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ELNÖKI KÖSZÖNTŐ

Az olvasóhoz.

E zsebkönyv olyanra vállalkozik, amiben a legnagyobb a hiány: érthe-
tő, követhető módon, ugyanakkor kellő alapossággal mutatja be, mi-
ért tekintjük Magyarországot jogállamnak, milyen hatalommal élnek 
a bíróságok, mire szolgál a bírói függetlenség, melyek azok a vívmá-
nyok, amelyeket elődeinknek köszönhetünk az igazságszolgáltatásban. 
Továbbá szemléletesen leírja, mi a Kúria dolga.

Az igazságot persze nem lehet „rőfre mérni”, de feltételeit és ismérveit, 
lényegét meg lehet mutatni. 

Ezen a téren azt remélem, hogy e holland mintára, de a Kúrián dol-
gozó munkatársaim szakmai műhelyében készült zsebkönyv lesz a pre-
cedens!

Forgassák haszonnal!

Budapest, 2020. szeptember 25.
 

Dr. Darák Péter
A Kúria elnöke
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A PIKTOGRAMOKRÓL
 
A zsebkönyv egyes fejezeteiben az olvasó különböző színes piktogra-
mokkal, illetve a piktogramok mellett olyan szövegdobozokkal talál-
kozhat, amelyek pluszinformációt nyújtanak a fejezetekben kifejtettek 
mellett. A kiadványban az alábbi kis jelek találhatók:

E piktogram alatt a témához kapcsolódó pluszinformáció 
található, amely kiegészíti a fejezet tartalmát. 

A példa piktogram azt jelzi, hogy konkrét témával illuszt-
ráljuk a főszövegben kifejtett gondolatokat, információkat.

A kitekintés azt jelenti, hogy külföldi példával, nemzetközi 
gyakorlattal vagy tágabb persepktívában megjelenített gondo-
lattal gazdagodhat az olvasó.

Elő az okostelefonokkal! A QR-kódok hasznos információt 
tartalmazó weboldalakra, internetes videókhoz, lényeges on-
line tartalmakhoz vezetik az érdeklődőt.
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1. A JOG ÁLLAMA – JOGÁLLAM 

Mi a jogállam?
Hatalommegosztás – a hatalmi funkciók szétválasztása
Az Országgyűlés mint törvényhozó hatalom 
A Kormány mint végrehajtó hatalom
A bíróságok mint az igazságszolgáltatás hatalmi ága
Bírói függetlenség

A bírói hatalom eredete és a bírói függetlenség alakulása a 
feudális államtól a reformkorig
Reformkori vívmányok és a független bíráskodás alapjai
Bírói függetlenség a Magyar Népköztársaság időszakában 
A mai bírósági szervezetrendszer
A bíróság szervezet függetlensége
Az ítélkező bíró függetlensége

„Jogállam”. Oly sokszor halljuk, olvassuk ezt a kifejezést. De mit is 
jelent valójában?

Ez a kérdés hasonló ahhoz, mintha azt kérdeznénk: mi a költészet?

„A költészet teljes megértéséhez ismernünk kell a versmértéket, a rímet, a 
költői nyelvet, majd fel kell tennünk két kérdést:
1. Mily művészien fogalmazódik meg a vers témája?
2. Mennyire jelentős ez a téma?
Az első kérdés a vers formájára vonatkozik, a második a jelentőségére. E 
két kérdést megválaszolván már viszonylag könnyen megállapíthatjuk a 
vers értékét. Ha a formai tökélyt a grafikon vízszintes tengelyén mérjük, a 
jelentőségét pedig a függőlegesen, akkor e koordináták világosan láthatóvá 
teszik, mennyire értékes az adott vers. Például egy Byron-szonett ma-
gas értéket érhet el függőlegesen, ám vízszintesen csupán közepeset. Egy 
Shakespeare-szonett ellenben vitathatatlanul magas értéket ér el mind 
vízszintesen, mind függőlegesen. A kettő által összefogott terület nagysága 
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bizonyítja a költői mű nagyságát. E kötet verseit olvasva alkalmazzák ezt 
az értékelési módszert, minél kisebb nehézséget jelent majd a művek esze-
rinti értékelése, annál inkább fogják majd élvezni és érteni a költészetet.” 

