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A DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA POLGÁRI KOLLÉGIUMÁNAK
módosított, egységes szerkezetbe foglalt
2017. ÉVI ÜGYELOSZTÁSI RENDJE
Az ügyelosztás szempontjai
Az ügyelosztás rendéjének kialakításakor célszerű figyelemmel lenni a 2016. január
1-től hatályba lépő 6/2015. (XI.30.) OBH utasítás (a továbbiakban: Szabályzat)
szabályaira.
A szignálást az ítélőtábla elnökhelyettese végezni.
A polgári kollégiumban négy tanácselnök, nyolc bíró, a polgári kollégium vezetője és
az ítélőtábla elnökhelyettese végez ítélkezési tevékenységet négy tanácsban.
Mindegyik tanács mellett egy-egy titkár dolgozik, és a tanács elnöke által megszabott
feladatokat látja el. A II. és a III. tanács mellett bírósági ügyintéző működik.
A 2016. évben a korábbinál nagyobb számban érkeztek a civil szervezetek
nyilvántartásával kapcsolatos ügyek, valamint az úgynevezett devizahiteles ügyek.
2016. október 1. napjától pedig folyamatosan a Fővárosi Ítélőtábla ítélkezési
tevékenységébe besegítés jelent többlet feladatokat.
Változatlanul érvényes, hogy a tanácsok személyi összetétele elsősorban a nagyobb
tömegben érkező ügycsoportok szakmai követelményeihez igazodik. Bármely ügy
elintézésére legalább két tanács rendelkezik megfelelő szakmai tapasztalattal.
Az ügyelosztás során tekintettel kell lenni a Szabályzat 115. § (1) bekezdésében
felsorolt elvekre, és a kiosztás során a Szabályzat által javasolt módszerek közül a
116. § (1) bekezdésének l) pontja szerint többet is célszerű alkalmazni. Így
főszabályként – ahogy eddig is történt – az f) pont szerint kell eljárni („az
ügyszakonkénti, ügycsoportonkénti, ügy tárgya szerinti szakosodás”). Ha több tanács
referádájába is tartozik az ügy, az i) pont szerint az érkezési sorrendet kell
figyelembe venni, ugyanakkor tekintettel kell lenni a k) pontra is („az arányos
munkateher-megosztás figyelembevétele”). Ez utóbbi alkalmazásával a munkateher
kiegyenlíthető, ha ennek szükségessége a peres/nem peres ügyek aránya miatt
felmerül. A korábban kiosztott ügy átosztásakor is az ügyelosztási rend alapelveinek
megfelelően kell eljárni.
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Az ügyelosztási rend nem tér ki az előre nem, vagy nehezen tervezhető ügyekre:
bíróság kijelölése, kizárási ügy, stb. Az ilyen ügyeket bármelyik tanács elintézheti, a
szignálás a pillanatnyi munkateherhez igazodóan történik. Az eljárás elhúzódása
miatti kifogást ne az a tanács intézze, amely az ügy érdemében hivatott volna eljárni
a speciális kizárási szabály miatt.
Az ügyek kiosztásának a bírák, a bírósági titkárok, a bírósági ügyintézők közötti
munkateher jelentős eltérést eredményező esetleges hatását negyedévente kell
megvizsgálni.
Amennyiben aránytalanságok alakulnának ki, szükség lehet az ügyelosztás rendjének
évközi módosítására a Szabályzat 119. §-ában írtaknak megfelelően.
A tanácsok és a kiosztásra kerülő ügycsoportok
I. tanács:
Tagjai:

Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

Csikiné dr. Gyuranecz Márta ítélőtáblai tanácselnök
Bakó Pál táblabíró
Molnár Tibor Tamás táblabíró
Pribula László kollégiumvezető

titkár:

Dr. Pál Szilvia

Kiosztásra kerülő ügycsoportok:
-

a személyiségi jogok védelmével kapcsolatos perek
sajtó-helyreigazítási perek
orvosi felelősségen alapuló igények iránt indított perek
biztosítási jogviszonyból származó ügyek
kötelmi perek
szerzői jogi és iparjogvédelmi ügyek
kártérítés, kártalanítás
tisztességtelen piaci magatartással kapcsolatos ügyek
közérdekű adatok kiadása
egyéb nemperes eljárások

