A KÚRIA ELNÖKE

2022.El.III.A.2.
A Kúria 2022. január 1-től hatályos Ügyelosztási rendjének módosítása 2022. május 15.
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
Büntető Kollégiuma vezetőjének, valamint Polgári Kollégiuma vezetőjének javaslatára, a Kúria
Bírói Tanácsa egyetértésével és a Kúria Büntető Kollégiuma és Polgári Kollégiuma
támogatásával 2022. május 15. 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. tanácshoz kirendelt bírók vonatkozásában

2022. május 15. napjától aszerint módosul, hogy a „Dr. Szelényiné dr. Roszik Erzsébet
(2021.09.01-2022.07.15.)” szövegrész kikerül. Ugyanennél a tanácsnál Dr. Tuba István bíró
neve után a zárójelben szereplő „2022.03.31.” szövegrész helyébe a ”2022.07.15.” szövegrész
kerül.
2.

Az Ügyelosztási rend IV.6.1. pontjában a B.III. tanács tagjai közül „Dr. Harangozó

Attila” átkerül a tanács tanácselnökei közé, ezzel egyidejűleg a tanács tagjai közül kikerül.
3.

Az Ügyelosztási rend IV.6.1. pontjában a B.III. tanács kiegészül „Dr. Idzigné dr. Novák

Marianna Csilla” bíróval.
4.

Az Ügyelosztási rend V.4. pontja második mondata helyébe 2022. május 15-től a

következő rendelkezés lép: „A munkaügyi pereket a P.VIII. tanács intézi.”
5.

Az Ügyelosztási rend V.6.1. pontja a P.II. tanácshoz kirendelt bíró vonatkozásában

2022. május 15-től a következők szerint módosul: „Dr. Kiss Gabriella (2022.07.15-ig).”
6.

Az Ügyelosztási rend V.6.1. pontja a P.II. tanács által intézett ügycsoportok és az V.6.1.

pontja a P.IV. tanács által intézett ügycsoportok vonatkozásában 2022. május 15-től aszerint
módosul, hogy onnan törlésre kerül a „Munkaügyi perek” ügycsoport.
7.

Az Ügyelosztási rend V.6.1. pontja a P.III. tanácshoz kirendelt bíró vonatkozásában

2022. május 15- tól aszerint módosul, hogy a tanácsnál nincs kirendelt bíró, az V.6.1. pontja a
P.III. tanács által intézett ügycsoportok köre pedig a következőkkel egészül ki: „Vegyes kötelmi
ügyek, Dologi jogi perek, Öröklési jogviták”.

8.

Az Ügyelosztási rend V.6.1. pontja P. II. tanács szövegrészében Nyírőné dr. Kiss Ildikó

neve mellől az „mb.” toldat, a P.VI. tanács szövegéből „Dr. Vezekényi Ursula” kikerül.
9.

Az Ügyelosztási rend V.6.1. pontjából 2022. május 15-től a P.VII. és a P.VIII.

tanácsokra vonatkozó rendelkezés hatályát veszti, egyidejűleg a V.6.1. pont a következőkkel
egészül ki:
P.VIII. tanács
Tanácselnök

Dr. Hajdu Edit
Dr. Stark Marianna
Dr. Suba Ildikó*

Tanács tagjai

Dr. Mészárosné dr. Szabó Zsuzsanna
Szolnokiné dr. Csernay Krisztina
Dr. Tánczos Rita

Kirendelt bíró

-

Intézett ügycsoportok

Munkaügyi perek
Egyéb fellebbezett ügyek
Eljáró bíróság kijelölése iránti ügyek

* Időlegesen közigazgatási ügyeket intéz.
10.

Az Ügyelosztási rend V.6.2. pontja 2022. május 15-től a következő g) ponttal egészül

ki: „P.VIII. tanácsot helyettesítik a P.II. és P.IV. tanács munkaügyi ügyekben eljáró bírái”.
11.

Az Ügyelosztási rend V.6.2. pont b) és d) pontjából az „és a munkaügyi perekben a

P.IV. tanács”, illetve „és a munkaügyi perekben a P.II. tanács” szövegrész 2022. május 15-ével
hatályát veszti.
12.

Az Ügyelosztási rend VI.6.1. pontjából a K.VIII. tanácsra vonatkozó rendelkezések

2022. május 15-ével hatályukat vesztik.
Indokolás
1.

Dr. Szelényiné dr. Roszik Erzsébet kirendelt bíró kirendelése kérelmére 2022. május 15.

napjával megszűnik, ezért indokolt az Ügyelosztási rend IV.6.1. pontja B.I. tanácsból a
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kirendelt bíró személyének kivezetése. Dr. Tuba István bíró Kúriára történő kirendelését az
Országos Bírósági Hivatal elnöke 2022. július 15-éig meghosszabbította.
2.