A fenti sorokat a Tom Schulman forgatókönyvéből készült, Peter Weir 
által rendezett Holt költők társasága (Dead Poets’ Society, 1989) című 
filmből idéztük. Az 1950-es években, egy konzervatív szellemiségű 
amerikai középiskolában rendszeresített szöveggyűjtemény bevezetője 
tartalmazza az előbbi sarkos megfogalmazást a költészet értelmezése-
ként. A főszereplő, John Keating, az angol irodalom új tanára (Robin 
Williams zseniális alakítása) ennek felolvastatása után meglepő mód-
szerrel magyarázza el diákjainak, hogy mennyire nem azon múlik egy 
vers nagyszerűsége, hogy mekkora területet fed le annak formai színvo-
nala és jelentősége két egymásra merőleges tengelyen ábrázolva.

Valóban ez lenne a költészet megértésének módszere? Lehet vajon a 
művészetet ilyen módon „rőfre mérni”? Egészen biztosan nem!

A költészet fogalmához és valódi értelmének megértéséhez hasonlóan a 
jogállam fogalmát sem lehet egyszerűen definiálni vagy éles határvona-
lakkal körberajzolni. Még körülírni is bonyolult. Ahogyan a költészet 
eszköztára a vers, a versmérték, a rím, avagy a költői nyelvezet, maga a 
költészet mégsem érthető meg ezek egyszerű ismerete mellett. Ugyanígy 
a jogállam egyes ismérvei, mint a szabad választások, a bírói független-
ség, a hatalmi ágak elválasztása vagy a törvény előtti egyenlőség is csu-
pán alkotóelemei annak a minden életviszonyt alapjaiban meghatározó 
államszervezeti modellnek, amelyet összességében jogállamnak hívunk.

Éppen ezért a továbbiakban a jogállam fogalmának pontos, 
definíciószerű meghatározása helyett inkább arra törekszünk, hogy 
kialakulásának egyes lépcsőin előrehaladva, a mai modern jogállam 
legfőbb jellemzőin keresztül mutassuk meg lényegét, jelentőségét.
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Mi a jogállam?

A jogállamiság eszméje a polgári átalakulás időszakára nyúlik vissza, 
amikor a polgárság a feudális önkény megszüntetése érdekében alapve-
tő garanciák kiépítésére törekedett. Ezen küzdelmek jegyében szület-
tek meg azok az elvek, amelyeknek történelmi gyökereik vannak, de 
ma is meghatározók.1 A nyugati országok eltérő jogfejlődése eltérő 
alapokon határozta meg a jogállami kereteket, végső soron azonban 
mind ugyanazt a célt szolgálták: a jogszabályok uralmának biztosítását.

Az angolszász hagyományok 
alapján a rule of law, azaz a jog 
uralma, tehát a joguralom abban 
érhető tetten, hogy a precedens-
jogi keretben – ahol az írott jog 
helyett az egyes bírói döntések 
mint precedensek szabályozzák az 
életviszonyokat a tételes jogi ren-
delkezések helyett – az eljáró bíró 
a korábbi bírói döntésekre, azon 
belül is a bírói döntés észszerű-
ségére (reason) hivatkozhat. Így 
a döntés alapját nem egy tételes 
jogszabály, hanem a jogi-jogá-
szi racionalitás (ratio decidendi) 
határozza meg.2 Ez pedig bizto-
sítja a common law (szokásjog) 
alapján ítélkező bíró elsőbbségét 
a politikai hatalomgyakorlással 
szemben.3 Így a brit alkotmány 
nem egy tételes jogszabályként 
született meg, hanem a releváns 
(lényeges, meghatározó) ítéletek, jognyilatkozatok és törvények gyűj-
teménye.4 Albert Venn Dicey (1835–1922) szerint a joguralom felté-
tele, hogy a kormánynak ne legyen önkényes hatalma, a törvény előtt 

„Ahogy az abszolút kormányzatokban a 
Király a törvény, úgy a szabad országok-
ban a törvénynek kell a Királynak lennie; 
más uralkodó nem lehet.”
(Thomas Paine: Common Sense, 1776)
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mindenki egyenlő, az alkotmány pedig az egyéni jogokért folytatott 
küzdelem eredménye.5 A mindenki felett uralkodó jog kialakulásában 
pedig a bírói hatalom tevékenyen részt vett.