II. tanács
Tagjai:

Dr. Csiki Péter ítélőtáblai tanácselnök
Dr. Kocsis Ottilia táblabíró (2017. szeptember 1. és 2017. december 31.

között eredeti ítélkezési tevékenységének megtartása nélkül a Kúriára
kirendelve)

Dr. Veszprémy Zoltán táblabíró
titkár:

Dr. Lengyel Tímea
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2017. szeptember 1. és 2017. december 31. között kirendelve: Dr. Gárdosi Judit
törvényszéki bíró
A tanács mellett működik Cifrák Anett bírósági ügyintéző.
Kiosztásra kerülő ügycsoportok:
-

tulajdoni perek
kötelmi perek
öröklési perek
civilszervezetek nyilvántartásba vételével kapcsolatos, valamint az ilyen
szervezetek ellen indított peres és nem peres ügyek
kártérítési és kártalanítás iránt indított perek
tisztességtelen piaci magatartással kapcsolatos ügyek
sajtó-helyreigazítási perek
választási ügyek
házassági és élettársi vagyonjogi perek (ha az egyenletes ügyelosztás
megköveteli)
közérdekű adatok kiadása
egyéb nemperes eljárások

III. tanács
Tagjai:

Dr. Görög Attila tanácselnök
Cogoiné dr. Boros Ágnes táblabíró
Dr. Riczu András táblabíró

titkár:

Dr. Kövesházi Tibor

A tanács mellett működik Jánkiné Kovács Éva bírósági ügyintéző
Kiosztásra kerülő ügycsoportok:
-

kötelmi peres ügyek
tisztességtelen piaci magatartással kapcsolatos ügyek
a jogi személyek alapításával és törvényes működésével kapcsolatos
perek

-

a jogi személyek és tagjaik, volt tagjaik közötti, illetve a tagok, volt
tagok egymás közötti, a tagsági jogviszonyon alapuló perek

-

a cégbírósági eljárással összefüggő ügyek
a csőd-, felszámolási, adósság- és vagyonrendezési eljárással összefüggő
peres és nemperes ügyek
nemzetközi árufuvarozási és szállítmányozási szerződéssel kapcsolatos
ügyek

-
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közhatalmi jogkörben okozott károk megtérítése iránti perek
egyéb nemperes eljárások

IV. tanács
Tagjai:

Dr. Drexlerné dr. Karcub Edit ítélőtáblai tanácselnök
Szilágyiné dr. Karsai Andrea, az ítélőtábla elnökhelyettese
Dr. Dzsula Marianna táblabíró
Dr. Szűcs Lajos táblabíró

titkár:

Dr. Gáll Zsolt Lajos

Kiosztásra kerülő ügycsoportok:
-

kötelmi peres ügyek
a csőd-, felszámolási, adósság- és vagyonrendezési eljárással összefüggő
peres és nemperes ügyek
nemzetközi árufuvarozási és szállítmányozási szerződéssel kapcsolatos
ügyek
értékpapírokkal (váltókkal) kapcsolatos perek
a jogi személyek alapításával és törvényes működésével kapcsolatos
perek,

-

a jogi személyek és tagjaik, volt tagjaik közötti, illetve a tagok, volt
tagok egymás közötti, a tagsági jogviszonyon alapuló perek,

-

tisztességtelen piaci magatartással kapcsolatos ügyek
házassági és élettársi vagyonjogi perek
a cégbírósági eljárással összefüggő ügyek (ha az egyenletes ügyelosztás
megköveteli)
közhatalmi jogkörben okozott károk megtérítése iránti perek
egyéb nemperes eljárások

-

Azon ügycsoportokban, amelyekben több tanács is eljár, a kiosztás az érkezés
sorrendjében történik, amelytől kizárólag az arányos munkateher-megosztás
érdekében lehet eltérni.
Az ítélőtáblán a bírósági közvetítést Szilágyiné dr. Karsai Andrea végzi.
A módosított ügyelosztási rendet a Polgári Kollégium és a Bírói Tanács elfogadta.
Debrecen, 2017. szeptember 21.

Dr. Balla Lajos

