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egyetemeink rendezvényeire is előszeretettel hívják, lehetősége-
ihez mérten szívesen eleget is tesz ezen meghívásoknak. 
A legfőbb bírósági szerv elnökeként feladata a Kúria bírói tes-
tületének szakmai irányítása. Ebben nagy segítségére vannak 
a Kúrián belül működő kollégiumok – a Büntető Kollégium, a 
Közigazgatási és Munkaügyi Kollégium és a Polgári Kollégium –, 
valamint a kollégiumokban működő bírák, tanácselnökök, kollé-
giumvezetők és helyetteseik. Meggyőződése, hogy a Kúria szer-
vezeti átalakítása biztosítja az eddiginél hatékonyabb, magasabb 
színvonalú szakmai munka feltételeit. A 2011. évi CLXI. törvény 
hatályba lépésével a szakmai és igazgatási hatáskörök nem keve-
rednek többé, hiszen a jogszabály a bíróságok igazgatásának 
központi feladatait az Országos Bírósági Hivatalra, a szakmai 
vezetést pedig a Kúriára bízza, így a legfelsőbb ítélkező testület 
elnöke a szakmai feladatokra tud koncentrálni. 
A Kúria alapfeladata változatlan: „Konkrét jogorvoslati fórumként 
jár el felülvizsgálati ügyekben és a törvényben meghatározott eszkö-
zökkel törekszik az országszerte egységes ítélkezési gyakorlat eddiginél 
hatékonyabb biztosítására.” A hagyományos jogegységi eszközök 
– bírói értekezletek, kollégiumi állásfoglalások, vélemények, az 
egyes mértékadó döntések közzététele, illetve a jogegységi eljárás –  
alkalmazásán túlmenően lehetőség nyílt úgynevezett joggya-
korlat-elemző csoportok felállítására, amelyek – kúriai bírák és 
másutt dolgozó, szakterületüket magas szinten művelő jogászok 
összefogásával – feltárhatnak rejtett tendenciákat és problémá-
kat. „Az elemző csoportok összetétele és a számukra kijelölt téma-
körök egyelőre még nem nyilvánosak, de az már tudható, hogy min-
den jogterületen sikerült olyan alapvető, a jogkereső állampolgárok 
számára kiemelkedő jelentőségű kérdéseket találni, amelyek vizs-
gálatától várhatóan a bírói gyakorlat egységesebb, egyértelműbb és 
átláthatóbb lesz.” Az elnök példaként a büntetőkollégium javaslata 
alapján felálló joggyakorlat-elemző csoportot említette, amely a 
felsőbb bíróságok hatályon kívül helyezés tárgyában folytatott 
gyakorlatának mozgatórugóit fogja vizsgálni, különös tekintettel 
arra, hogy milyen körülmények játszhatnak szerepet egyes jog-
erős büntetőbírósági ítéletek hatályon kívül helyezésében, ami 
az eljárás részbeni vagy egészbeni megismétlésével, így az eljárás 
elhúzódásával jár. 
A Kúria legsürgetőbb feladatainak egyike az Alkotmánybíróság-
gal való kapcsolatának új alapokra helyezése, hiszen január else-
jétől lehetőség van az úgynevezett valódi alkotmányjogi panasz 

