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3.A bíróság ügyforgalmi adatai 
 

3.1. Az ügyérkezés, befejezés, a folyamatban maradt ügyek általános 
adatai/ tendenciái az előző három év viszonylatában 
 

A Debreceni Törvényszék összesített ügyforgalmi adatai kapcsán elmondható, hogy 
az érkezett ügyek száma összességében emelkedett az előző évihez viszonyítva, ezen 

belül a polgári és gazdasági ügyszakban csökkenés, a büntető és katonai 
ügycsoportban kismértékű emelkedés, míg markáns ügyszámnövekedés a 
közigazgatási ügyek és kiemelten a szabálysértési ügyek területén tapasztalható. A 

nemperes érkezés közel azonos az előző évivel. 
 

A fellebbezett ügyekben a peres érkezés minden ügycsoportban csökkenő tendenciát 
mutat az előző évi adatokhoz képest. A munkaügyi ügycsoportban közel azonos 

számú érkezéssel kellett számolni, mint az előző évben. A büntető ügyszak 
pótmagánvádas ügycsoportjában tapasztalható minimális növekedés. A nemperes 
ügyekben viszont jelentős növekedést mutat a nyomozási bíró által hozott 

határozatok elleni fellebbezések száma, nyilvánvalóan ez az ügyszám emelkedés a 
büntető nemperes érkezésben is megjelenik.  

 
A befejezett ügyek számát vizsgálva megállapítható, hogy az előző évi adatokhoz 

képest a törvényszék elsőfokú ügyeiben tapasztalható jelentősebb csökkenés, míg 
mind a helyi bíróságok, beleértve a munkaügyi bíróság, mind a fellebbezett ügyek 
befejezés számában növekedés tapasztalható. Összességében azonban a 2011. 

évben befejezett ügyek számához képest valamelyest csökkent a 2012. évi 
befejezésszám, amely azonban országos összehasonlításban az átlaghoz közeli 98,7 

%. 
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A befejezésszámok kapcsán még szükséges kiemelni, hogy jelentősen befolyásolja 

ezt a számadatot, a szabálysértési ügyek számában jelentkező markáns emelkedés 
is. 

 
A fentiekből következően a folyamatban maradt ügyek száma is emelkedést mutat 
2011. évhez képest, ami kiemelten a szabálysértési ügyeknek köszönhető, ezen 

adattal tisztítva a városi bíróságok folyamatban maradt összes ügyeinek számát, 
azonban csökkenő tendencia érzékelhető, mely garanciája lehet az ügyhátralék 

feldolgozásának. 
 
3.2. Az ügyérkezés, a befejezés, a folyamatban maradt ügyek tárgyévi 

általános és lényegi adatai országos összehasonlításban 
 

A peres és nemperes összes érkezést vizsgálva országos összehasonlításban az 
57.519 érkezett ügy 102,1 %-ot jelent, a befejezett ügyek száma összesen 52.963, 

ez 98,7 %-a az országos átlagnak, míg a folyamatban maradt összes ügy számát 
tekintve a 16.749 ügy az országos adat 109,2 %-a. 
 

Összefoglalóan megállapítható, hogy mind az érkezett, mind a befejezett, mind a 
folyamatban maradt ügyek számát tekintve a Debreceni Törvényszék adatai kis 

szórással az országos átlag körüliek. 
 

 
 
 

3.3. Az ügyforgalmi adatok alakulása az egyes helyi (közigazgatási és 
munkaügyi) bíróságokon a különféle ügyszakokban (peres, nemperes 

ügyérkezés, befejezés, folyamatban maradt ügyek – jelölve az adott ügyszakban 
tárgyaló tanácsok/bírósági titkárok számát és munkaterhét, jelezve a 
jogszabályváltozásokra visszavezethető lényeges változásokat, pl. szabálysértési 

ügyek, jelölve a kiemelt jelentőségű ügyek számát) 
 

3.3.1. Büntető ügyszakban 
 

A székhelyi városi bíróságon 2012. évben az érkezett peres ügyek száma csökkenést 
mutat az előző évihez képest, annak 84,8 %-a. A befejezett peres ügyek számában is 
csökkenés tapasztalható, csakúgy mint a folyamatban maradt peres ügyek számában 

az előző évihez viszonyítva, azonban a befejezett peres ügyek száma az érkezett 
ügyek számát így is meghaladja, 2.241 ügy nyert befejezést.  

Az átlagos tárgyaló bírói létszámban is csökkenés mutatkozik az előző évihez képest a 
korábbi 17,32-es létszám 14,62-re csökkent, alapvetően a gyesen távollévők 

számának növekedése, illetőleg a kirendelések miatt. 
 
