
A tavalyi évben 13%-kal nőtt a peres ügyek száma Magyarországon  
 

Az összes megyében és Budapesten is jelentősen változott, összesen több mint duplájára 

emelkedett 2012-re a szabálysértési ügyek száma.  

 

A helyi bíróságokra (törvényszékekre) beérkezett peres ügyek száma több mint 40%-kal nőtt az 

elmúlt 10 év során. Ha azonban csak az elmúlt két évet tekintjük (a 2011-ről 2012-re történő 

változást) Magyarországon 13%-kal nőtt azon esetek száma, amelyeket csak peres úton tudtak 

kezelni az érintett felek. E tekintetben a regionális megosztást alapul véve a Békés megyét 

jellemezte a legjelentősebb változás; 2011-hez képest a tavalyi évben közel 50%-kal nőtt a 

peres ügyek száma - derült ki az Ügyvédbróker.hu legújabb vizsgálatából.  

A 2003 és 2008 közötti időszakban évente átlagosan 300-320 ezer peres ügy érkezett a helyi 

bíróságokra. Jelentősebb változást a 2009-es év hozott; majd 2009-től 2011-ig folyamatosan nőtt 

számuk, 2012-ben pedig már a 430 ezret is meghaladta.  

„2009-re jelentősen - a korábbi évekhez képest duplájára emelkedett a szabálysértési ügyek száma, 

míg a büntető, polgári, gazdasági és munkaügyi perek száma nem változott jelentősen. 2012-re újabb 

jelentős változás állt be. Míg a büntető, polgári és gazdasági peres ügyek száma 10%-kal esett vissza 

a 2011-es évi adatokhoz képest, addig a munkaügyi pereké 20%-kal csökkent a korábbi évhez 

képest, a szabálysértési ügyek száma azonban 76%-kal emelkedett. Mindezek hatására összesen 

13%-kal nőtt a beérkező peres ügyek száma az országban.” – tette hozzá az adatok kapcsán Gera 

János, az Ügyvédbróker.hu munkatársa.  

A regionális megosztást tekintve érdekes jelenség, hogy 2011-ről 2012-re kizárólag a fővárosban 

csökkent a peres ügyek száma, 3%-kal. Kevesebb, mint 10%-kal emelkedett Baranya, Csongrád, 

Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom és Zala megyékben, ennél kissé magasabb arányban 

Borsod-Abaúj-Zemplén, Pest, Somogy, Tolna, Vas, Jász-Nagykun-Szolnok és Veszprém megyékben. 

Számuk több mint 20%-kal volt magasabb Bács-Kiskun, Fejér, Heves és Nógrád megyékben, a 

legmagasabb arányt pedig Békés és Hajdú-Bihar megyékben érte el, 46%-os, illetve 39%-os 

növekedéssel. 

A nem peres ügyeket száma 2012-ben a 2011-es évhez képest 15%-kal csökkent hazánkban; 

ezen belül a polgári, gazdasági és büntető nem peres ügyek száma 5%-kal, a munkaügyi nem 

pereseké 20%-kal, a szabálysértési nem peres ügyek száma pedig 44%-kal csökkent. Az átlagosnál 

kisebb mértékben csökkent Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Komárom-

Esztergom, Nógrád, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékben. A változás az országos 

átlaggal együtt járt Budapesten, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar és Veszprém megyében. A 

legjelentősebb változás Tolna megyében jelentkezett, 2011-ről 2012-re 40%-kal csökkent a nem 

peres ügyek száma.  

A szabálysértési ügyek (peres és nem peres együtt) számában komoly változás történt; a tavalyi 

évet a 2011-es évvel összevetve 50%-kal nőtt számuk. Békés és Hajdú-Bihar megyékben több mint 

duplájára emelkedett a szabálysértési ügyek száma, több mint 80%-kal nőtt Nógrád és Szabolcs-

Szatmár-Bereg megyékben. Kisebb mértékű növekedést mutatott az átlagosnál a szabálysértési 

ügyek száma Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Győr-Moson-Sopron, Pest, Somogy, Komárom-

Esztergom, Veszprém és Zala megyékben. A legkisebb növekedés Budapesten (11%) és Tolna 

megyében (16%) volt megfigyelhető.  
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