
Békés megye békésebb, Heves megye hevesebb, ha házassági 

perekről van szó… 

Hazánk független, ügyvédkeresést támogató rendszere, az Ügyvédbróker.hu korábbi felméréséből 

kiderült1, hogy az elmúlt évben családjogi ügyekben kértek legtöbbször jogi segítséget. Ehhez 

kapcsolódóan a portál legutóbbi - Budapestre, valamint az egyes megyékre is kiterjedő - 

kutatásában azt vizsgálta, hogy a családjogi ügyeken belül a különböző típusú jogesetek 

milyen arányban és gyakorisággal fordulnak elő, melyek dominálnak, melyek fordulnak elő 

ritkábban. 2011-ben a helyi bíróságokra beérkezett polgári perek száma a 161 ezret is 

meghaladta, ezek közel felét, 47%-át a családjogi perek alkották - derült ki a felmérésből.  

Bár 2011 végére kisebb mértékben visszaesett a jogterület „népszerűsége”, az elmúlt évben 

regisztrált ügyvédkeresések negyedéves bontását tekintve - egy kivételtől eltekintve - folyamatosan a 

családjogi ügyek vezettek. E tendencia az elmúlt két évben állandósulni látszik: a korábbi 

rendszerfelmérések is e trendet igazolják.  

Legfrissebb felmérésében az Ügyvédbróker.hu a családjogi ügyek egyes típusainak 2011-es 

előfordulási gyakoriságát vizsgálta. A kutatás alapjául szolgáló adatok két forrásból származnak: a 

helyi bíróságokhoz érkező esetekről a per tárgya szerint nyilvántartást vezetnek, így lehetőség 

nyílik a különböző tárgyú esetek megoszlásának elemzésére. Ezen kívül az Ügyvédbróker.hu 

rendszerében a családjogi kategória további alkategóriák szerint differenciálódik, így lehetővé 

válik ezen alkategóriákban feladott ügyvédkeresések részletesebb feltérképezése is.  

A családjogi ügyek tárgyukat tekintve a polgári perekhez tartoznak, úgy, mint például a tulajdonnal 

vagy kötelemmel kapcsolatos perek is. 2011-ben a helyi bíróságokra beérkezett polgári perek száma 

a 161 ezret is meghaladta, azaz minden 62. emberre jutott egy polgári peres eljárás. Ezek közel 

felét, 47%-át a családjogi perek alkották. 

„Régiónkénti megoszlást tekintve a felmérés sokszínű képet mutat. Polgári perekben leginkább a 

fővárosban, Baranya illetve Tolna megyében fordulnak bírósághoz; az országos, 62 fős átlagot 

tekintve ezeken a területeken minden 40., 54. illetve 61. főre jut egy per. A kutatás eredménye szerint 

a további megyékben polgári peres ügyüket az országos átlagnál ritkábban terelik jogi útra az 

emberek” - tette hozzá Gera János, az Ügyvédbróker.hu munkatársa.  

Az eredmények kapcsán - a per tárgya szerinti megoszlást, valamint a helyi bíróságokhoz beérkezett 

információkat, eseteket alapul véve - általánosságban megállapítható, hogy családjogi perek esetében 

a házassággal, gyermektartással, gyermekelhelyezéssel valamint a gondnoksággal kapcsolatos 

esetek voltak a leggyakoriabbak; ezek a családjogi perek több mint 90%-át alkotják. 

Az Ügyvédbróker.hu-n keresztül regisztrált ügyvédkeresések alapján ugyancsak a 

gyermektartással, elhelyezéssel, kapcsolattartással és a válással, vagyonmegosztással 

kapcsolatos perek száma volt a legmagasabb 2011-ben.  

A családjogi tárgyú esetek közül - úgy, mint házassággal, gondnoksággal, egy gyermek 

elhelyezésével, vagy gyermektartással kapcsolatos perek - a gondnoksággal kapcsolatosak 

Szabolcs-Szatmár-Bereg és Vas megyékben a leggyakoriabbak; 561 illetve 635 főre jut egy ilyen 

témájú jogeset. Ezzel szemben Veszprém és Pest megyékben ez az érték jóval magasabb: 1346 

illetve 1269. 

 

Ami a házassági pereket illeti, arány szempontjából Heves megye hevesebb, Békés megye 

békésebb: a legtöbb esetben Borsod és Heves megyékben (minden 254. és 257. ember), legritkábban 

pedig Békés, Vas és Zala megyékben fordulnak jogi képviselőkhöz a felek.  

 

                                                           
1
 A korábbi közlemény itt elérhető: 2011-ben is a családjogi ügyek voltak a „legnépszerűbbek”  

https://ugyvedbroker.hu/kcfinder/upload/files/2011-01-23-2011-ben_is_a_csaladjogi_ugyek_voltak_a_legnepszerubbek.pdf


A gyermekelhelyezéshez kapcsolódó bírósági ügyekben Komárom-Esztergom, Tolna és Somogy 

megyék „vezetnek”, míg Budapesten, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar és Pest megyékben ritkábban 

fordulnak elő ilyen típusú jogesetek, csak minden 1502., 1510., 1435. és 1353. ember indít családjogi 

pert. 

 

 

További információ:  
Gera János, az Ügyvédbróker.hu oldalt üzemeltető Ügyvédbróker Kft. ügyvezetője  

email: gera.janos@niveus.hu  

telefon: 06-30-755-2357  

honlap: https://ugyvedbroker.hu  

2011-ben Az Év Honlapja Minőségi díjas portál 


