Évértékelő Összbírói Értekezlet a Budapest Környéki Törvényszéken

A Budapest Környéki Törvényszék 2022. május 31-én tartotta évértékelő Összbírói
Értekezletét az Országos Bírósági Hivatal Székházában.

A Budapest Környéki Törvényszék 235 bíráját felvonultató értekezletet megelőzően dr.
Senyei György, az OBH elnöke és dr. Gerber Tamás a BKT elnöke sajtótájékoztató
keretében számolt be a törvényszék és az illetékességi területéhez tartozó 14
járásbíróság 2021. évi működéséről.
Mint ahogy azt Senyei György kiemelte a Budapest Környéki Törvényszék - országos
viszonylatban is - speciális helyzetben van, hiszen ötvözi a fővárosi és a vidéki bíróságok
minden nehézségét, mellyel a bíróknak is meg kell küzdeniük, de ennek ellenére a BKT
2021-ben is kiemelkedő teljesítményt mutatott és magas szakmai színvonalú
ítélkezés folyt.
A Törvényszéknek és Járásbíróságainak - az elmúlt 2 évben meghirdetett program
keretében - jelentős ügyhátralékot sikerült ledolgoznia, aminek eredményeként –
szintén az országos átlagon felül – 37%-kal csökkent a két éven túl folyamatban
maradt ügyek száma. Annak ellenére, hogy országos viszonylatban az ügyérkezések
kismértékben csökkentek, a Budapest Környéki Törvényszéken az ügyérkezés csökkenés
a Covid járvány ideje alatt sem volt tapasztalható.
Dr. Gerber Tamás, a törvényszék elnöke elmondta, hogy a BKT-n az elmúlt évben több
mint 153.000 ügyet fejeztek be a bírák, meghaladva ezzel az országos átlagot.

A sajtótájékoztatón szó esett a Pandémia bíróságokat is érintő hatásáról és
következményeiről, melynek okán még inkább előtérbe kerültek a digitális eljárások. A
Budapest Környéki Törvényszéken és a Járásbíróságokon a távmeghallgatásra alkalmas
tárgyalótermek száma 16-ra emelkedett, melyekben a 2021-es évben 1591
távmeghallgatás útján lefolytatott eljárás fejeződött be.
Pest megyében a tavalyi évben is tovább folytatódtak a járásbírósági fejlesztések, melyek
keretében elkészült az új Ráckevei Járásbíróság, az Érdi Járásbíróság és Járási Ügyészség
új épületkomplexuma, felújították és bővítették a Gödöllői Járásbíróság műemléki
épületét, valamint folyamatban van a BKT Székház építése, és az új Dunakeszi Bíróság
építésének előkészítése is.
Az Összbírói Értekezlet keretében adták át a Budapest Környéki Törvényszékért
Emlékgyűrű és Emlékplakett kitüntetéseket, melyekkel a kiemelkedő szakmai
teljesítményt nyújtó bírák munkáját ismerték el.