A Berettyóújfalui Városi Bíróságon az érkezett peres ügyek száma ugyan csökkent az 

előző évihez képest, annak 87,8 %-a, azonban a befejezésszámban növekedés 
mutatkozik, a 2011-es 434 ügyhöz képest 448 került befejezésre. Az átlagos tárgyaló 

bírói létszámban egy kolléganő tartós távolléte miatt jelentkezik csökkenés, ilyen 
módon a 2012-es adatokat vizsgálva az érkezett és a befejezett peres ügyek 
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viszonyszámát tekintve viszont kevesebb ügy került befejezésre, ezáltal a 

folyamatban maradt peres ügyek száma is „egy bírónyi” referáda mennyiséggel 
növekedett (109,3 %) 

 
A Hajdúböszörményi Városi Bíróságon ugyancsak több ügyet sikerült befejezni, mint 
amennyi érkezett, ezáltal jelentősen csökkent a folyamatban maradt peres ügyek 

száma, ami annak is köszönhető, hogy bár az egyik bíró kolléganő 2012-ben 
gyermekével volt távol, a két főből álló büntető ügyszak megsegítésére a Debreceni 

Városi Bíróságról biztosítottunk kirendeléssel utánpótlást, elkerülendő az ügyek 
beöregedését. 
 

A Hajdúszoboszlói Városi Bíróságon az érkezett és befejezett ügyek száma 2012-ben 
közel azonos volt, és minimális csökkenést sikerült elérni az előző évhez képest a 

folyamatban maradt peres ügyek számában. Az év második felében az egyik bíró 
betegsége miatt a kiesésével kellett számolnunk, mely részben és annyiban került 

enyhítésre 2012. évben, hogy a közlekedési ügyek tárgyalására szintén a Debreceni 
Városi Bíróságról kirendelt bíró kolléga segítségével számolhattunk. 
 

A Püspökladányi Városi Bíróságon 2011-hez viszonyítva jelentősebb csökkenés 
tapasztalható az érkezett peres ügyek számát tekintve, az előző évi 80,7 %-a a 2012-

es érkezés, és közel azonos számú ügyet sikerült befejezni az egyébként elnöki 
jogkörben is eljáró büntető bírónak oly módon segítve a munkáját, hogy az Fk-s 

ügyek tárgyalására a Hajdúszoboszlói Városi Bíróság egyik bírája, aki korábban ezen 
ügycsoportban gyakorlati tapasztalatokra tett szert, kirendeléssel segítségére volt. 
Ezáltal a folyamatban maradt peres ügyek száma az előző évihez képest közel azonos 

számú. 
 

Nemperes ügyek kapcsán annyi megállapítás tehető, hogy míg a Hajdúszoboszlói 
Városi Bíróságon az előző évivel közel azonos volt az érkezett ügyek száma, addig a 
többi városi bíróságon 88,3 % - 96,2 %-os arányú csökkenés tapasztalható. A 

befejezett ügyek aránya általában a 100 % közelében volt, 90,5 % - 119,6 %-ig 
terjedően.  

Összességében a városi bíróságok büntető nemperes érkezésében csökkenés 
tapasztalható az előző évi 94,6 %-a, míg a befejezésszámban növekedést sikerült 

elérni 104,1 % arányban, ezáltal csökkent az időszak végén folyamatban maradt 
ügyek száma is. 
 

3.3.2. Polgári ügyszakban 
 

A városi bíróságok mindegyikére igaz az a megállapítás, hogy 2011. évhez viszonyítva 
csökkent az érkezett ügyek száma, összességében 93,6 % (88,4 % - 97,1 % 

szórásban). 
A befejezett peres ügyek száma is az előző évhez képest csökkenő tendenciát mutat 
a Hajdúszoboszlói Városi Bíróságot leszámítva, így összességében 88,3 %-os 

teljesítményt mondhatnak magukénak a városi bíróságok összesen (85,5 % - 102,2 
% között) 

 
A Debreceni Városi Bíróságon ugyancsak a gyermekükkel távollévő kolléganők száma, 
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valamint a közigazgatási és munkaügyi bíróság felállítása miatt a kirendelések száma 

jelentett munkaszervezéssel megoldandó feladatot, mely befolyásolta ezen adatokat, 
azonban ténylegesen a 2012. évben érkezett és befejezett ügyek számát vizsgálva - 

és nem az előző évi érkezéshez viszonyítva - az a megállapítás tehető, hogy ennek 
ellenére a Debreceni Városi Bíróság bírái is csaknem annyi ügyet fejezetek be, mint 
amennyi érkezett. Püspökladányban ez a szám pontosan megegyező, míg 

Berettyóújfalu, Hajdúböszörmény és Hajdúszoboszló esetén valamelyest több ügy 
került befejezésre, mint amennyi érkezett. 

