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A Debreceni Ítélőtábla büntető ügyszakában három büntető tanács működik: 
 
 
A tanácsok összetétele: 
 
 Bf.I. tanács:  Dr. Balla Lajos elnök, a tanács elnöke 
    Dr. Nagy Éva bíró, 
    Szabóné dr. Szentmiklóssy Eleonóra bíró, 

Dr. Fejesné dr. Varga Zita titkár, 
bírósági ügyintéző: Veres Róza, 
Tóth János írnok 

 
Bf.II. tanács: Dr. Elek Balázs kollégiumvezető, a tanács elnöke 

Dr. Háger Tamás bíró,  
Dr. Gömöri Olivér bíró, 
Dr. Lencse Balázs titkár,  

    bírósági ügyintéző: Tisza Andrásné, 
Izsvák Tímea írnok 

 
 Bf.III.. tanács: Dr. Ficsór Gabriella a tanács elnöke 
    Dr. Elek Margit a tanács elnöke, 
    Dr. Szabó József bíró, 
    Dr. Diószegi Attila bíró, 
    Dr. Tóth-Szabó Petra titkár,  

tisztviselő: Pusztai Diána, 
tisztviselő: Hevesi Henrietta 

 
 
A Debreceni Ítélőtáblára kirendelt bíró: dr. Bakó József – Debreceni Törvényszék –2017. 
január 1. napjától 2017. június 30. napjáig a Bf.II. és a Bf.III. tanács tagjaként jár el. A 
Debreceni Törvényszéken másodfokú tanácsba beosztott bíróként is dolgozik. 
Dr. Kardos Dóra a Debreceni Ítélőtáblára kirendelt bíró 2017. január 1. napja és 2017. 
március 31. napja közötti időszakban a Bf.I., a Bf.II., valamint a Bf.III. tanácsban ítélkezik. 
Az ügyeket a bíróság elnöke osztja el a tanácsok között.  
A szignálás alapja a BÜSZ 31-32. §-a, mely alapján az ügyek elosztása részben a területi elv, 
részben az arányos munkateher, részben pedig az ügyek időrendi érkezése szerint történik. 
 
Mindhárom tanács tárgyalja a kiemelt jelentőségű ügyeket.  
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A Debreceni Törvényszék peres és nemperes ügyeiben a Bf.II. tanács jár el, kivéve, ha 
kizárással érintett. 
 
A Bnyf. ügycsoportba érkeztetett ügyek intézését Dr. Elek Margit tanácselnök, Szilágyiné Dr. 
Karsai Andrea és Dr. Bakó József bírák látják el, kivéve, ha kizárással érintettek. 
 
A tanácsok havonta 8 tárgyalási napot tartanak. 
 
A fellebbviteli tanácsok helyettesítési rendje a következő: 
 - a Bf.I. tanácsot a Bf.II. valamint a Bf.III. tanács, 
 - a Bf.II. tanácsot a Bf.I. ill. a Bf.III. tanács, 
 - a Bf.III. tanácsot a Bf.I. ill. a Bf.II. tanács helyettesíti. 
 
A fellebbviteli tanács tagjának tartós távolléte vagy akadályoztatása esetén az egyébként 
helyettesítésre kijelölt másodfokú tanács egyik tagja jár el. 
 
A Fővárosi Ítélőtáblára történő kirendelés kapcsán a Bf.I. tanács és a Bf.II. tanács ítélkezik a 
Fővárosi Ítélőtábla húsz-húsz büntető peres ügyében. A Fővárosi Ítélőtábla büntetőügyeiben 
a Bf.I. tanácsot a Bf.II. tanács helyettesíti, míg a Bf.II. tanácsot a Bf.I. tanács helyettesíti.  
 
A bírósági titkárok beosztása a büntető tanácsokhoz a bíróság elnökének rendelkezése 
alapján történik. 
 
Az elnök legalább félévente felülvizsgálja, hogy az ügyek kiosztása az ítélőtáblai tanácsok, 
bírák, bírósági titkárok, bírósági ügyintézők munkaterhében nem okozott-e jelentős 
eltéréseket, szükség esetén vizsgálja az ügyelosztási rend módosításának feltételeit. 
A kollégiumvezető írásban jelzi az elnöknek, ha az ügyelosztás ennek gyakoribb 
felülvizsgálata válik indokolttá. 
 
Naptári éven belül az ügyelosztási rendet kizárólag a büntető kollégium véleményének 
kikérése után lehet módosítani. 
 
A már korábban kiosztott ügy átosztásakor (például elfogultság, kizárás) is az ügyelosztási 
rend alapelveinek megfelelően kell eljárni. 
 
Az Debreceni Ítélőtábla Büntető Kollégium 2017. évi ügyelosztási tervét a Büntető Kollégium 
és a Bírói Tanács elfogadta. 
 
D e b r e c e n ,  2016. december 9. 
 
 
 
  
 Dr. Balla Lajos 
 


