DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA

A szerv alaptevékenysége, feladata és hatáskörei

A Debreceni Ítélőtábla feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó
jogszabályok
1. Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) és annak módosításai
2. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény
(Bszi.)
3. A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (Bjt.)
4. Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII.
törvény (Iasz.)
5. A 2012. évi I. törvény a Munka törvénykönyvéről (Mt.)
6. A 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról (Áht.)
7. Az államháztartásról szól 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról rendelkező
368/2011. számú Korm. rendelet, valamint a költségvetési szervek belső
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről készült 370/2011. Korm. rendelet
8. A bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII.1.) IM rendelet (BÜSZ)
9. A bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének
meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 2. számú melléklete
10.Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003.
évi CXXV. törvény
11.Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény
12.A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
13.A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
14. A 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről
15.A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény
16.A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. Törvény
17. A honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek
teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról szóló 2013. évi
XCVII. törvény
18.A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges
jogrendben bevezethető intézkedésekről rendelkező 2011. évi CXIII. törvény

A jogszabályok hatályos szövege a magyarorszag.hu honlapon érhető el.

A Debreceni Ítélőtábla tevékenységét meghatározó belső szabályzatok
•

Alapító okirat

•

Szervezeti és működési szabályzat
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A bírósági épület használatának rendje
A bírósági épület rendjének biztosítása a bíróság elnökének feladata. A bíróság elnöke
megállapítja a bírósági épület használatának rendjét, meghatározza a közönség és az
ügyfélforgalom számára nyitva álló épületrészeket, valamint megalkotja és a központi
honlapon, továbbá ha a bíróság saját honlappal rendelkezik, a bíróság honlapján is
közzéteszi az ezekről szóló, az OBH elnöke által meghatározott követelményeknek
megfelelő szabályzatot.

A Debreceni Ítélőtábla ügyelosztási rendje
Az ügyelosztási rendet - a bírói tanács és a kollégiumok véleményének ismeretében - a
bíróság elnöke határozza meg, legkésőbb a tárgyévet megelőző év december 10. napjáig.
Az ügyelosztási rend a tárgyévben szolgálati érdekből vagy a bíróság működését érintő
fontos okból módosítható.
Az ügyelosztási rend tartalmazza, hogy az adott bíróságon milyen összetételű és számú
tanácsok működnek, a bírák, a tanácsok - ideértve a kirendeléssel foglalkoztatott bírákat is
- és a törvényben meghatározott ügyben az egyesbíró hatáskörében eljáró bírósági
titkárok melyik ügycsoportba tartozó ügyeket intézik, akadályoztatásuk esetén ki jár el
helyettük, az ügyek elosztására melyik bírósági vezető jogosult, továbbá, hogy az ügyek
elosztása milyen módon történik.
Az ügyelosztási rend kialakítása során figyelembe kell venni az ügyek jelentőségét,
munkaigényességét - különös tekintettel a kiemelt jelentőségű perekre és kiemelt
jelentőségű ügyekre -, az ügyérkezés statisztikai adatait, emellett törekedni kell az arányos
munkateher megvalósítására is.
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