 
Mindennek folyományaként a folyamatban maradt peres ügyek száma csaknem 
megegyezik a 2011. évivel, annak 99,2 %-a. 

 
Kiemelést érdemel a Hajdúböszörményi Városi Bíróság helyzete, ahol a korábban 

ítélkező négy bíróval szemben az ítélkező bírák száma 2012-re gyakorlatilag az év 
nagyobb részében már csak két főre csökkent, az egyik kolléganő nyugdíjazása miatt, 

a másik kolléganőt pedig az év végével a közigazgatási és munkaügyi bíróságra 
történő kirendelés miatt kellett nélkülözni, így az elnöki jogkörben eljáró polgári 
ügyszakos kolléga és egy határozott idejű bíró látta el a feladatok nagy részét. 

 
2012. novemberétől a Püspökladányi Városi Bíróság egyik bírója szintén a 

közigazgatási és munkaügyi bíróságra került kirendelésre, és az ő helyettesítését 
„félbíróként” a Berettyóújfalui Városi Bíróság egyik bírója kirendeléssel oldotta meg. 

 
A Debreceni Városi Bíróság polgári ügyszakban ítélkező bíráinak létszámhelyzete is 
erős hiányosságokat mutatott, minthogy négyen közülük az év folyamán kirendelés 

folytán voltak távol, egy kolléganő nyugdíjazása miatt, hárman pedig gyermekükkel 
voltak otthon. Ilyen létszámhiány mellett a kollégák által elért eredmény figyelemre 

méltó. 
 
3.3.3. Gazdasági ügyekben 

 
A Hajdúböszörményi Városi Bíróságot leszámítva a többi helyi bíróságon a gazdasági 

ügyek érkezés számában némi csökkenés tapasztalható, a Hajdúböszörményi Városi 
Bíróság esetében is a növekedés ténylegesen egy üggyel többet jelent (34-ről 35-re), 

ez az érkezésben 4,4 %-os csökkenést jelent. Csökkenés mutatkozik ugyanakkor a 
befejezett peres ügyek számában is, leszámítva a Püspökladányi Városi Bíróságot, 
ahol a tavalyihoz képest 12-ről 16-ra növekedett a befejezések száma. 

3.3.4. Végrehajtási ügyekben 
 

2012. évben a többi ügyszakhoz hasonló adatgyűjtés a végrehajtási ügyek körében 
nem történt, a nemperes ügyeket együttesen vizsgálva – melynek része a 

végrehajtási ügyszak is – megállapítható, hogy a helyi bíróságokon az előző évihez 
képest minimális csökkenés mutatkozik az érkezés és a befejezés terén is, ezáltal 
minimális növekedés tapasztalható az időszak végén folyamatban maradt ügyek 

számát tekintve. Összességében a 2012. évi érkezések száma minimálisan haladja 
csak meg a befejezett ügyek számát. 

 
3.3.5. Szabálysértési ügyekben 
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A legjelentősebb változás ebben az ügycsoportban jelentkezett, az új szabálysértési 
törvénynek a helyszíni bírság elzárásra történő átváltoztatásának bevezetésével. A 

peres érkezés a megyében több mint a duplájára nőtt, míg 2011-ben 7.128 volt az 
érkezett peres ügyek száma, addig ez 2012-ben 15.121, mely 212,13 %-os 
növekedést jelent összesen. 

 
Ebben az ügycsoportban jelentkezett legmarkánsabban a bírák tehermentesítése és a 

bírói tevékenység alapvetően bizonyos esetekben a gyorsított szabálysértési eljárások 
lefolytatására, illetőleg a kifogást követően a Debreceni Városi Bíróságon a 
közlekedési ügyekben való tárgyalás tartására korlátozódik alapvetően, míg a 

szabálysértési ügycsoportban jelentkező egyéb feladatokat a titkárok látják el. A 
rájuk eső munkateher mind Debrecenben, mind a többi helyi bíróságon igen jelentős, 

figyelemmel arra is, hogy Püspökladányban, Hajdúszoboszlón, Hajdúböszörményben 
és Berettyóújfaluban az év egy részében ténylegesen egy-egy titkárra hárult az 

elvégzendő feladat. Novembertől kezdődően Berettyóújfaluban és Debrecenben volt 
lehetőség a létszám pótlására, kiegészítésére, illetve Püspökladányban minthogy a 
nyár folyamán az ott dolgozó titkár munkaviszonya megszűnt, helyettesítése ugyan 

átmenetileg biztosított volt, a végleges állapot ott is az ősz folyamán alakulhatott, 
stabilizálódhatott. 

