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A Debreceni Törvényszék 2021-es eredményei számokban 

 
 
 A Debreceni Törvényszékre 2021. évben – civilisztikai, büntető és szabálysértési ügyszakban 
- összesen 67.983 ügy érkezett, míg a befejezett ügyek száma 69.398 volt, az előző évhez 
képest 6,44%-kal növelve a befejezések arányát. Továbbra is szabálysértési ügy volt a 
legtöbb, 2021-ben 26.407-et iktattak. A járásbíróságokon 2021-ben első fokon 1173 üggyel 
többet fejeztek be az érkezettnél. 
 
A járásbíróságokon a büntető peres ügyek 76 százaléka 1 éven belül befejeződött, ebből 
67,57 százalék jogerősen. A fellebbezett büntető ügyek 43 százalékát egy az egyben 
helybenhagyta a másodfokú bíróság, és csupán az ügyek 2,5 százalékát helyezték hatályon 
kívül.  
 
A Debreceni Törvényszék és az illetékessége alá tartozó járásbíróságok büntető ügyforgalmi 
adatai alapján kiemelhető, hogy a peres ügyek befejezésszáma 2020- hoz viszonyítva 
majdnem megduplázódott. 
 
A járásbíróságok ügyérkezési adatainak vizsgálata során megállapítható, hogy a büntető 
peres eljárások száma 15,8%-kal csökkent. 2021-ben 1.068 büntető peres ügy érkezett, míg 
a nem peres érkezés az előző évivel megközelítőleg azonos mértékű - 3.804 ügy- volt. A 
polgári peres érkezés is hozzávetőleg azonos volt az előző évihez - 3%-kal nőtt -, ez 5.108 
peres és 268 gazdasági peres ügyet jelentett. Polgári ügyszakban 2021-ben 5312 ügyet 
fejeztek be. A polgári nem peres érkezés a járásbírósági szinten 2020. évhez képest 18%-os 
emelkedés mellett 3.499 ügy érkezését jelentette, ebből 3254 fejeződött be. 
Hangsúlyozandó, hogy a világjárvány okozta nehézségek ellenére a járásbíróságok 
ügyforgalmi adatai kedvező képet mutatnak, a 2020. évben elért eredményeket sikerült 
megtartani. 
 
Járásbírósági szinten a folyamatban lévő büntetőügyek száma mintegy 12%-kal csökkent 
(640 darabról 568-ra), amely mellett az érkezésszám – a 2019. évet is alapul véve – 
ugyancsak jelentősebb csökkentést mutat. Ezen adatsort ugyanakkor a pandémia okozta 
rendkívüli körülmények tükrében szükséges értékelni. 
 
A Debreceni Törvényszék büntető ügyszakában első fokon 2021 végére a folyamatban lévő 
peres ügyek számában mintegy 30%-os csökkenés történt, azonban ezt az adatot érdemes 
együtt értékelni azzal, hogy a befejezett ügyek száma 58,9%-kal emelkedett. 
 
Fontos mutatója a bíróságnak az első fokon jogerőre emelkedő ügyek száma. 2021-ben ez a 
járásbíróságok büntető ügyszakában átlagosan az ügyek 69,57 százalékát jelentette, 
civilisztikai ügyeknél pedig 93,84 százalékot. 
 
Járásbírósági szinten a 2021 végén folyamatban maradt büntető perek közül 10 ügy volt két 
éven túli, amely a büntetőperek 1,76 százaléka. Ez az arány a polgári ügyek esetén 47 ügyet 
érintett, ami a perek 2,44 százaléka. 
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A Debreceni Törvényszék Közigazgatási Kollégiumánál 2021-ben is kimagasló - 2922 darab- 
volt az ügyérkezés. Pozitív, hogy a befejezett ügyek száma nőtt, a folyamatban maradt 
ügyszám pedig csökkent. Az adatok alapján megállapítható, hogy 2021-ben havonta 
átlagosan 245 ügy érkezett. Az időszerűségi mutatók tekintetében kedvező, hogy az 1 éven 
belül befejezett ügyek száma 92,59 %-ot ért el, az összes érkezett ügynek a 42%-a 3 
hónapon belül befejeződött. A 6 hónapon belül befejezett ügyek aránya az összes érkezéshez 
viszonyítva 27,86% volt. 
 
A bíróság működésében fontos lépés volt, hogy a Via Videó eszközök telepítésének második 
üteme 2019 decemberében a Debreceni Törvényszéken és illetékességi területén működő 
járásbíróságokon befejeződött. A törvényszéken és a Debreceni Járásbíróságon kívül 
Berettyóújfalui, a Hajdúszoboszlói, a Hajdúböszörményi és a Püspökladányi Járásbíróság egy-
egy tárgyalótermét szerelték fel az innovatív technológiával. A rendszert az elmúlt 
időszakban – főleg a járványhelyzet miatt is - egyre többször használtak a bírók és az azóta 
gyűjtött tapasztalatok igen kedvezőek.  2021-ben a Közigazgatási Kollégium Debrecen, 
Perényi utcai épületében is egy tárgyalóteremben működésbe lépett a Via Video rendszer. 
Beszédes adat, hogy 2019-ben 166 alkalommal használták a távmeghallgató rendszert, addig 
ez a szám 2021-ben már 825 volt, ezek közül pedig 9 esetben a külföldi helyszín lett 
összekapcsolva a magyarországi tárgyalóteremmel. 
 
A Debreceni Törvényszék 2021-ben is nagy hangsúlyt fektetett a bírósági múlt és hagyomány 
ápolására. Elkészült a megye jogszolgáltatását bemutató bíróságtörténeti sorozat 5. kötete, 
melyben a püspökladányi bíráskodás történetével ismerkedhetnek meg az érdeklődők. 
 


