A Kúria 2022. január 1. napjától hatályos ügyelosztási
rendje
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (Bszi.) 8-10. §-aiban
foglaltak alapján – a Büntető, a Polgári és a Közigazgatási Kollégium, valamint a Bírói Tanács
véleményének ismeretében – a teljesség és az absztraktság elvének, a kiosztás tekintetében az
állandóság és a munkateher kiegyenlítése elvének, az alkalmazandó szabályok azonosságának,
valamint az ügyelosztási technikák variálhatósága elvének érvényesülésével, a Kúria 2022.
január 1. napjától hatályos ügyelosztási rendjét az alábbiak szerint határozom meg.

I. Jogszabályi háttér
1. A Bszi. 8. § (1) bekezdése értelmében senki sem vonható el törvényes bírájától.
2. A Bszi. 8. § (2) bekezdése szerint a törvény által rendelt bíró az eljárási szabályok szerint a
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságon működő, előre megállapított
ügyelosztási rend alapján kijelölt bíró.
3. Az ügyelosztási rend tartalmazza, hogy az adott bíróságon milyen összetételű és számú
tanácsok működnek, a bírák – ideértve a kirendeléssel foglalkoztatott bírákat is –, a tanácsok
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 a tárgyalási tevékenységet folytató bírósági vezetők
által tárgyalt ügyek körét és az ezekre vonatkozó elosztási módot is magában foglalja,
valamint rögzíti, hogy az önkormányzati tanács, a jogegységi panasz tanács tagjaként mely
bírák járnak el, és az egyes bírák melyik szakágú jogegységi tanácsban járhatnak el [Bszi.
10. § (1)-(2) bekezdése].

II. A Kúrián működő kollégiumok és tanácsok
II.1. A Kúria kollégiumai
A Kúrián Büntető, Polgári és Közigazgatási Kollégium működik. A Polgári Kollégiumon belül

Polgári, Gazdasági, valamint Munkaügyi Szakági Részkollégiumok működnek.
II.2. A Kúrián működő tanácsok
A Kúrián ítélkező, önkormányzati, jogegységi, valamint jogegységi panaszt elbíráló tanácsok
működnek.
II.3. A kúriai ügycsoportok
A Kúrián létesített ügycsoportokat kollégiumi bontásban a jelen ügyelosztási rend IV-VI.
fejezetei tartalmazzák.
II.4. A Kúrián működő tanácsok
II.4.1. A tanácsok összetétele
Az ügyek elbírálása az eljárási törvényekben és a jelen Ügyelosztási rendben meghatározott
összetételű tanácsban történik. A tanácsok tagjait az Ügyelosztási rend, a benne meghatározott
előre rögzített, objektív szempontok szerint jelöli ki.
Ha az ügy különös bonyolultsága indokolja, a tanács elnöke – a Kúria elnökének az öttagú
tanácsok felállításának rendjéről szóló 20/2020. számú utasításban foglalt szempontok
figyelembevételével – elrendelheti az ügy öttagú tanácsban való elbírálását.
II.4.2. A tanácsok általános helyettesítési rendje
A tanácsok tagjainak helyettesítését elsődlegesen tanácson belül kell biztosítani akként, hogy a
Kúria Ügyviteli Szabályzata 18. § (4) bekezdésének megfelelően kijelölt ítélkező tanács
valamely tagjának kiesése esetén a tanácselnököt a tanács másik tanácselnöke, ha a tanácsban
kettőnél több tanácselnök működik, a névsorban következő tanácselnök, a bírót pedig a tanács
bírói közül a névsorban őt követő bíró helyettesíti.
Ha a helyettesítés tanácson belül vagy a kollégiumon belül sem oldható meg, az érintett bíró
helyett más, a fentiektől eltérő tanácsba, vagy más ügyszakba beosztott bíró is eljárhat.
Amennyiben az előbbi általános helyettesítési rend a Kúria működéséből eredő objektív ok
miatt nem lehetséges, a speciális helyettesítési rendet a jelen Ügyelosztási rend kollégiumokra
vonatkozó része rögzíti.
II.4.3. Az átosztás
Az ügyek átosztására csak kivételesen, a jogszabályban [Bszi. 11. § (2) bekezdése és a bírósági
ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet (Büsz.) 32. §] előírt feltételek
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fennállása esetén kerülhet sor, különösen az alábbi esetekben:
a) az eljárási jogszabályokban rögzített kizárási ok miatt
b) az ügyelosztási rend érvényesülése érdekében
c) szervezeti változásra figyelemmel
d) az előzményi eljárással szoros összefüggés miatt
e) a tanácsok leterheltségének kiegyenlítése céljából.
Az ítélkezés időszerűségének biztosítása, illetve az ügyhátralék feldolgozása érdekében, az
ügyfél által bejelentett, megalapozott kizárási kérelem vagy elfogultság esetén az ügy átosztását
tanácson belül kell megoldani. Amennyiben ez nem lehetséges, az ügyet arra a tanácsra kell
átosztani, amely azt az ügyelosztás technikája alapján, mint soron következőt kapta volna.
Az átosztásról hivatalos feljegyzést kell készíteni, amit az ügy iratai között el kell helyezni.