 
A rendőrségtől kapott információ szerint ez az ügyérkezés 2013. évben – hacsak 

jogszabály-módosítás más hatást nem vált ki – változatlanul folytatódik. Ebből a 
magas érkezésszámból következően, noha a befejezések számai is markáns 
növekedést mutatnak minden városi bíróság esetében, mégis tarthatatlan volt, így a 

folyamatban maradt ügyek száma is jelentős növekedést mutat, mert bár több mint 
10.000 szabálysértési ügy befejezést nyert, ezzel együtt 6.140 folyamatban maradt.  

 
A Debreceni Városi Bíróság titkárai kedvezőbb helyzetben voltak, ott a 2.710 
befejezésszámot a titkári befejezésben 5 titkár abszolválta átlagosan, ugyanez 

azonban a vidéki bíróságokon például Hajdúszoboszlón, ahol egy titkár dolgozik 913 
volt. 

 
A szabálysértési nemperes ügyek körében megállapítható, hogy az érkezésszám is 

alapvetően markáns csökkenést mutat az előző évhez képest, annak csupán 42,9 %-
a, mindösszesen 447 ügy, a befejezések száma ehhez igazodóan egyébként 
meghaladta az érkezés számát, 481 volt, így minimálisra csökkent a folyamatban 

maradt ügyek száma is. 
 

3.3.6. Munkaügyi ügyszakban 
 

A munkaügyi bíróság érkezése az előző évhez képest csökkenést mutat. A 2011-es 
adat 83,9 %-a, mintegy 768 ügy érkezett, melyből az érkezést jóval meghaladó 
befejezésszámot produkált az ügycsoport, 925 ügy nyert befejezést. 

Azért is figyelemre méltó ez a számadat, mert a 2012. év a későbbiekben jelzettek 
szerint is jelentős személyi változást hozott a munkaügyi bíróság életében. Két 

tapasztalt bíró kollegától is elköszöntünk nyugdíjba vonulásuk okán, és két határozott 
időre kinevezett bíró kollega kezdte meg ítélkező pályafutást a munkaügyi bíróságon, 
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és az ősz folyamára sikerült kiegészíteni, stabilizálni úgy a munkaügyi bíróság 

létszámát, hogy a szükséges négy bíró elkezdhesse aktív ítélkező tevékenységét. 
Összességében ilyen módon a folyamatban maradt peres ügyek száma is az előző 

évhez képest csökkenést mutat, ami jó irányt jelent az ügyhátralék feldolgozása 
terén. 
 

3.4. Az ügyforgalmi adatok alakulása a törvényszéki elsőfokú ügyekben, 
a különféle ügyszakokban (peres, nemperes ügyérkezés, befejezés, folyamatban 

maradt ügyek – jelölve az adott ügyszakban tárgyaló tanácsok számát, illetve a 
nemperes ügyeknél az eljáró bírósági ügyintézők/bírósági titkárok számát és 
munkaterhét, jelölve a kiemelt jelentőségű ügyek számát, jelezve a 

jogszabályváltozásokra visszavezethető lényeges változásokat, pl. felszámolási ügyek, 
pertárgyérték változás) 

 
3.4.1. Büntető ügyszakban (bv-s ügyek ezen belül) 

 
Peres érkezésben minimális növekedés érzékelhető 2011. évhez képest, 69 volt az 
érkezett peres ügyek száma, és 78 ügyet fejeztek be a bírák ebben az évben, mely 

alapvetően javuló tendenciát mutat. Ezáltal minimálisan csökkent a folyamatban 
maradt peres ügyek száma is az előző évi 92,1 %-a.  

 
Az átlagos tárgyaló bírói létszám ugyan emelkedést mutat, négy főről 5,22 főre, 

azonban magyarázatként szükséges hozzáfűzni, hogy a teljes referádában kizárólag 
törvényszéki elsőfokú ügyeket tárgyaló bírák száma 2012-ben stabilan négy fő volt, a 
létszámnövekedést az eredményezi, hogy egy-egy ügy tárgyalására helyi bírósági 

szintről is kirendelésre kerültek kollegák, valamint a törvényszék elnöke, 
elnökhelyettese és a büntető kollégiumvezető is elsőfokú tanácsként kevesebb számú 

ügyet tárgyal. 
 
A nemperes érkezésben is minimális növekedés volt tapasztalható az előző évhez 

képest, itt azonban az érkezett ügyeket, majdcsak teljes egészében sikerült befejezni. 
Ebben a körben a nyomozási bírói feladatkörbe tartozó ügyek száma is minimális 

növekedést mutatott, az előző évhez képest azonban minden ügy befejezést is nyert. 
 

