
   
A  K Ú R I A  E L N Ö K E   

2022.El.III.A.4/10. 

A Kúria Ügyelosztási rendjének módosítása  

2022. szeptember 1. napjától 

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

foglalt jogkörömben eljárva, a Kúria 2022. január 1-jétől hatályos, 2022. március 1-jén és 2022. 

május 15-én módosított Ügyelosztási rendjét, a Kúria Elnökhelyettesének javaslatára, a Kúria 

Bírói Tanácsa egyetértésével és a Kúria Kollégiumainak támogatásával 2022. szeptember 1. 

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 IV.6.1. pontjában, a B.I. tanács kirendelt bíró tagjai közül, „dr. Tuba 

István (2022.01.01 – 2022.07.15.)” kikerül és „dr. Tuba István” átkerül a tanács tagjai közé. 

2. Az Ügyelosztási rend IV.6.1. pontjában, a B. I. tanács tagjai közé bekerül „dr. Kardos 

Andrea” 2022. szeptember 1. napjától. 

3. Az Ügyelosztási rend IV.6.1. pontjában a B.II. tanács tagjai közül kikerül „dr. Sebe Mária 

tanácselnök”, egyidejűleg „dr. Harangozó Attila” tanácselnök bekerül a B.II. tanács 

tanácselnökei közé és kikerül a B.III. tanács tanácselnökei közül. 

4. Az Ügyelosztási rend IV.6.1. pontjában a B.II. tanács kirendelt bíró tagjai közül „dr. 

Metzing Márton (2022.09.01-2022.07.15.)” kikerül, és egyidejűleg „dr. Metzing Márton” 

átkerül a tanács tagjai közé. 

5. Az Ügyelosztási rend IV.6.1. pontjában a B.II. tanács kirendelt bíró tagjai közül „dr. Boros 

Tibor (2021.09.01-2022.07.15.)” kikerül. 

6. Az Ügyelosztási rend IV.6.1. pontjában, a B. II. tanács tagjai közé bekerül „dr. Boros 

Tibor” 2022. szeptember 1. napjától. 

7. Az Ügyelosztási rend V.2. pontja és V.3. pontja akként módosul, hogy a „kollégiumvezető-

helyettesi igazgatási feladatokat ellátó bíró” szövegrész helyébe a „kollégiumvezető-

helyettes” szövegrész lép. 

8. Az Ügyelosztási rend V.6.1. pontjában, a P.II. tanács kirendelt bírója „Dr. Kiss Gabriella 

(2022.07.15-ig)” szövegrész kikerül. 
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9. Az Ügyelosztási rend V.6.1. pontjában, „Dr. Kövesné dr. Kósa Zsuzsanna” a P.II. tanács 

tagjai közül a tanácselnökök közé „mb. tanácselnök” jelzéssel bekerül. 

10. Az Ügyelosztási rend V.6.1. pontjában, a P. II. tanács tagjai közé „dr. Darákné dr. Nagy 

Szilvia” bekerül. 

11. Az Ügyelosztási rend V.6.1. pontjában, a P.VI. tanács tagjai közé „dr. Bajnok István” 

bekerül. 

12. Az Ügyelosztási rend V.6.1. pontjában, a P. V. tanács tagjai közé „Véghné dr. Szabó 

Zsuzsanna bekerül.  

13. Az Ügyelosztási rend VI.6.1. pontjában, a K.V. tanács kirendelt bíró tagjai közül „Dr. 

Drávecz Margit (2022.07.15-ig)” kikerül. 

14. Az Ügyelosztási rend VI.6.1. pontjában, a K.VII. tanács kirendelt bíró tagjai közül „Dr. 

Stumpf-Rádai Ágota (2022.07.15-ig)” kikerül. 

15. Az Ügyelosztási rend VI.6.1. pontjában, a K.VII tanács intézett ügycsoportokon belül az 

„iktatószámuk 45.000-től az 4, 5, 6, 7, 8, 9” szövegrészből a „4” ügyszám végződés 

szövegrész kikerül és a K. III. tanács intézett ügycsoportokon belül az „iktatószámuk 

45.000-től a 0,1,2,3 ügyszám végződés” szövegrészbe, a „4” ügyszám végződés bekerül. 

16. Az Ügyelosztási rend VII.1. pontjában az I. tanácsból „Dr. Sebe Mária tanácselnök” 

kikerül, „Dr. Harangozó Attila tanácselnök” bekerül, a névsorban Dr. Harter Mária 

tanácselnök elé, ezzel egyidejűleg Dr. Hajdu Edit tanácselnök a névsorban Dr. Hajnal Péter 

tanácselnök elé kerül. Továbbá „Dr. Dzsula Marianna mb. kollégiumvezető- helyettes” 

szövegrészből töröljük az „mb.” szövegrészt, Dr. Kurucz Krisztina tanácselnök és Dr. Patyi 

András tanácselnök, elnökhelyettes közé bekerül „Nyírőné dr. Kiss Ildikó tanácselnök”. 

Indokolás 

1. Dr. Tuba István bíró Kúriára történt áthelyezésére tekintettel 2022. június 1. napjától a 

Kúriára történt kirendelése megszűnt, ezért a B.I. tanács kirendelt bíró tagjai közül átkerül 

a tanács tagjai közé. 

2. Dr. Kardos Andrea bírót sikeres pályázatot követő 2022. szeptember 1. napjától történő 

áthelyezésére tekintettel a B. I. tanácsba osztom be, amelyet a Büntető Kollégium 2022. 

július 6-ai ülésén támogatott. 