Dr. Harangozó Attila bíró sikeres pályázatot követően 2022. május 1. napjától

tanácselnökként látja el feladatait a B.III. tanácsban. Pályázatát a Büntető Kollégium 2022. 04.
27-iki ülésén véleményezte és az érintett tartózkodása mellett egyhangúlag támogatta.
3.

Dr. Idzigné dr. Novák Marianna Csilla kúriai bíró Fővárosi Törvényszékre történő

kirendelése kérelmére 2022. május 1. napjával megszűnt, ezért a Kúria elnöke a B.III. tanácsba
történő beosztásáról döntött, amit a Büntető Kollégium 2022. április 27-ei ülésén támogatott.
4.

A Polgári Kollégiumon belül önálló részkollégiumként működik a munkaügyi szakág.

Ennek tagjai két külön, polgári ügyeket is tárgyaló tanácsban (P.II. és P.IV.) bírálják el a
munkaügyi pereket is, amelyekben speciális anyagi jogi és eljárásjogi szabályokat kell
alkalmazni. A jogegység biztosítása azt indokolja, hogy a munkaügyek elbírálására egy
tanácsban kerüljön sor. Amennyiben ezek az ügyek kikerülnek a jelentős ügytehernek kitett
P.II. és P.IV. tanács referádájából, úgy e tanácsok tanácselnökei mentesülnek a munkaügyi
tárgyalásokon való részvétel kötelezettsége alól. A munkaügyi perekre vonatkozó átalakítás
összefügg azzal is, hogy a Közigazgatási Kollégium bírái a vonatkozó perrendi szabályok okán
főszabályként már öttagú tanácsban járnak el. Ennek a megoldásnak a bevezetése fokozatosan
a Büntető és a Polgári Kollégiumban is indokolt lesz, amit már ez a módosítás is előkészít.
5.

Az ügyteher arányosítása érdekében szükséges, hogy a P.VIII. tanács a munkaügyek

mellett a fellebbezett polgári ügyek elbírálásában is részt vegyen. Mindezekre figyelemmel
indokolt módosítani a Kúria 2022. január 1-jétől hatályos Ügyelosztási rendjének V.4., V.6.1.
és V.6.2. pontjait. Ezzel a módosítással az Ügyelosztási rend V.6.1. pontjának a P.VII. és
P.VIII. tanácsra vonatkozó korábbi rendelkezései hatályukat vesztik, figyelemmel arra is, hogy
az e két tanácsban ítélkező bírók kirendelése 2022. február 14-én lejárt, mindkét tanács
befejezte a rá kiosztott ügyeket.
6.

A Kúria 2022. január 1-től hatályos Ügyelosztási rendje V.6.1. pontja szerint dr. Kiss

Gabriella bíró 2022. 07. 15-ig fél kiosztásban ítélkezik mind a P.II., mind a P.III. tanácsban. A
P.II. tanács leterheltsége azt indokolja, hogy a kirendelt bíró csak e tanácsnál végezzen ítélkező
tevékenységet.
7.

Az ügyteher arányosítása érdekében indokolt, hogy a P.II. és P.VI. tanács által intézett

ügytípusok egy részével kiegészüljön a P.III. tanács referádája.
8.

A P. II. tanácsba sikeres tanácselnöki pályázat eredményeképpen tanácselnöki

kinevezést kapott Nyírőné dr. Kiss Ildikó, így neve mellől a megbízásra utaló toldatot törölni
kellett. Dr. Vezekényi Ursula tanácselnök bírói szolgálati jogviszonya 2022. március 17.
napjával megszűnt, emiatt a tanácsból a nevét ki kellett vezetni.
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9.

Az Ügyelosztási rend VI.6.1. pontja határozott idejű rendelkezést tartalmazott, melynek

értelmében 2021.10.01.-2022.02.28. között a Polgári Kollégiumból kijelöléssel K.VIII. szám
alatt az ott meghatározott ügycsoportokban az ide beosztott bírók ítélkeztek. A határozott idő
lejártával a tanács működése megszűnt, ezért a tanácsra vonatkozó szövegrész formális
hatályon kívül helyezése is indokolt.
Záradék
Az Ügyelosztási rend 2022. május 15-től hatályos, fentiek szerinti módosítását a véleményezési
jogkörébe tartozó kérdésben a Kúria Büntető Kollégiuma a 2022. április 27-ei kollégiumi
ülésén ellenszavazat nélkül támogatta, a Kúria Polgári Kollégiuma a 2022. május 9-ei
kollégiumi ülésén 44 támogató szavazattal 1 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett támogatta.
A tanácselnöki kinevezések alapjául szolgáló pályázatokat a pályázati eljárásban a Büntető
Kollégium a 2022. április 27-ei kollégiumi ülésén, a Polgári Kollégium a 2022. május 9-ei
kollégiumi ülésén véleményezte és a kinevezéseket támogatta.
A Bírói Tanács 2022. május 11. kelt határozata szerint egyetért a Kúria ügyelosztási rendjének
2022. május 15. napjától hatályos módosításával.
Budapest, 2022. május 13.
Dr. Varga Zs. András s.k.
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