi Ítélőtábla 96 bírája, 25 bírósági titkára és 98 nem jogi beosztású 
igazságügyi alkalmazottja vett részt. 
 
A Magyar Igazságügyi Akadémia szervezésében, 86 db központi képzésen a Fővárosi Ítélőtábla 83 
bírája, 24 bírósági titkára és 19 nem jogi beosztású igazságügyi alkalmazottja vett részt. A Fővárosi 
Ítélőtábla bírái által teljesített központi-központi képzések száma 2020. évhez képest jelentősen 
növekedett. 2021. évben a Fővárosi Ítélőtábla 9 dolgozója vett részt külföldi nemzetközi képzésen. 
 
A Fővárosi Ítélőtábla 14 bírája és 1 bírósági titkára oktatott 2021-ben a Magyar Igazságügyi Akadémia 
által szervezett 19 központi-központi képzésen. A Fővárosi Ítélőtábla bírái és igazságügyi 
alkalmazottai 20 központi-helyi/regionális és helyi-helyi képzésen tartottak előadást. 
 
A Fővárosi Ítélőtábla bírái közül 7 fő a Jogi Szakvizsgabizottság tagja, és 5 bírája végez egyetemi 
oktatói tevékenységet. 
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Kommunikációs tevékenység 

 
A Fővárosi Ítélőtábla összesen 531 külső sajtómegjelenést mutathat fel a 2021. évben, melyek döntő 
többsége, 517 online média felületeken (2020-hoz képest 137 hírrel több online megjelenés), 10 az 
országos nyomtatott sajtóban jelent meg, 4 pedig TV/rádió felvétel volt. A Fővárosi Ítélőtábla 2021. 
évben 69 sajtómegkeresést fogadott és valamennyit meg is válaszolt a lehető legrövidebb időn belül. 
 
A járványügyi intézkedésekre tekintettel a Fővárosi Ítélőtábla online sajtótájékoztató keretében, 
továbbá sajtóközlemények kíséretében saját kisfilm közzétételével, illetve sajtófüzet kiadásával 
tájékoztatta a sajtó képviselőit és a közvéleményt. A Fővárosi Ítélőtábla által készített kisfilmek: 
 
1. 2021. május 28. – Fővárosi Ítélőtábla: A veszélyhelyzet ellenére javuló ügyforgalmi mutatók, 
időszerű ítélkezés (sajtófüzet és video) 
A video a Fővárosi Ítélőtábla hivatalos honlapján az alábbi linken tekinthető meg: 
https://fovarosiitelotabla.birosag.hu/hirek/20210528/fovarosi-itelotabla-veszelyhelyzet-ellenere-
javulo-ugyforgalmi-mutatok-idoszeru 
A tájékoztatás fő célja egyrészt a 2020. évi eredmények, másrészt a megtett járványügyi intézkedések 
bemutatása volt. 
 
2. A Fővárosi Ítélőtábla a 2021. évben is sikeresen pályázott a Ráth György Bírósági Történelem és 
Hagyományápolás Pályázaton. A Matuska-perről készült tanulmányt bemutató kisfilm 2021. 
december 8-án ugyancsak a Fővárosi Ítélőtábla hivatalos honlapján jelent meg. 
2021. december 8. – A Fővárosi Ítélőtábla bemutatja: a Matuska-ügy 21. századi tükörben (kisfilm) 
A kisfilm az alábbi linken érhető el: 
https://fovarosiitelotabla.birosag.hu/hirek/20211208/matuska-ugy-21-szazadi-tukorben 
 
A videók a Fővárosi Ítélőtábla YouTube csatornájára ugyancsak feltöltésre kerültek. 
 
 
 

GAZDÁLKODÁS 

 

A Fővárosi Ítélőtábla a 2021. évben 4.277.021 ezer Ft-ból gazdálkodott, amelyből a 209 bírósági 

dolgozó illetményeként 2.281.787 ezer Ft, nem rendszeres személyi juttatásként 481.395 ezer Ft 

került kifizetésre. Az ítélkezési tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó tevékenységekre (kirendelt 

védői díjak, szakértői költség, tolmácsdíj, tanúdíj stb.) 25.260 ezer Ft-ot (ebből a szakértői költség 648 

ezer Ft), míg a dologi kiadásokra 1.034.677 ezer Ft-ot fordított. 

https://fovarosiitelotabla.birosag.hu/hirek/20210528/fovarosi-itelotabla-veszelyhelyzet-ellenere-javulo-ugyforgalmi-mutatok-idoszeru
https://fovarosiitelotabla.birosag.hu/hirek/20210528/fovarosi-itelotabla-veszelyhelyzet-ellenere-javulo-ugyforgalmi-mutatok-idoszeru
https://fovarosiitelotabla.birosag.hu/hirek/20211208/matuska-ugy-21-szazadi-tukorben

