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A Kúria 2022. január 1-től hatályos Ügyelosztási rendjének módosítása 2022. március 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 Ügyelosztási rendjét, a Kúria
Közigazgatási Kollégiuma vezetőjének javaslatára, a Kúria Bírói Tanácsa egyetértésével és a
Kúria Közigazgatási Kollégiuma támogatásával 2022. március 1. napjától az alábbiak szerint
módosítom és elrendelem jelen Ügyelosztási rend módosítás, valamint az egységes szerkezetbe
foglalt Ügyelosztási rend közzétételét a Kúria honlapján.
1. A Kúria 2022. január 1-től hatályos Ügyelosztási rendjének VI. 4. pont ötödik bekezdése
helyébe 2022. március 1-től a következő rendelkezés lép:
„A Kúria öt hivatásos bíróból álló tanácsban jár el. Ha az ügy jellege ezt indokolja, az öt
hivatásos bíróból álló tanács legfeljebb két tagja olyan hivatásos bíró lehet, aki közigazgatási
ügyben eljáró bírónak nincs kijelölve. A tanács elnöke kivételesen az ügy elbírálását három
hivatásos bíróból álló tanács elé utalhatja. [Kp. 8. § (6) bekezdés]. Külön jogszabály
rendelkezése esetén – így a Ve. 229. § (2) bekezdése szerinti eljárásokban – a Kúria háromtagú
tanácsban jár el. Ilyen esetben az ítélkező tanácsok 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.
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.”
2. A Kúria 2022. január 1-től hatályos Ügyelosztási rendjének VI. 4. pont tizedik bekezdése
után 2022. március 1-től a következő rendelkezés kerül:
„Ha az ítélkező tanácsok előtt folyamatban lévő választási ügyek száma 3 napon keresztül a
kollégium átlagában tanácsonként a 9-et meghaladja, a kollégiumvezető javaslatára – a tanács
elnökeinek egyetértésével – a tanácsokba előadóként további kijelölt kúriai bíró beosztására
kerülhet sor.”
Indokolás
1. A Kúria 2022. január 1-től hatályos Ügyelosztási rendjének VI. 4. pont ötödik bekezdésének
kiegészítését és módosítását a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a
továbbiakban: Kp.) 8. § (6) bekezdésének az egyes büntetőjogi tárgyú és ehhez
kapcsolódóan egyéb törvények módosításáról szóló 2021. évi CXXXIV. törvény 154. §-ával
2022. március 1-i hatályba lépéssel történt módosítása indokolja.
A jelenlegi módosítással érintett bekezdés 2022, március 1-ig hatályos szabálya az öttagú
igazgatási tanácsokon belüli háromtagú ítélkező tanácsok működését szabályozza, rögzítve,

hogy a tanácsokon belüli ítélkező tanácsok főszabály szerint a két tanácselnökből és az ügy
előadó bírójából állnak. A 2022. március 1-től hatályba lépő Kp. 8. § (6) bekezdése alapján
az elsődleges szabály szerint a Kúria öt hivatásos bíróból álló tanácsban jár el. A módosítás
ezt a törvényi szabályt jeleníti meg. A módosítás megtartja a három tagú tanács vonatkozó
szabályokat, hiszen külön jogszabály rendelkezése esetén – így a választási eljárásról szóló
2013. évi XXXVI. törvény 229. § (2) bekezdése szerinti eljárásokban is – a Kúria
háromtagú tanácsban jár el. A választási és népszavazási ügyekre az Ügyelosztási rend
külön rendelkezéseket tartalmaz, melyeket a módosítás nem érint. A módosuló ötödik
bekezdésben változatlanul maradnak azok a rendelkezések, melyek arra az esetre
vonatkoznak, ha a tanácshoz kettőnél több tanácselnök vagy háromnál több bíró van
beosztva.
2. A módosítás 2. pontja a választási ítélkezésre nézve tartalmaz egy, az ítélkező tanácsok
tehermentesítését lehetővé tevő, a tanácsok számát, a választási ügyek tanácsok közötti
kiosztásának általános és automatikus szabályát, továbbá a tanácselnököket a tanács
vezetésében és a választási ítélkezésben megillető jogköreit nem érintő rendelkezést.
Eszerint a választási ügyek tartósan rendkívül magas száma esetén, amennyiben az ítélkező
tanácsokban három egymást követő napon keresztül, a kollégium átlagában tanácsonként
kilenc ügy van folyamatban, lehetőség nyílik további kúriai bírók beosztására. Az öttagú
tanácsonként átlagban kilenc folyamatban lévő ügy, figyelembe véve a három napos
befejezési határidőt is, a kollégium egészét tekintve, a három napra számítva igen nagy
számú folyamatban lévő ügyet, míg előadó bírók átlagában a három napon át összesen
kilenc folyamatban lévő ügyet jelent, mely több napon keresztül már olyan terhelést mutat,
aminek enyhítésére további előadó bírók bevonására szükség lehet. A további kúriai bírók
bevonása olyan lehetőség, melyhez a kollégiumvezető javaslata és az érintett tanács
tanácselnökeinek egyetértése szükséges.
Záradék
Az Ügyelosztási rend 2022. március 1-től hatályos, fentiek szerinti módosítását a Kúria
Közigazgatási Kollégiuma a 2022. február 10-ei kollégiumi ülésén 45 támogató szavazattal 1
ellenszavazat mellett támogatta.
A Bírói Tanács 2022. február 14-én kelt határozata szerint egyetért a Kúria 2022. március 1.
napjától hatályos ügyelosztási rendjével.
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