benyújtására. E panaszeljárás keretében az alkotmánybíróság 
konkrét bírósági ügyekben hozott ítéleteket vizsgál alkotmányos-
sági szempontból, mely azzal az eredménnyel is járhat, hogy vala-
mely alkotmányos jog sérelmét állapítja meg. Ebben az esetben az 
ügy visszakerül a Kúriához vagy az eljáró bíróságokhoz, ugyanis 
a megállapított alkotmánysértés kiküszöbölésének módját a ren-
des bíróságnak kell megtalálnia. Ez polgári eljárásrendben úgy 
történhet, hogy anyagi jog sértése esetén a perújítás lehetősé-
gét kell biztosítani, eljárási jogszabály megsértése esetén pedig a 
Kúriának kell eldöntenie, hogy az eljárás melyik részének a meg-
ismétlése eredményezheti az alkotmánysértés kiküszöbölését, s 
hogy a megismételt eljárást melyik bíróság folytassa le. A büntető 
eljárásrendben az alkotmánybírósági elmarasztalás megismételt 
eljárást eredményez. Ezek részletkérdéseit az eljövendő hetekben, 
hónapokban kell kidolgozni.
Az elnök több nyilatkozatában is hangsúlyozta a bírói kar megúju-
lásának szükségességét, meglátása szerint nyitottabbá kell tenni 
a bírói szemléletet, hiszen „olyan bonyolulttá vált a jog világa és 
a társadalmi élet egyaránt, hogy ezt a klasszikus módon szobájába 
bezárkózó bíró önmagában való gondolkodással már nem láthatja át, 
folyamatos konzultációra, specialisták megkérdezésére van szükség, 
az elképzeléseinket tudományos tanácskozások, konferenciák kere-
tében kell átgondolnunk”. Csakis egy ilyen nyitottabb eljárásrend 
és gondolkodásmód vezethet megalapozott bírói állásfoglaláshoz.
Darák Péter a kúriai elnökök sorából Juhász Andort, a Kúria tör-
ténetének meghatározó egyéniségét emelte ki, aki nehéz időkben 
– 1925 és 1934 között – igazgatta a Kúriát, és próbált – a bíró lel-
kiismereti parancsát előtérbe helyezve – olyan tartást és erkölcsi 
alapállást biztosítani a bírák működéséhez, amelynek most már 
évszázadon is túlívelő hatása van. 
Az elnök úr kérésünkre felidézte eddigi pályájának egyik 
maradandó élményét: „1999 tavaszán egy győri országos köz-
igazgatási bírói konferencián volt szerencsém röviden beszélni 
arról a várható hatásról, amelyet az európai jog jelenthet a jövő-
ben Magyarország számára. E húszperces kiselőadást követően 
az általam nagyon tisztelt és nagy tekintélyű Petrik Ferenc, a 
Legfelsőbb Bíróság akkori közigazgatási kollégiumvezetője oda-
jött hozzám és megkérdezte, hogy nem volna-e kedvem berendelt 
bíróként a Legfelsőbb Bíróságon dolgozni. A szakmai életemben 
ez meghatározó momentum volt, minden bírónak kívánok ilyen 
pillanatokat.”  ■
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Az Alaptörvény visszaállította a Kúria intézményét, amelyet legfőbb bírósági szerv-

ként nevez meg. Jog- és hatáskörében jelentősen megerősítve, az eddiginél haté-

konyabb és korszerűbb szakmai munka reményében látott munkához Darák Péter, 

a Kúria elnöke.

DArák Péter

1987-ben végzett a pécsi janus pannonius tudományegyetem állam- és jogtudományi karán, majd ugyanitt doktorált 

2007-ben. jogi pályáját 1987-ben a zalaegerszegi városi ügyészség fogalmazójaként kezdte, majd 1990-től ügyészi 

minőségben folytatta. két évtizede ítélkezik főként közigazgatási, kisebb részt polgári jogi területen. bírói pályafutá-

sa a zalaegerszegi városi bíróságon kezdődött 1991-ben, 1999-től a legfelsőbb bíróság közigazgatási kollégiumá-

nak berendelt, 2000-től pedig bírósági bírája. 2012. január elsejétől a kúria elnöke. 2005 óta az elte ájk pénzügyi 

jogi tanszékén oktat, szakterülete a pénzügyi jog. 

Darák Péter életében január elsejei kinevezése komoly fordula-
tot jelentett. Le kellett mondania a közéleti szervezetek vezető 
megbízatásairól, így a Magyar Jogászegylet Közjogi, Közigazgatási 
Jogi Szakosztályának elnöki tevékenységéről is. Elmondása szerint 
részvételét a jogi közéletben mindig is szívügyének tartotta, igye-
kezett elősegíteni, hogy a bonyolult jogi problémák túljussanak 

a bírói berkeken és egyes szakkérdések érthetővé váljanak a nem 
specialista jogászok számára is. Nem kellett viszont felhagynia 
tanári tevékenységével, amelyet változatlan erőbedobással és lel-
kesedéssel folytat. „A tanítás saját érdekeimet is szolgálja, mert az 
egyetemi légkörnek köszönhetően bizonyos problémákat a magam 
számára is érthetőbben, világosabban meg tudok fogalmazni.” Jogi 

Csakis egy nyitottabb eljárásrend és 

gondolkodásmód vezethet megala-

pozott bírói állásfoglaláshoz.