A BV. Csoporthoz alig 8 %-kal kevesebb ügy érkezett az előző évhez képest és 
majdcsak ugyanilyen számú volt a befejezés is. 
 

 
3.4.2. Polgári ügyszakban 

 
A törvényszéki elsőfokú polgári peres ügyek érkezés száma mintegy 31 %-kal 

csökkent az előző évhez képest, mindösszesen 406 peres ügyről számol be a 
statisztika. A befejezésszám ezt túlhaladó volt, 475 ügy került befejezésre. 
Hasonlóképpen a gazdasági ügyszak peres érkezésében is csökkenés tapasztalható, 

az előző évhez képest mintegy 15 %-os, 192 az érkezett ügyek száma, míg 210 ügy 
került befejezésre. 

 
A közigazgatási peres ügyek száma mutat növekedést, ami alapvetően a 
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hatáskörváltozásnak (idegenrendészeti ügyek) köszönhető. Az előző évhez képest 

129,75 %-os emelkedést tapasztalhatunk, az érkezett 798 ügyhöz képest a 
befejezésszám 713 volt, ami azért érdemel kiemelést, mert az első félévben 

ténylegesen két bíró tárgyalta ezen ügyeket, a második félévben került sor egy 
debreceni városi bírósági kolléga kirendelésére a közigazgatási ügyek tárgyalására és 
majdan a közigazgatási és munkaügyi bíróság felállításával volt lehetőség a 

továbbiakban növelni a közigazgatási ügyeket tárgyaló bírák számát. 
 

A civilisztikai ügyszak nemperes ügyeinek érkezési száma minimálisan növekedett, a 
458 ügyhöz képest 427 nyert befejezést. Ebből a társadalmi szervezetek, 
alapítványok ügyeiben az érkezésszám az előző évhez képest csökkent, mindösszesen 

179 volt az érdemi érkezésszám, ebből 161 nyert befejezést, hasonlóképpen 
csökkenés mutatkozik a változásbejegyzés számában az előző évhez képest, a 

korábbi adat mintegy 86,24 %-a a 2012-es, a hiánypótlás és egyéb kategóriában 
tapasztalható valamelyest növekedés számszerűleg 843 ilyen ügyet intéztek el a 

bírósági titkárok. 
A társadalmi szervezetek, alapítványok ügyeit az év nagyobb részében két bírósági 
titkár intézte, az ősz folyamán számuk háromra emelkedett. 

 
3.4.3. Cégügyekben, felszámolási és csődügyekben 

 
Mind az érkezés, mind a befejezésszámban csökkenés tapasztalható, ezzel együtt és 

2012-ben 21.257 volt az érkezett ügyek száma és 21.102 befejezést nyert, kiemelést 
érdemel, hogy automatikus bejegyzésre nem került sor. 
Felszámolási ügyek érkezés száma is valamelyest csökkenést mutat, mintegy 25,94 

%-kal, mindösszesen 1054 ügy érkezett a befejezés számot sikerült növelni, ehhez 
képest 1220 ügy nyert befejezést, ezáltal csökkent az időszak végén folyamatban 

maradt ügyek száma is. 
 
2011. évben csődügy nem érkezett, 2012-ben 9 ügy érkezett ezen ügycsoportban, 

melyből 8 befejezést nyert. 
 

3.4.4. Végrehajtási ügyszakban 
 

A törvényszéki végrehajtókhoz érkezett ügyek száma mintegy 23 %-kal csökkent az 
előző évihez képest, azonban a befejezett ügyek száma ennél nagyobb mértékben 
emelkedett, így az ügyhátralék is nagyobb mértékben csökkent. 

 
A városi bíróságok mellett működő önálló bírósági végrehajtói irodák összérkezése 

növekedését mutat, mintegy 8,37 % előző évhez képest, mindösszesen 8.071. A 
befejezés mértékét nem sikerült ezzel együtt tartani, ott minimális csökkenés 

tapasztalható, az előző évihez képest 91,8 %-os, így növekedett a folyamatban 
maradt ügyek száma is. 
 