III. Az ügyelosztás általános szabályai
III.1. Az ügyelosztás fogalma
Az ügyelosztás a jelen ügyelosztási rendnek megfelelően az ügyben intézkedni, eljárni jogosult
kijelölése.
III.2. Az ügyelosztásra jogosultak
Az ügyek elosztására jogosultak személyét és helyettesítésük rendjét a jelen ügyelosztási rend
kollégiumokra vonatkozó része tartalmazza.
III.3. Az ügyelosztás módja
A Kúria elnöke, elnökhelyettese, kollégiumvezetője, valamint főtitkára – amennyiben az
ügyérkezés, vagy a helyettesítés igénye másként nem indokolja –, havonta egy héten végez
ítélkező tevékenységet. Amennyiben munkaszervezési okokból ebben akadályoztatva van, az
adott ügyiratban ezt fel kell tüntetni.
III.3.1. Automatikus elosztás
III.3.2. Ügy tárgya szerinti elosztás
III.3.3. Vegyes rendszerű elosztás
III.4. Az ügyelosztási rendtől való eltérés esetei
III.4.1. Az eljárási törvényekben szabályozott esetekben
a) soronkívüliség
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b) bíró kizárása
c) egyesítés, együttes elbírálás.
III.4.2. Munkaszervezési okból
a) egyenletes munkateher biztosítása
b) ügyhátralék feldolgozása
c) ügy munkaigényessége, terjedelme.
III.4.3. A Kúria működését befolyásoló rendkívüli esemény, helyzet esetén
Az ügyelosztási rendtől való eltérésről a III. 2. pont szerint ügyelosztásra jogosult rendelkezhet.
III.5. Ügyelosztás ítélkezési szünet idején
Az eljárási törvények által szabályozott ítélkezési szünetben külön meghatározott ügyeleti,
készenléti rend érvényesül.
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IV. Büntető Kollégium
IV.1. A kollégiumnál intézett ügycsoportok
Felülvizsgálat Bfv., Harmadfok Bhar., Fiatalkorú harmadfok Fkhar., Törvényesség érdekében
bejelentett jogorvoslat Bt., Peren kívüli Bpk., Peren kívüli fellebbezett Bpkf., Bíróság kijelölése
Bkk., Kifogás az eljárás elhúzódása ellen Bkif., Semmisségi ügy Bs., Másodfokú bíróság
hatályon kívül helyező végzés elleni fellebbezés Hkf.
IV.2. A kollégium vezetője
A kollégiumot dr. Csák Zsolt kollégiumvezető vezeti.
IV.3. Az ügyelosztásra jogosult
Az ügyelosztást dr. Csák Zsolt kollégiumvezető végzi.
IV.4. Az ügyelosztás módja
Az ügyeket érkezésük szerint, emelkedő számsorrendben, automatikusan szignálják a három
büntető tanácsra. Az összefüggő, azonos alapügyhöz kapcsolódó ügyek ugyanazon tanácsra
kerülnek kiszignálásra.
IV.5. Az ügyelosztási rendtől való eltérés
Az ügyelosztási rendtől való eltérésre a jelen ügyelosztási rend általános szabályai szerint, a
III.4. pontjában rögzített esetekben kerülhet sor.
IV.6. A tanácsok összetétele és helyettesítési rendje
A tanácsok összetételére és helyettesítési rendjére a jelen ügyelosztási rend II.4.1. és II.4.2.
pontjai vonatkoznak.
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IV.6.1. Az eljáró tanácsok
B.I. tanács
Tanácselnök

Dr. Gimesi Ágnes Zsuzsanna mb. tanácselnök
Dr. Domonyai Alexa mb. tanácselnök
Dr. Csák Zsolt

Tanács tagjai

Kirendelt bíró

Dr. Schmidt Péter

Dr. Szelényiné dr. Roszik Erzsébet (2021.09.012022.07.15.)
Dr. Tuba István (2022.01.01-2022.03.31.)

Intézett ügycsoportok

Valamennyi büntető ügyszakot érintő ügy,
ideértve a katonai büntetőeljárás hatálya alá
tartozó ügyeket is; kivéve a közlekedési
bűncselekményt tartalmazó ügyek.

B.II. tanács
Tanácselnök
Tanács tagjai
Kirendelt bíró
Intézett ügycsoportok

Dr. Somogyi Gábor
Dr. Sebe Mária mb. tanácselnök
Dr. Demeter Zsuzsanna
Dr. Boros Tibor (2021.09.01-2022.07.15.)
Dr. Metzing Márton (2021.09.01-2022.07.15.)
Valamennyi büntető ügyszakot érintő ügy –
ideértve a közlekedési bűncselekményt tartalmazó
ügyeket is –; kivéve a katonai büntetőeljárás
hatálya alá tartozó ügyek.
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B.III. tanács
Tanácselnök
Tanács tagjai

Molnár Ferencné dr.
Dr. Bartkó Levente
Dr. Varga Eszter Ágnes
Dr. Harangozó Attila
Dr. Hornyák Szabolcs János

Kirendelt bíró
Intézett ügycsoportok

Valamennyi büntető ügyszakot érintő ügy ideértve
a katonai büntetőeljárás hatálya alá tartozó
ügyeket is; kivéve a közlekedési bűncselekményt
tartalmazó ügyek.