3. Dr. Sebe Mária tanácselnök bírói jogviszonya 2022. július 18. napjával megszűnik, emiatt 

a B. II. tanácsból a nevét ki kellett vezetni. Tanácselnök asszony B. II. tanácsban 

megüresedő tanácselnöki helyére a B. III. tanácsból dr. Harangozó Attila tanácselnököt 

osztom be, amelyet a Büntető Kollégium 2022. július 6-iki ülésén támogatott. 
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4. Dr. Metzing Márton bíró Kúriára történt áthelyezésére tekintettel 2022. június 1. napjától 

a Kúriára történt kirendelése megszűnt, ezért a B. II. tanács kirendelt bíró tagjai közül 

átkerül a tanács tagjai közé. 

5. Dr. Boros Tibor kirendelt bíró Kúriára történő kirendelése a határozott idő lejártával 2022. 

július 15. napjával megszűnik, ezért indokolt a B. II.  tanácsból a kirendelt bíró 

személyének kivezetése.  

6. Dr. Boros Tibor bírót sikeres pályázatot követő, 2022. szeptember 1. napjától történő 

áthelyezésére tekintettel a B. II. tanácsba osztom be, amelyet a Büntető Kollégium 2022. 

július 6-ai ülésén támogatott. 

7. Dr. Dzsula Marianna sikeres pályázatot követő, 2022. június 1-jei kollégiumvezető-

helyettesi kinevezésére tekintettel az Ügyelosztási rend V.2. pontjában és V. 3 pontjában a 

neve mellől, a kollégiumvezető-helyettesi igazgatási feladatokat ellátó bíró szövegrészt 

törölni kellett és helyébe a kollégiumvezető-helyettes szövegrészt be kellett írni. 

8. Dr. Kiss Gabriella kirendelt bíró Kúriára történő kirendelése a határozott idő lejártával 

2022. július 15. napjával megszűnik, ezért indokolt a P. II. tanácsból a kirendelt bíró 

személyének kivezetése.  

9. Dr. Kövesné dr. Kósa Zsuzsanna 2022. szeptember 1. napjától igazgatási feladatokkal 

történő megbízására tekintettel indokolt a P. II. tanácsban a tanácselnökök között, a neve 

mellett mb. tanácselnök jelzéssel szerepeltetni. 

10. Dr. Darákné dr. Nagy Szilvia bírót sikeres pályázatot követő 2022. szeptember 1. napjától 

történő áthelyezésére tekintettel a P. II. tanács tagjai közé osztom be, amit a Polgári 

Kollégium 2022. július 4-ei ülésén támogatott. 

11. Dr. Bajnok István bírót, sikeres pályázatot követő 2022. szeptember 1. napjától történő 

áthelyezésére tekintettel a P. VI. tanács tagjai közé osztom be, amit a Polgári Kollégium 

2022. július 4-ei ülésén támogatott.  

12. Véghné dr. Szabó Zsuzsanna bírót, sikeres pályázatot követő 2022. szeptember 1. napjától 

történő áthelyezésére tekintettel a P. V. tanács tagjai közé osztom be, amit a Polgári 

Kollégium 2022. július 4-ei ülésén támogatott.  

13. Dr. Drávecz Margit kirendelt bíró Kúriára történő kirendelése a határozott idő lejártával 

2022. július 15. napjával megszűnik, ezért indokolt a K. V. tanácsból a kirendelt bíró 

személyének kivezetése.  

14. Dr. Stumpf-Rádai Ágota kirendelt bíró Kúriára történő kirendelése a határozott idő 

lejártával 2022. július 15. napjával megszűnik, ezért indokolt a K. VII. tanácsból a kirendelt 

bíró személyének kivezetése.  
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15. A K.VII. tanácsba a közszolgálati, társadalombiztosítási és munkaügyi hatósági ügyek 

intézésének támogatása érdekében beosztott kirendelt bíró (Dr. Stumpf-Rádai Ágota) 

kirendelése a határozott idő lejártával, 2022. július 15. napjával megszűnik. Így, az ilyen 

ügyeket intéző tanácsok között indokolt az ügyek arányos felosztása, öt-öt 

számvégződéssel, a jelenlegi hat-négyes arányhoz képest, oly módon, hogy a 0-tól 4-ig 

ügyszámvégződésű ügyeket a K.III. tanács, az 5-től 9-ig ügyszámvégződésű ügyeket a 

K.VII. tanács intézze.  

16. Dr. Dzsula Marianna kollégiumvezető-helyettesi, dr. Harangozó Attila, valamint Nyírőné 

dr. Kiss Ildikó tanácselnöki kinevezésére, valamint dr. Sebe Mária tanácselnök 

nyugállományba vonulására tekintettel szükségessé vált az I.  Jogegységi Panasz Tanács 

személyi összetételének módosítása. A módosítást a Büntető, a Közigazgatási és a Polgári 

Kollégium is támogatta a július 4-én, 6-án, illetve 11-én tartott ülésén. 

Záradék 

Az Ügyelosztási rend 2022. szeptember 1-jétől hatályos, fentiek szerinti módosítását a Kúria 

Polgári Kollégiuma a 2022. július 4-ei kollégiumi ülésén egyhangúlag elfogadta, a Büntető 

Kollégium 2022. július 6-ai kollégiumi ülésén egyhangúlag elfogadta, a Közigazgatási 

Kollégium 2022. július 11-ei kollégiumi ülésén egyhangúan elfogadta.  

 

A Bírói Tanács 2022. július 11-én kelt határozata szerint egyetért a Kúria 2022. szeptember 1. 

napjától hatályos ügyelosztási rendjével. 

 

 

Budapest, 2022. július 29. 

 

 

 Dr. Varga Zs. András s.k. 

 

 

 

 

 

 