A törvényszéki végrehajtói iroda esetében jelentősebb számban csökkent az érkezés, 
mintegy 63,71 %-a az előző évinek, és a befejezésszám jelentős növekedésével, 

mely számszerű értékében meghaladta az érkezett ügyek számát jelentősen csökkent 
a folyamatban maradt ügyek száma is. 
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3.5. Az ügyforgalmi adatok alakulása a törvényszéki másodfokú 
ügyekben, a különféle ügyszakokban (peres, nemperes ügyérkezés, befejezés, 

folyamatban maradt ügyek – jelölve az adott ügyszakban tárgyaló tanácsok számát 
és munkaterhét, jelölve a kiemelt jelentőségű ügyek számát, jelezve a 
jogszabályváltozásokra visszavezethető lényeges változásokat, pl. pertárgyérték 

változás) 
 

3.5.1. Büntető ügyszakban 
 

Büntető ügyszakban a peres érkezések száma csökkenést mutatott az előző évihez 
képest, annak mintegy 82, 3 %-a, jelentősen nőtt a befejezések száma, mintegy 
18,28 %-kal az előző évihez képest, ezáltal a folyamatban maradt peres ügyek száma 

is nagyobb mérvű csökkenést mutat. 
 

A nemperes ügyeknél azonban minimális növekedés volt tapasztalható az előző 
évihez képest, mindösszesen 1228 ügy érkezett, melyből növekedést mutat a 

nyomozási bírói feladatkörbe tartozó ügyek száma is az előző évhez képest, 552 ilyen 
ügy volt. Ténylegesen a nemperes ügyek befejezésszáma egy híján azonos az 
érkezettel, így ügyhátralék ezen a szinten nem jelentkezik. 

 
Kiemelést érdemel, hogy az év második felében a Gyulai Törvényszék besegített a 

törvényszéki másodfokú ügyek tárgyalásába, az általunk kiválogatott 100 ügyből 
ténylegesen 86 nyert befejezést. 
Szabálysértési másodfokú ügyek esetében jelentősen csökkent az érkezett ügyek 

száma, mindösszesen 39 volt, és hogy minden ügy befejezést nyert, ügyhátralék itt 
sem keletkezett. 

 
 

3.5.2. Polgári ügyszakban 
 
Civilisztikai ügyszakban elmondható, hogy a peres ügyek összességében csekélyebb 

érkezésszámot mutatnak az előző évhez képest 6,1 %-kal, ugyancsak ennyivel 
csökkent a befejezett peres ügyek száma is, minimálisan azonban emelkedett a 

folyamatban maradt ügyek száma. Ezen belül a munkaügyi peres érkezés azonos 
számú volt 2011-hez képest, míg a gazdasági peres és polgári peres ügyek 

vonatkozásában ténylegesen csökkenés állapítható meg, előzőnél 12 %, utóbbinál 6 
% körüli értékben. 
 

A polgári és gazdasági nemperes ügyek érkezésében szintén minimális csökkenés 
tapasztalható, a 470 érkezett ügyből 462 befejezést nyert.  

A munkaügyi nemperes érkezés 7-ről 2-re csökkent és mind a két ügy be is 
fejeződött. 
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3.6. Az időszerűségi adatok – különösen az 1,2 és 5 éven túli ügyek - 

alakulása az egyes helyi (közigazgatási és munkaügyi) bíróságokon, az 
előző évvel is összehasonlítva (peres, nemperes ügyekben a befejezett és 
folyamatban maradt ügyekre vonatkozóan, a különféle ügyszakok bontásában, peres 

ügyeknél jelezve a tárgyévi átlagos tárgyaló tanácsszámot, a tárgyalások éves és egy 
tárgyalási napra eső számát a tárgyaló tanácsok viszonylatában, az éves tárgyalási 

napok számát a tárgyaló tanácsok viszonylatában) 
 
 

3.6.1. Büntető ügyszak 
 

A Debreceni Városi Bíróságon a 2012-ben a két éven belül befejezett ügyek 85,6 %-
ot mutattak, így megállapítható, hogy az ügyek zöme befejezésre kerül, ezen belül is 

kiemelést érdemel, hogy a 3 hónapon belül befejezett ügyek aránya növekedett az 
előző évhez képest, a tényleges szám 1/3-t, mintegy 32,1 %-ot tesz ki. 
A folyamatban maradt peres ügyek számát tekintve az öreg ügyek (2-5 év) aránya 

ezzel együtt is minimális növekedést mutat az előző évhez képest, 8,4 %, 
mindösszesen 173 darab. 

 
Közel hasonló arányt mutat a Berettyóújfalui Városi Bíróság a pertartamokat tekintve 

az öreg ügyek vonatkozásában, itt alapvetően az ismertetett személyi változások 
miatt is jelentősen megnőtt azok aránya, 7,5 %-ra, mely ténylegesen 56 ügyet jelent 
(a beszámoló készítésének időpontjában ez az adat már 5,8 % volt csupán, tehát 

javuló tendencia tapasztalható itt is a létszám-kiegészüléssel). 
 