IV.6.2. A tanácsok helyettesítési rendje
A tanácsok helyettesítési rendjére a jelen ügyelosztási rend II.4.2. pontja szerinti általános rend
mellett az alábbi különös helyettesítési rend érvényesül:
a) B.I. tanácsot helyettesíti a B.III. tanács,
b) B.II. tanácsot helyettesíti a B.I. tanács,
c) B.III. tanácsot helyettesíti a B.II. tanács.
A jelen ügyelosztási rend III.5. pontja szerinti ügyeleti-készenléti rend irányadó a
kényszerintézkedésekkel kapcsolatos eljárásokra.
IV.7. Az átosztás rendje
Az átosztásra a jelen ügyelosztási rend II.4.3. pontjában rögzített általános szabályok szerint
kerül sor.
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V. Polgári Kollégium
V.1. A kollégiumnál intézett ügycsoportok
Tulajdoni perek, birtokviták és szomszédjogi perek; ingatlan-nyilvántartással kapcsolatos
perek, egyéb dologi jogi perek; öröklési jogviták; jognyilatkozat pótlásával kapcsolatos ügyek;
végrehajtási peres és nemperes ügyek; családjogi perek, személyállapoti perek és egyéb
nemperes eljárások; személyiségi jogi perek, személyes adatok védelmével és közérdekű
adatok nyilvánosságával kapcsolatos perek; sajtó-helyreigazítási ügyek; szellemi alkotásokkal
kapcsolatos ügyek; szerződésen kívül, valamint szerződésszegéssel okozott károk megtérítése
iránti perek; vegyes kötelmi ügyek; versenyjogi ügyek; környezetvédelemmel kapcsolatos
perek; közbeszerzési törvényen alapuló perek; vadászatra jogosult kártérítési felelősségével
kapcsolatos perek; társasági jogi jogviták; szövetkezetekkel kapcsolatos jogviták; cégekkel
kapcsolatos ügyek; végelszámolási és vagyonrendezési ügyek; fizetésképtelenségi eljárásokkal
kapcsolatos nemperes és peres ügyek; választottbírósági eljárással kapcsolatos ügyek; civil
szervezetek nyilvántartási és egyéb ügyei; munkaügyi perek; eljáró bíróság kijelölése iránti
ügyek.
V.2. A kollégium vezetője
A kollégiumot dr. Orosz Árpád kollégiumvezető vezeti, a kollégium vezetésében
közreműködik dr. Tánczos Rita kollégiumvezető-helyettes, valamint dr. Dzsula Marianna
kollégiumvezető-helyettesi igazgatási feladatokat ellátó bíró.
V.3. Az ügyelosztásra jogosult
Az ügyelosztást dr. Orosz Árpád kollégiumvezető, akadályoztatása esetén Böszörményiné dr.
Kovács Katalin elnökhelyettes vagy dr. Tánczos Rita kollégiumvezető-helyettes, valamint dr.
Dzsula Marianna kollégiumvezető-helyettesi igazgatási feladatokat ellátó bíró végzi. Az
ügyelosztási rendben meghatározott kivételes esetekben az ügy átosztásáról a kollégiumvezető
rendelkezik.
V.4. Az ügyelosztás módja
Az ügyek tanácsok közötti elosztását a Polgári és Gazdasági Szakági Részkollégiumban az V/3.
pontban meghatározott ügyelosztásra jogosult végzi az V/6. pontban írt ügycsoportok szerint
azzal, hogy az azonos ügycsoportot intéző tanácsok között ezeket az ügyeket a perorvoslati
kérelem tárgya szerint arányosan osztja szét. A Munkaügyi Szakági Részkollégiumban az
ügyek kiosztása automatikus, a páratlan számra végződő ügyeket a P.II. tanács, a páros számra
végződő ügyeket a P.IV. tanács intézi. A bíróság kijelölésével kapcsolatos ügyek kiosztása a
tanácsok között automatikusan, érkezési sorrendben, tanácsonként egy ügy kiosztásával
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történik.

A tanácson belül az ítélkező tanács főszabály szerint két tanácselnökből és az ügy előadó
bírójából áll; ettől törvényben rögzített okból és módon, továbbá az ok rövid megjelölésével a
Kúria működését érintő fontos okból lehet eltérni. A tanácselnökök egymás között az ügy
tárgyához igazodva felváltva látják el a tanács elnökének feladatait és a tanács elnöke ebben a
rendben jelöli ki az ügy előadó bíróját.
Az ítélkező tanácsok között az ügyelosztás módja a tanács elnökének szakterületére is
figyelemmel automatikus.
Abban az esetben, ha a tanácsba beosztott tanácselnök vagy bíró vezetői feladatot vagy
megbízással igazgatási feladatot is ellát, az ítélkező tanácsok összetételének főszabálytól eltérő,
rögzített rendjét a V.6.1. pont tartalmazza.
V.5. Az ügyelosztási rendtől való eltérés
Az ügyelosztási rendtől való eltérésre a jelen ügyelosztási rend általános szabályai szerint, a
III.4. pontjában rögzített esetekben kerülhet sor.
V.6. A tanácsok összetétele és helyettesítési rendje
A tanácsok összetételére és helyettesítési rendjére a jelen ügyelosztási rend II.4.1. és II.4.2.
pontjai vonatkoznak.
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V.6.1. Az eljáró tanácsok
P.I. tanács
Tanácselnök

Dr. Harter Mária
Dr. Szabó Klára

Tanács tagjai

Dr. Mocsár Attila Zsolt
Dr. Parlagi Mátyás
Dr. Varga Edit

Kirendelt bíró

-

Intézett ügycsoportok

Tulajdoni perek. Birtokviták és szomszédjogi perek.
Egyéb dologi jogi perek.
Ingatlan-nyilvántartással

kapcsolatos

perek.

Jognyilatkozat pótlásával kapcsolatos ügyek.
Vegyes kötelmi ügyek (kivéve a P.II. tanácsnál
nevesítetteket).
Végrehajtási perek és nemperes ügyek.
Eljáró bíróság kijelölése iránti ügyek.
Az V.6.2. pontban meghatározott keretek között jogosult
eljárni a helyettesítendő tanács ügykörébe tartozó
ügyekben is.
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P.II. tanács
Tanácselnök

Dr. Orosz Árpád (a hónap első tárgyalási napjára
kiosztott ügyekben látja el a tanácselnöki feladatokat)
Dr. Suba Ildikó *
Dr. Hajdu Edit
Nyírőné dr. Kiss Ildikó mb. tanácselnök

Tanács tagjai

Dr. Gyarmathy Judit (a hónap első tárgyalási napjára
kiosztott ügyeket intézi)
Dr. Kiss Gábor
Dr. Kövesné dr. Kósa Zsuzsanna
Dr. Mészárosné dr. Szabó Zsuzsanna

Kirendelt bíró

Dr. Kiss Gabriella (fél kiosztásban 2022.07.15.-ig)

Intézett ügycsoportok

Tulajdoni perek. Birtokviták és szomszédjogi perek.
Egyéb dologi jogi perek. Ingatlan-nyilvántartással
kapcsolatos perek. Jognyilatkozat pótlásával kapcsolatos
ügyek. Öröklési jogviták. Ajándékozási szerződésekből
és egyéb ingyenes ügyletekből fakadó jogviták.
Élettársak és más hozzátartozók vagyoni viszonyaival
kapcsolatos jogviták.
Családjogi perek. Személyállapoti perek. Távoltartási
ügyek.

