
                                                                      
A  K Ú R I A  E L N Ö K E   

2023.El.III.A.1/3. 

A Kúria Ügyelosztási rendjének módosítása  

2023. március 27. napjától 

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 9. § (1) bekezdésében 

foglalt jogkörömben eljárva, a Kúria 2023. január 1-jétől hatályos Ügyelosztási rendjét, a Kúria 

Közigazgatási Kollégiuma kollégiumvezetőjének előterjesztésére, valamint az időközbeni 

személyi változásokat figyelembe véve a Kúria Bírói Tanácsa egyetértésével és a Kúria 

Közigazgatási Kollégiumának támogatásával 2023. március 27. napjától az alábbiak szerint 

módosítom és elrendelem jelen Ügyelosztási rend módosítás, valamint az egységes szerkezetbe 

foglalt Ügyelosztási rend közzétételét a Kúria honlapján. 

1. Az Ügyelosztási rend V.6.1. pontjában a P.II. tanács bíró tagjai közül „dr. Kiss Gábor” 

kikerül. 

2. Az Ügyelosztási rend V.6.1. pontjában a P.V. tanács bíró tagjai közül „dr. Kocsis Ottilia” 

kikerül. 

3. Az Ügyelosztási rend V.6.1. pontjában a P.VI. tanács bíró tagjai közül „dr. Csőke Andrea” 

kikerül. 

4. Az Ügyelosztási rend VI.4. pontjában az Önkormányzati tanácsra vonatkozó bekezdés az 

következőre módosul: 

„A Kúria Önkormányzati Tanácsa öttagú tanácsban jár el. A tanács tagjai minden ügyben az 

Önkormányzati Tanács tanácselnökei (dr. Balogh Zsolt Péter, dr. Patyi András, dr. Varga 

Zs. András), valamint további két bíró. A tanács elnöke ügyenként változik, a következő 

első ügytől kezdődően ábécé rendben, egy-egy ügy után a következő tanácselnök jön. A 

bírók az alábbi rendben kerülnek be a tanácsba: A következő első ügytől kezdődően ábécé 

rendben dr. Dobó Viola, dr. Kiss Árpád és dr. Varga Eszter.”   

5.  Az Ügyelosztási rend VI.4. pontja az alábbi szöveggel egészül ki: 

A 37.000 iktatószámú általános tárgyú közigazgatási felülvizsgálati ügyek közül a 6. 

ügyszámvégződésű ügyek a K.III. és a K. VII. tanács között felváltva kerülnek kiosztásra, 

az első ügyet 2023. március l. napján a K.III. tanács kapja. 
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6. Az Ügyelosztási rend VI.6.1. pontjában, a K.III tanács által intézett ügycsoportok közé „A 

6. ügyszámvégződésű ügyek a K.III. és a K. VII. tanács között felváltva kerülnek 

kiosztásra, az első ügyet 2023. március l. napján a K.III. tanács kapja.” mondat bekerül. 

7. Az Ügyelosztási rend VI.6.1. pontjában a Kúria Önkormányzati Tanácsa bíró tagjai közül 

„dr. Horváth Tamás” kikerül. 

8. Az Ügyelosztási rend VI.6.1. pontjában, a K.VII tanács által intézett ügycsoportok közé 

„A 6. ügyszámvégződésű ügyek a K.III. és a K. VII. tanács között felváltva kerülnek 

kiosztásra, az első ügyet 2023. március l. napján a K.III. tanács kapja.” mondat bekerül. 

9. Az Ügyelosztási rend VII.2. pontjában Az 1952. évi Pp. XXIV. – Pp. XXX. fejezete 

szerinti ügyekben eljáró tanács kijelölt tagjai közül „dr. Csőke Andrea” kikerül. 

10. Az Ügyelosztási rend VII.3. pontjában A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. 

törvény 15. § (4) bekezdése szerinti ügyekben eljáró tanács kijelölt tagjai közül „dr. Csőke 

Andrea” kikerül. 

Indokolás 

1. ponthoz: 

Dr. Kiss Gábor bírói jogviszonya 2023.  január 8. napjával megszűnt, emiatt a P. II. tanácsból 

a nevét ki kellett vezetni. 

2. ponthoz: 

Dr. Kocsis Ottilia bírói jogviszonya 2023.  január 23. napjával megszűnt, emiatt a P. V. 

tanácsból a nevét ki kellett vezetni. 

3., 9. és 10. pontokhoz: 

Dr. Csőke Andrea bírói jogviszonya 2023.  február 27. napjával megszűnt, emiatt a P. VI. 

tanácsból a nevét ki kellett vezetni. 

4. és 7. pontokhoz: 

Dr. Horváth Tamás bíró a jogszabálysértő önkormányzati rendelet felülvizsgálatára irányuló, 

valamint a helyi önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási kötelezettségének elmulasztása 

miatti eljárásban eljáró bíróvá történő kijelölését, – figyelemmel arra, hogy a bírák jogállásáról 

és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 30. § (6) bekezdésében foglalt 

hozzájárulását visszavonta – megszüntettem, így a Kúria Önkormányzati Tanácsának tagjaként 

nem járhat el, ezért nevének kivezetése, valamint az eljáró bírók tanácsba kerülése serrendjének 

meghatározása volt szükséges. 
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5., 6. és 8. pontokhoz:  

2022. december 31. napjáig hatályos Ügyelosztási rendben az általános tárgyú közigazgatási 

felülvizsgálati ügyek közül a 6. ügyszámvégződésűek a K.III. tanács által intézett 

ügycsoportokhoz tartoztak. Az Ügyelosztási rend 2023. január 1. napjától hatályos módosítása 

értelmében ezek az ügyek a K.VII. tanács által intézett ügycsoportba kerültek. A K.III. tanács 

elnöke jelezte, hogy a módosítás miatt az általános felülvizsgálati ügyek száma jelentősen 

csökkent a tanács érkezésében, ezzel egyidejűleg a K.VII. tanács elnöke a tanácsnál az érkezés 

aránytalanságát jelezte. Az Ügyelosztási rend VI.3-VI.4 pontjai, valamint a bíróságok 

szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 11. § (2) bekezdése alapján tett 

kollégiumvezetői intézkedés értelmében a 6. számvégződésű ügyek február hónapban a K.III. 

tanács részére kerültek kiosztásra. Időközben a K.VII. tanács egyik tanácselnöke 

nyugállományba vonulása előtti munkavégzési kötelezettség alóli mentesítésének idejét tölti, 

erre az objektív körülményre tekintettel is szükséges volt a 6. ügyszámvégződésű ügyek 

elosztásának újra szabályozása. A korábbi kollégiumvezetői intézkedés módosítása 

értelmében — az érintett tanácsok elnökének javaslatára — a 6. ügyszámvégződés március l. 

napjával a K.III. és K.VII. tanácsok között felváltva kerül kiosztásra azzal, hogy az első ügy 

március 1. napjával a K.III. tanácshoz került. 

 

Záradék 

Az Ügyelosztási rend 2023. március 27. napjától hatályos, fentiek szerinti módosítását a Kúria 

Közigazgatási Kollégiuma 2023. március 14-én tartott kollégiumi ülésén egy ellenszavazat 

mellett támogatta.  

 

A Bírói Tanács 2023. március 22-én kelt határozata szerint egyetért a Kúria 2023. január 1-től 

hatályos Ügyelosztási rendje módosításának tervezetével. 

 

 

Budapest, 2023. március 24. 

 

 

 Dr. Varga Zs. András s.k. 

 

 

 

 