A Hajdúböszörményi Városi Bíróságon a befejezésszámnál a két éven túli ügyek 
aránya, ami a folyamatban maradt öreg ügyeket illeti javulás érzékelhető az előző 
évhez képest, 2,5 %-át teszi ki az összes folyamatban maradt ügyeknek ez a szám, 

mindösszesen 8 ügyet érintve. 
 

A Hajdúszoboszlói Városi Bíróságon is az öreg ügyek tekintetében romlás volt 
tapasztalható, így mindösszesen 19 darab a két éven túli ügyek száma az adott 

statisztikai időszak végén, mely a beszámoló időpontjában már szintén javulást 
mutat. 
 

A Püspökladányi Városi Bíróság tudja felmutatni azt az egyedüli eredményt, hogy 
nincsenek két éven túli ügyek folyamatban és ténylegesen két éven belül ilyen mód 

befejezést nyertek a peres ügyek, zömében hat hónapon, de legalább 1 éven belül. 
Az 1 és 2 év közötti pertartam csupán az ügyek 5,8 %-át érintette. 

Az átlagos tárgyaló bírói létszám 2011. évhez képest csökkent, ehhez képest 
mutatkozik csökkenés mind a tárgyalási napok, mind a kitűzött és a tárgyalt ügyek 
számában is. Csökkenés tapasztalható az elhalasztott ügyek számában is, viszont 

minimális a növekedés a tárgyaláson elnapolt ügyek számában. 
 

3.6.2. Polgári ügyszak 
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2012. évben az öreg ügyek aránya kismértékű növekedést mutat ugyan a civilisztikai 

ügyszak összességében, 3,43 % ténylegesen 71 ügyet.  
 

A Berettyóújfalui Városi Bíróságon azonban javulás mondható ezen a téren, 
mindösszesen 8 ügy, ami ebben a kategóriába tartozik, mely 2,63 %-a az ügyeknek. 
 

A Hajdúböszörményi Városi Bíróságon is a már említett személyi változások és 
bíróhiány ellenére minimális romlás tapasztalható, ténylegesen az ügyek száma 

változatlan az előző évhez képest, 6 darab, százalékos arányban ez 1,99 %. 
 
A Hajdúszoboszlói Városi Bíróságon is javult az öreg ügyek aránya, mintegy 0,4 %, 

ténylegesen egy ügy volt két éven túli. 
 

A Püspökladányi Városi Bíróságon is hasonló javulás tapasztalható, mindösszesen 
három két éven túli ügy maradt folyamatban, mely 2,16 %. 

 
Összességében ilyen mutatók mellett a városi bíróságok civilisztikai ügyszaka 
majdcsak azonos öreg ügyszámmal dolgozik, mint az előző évben, míg 2011-ben 87 

az ilyen ügy, ez 2012-ben 89-re emelkedett. 
 

A munkaügyi bíróságon az emelkedett befejezésszám ellenére is a korábbi időszak 
miatt beöregedtek az ügyek. 2011-hez képest majdcsak megduplázódott az öreg 

ügyek száma, mindösszesen 22 darab két éven túli ügyről beszélhetünk, mely az 
összes folyamatban maradt peres ügyek számának 4,21 %-a. 
 

A civilisztikai ügyszakban a helyi bíróságokon összesen az átlagos tárgyaló bírói 
létszám csökkent az előző évhez képest, 28,94, ezzel együtt minimális csökkenés 

tapasztalható csupán a tárgyalási napok, ilyen módon az egy bíróra jutó tárgyalási 
napok számában, a kitűzött és a tárgyalt ügyek számában is. A bizonyítás miatti 
halasztások száma csökkent az adott statisztikai évben, míg az elhalasztott ügyek 

számában növekedés mutatkozik. 
 

3.6.3. Szabálysértés 
 

A szabálysértési peres ügyek 89,76 %-a 3 hónapon belül befejeződik, nem peres 
ügyek esetében a ügyek 97,71%, a folyamatban lévő ügyek 91,04 %-a 3 hónapnál 
nem öregebb, nem peres ügyeknél ez 87,50%.  

A városi bíróságokon az 1 titkárra jutó tárgyalási nap 4,08, az 1 titkárra jutó kitűzött 
ügy száma 52,19. 