Kötelező

pszichiátriai

felülvizsgálatával

kapcsolatos

Magyarországra

hozott

gyógykezelés
ügyek.

gyermek

bírói

Jogellenesen
visszavitelével

kapcsolatos nemperes ügyek.
Munkaügyi perek.
Eljáró bíróság kijelölése iránti ügyek.
Az V.6.2. pontban meghatározott keretek között jogosult
eljárni a helyettesítendő tanács ügykörébe tartozó
ügyekben is.
⃰ Időlegesen közigazgatási ügyeket intéz.
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P.III. tanács
Tanácselnök

Dr. Döme Attila
Salamonné dr. Piltz Judit

Tanács tagjai

Dr. Farkas Antónia
Dr. Madarász Anna
Dr. Zumbók Péter (fél kiosztásban)

Kirendelt bíró

Dr. Kiss Gabriella (fél kiosztásban 2022.07.15.-ig)

Intézett ügycsoportok

Szerződésen kívül, valamint szerződésszegéssel okozott
károk megtérítése iránti perek. A közigazgatási, bírósági
és ügyészségi jogkörben okozott kár megtérítése iránti
perek, az állammal szembeni kártérítési és kártalanítási
perek.
Eljáró bíróság kijelölése iránti ügyek.
Az V.6.2. pontban meghatározott keretek között jogosult
eljárni a helyettesítendő tanács ügykörébe tartozó
ügyekben is.
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P.IV. tanács
Tanácselnök

Böszörményiné dr. Kovács Katalin (a hónap utolsó
tárgyalási napjára kiosztott ügyekben látja el a
tanácselnöki feladatokat)
Dr. Kovács Zsuzsanna
Dr. Stark Marianna

Tanács tagjai

Dr. Dzsula Marianna
Dr. Pataki Árpád
Dr. Tánczos Rita
Szolnokiné dr. Csernay Krisztina
Dr. Zumbók Péter (fél kiosztásban)

Kirendelt bíró

-

Intézett ügycsoportok

Személyiségi

jogi

perek.

Személyes

adatok

védelmével és közérdekű adatok nyilvánosságával
kapcsolatos perek. Szellemi alkotásokkal kapcsolatos
jogviták. Sajtó-helyreigazítási ügyek.
Munkaügyi perek.
Eljáró bíróság kijelölése iránti ügyek.
Az V.6.2. pontban meghatározott keretek között
jogosult eljárni a helyettesítendő tanács ügykörébe
tartozó ügyekben is.
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P.V. tanács
Tanácselnök

Dr. Bartal Géza
Dr. Puskás Péter

Tanács tagjai

Dr. Cseh Attila (fél kiosztásban)
Dr. Csesznok Judit Anna
Dr. Kocsis Ottilia
Dr. Magosi Szilvia

Kirendelt bíró

-

Intézett ügycsoportok

Vegyes kötelmi ügyek (kivéve a P. II. tanácsnál
nevesítetteket). Környezetvédelemmel kapcsolatos
perek. Közbeszerzési törvényen alapuló perek.
Vadászatra

jogosult

kártérítési

felelősségével

kapcsolatos perek.
Eljáró bíróság kijelölése iránti ügyek.
Az V.6.2. pontban meghatározott keretek között
jogosult eljárni a helyettesítendő tanács ügykörébe
tartozó ügyekben is.
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P.VI. tanács
Tanácselnök

Dr. Vezekényi Ursula (munkavégzés alól mentesítve
2022.03.17-ig)
Dr. Farkas Attila
Dr. Simonné dr. Gombos Katalin

Tanács tagjai

Dr. Csőke Andrea
Dr. Gáspár Mónika
Dr. Osztovits András
Dr. Tibold Ágnes
Dr. Cseh Attila (fél kiosztásban)

Kirendelt bíró

-

Intézett ügycsoportok

Vegyes kötelmi ügyek (kivéve a P. II. tanácsnál
nevesítetteket). Versenyjogi ügyek. Társasági jogi
viták. Szövetkezetekkel kapcsolatos jogviták. Cégekkel
kapcsolatos ügyek. Végelszámolási és vagyonrendezési
ügyek.
Fizetésképtelenségi eljárásokkal kapcsolatos nemperes
és

peres

ügyek.

adósságrendezési

A

természetes

eljárásával

személyek

kapcsolatos

ügyek.

Vagyonrendezési ügyek. Választottbírósági eljárással
kapcsolatos ügyek. Civil szervezetek nyilvántartási és
egyéb ügyei.
Eljáró bíróság kijelölése iránti ügyek.
Az V.6.2. pontban meghatározott keretek között
jogosult eljárni a helyettesítendő tanács ügykörébe
tartozó ügyekben is.
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P.VII. tanács (2021. 10. 15-től 2022. 02. 14-ig)
Tanácselnök
Tanács tagjai
Kirendelt bíró

Dr. Drexlerné dr. Karcub Edit tanácselnök
(2021.10.15-2022.02.14.)
Dr. Árok Krisztián (2021.10.15-2022.02.14.)
Cogoiné dr. Boros Ágnes (2021.10.15-2022.02.14.)

Intézett ügycsoportok

Tulajdoni perek. Birtokviták és szomszédjogi perek.
Egyéb dologi jogi perek.
Ingatlan-nyilvántartással kapcsolatos perek.
Vegyes kötelmi ügyek
Végrehajtási perek és nemperes ügyek.
A 2019. október és 2021. április hónapok között a
törvényszékeken befejezett felülvizsgálati ügyek a
P.VII. és a P.VIII. tanácsok között egyenlő arányban –
a Kúriára érkezés sorrendjében tanácsonként egy ügy –
megosztva.

16

P.VIII. tanács (2021. 10. 15-től 2022. 02. 14-ig)
Tanácselnök
Tanács tagjai
Kirendelt bíró

Dr. Pribula László tanácselnök (2021.10.152022.02.14.)
Dr. Gárdosi Judit (2021.10.15-2022.02.14.)
Dr. Molnár Tibor Tamás (2021.10.15-2022.02.14.)

Intézett ügycsoportok

Tulajdoni perek. Birtokviták és szomszédjogi perek.
Egyéb dologi jogi perek.
Ingatlan-nyilvántartással kapcsolatos perek.
Vegyes kötelmi ügyek.
Végrehajtási perek és nemperes ügyek.
A 2019. október és 2021. április hónapok között a
törvényszékeken befejezett felülvizsgálati ügyek a
P.VII. és a P.VIII. tanácsok között egyenlő arányban –
a Kúriára érkezés sorrendjében tanácsonként egy ügy –
megosztva.

V.6.2. A tanácsok helyettesítési rendje
A tanácsok helyettesítési rendjére a jelen ügyelosztási rend II.4.2. pontja szerinti általános rend
mellett az alábbi különös helyettesítési rend érvényesül:
a) P.I. tanácsot helyettesíti a P.II. tanács és a P.V. tanács,
b) P.II. tanácsot helyettesíti a P.I. tanács és a munkaügyi perekben a P.IV. tanács,
c) P.III. tanácsot helyettesíti a P.IV. tanács,
d) P.IV. tanácsot helyettesíti a P.III. tanács és a munkaügyi perekben a P.II. tanács,
e) P.V. tanácsot helyettesíti a P.VI. tanács,
f) P.VI. tanácsot helyettesíti a P.V. tanács.
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V.7. Az átosztás rendje
Az átosztásra a jelen ügyelosztási rend II.4.3. pontjában rögzített általános szabályok szerint
kerül sor.

VI. Közigazgatási Kollégium
VI.1. A kollégiumnál intézett ügycsoportok
Közigazgatási felülvizsgálati ügyek, közigazgatási fellebbezési ügyek, társadalombiztosítási,
munkaügyi hatósági, munkabiztonsági és közszolgálati ügyek, választási ügyek, nemzetiségi
képviselői méltatlansági ügyek, népszavazásra feltett kérdés hitelesítésével kapcsolatos ügyek,
gyülekezési jog gyakorlásával kapcsolatos ügyek.
VI.2. A kollégium vezetője
A kollégiumot dr. Kalas Tibor kollégiumvezető vezeti, a kollégium vezetésében közreműködik
dr. Hajnal Péter kollégiumvezető-helyettes, valamint dr. Sperka Kálmán kollégiumvezetőhelyettes.
VI.3. Az ügyelosztásra jogosult
Az

ügyelosztást

dr.

Kalas

Tibor

kollégiumvezető

végzi.

Az

ügyelosztás

–

a

társadalombiztosítási, munkaügyi hatósági, munkabiztonsági és közszolgálati ügyeket is
ideértve – az ügyek tárgya szerinti elosztás jelen szabályzatban rögzített rendjén belül
automatikus. A jogszabályban és az ügyelosztási rendben meghatározott kivételes esetekben az
ügy átosztásáról a kollégiumvezető rendelkezik. A társadalombiztosítási, munkaügyi hatósági,
munkabiztonsági és közszolgálati ügyek, valamint a pénzügyi ügyek a tárgyuk alapján kerülnek
kiosztásra. Ebben az ügycsoportban a jogszabályban és az ügyelosztási rendben meghatározott
kivételes esetekben, az ügy átosztásáról a kollégiumvezető rendelkezik.
VI.4. Az ügyelosztás módja
A felülvizsgálati ügyek elosztásának módja automatikus. Az ügyek tanácsokhoz való
kiosztását, az általuk intézett ügycsoportokon belül az iktatás szerinti ügyszámvégződés
határozza meg.
Az ügyelosztás ezen módjától a Bszi. 11.§ (2) bekezdése alapján az eljárási törvényekben
szabályozott esetekben, továbbá igazgatási úton a bíróság működését érintő fontos okból lehet
eltérni.
A fellebbezési ügyek elosztásának módja automatikus. Az ügyek tanácsokhoz való kiosztását,
az általuk intézett ügycsoportokon belül az iktatás szerinti ügyszámvégződés határozza meg.
18

Az ügyelosztás ezen módjától a Bszi. 11.§ (2) bekezdése alapján az eljárási törvényekben
szabályozott esetekben, továbbá igazgatási úton a bíróság működését érintő fontos okból lehet
eltérni.
A tanácsokon belüli ítélkező tanácsok főszabály szerint a két tanácselnökből és az ügy előadó
bírójából állnak, ettől a törvényekben rögzített okból és módon lehet eltérni. A tanácselnökök
egymás között, az ügy tárgyához igazodva felváltva látják el a tanács elnökének feladatait. Az
ítélkező tanácsok között az ügyelosztás módja – az előadó bíró szakterületi tapasztalataira is
figyelemmel – automatikus. Az ítélkező tanácsok között a folyamatos érkezés két-két ügy
egymást követő kiosztásával történik. Amennyiben a tanácshoz kettőnél több tanácselnök vagy
háromnál több bíró van beosztva, az ítélkező tanácsok összetétele főszabálytól eltérő. Ebben az
esetben a tanácselnökök egymást közti beosztását, az ítélkező tanács összetételét az ügy tárgya,
a tanácselnökök szakterületi tapasztalata határozza meg, figyelemmel a tanácselnök igazgatási
vezetői feladataira is.
A Kúria Önkormányzati Tanácsa öttagú tanácsban jár el. A tanács tagjai minden ügyben a
tanácselnökök (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 ABC
rendben, egy-egy ügy után a következő tanácselnök jön. A bírók az alábbi rendben kerülnek be
a tanácsba: A következő első ügytől kezdődően az egyik ügyben dr. Kiss Árpád és dr. Dobó
Viola, a másik ügyben dr. Horváth Tamás és dr. Varga Eszter.
A társadalombiztosítási, munkaügyi hatósági, munkabiztonsági és közszolgálati ügyek a
tárgyuk alapján kerülnek kiosztásra az ügyelosztási rendben megjelölt K.III és a K.VII.
tanácshoz, közöttük az ilyen ügyek elosztása ügyszámvégződés szerinti rendben automatikus.
A pénzügyi tárgyú ügyekben, ide értve a fellebbezési és a felülvizsgálati ügyeket, a K.I., a K.V.
és a K.VI. tanácsok járnak el, a tanácsok között az ügyek kiosztása az Ügyelosztási rend VI.6.
1. pontja szerinti ügyszámvégződések alapján automatikus.
A választási, a népszavazásra feltett kérdés hitelesítésével kapcsolatos ügyek és nemzetiségi
képviselői méltatlansági ügyek elosztásának módja automatikus. Az ügyek tanácsokhoz való
kiosztását az ügyek érkezési sorrendje határozza meg, ennek figyelembevételével a soron
következő tanácshoz két ügy kerül kiosztásra. Amennyiben a soron következő tanács a bíróság
működését érintő objektív körülmény miatt ítélkezési feladatát nem tudja ellátni, úgy a sorban
következő tanács részére kerül az ügy kiosztásra. Ebben az esetben a kieső tanács az
ügyelosztási kör végére kerül.
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A gyülekezési jog gyakorlásával kapcsolatos ügyekben a K.IV. és a K.VII. tanács jár el,
közöttük az ügyek elosztása kettő (K.IV. tanács) – egy (K.VII. tanács) arányban automatikus.
Ezen ügyek tekintetében jelentős ügyérkezés esetén a kiegyenlített ügyelosztás érdekében az
ügyelosztásra jogosult kizárólag objektív szempontok alapján a K.III-as tanácsra is oszthat
ilyen ügyeket.
A Kúria első- és végső fokú ítélkezésével kapcsolatos végrehajtási ügyben a határozatot hozó
tanács jár el.
VI.5. Az ügyelosztási rendtől való eltérés
Az ügyelosztási rendtől való eltérésre a jelen ügyelosztási rend általános szabályai szerint, a
III.4. pontjában rögzített esetekben kerülhet sor. Az időszerűség biztosításának céljából a Kúria
elnöke egyedi intézkedéssel elrendelheti folyamatos ügyszám szerint meghatározott ügyek
csoportjának átosztását más eljáró tanácsra. Amennyiben veszélyhelyzet idején az ügyelosztási
rend szerint kijelölt tanács az ítélkezési tevékenységét objektív okból nem tudja ellátni, az
időszerűség biztosítása érdekében a kollégiumvezető (vagy távolléte esetén az általa az ügyek
kiosztására kijelölt tanácselnök) az automatikus ügyelosztási rendtől eltérhet, illetve az érintett
tanács ügyeinek átosztásáról az általános helyettesítési rendtől eltérően is intézkedhet. Ha az
ügy különös bonyolultsága indokolja, a tanács elnöke – a Kúria elnökének 20/2020. számú
utasításban foglalt szempontok figyelembevételével – elrendelheti az ügy öttagú tanácsban való
elbírálását. Az ítélkezési szünetben külön rendelkezésben meghatározott ügyeleti-, készenléti
rend érvényesül valamennyi kollégiumnál intézett ügycsoport vonatkozásában.
VI.6. A tanácsok összetétele és helyettesítési rendje
A tanácsok összetételére és helyettesítési rendjére a jelen ügyelosztási rend II.4.1. és II.4.2.
pontjai vonatkoznak.
VI.6.1. Az eljáró tanácsok
K.I. tanács
Tanácselnök