 
 

3.7. Az időszerűségi adatok – különösen az 1,2 és 5 éven túli ügyek -  
alakulása a törvényszéki első fokon, az előző évvel is összehasonlítva 
(peres, nemperes ügyekben a befejezett és folyamatban maradt ügyekre 

vonatkozóan, a különféle ügyszakok bontásában, peres ügyeknél jelezve a tárgyévi 
átlagos tárgyaló tanácsszámot, a tárgyalások éves és egy tárgyalási napra eső 

számát a tárgyaló tanácsok viszonylatában, az éves tárgyalási napok számát a 
tárgyaló tanácsok viszonylatában) 
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3.7.1. Büntető ügyszakban 
 

Büntető ügyszakban a 105 folyamatban maradt ügyből 29,52 %-a két éven túli, ami 
azt mutatja, hogy lényegében nem sikerült előre lépni ebben az ügycsoportban a 
2011. év eredményéhez képest. Noha a tárgyalt és kitűzött ügyek száma 

nagyságrendi többletet hordoz magában az előző évhez képest, ugyanakkor 
jelentősen nőtt az elnapolt ügyek száma, mely alapvetően annak is köszönhető, hogy 

sok vádlottas, nehéz megítélésű ügyek alkotják ezen ügycsoport nagy részét, melyek 
esetenként éveken át tartanak.  
Az egy bíróra jutó tárgyalási napok száma 8,32, az egy bíróra kitűzött ügyek száma  

7,31. 
 

3.7.2. Katonai ügyszakban 
 

Katonai ügyszakban azzal, hogy az egyik katonai bíró civilügyeket is tárgyal csökkent 
az átlagos bírói létszám 0,82 főre. Kismértékű csökkenést mutat az egy bíróra jutó 
tárgyalási nap száma is, ez 7,53 és a kitűzött ügyszám is 8,85.  

Ezzel együtt jelentősen sikerült csökkenteni az öreg ügyek számát, 2 maradt 
folyamatban, ami az összes folyamatban lévő ügyszámhoz képest 2,71 %. 

 
3.7.3. Polgári ügyszakban 

 
Civilisztikai ügyszakban 38 két éven túli ügy van folyamatban, mely az összes ügy 
6,19 %-a, itt csekély mértékű javulás tapasztalható. Ezen belül 25 ügy a polgári 

ügyszakban, 9 ügy gazdasági ügyszakban 4 pedig a közigazgatási ügyszakban van 
folyamatban. 

Az átlagos tárgyaló bírói létszámban némi csökkenés mutatkozik (6,98), aminek az 
volt az oka, hogy az év folyamán gazdasági ügyszakban egy kolléganő GYES-en volt, 
a polgári ügyszakban egy kolléganő 3 hónapos kirendeléssel a Kúrián ítélkezett, 

további egy kolléga a Debreceni Ítélőtáblára került kinevezésre az év végén. 
Ez a minimális csökkenés jelentkezik a tárgyalási napok számában és az egy bíróra 

jutó kitűzött ügyek számában is. 
 

Mindhárom jelzett ügycsoportban az ügyek elhúzódásának okaként azok 
összetettsége nevesíthető, mivel nagy terjedelmű bizonyítást igénylő, büntető 
ügyszakban gyakran 15-20, de akár 60 feletti vádlott ellen folyik eljárás, ahol az 

iratok terjedelme is több ezer oldal. Egy-egy bíró több ilyen ügyet is tárgyal, 
párhuzamosan a kiemelt ügyei mellett.  

 
 

3.8. Az időszerűségi adatok – különösen az 1,2 és 5 éven túli ügyek - 
alakulása a törvényszéki másodfokon, az előző évvel is összehasonlítva 
(peres, nemperes ügyekben a befejezett és folyamatban maradt ügyekre 

vonatkozóan, a különféle ügyszakok bontásában, peres ügyeknél jelezve a tárgyévi 
átlagos tárgyaló tanácsszámot, a tárgyalások éves és egy tárgyalási napra eső 

számát a tárgyaló tanácsok viszonylatában, az éves tárgyalási napok számát a 
tárgyaló tanácsok viszonylatában) 
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3.8.1. Büntető ügyszak 
 

Másodfokon a büntető peres ügyek közül 6 darab két éven túli ügy van, ami az a 
folyamatban lévő ügyek 1,04 %-a, de jelentős mérvű csökkenést mutatkozik a többi 
pertartam kategóriában, ami azt jelzi, hogy az ügyhátralék feldolgozása halad. 

A többlet tárgyalási napok elrendelésével nőtt a tárgyalási napok egy bíróra jutó 
száma és a tárgyalt ügyek száma is. 

 
3.8.2. Polgári ügyszak 
 

Civilisztikai ügyszakban nincs két éven túli ügy, az 1-2 év pertartam kategóriájában is 
3 ügy található és az ügyek 85,28 %-a 3 hónapon belül befejeződik. 

Az egy bíróra jutó tárgyalási napok száma 8,13, míg az egy bíróra jutó kitűzött ügy 
33,28. 

 
 

 

 
 

 