Dr. Hajnal Péter
Dr. Mudráné dr. Láng Erzsébet

Tanács tagjai

Dr. Heinemann Csilla
Huszárné dr. Oláh Éva
Dr. Banu Zsoltné dr. Szabó Judit
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Kirendelt bíró

-

Intézett
ügycsoportok

Pénzügyi tárgyú ügyek, iktatószámuk 35.000-től a 0,1,2,3 ügyszám
végződéssel;
általános tárgyú közigazgatási felülvizsgálati ügyek, iktatószámuk
37.000-től az 1 ügyszám végződéssel;
általános tárgyú közigazgatási fellebbezési ügyek, iktatószámuk
39.000.-től az 5 ügyszám végződéssel;
választási ügyek, népszavazási kérdés hitelesítésével kapcsolatos
ügyek, és nemzetiségi képviselői méltatlansági ügyek;
minősített adattal kapcsolatos ügyek.

K.II. tanács
Tanácselnök

Dr. Tóth Kincső
Dr. Kovács András

Tanács tagjai

Dr. Bögös Fruzsina
Dr. Szilas Judit
Dr. Figula Ildikó

Kirendelt bíró

-

Intézett
ügycsoportok

Általános tárgyú közigazgatási felülvizsgálati ügyek, iktatószámuk
37.000-től a 0, 2 ügyszám végződéssel;
általános tárgyú közigazgatási fellebbezési ügyek, iktatószámuk
39.000-től a 0, 1, 2 ügyszám végződéssel;
a választási és nemzetiségi képviselői méltatlansági ügyek,
valamint népszavazásra feltett kérdés hitelesítésével kapcsolatos
ügyek;
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K.III. tanács
Tanácselnök

Dr. Sperka Kálmán
Dr. Suba Ildikó

Tanács tagjai

Dr. Bérces Nóra
Dr. Sugár Tamás
Dr. Gyurán Ildikó

Kirendelt bíró

-

Intézett
ügycsoportok

Általános tárgyú közigazgatási felülvizsgálati ügyek, iktatószámuk
37.000-től a 3,8 ügyszám végződéssel;
általános tárgyú közigazgatási fellebbezési ügyek, iktatószámuk
39.000-től a 3 ügyszám végződéssel;
közszolgálati, társadalombiztosítási, munkaügyi hatósági ügyek,
iktatószámuk 45.000-től a 0,1,2,3 ügyszám végződéssel; választási
és nemzetiségi képviselői méltatlansági ügyek, valamint
népszavazásra feltett kérdés hitelesítésével kapcsolatos ügyek.

K.IV. tanács
Tanácselnök

Dr. Balogh Zsolt Péter
Dr. Patyi András
Dr. Dobó Viola mb. tanácselnök

Tanács tagjai

Dr. Kiss Árpád Lajos
Dr. Varga Eszter
Dr. Hajas Barnabás

Kirendelt bíró

-
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Intézett
ügycsoportok

Általános tárgyú közigazgatási felülvizsgálati ügyek, iktatószámuk
37.000-től a 4 ügyszám végződéssel;
általános tárgyú közigazgatási fellebbezési ügyek, iktatószámuk
39.000-től a 4, 7, 8 ügyszám végződéssel;
a gyülekezési jog gyakorlásával kapcsolatos ügyek;
a népszavazásra feltett kérdés hitelesítésével kapcsolatos ügyek;
választási és nemzetiségi képviselői méltatlansági ügyek

a Kúria Önkormányzati Tanácsa
Tanácselnök

Dr. Varga Zs. András
Dr. Patyi András
Dr. Balogh Zsolt Péter

Tanács tagjai

Dr. Horváth Tamás
Dr. Kiss Árpád Lajos
Dr. Dobó Viola
Dr. Varga Eszter

Kirendelt bíró

-

Intézett
ügycsoportok

Köf. Köm.
Az önkormányzatokat érintő felülvizsgálati és fellebbezési ügyek.

K.V. tanács
Tanácselnök

Tanács tagjai

Dr. Darák Péter
Dr. Márton Gizella
Dr. Stefancsik Márta Anna
Ságiné dr. Márkus Anett
Dr. Demjén Péter

Kirendelt bíró

Dr. Drávecz Margit (2022.07.15.-ig)
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Intézett
ügycsoportok

Pénzügyi tárgyú ügyek, iktatószámuk 35.000-től az 5,7,8,9
ügyszám végződéssel;
általános tárgyú közigazgatási felülvizsgálati ügyek, iktatószámuk
a 37.000-től az 5 ügyszám végződéssel;
választási ügyek, a népszavazásra feltett kérdés hitelesítésével
kapcsolatos ügyek, nemzetiségi képviselői méltatlansági ügyek.

K.VI. tanács
Tanácselnök

Dr. Kurucz Krisztina
Dr. Kalas Tibor
Dr. Vitál-Eigner Beáta mb. tanácselnök

Tanács tagjai

Dr. Bernáthné dr. Kádár Judit
Dr. Horváth Tamás
Dr. Rák-Fekete Edina

Kirendelt bíró
Intézett
ügycsoportok

Pénzügyi tárgyú ügyek, iktatószámuk 35.000-től a 4, 6 ügyszám
végződéssel;
általános tárgyú közigazgatási felülvizsgálati ügyek, iktatószámuk
37.000-től a 6, 9 ügyszám végződéssel;
általános tárgyú közigazgatási fellebbezési ügyek, iktatószámuk
39.000-től az 6 ügyszám végződéssel;
választási ügyek, a népszavazásra feltett kérdés hitelesítésével
kapcsolatos ügyek, nemzetiségi képviselői méltatlansági ügyek.
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K.VII. tanács
Tanácselnök

Dr. Varga Zs. András
Dr. Fekete Ildikó
Dr. Magyarfalvi Katalin
Dr. Farkas Katalin

Tanács tagjai

Kirendelt bíró
Intézett
ügycsoportok

Dr. Remes Gábor
Dr. Cséffán József
Dr. Stumpf-Rádai Ágota (2022.07.15.-ig)
Általános tárgyú közigazgatási felülvizsgálati ügyek, iktatószámuk
37.000-től a 7 ügyszám végződéssel;
általános tárgyú közigazgatási fellebbezési ügyek, iktatószámuk
39.000-től a 9 ügyszám végződéssel;
gyülekezési jog gyakorlásával kapcsolatos ügyek;
közszolgálati, társadalombiztosítási és munkaügyi hatósági ügyek,
iktatószámuk 45.000-től az 4, 5,6,7,8,9 ügyszám végződéssel;
választási ügyek, a népszavazásra feltett kérdés hitelesítésével
kapcsolatos ügyek, nemzetiségi képviselői méltatlansági ügyek.
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K.VIII. tanács
(2021.10.01-2022.02.28. között,
kijelöléssel a Polgári Kollégiumból)
Tanácselnök

Tanács tagjai

Dr. Hajdu Edit
Dr. Stark Marianna
Dr. Tánczos Rita
Dr. Mészárosné dr. Szabó Zsuzsanna
Szolnokiné dr. Csernay Krisztina

Kirendelt bíró
Intézett
ügycsoportok

A 2021. április, május és június hónapokban érkezett közszolgálati
ügyek. Iktatószámuk: 37ezerrel kezdődő felülvizsgálati és 39ezerrel
kezdődő fellebbezett ügyek.

VI.6.2. A tanácsok helyettesítési rendje
A tanácsok helyettesítési rendjére a jelen ügyelosztási rend II.4.2. pontja szerinti általános rend
mellett az alábbi különös helyettesítési rend érvényesül: Az ítélkező tanács helyettesítését
elsődlegesen a nagy tanácson belül kell megoldani. Amennyiben erre nincs lehetőség a
következő helyettesítési rend érvényesül:
a) K.I. tanácsot helyettesíti a K.V. tanács,
b) K.II. tanácsot helyettesíti a K.IV. tanács,
c) K.III. tanácsot helyettesíti a K.VII. tanács,
d) K.IV. tanácsot helyettesíti a K.II. tanács,
e) K.V. tanácsot helyettesíti a K.VI. tanács,
f) K.VI. tanácsot helyettesíti a K.I. tanács,
g) K.VII. tanácsot helyettesíti a K.III. tanács.
A bírák jogállásásról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (Bjt.) 30. § (4)
bekezdése alapján jogszabálysértő önkormányzati rendelet felülvizsgálatára irányuló, valamint
a helyi önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási kötelezettségének elmulasztása miatti
eljárásban eljáró bírót a Kúria elnöke jelöli ki. Erre tekintettel a K.IV-es önkormányzati
tanácsban dr. Demjén Péter és dr. Kalas Tibor helyettesítésre kijelölt bírók, akik a nevük abc
rend szerinti sorrendjében helyettesítenek.
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VI.7. Az átosztás rendje
Az átosztásra a jelen ügyelosztási rend II.4.3. pontjában rögzített általános szabályok szerint
kerül sor.
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VII. Kollégiumközi tanácsok
VII.1. A jogegységi panasz tanácsok
I. tanács
Tanácselnök

Dr. Varga Zs. András, a Kúria elnöke

Tanács tagjai –

Dr. Balogh Zsolt Péter tanácselnök
Dr. Bartal Géza tanácselnök
Dr. Bartkó Levente tanácselnök
Dr. Csák Zsolt tanácselnök, kollégiumvezető
Dr. Darák Péter tanácselnök
Dr. Domonyai Alexa mb. tanácselnök
Dr. Döme Attila tanácselnök
Dr. Dzsula Marianna mb. kollégiumvezető-helyettes
Dr. Farkas Attila tanácselnök
Dr. Fekete Ildikó tanácselnök
Dr. Hajnal Péter tanácselnök, kollégiumvezető-helyettes
Dr. Harter Mária tanácselnök
Dr. Hajdu Edit tanácselnök
Dr. Kovács András tanácselnök
Dr. Kovács Zsuzsanna tanácselnök
Dr. Kurucz Krisztina tanácselnök
Dr. Patyi András tanácselnök, elnökhelyettes
Dr. Sebe Mária mb. tanácselnök
Dr.

Sperka

Kálmán

tanácselnök,

kollégiumvezető-

helyettes
Dr. Tánczos Rita kollégiumvezető-helyettes
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II. tanács
Tanácselnök

Dr. Varga Zs. András, a Kúria elnöke

Tanács tagjai –

Böszörményiné

dr.

Kovács

Katalin

tanácselnök,

elnökhelyettes
Dr. Farkas Katalin tanácselnök
Dr. Kalas Tibor tanácselnök, kollégiumvezető
Dr. Gyarmathy Judit főtitkár
Dr. Gimesi Ágnes Zsuzsanna mb. tanácselnök
Dr. Magyarfalvi Katalin tanácselnök
Dr. Márton Gizella tanácselnök
Molnár Ferencné dr. tanácselnök
Dr. Mudráné dr. Láng Erzsébet tanácselnök
Dr. Orosz Árpád tanácselnök, kollégiumvezető
Dr. Patyi András tanácselnök, elnökhelyettes
Dr. Puskás Péter tanácselnök
Salamonné dr. Piltz Judit tanácselnök
Dr. Simonné dr. Gombos Katalin tanácselnök
Dr. Somogyi Gábor tanácselnök
Dr. Suba Ildikó tanácselnök
Dr. Szabó Klára tanácselnök
Dr. Stark Marianna tanácselnök
Dr. Tóth Kincső tanácselnök
Dr. Vitál-Eigner Beáta mb. tanácselnök

VII.1.1. Az ügyelosztás módja
A jogegységi panasz ügyek elosztásának módja automatikus. Az ügyek tanácsokhoz való
kiosztását az iktatás szerinti ügyszámvégződés határozza meg úgy, hogy a páratlan számra
végződő ügyeket az I. tanács, a páros számra és a 0-ra végződő ügyeket a II. tanács bírálja el.
Az ügyelosztás módját 2022. január 1. napjától a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell
oly módon, hogy az átosztásnál a folyamatban lévő ügy előadó bírójának személye az irányadó.
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VII.2. Az 1952. évi Pp. XXIV. – Pp. XXX. fejezete szerinti ügyekben eljáró tanács
Tanácselnök

Dr. Kalas Tibor kollégiumvezető
(akadályoztatás esetén: Böszörményiné dr.
Kovács Katalin elnökhelyettes)

Tanács tagjai

VII.2.1. szerint

Tanács kijelölt tagjai
Polgári Kollégium

Böszörményiné dr. Kovács Katalin elnökhelyettes
Dr. Farkas Attila tanácselnök
Dr. Csőke Andrea
Dr. Tánczos Rita

Közigazgatási Kollégium

Dr. Balogh Zsolt Péter tanácselnök
Dr. Sperka Kálmán tanácselnök
Dr. Sugár Tamás

VII.2.1. Az 1952. évi Pp. XXIV. – Pp. XXX. fejezete szerinti ügyekben eljáró tanács összetétele
A tanács az elnökből és két tagból áll. A tagokat a tanács elnöke a Kúria kollégiumainak kijelölt
tagjai közül választja ki úgy, hogy egy tag minden esetben az érintett üggyel azonos ügyszakban
ítélkező bíró legyen.
VII.2.2. Az 1952. évi Pp. XXIV. – Pp. XXX. fejezete szerinti ügyekben eljáró tanács
helyettesítési rendje
Az 1952. évi Pp. XXIV. – Pp. XXX. fejezete szerinti ügyekben eljáró tanács valamely tagjának
kiesése esetén, a kieső tag pótlásáról a kijelölt tagok közül a tanács elnökének döntése alapján
kerül sor.
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VII.3. A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 15. § (4) bekezdése
szerinti ügyekben eljáró tanács
Tanácselnök

Dr. Kalas Tibor kollégiumvezető
(akadályoztatás

esetén:

Dr.

Sperka

Kálmán

kollégiumvezető-helyettes)
Tanács tagjai

VII.3.1. szerint

Tanács kijelölt tagjai
Közigazgatási Kollégium

Dr. Balogh Zsolt Péter tanácselnök
Dr. Magyarfalvi Katalin tanácselnök
Dr. Sperka Kálmán kollégiumvezető-helyettes
Dr. Sugár Tamás

Polgári Kollégium

Böszörményiné dr. Kovács Katalin elnökhelyettes
Dr. Csőke Andrea
Dr. Farkas Attila tanácselnök
Dr. Hajdu Edit tanácselnök
Dr. Tánczos Rita kollégiumvezető-helyettes

VII.3.1. A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 15. § (4) bekezdése szerinti
ügyekben eljáró tanács összetétele
A tanács az elnökből és négy tagból áll. A tagokat a tanács elnöke a Kúria kollégiumainak
kijelölt tagjai közül választja ki úgy, hogy a tanács elnöke és két tagja közigazgatási bíró,
további két tagja a vitával érintett szakágba tartozó bíró.
VII.3.2. A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 15. § (4) bekezdése szerinti
ügyekben eljáró tanács helyettesítési rendje
Az 1952. évi Pp. XXIV. – Pp. XXX. fejezete szerinti ügyekben eljáró tanács valamely tagjának
kiesése esetén, a kieső tag pótlásáról a kijelölt tagok közül a tanács elnökének döntése alapján
kerül sor.

Budapest, 2021. december 22.
Dr. Varga Zs. András
Az Ügyelosztási rend módosítását a Kúria
- Polgári Kollégiuma 36 támogató szavazattal 8 tartózkodás mellett a 2021. november
29-ai kollégiumi ülésén elfogadta,
- Büntető Kollégiuma 2021. november 29-ei kollégiumi ülésén egyhangúlag támogatta,
- Közigazgatási Kollégiuma 2021. december 8-ai ülésén egyhangúan támogatta, az
ügyelosztási rend jogegységi panasz tanácsot érintő változtatást 39 támogató
szavazattal 3 ellenszavazat mellett szintén támogatta.
A Bírói Tanács 2021. december 17-én kelt határozata szerint egyetért a Kúria 2022. január 1.
napjától hatályos ügyelosztási rendjével.
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