Ezzel szemben a francia jogállam (état de droit) fogalom egészen más utat 
járt be. Míg az angol common law a bírák számára nagyobb szabadsá-
got biztosított, a francia bíróságok nem tudták érdemben korlátozni az 
uralkodói hatalomgyakorlást, inkább beépültek a bürokratikus állam-
apparátusba. A francia forradalom előtt a bírói hivatalok a vagyonos 
nemesség és polgárság számára megvásárolhatók voltak, így az 1789-es 
francia forradalmat követően az újonnan alakult társadalmi értékrend 
szerinti polgárság nem bízott a bírákban és a bírósági rendszerben.  
A hatalommegosztás elve (részletesen lásd a következő alcímben) alap-
ján a bíróság mint elkülönült hatalmi ág a jogalkotásba (szemben az 
angol mintával) még ítéleteiken keresztül sem szólhatott bele, felada-
tuk a „törvények szájaként” csakis a jogalkalmazásra korlátozódott.6 

A német Rechtsstaat (jogállam) elmélete a jogállammal a rendőrál-
lamot (Polizeistaat) állítja szembe. A jogállam fogalmát Robert von 
Mohl (1799–1875) annak tartalmi követelményei szerint határozza 
meg. Szerinte a jogállam az értelem vezette állam, amely fenntartja 
önnön rendjét és lehetővé teszi az észszerű emberi célok elérését.7 Mohl 
összegyűjtötte, hogy egy jogállam polgárait milyen jogok illetik meg. 
Ilyen többek között a gondolat közlésének szabadsága, az egyesülési 
jog, a közügyekben való részvétel joga, a vallásszabadság vagy épp a 
szabad mozgás joga, illetve a törvény előtti egyenlőség. Ezeket hívjuk 
első generációs szabadságjogoknak.8 A jogállamiság fogalmat a német 
liberalizmus államelmélete használta először, elemei azonban már a 
kanti észjogban felfedezhetők. A kanti jogfilozófiában ugyanis a jog-
államiságnak erkölcsi tartalma van, akkor beszélhetünk jogállamról, 
ha a jog szabályai az ész, az erkölcs követelményének megfelelnek.  
A jogállamiság eszméjét megtestesítő „polgári jogi állapot” a minden 
embert megillető szabadság és a minden alattvalóra kiterjedő egyenlő-
ség mellett a minden polgárt megillető függetlenségre épül.9
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Hazánkban a jogállam fogalmának kialakítására, a fogalom tartalmi eleme-
inek meghatározására a fenti történeti előzmények is hatást gyakoroltak. A 
jogállamiság elve nem a rendszerváltást követően jelent meg először. Egyed 
István (1889–1966) szerint „a  jogérzet minden emberrel együtt születik 
s csak a jogok tisztelete képes fenntartani társadalmat. […] A joguralmat 
fenyegető veszélyeket úgy lehet megelőzni, ha a  jog szabályai világosak, 
kimerítőek, kétséget nem hagynak; ha a jogszabályokhoz megfelelő követ-
kezmények (szankciók) vannak fűzve (lex perfecta); ha megfelelő rendészeti 
intézmények állnak rendelkezésre a sérelmek elhárítására; végre, ha az állam 
hatóságai és közegei szükség esetében gyorsan és biztosan közbelépnek.”10 
Egyed már 1943-ban hangsúlyozta, hogy a jogállam egyik legfontosabb 
kritériuma a közjogi bíráskodás, tehát az alkotmánybíráskodás megléte. 

A jogtudomány mai megközelítésében Tamás András szerint a jogál-
lam német eredetű értékkategóriaként született, amely általános értel-
mezési elvvé, végül normatív fogalommá vált. Ezen normatív fogalom-
nak tíz jogi elv képezi a részét.

Ezek:
1.  a jogrendszer hierarchikusan épül fel, a csúcsán az alkotmánnyal; 
2.  a törvényalkotás alkotmányos rendhez kötött, tehát az alkotmány 

meghatározza, hogy ki, hogyan, milyen formában és milyen tarta-
lommal alkothat jogszabályt; 

3.  a törvényalkotás tárgyköreit törvény rögzíti, tehát bizonyos alap-
vető kérdésekről csak törvényben lehet rendelkezni; 

4.  a jogszabályok visszaható hatályának tilalma, tehát a jogszabályt 
csak a jövőre nézve lehet alkotni, a hatálybalépését megelőző időre 
hátrányos hatása nem lehet;

5.  a jognak biztosítania kell az alapvető jogokat (ilyen pl. az élethez 
vagy a tulajdonhoz való jogunk);

6.  a kormányzás és a közigazgatás a törvénynek alávetve működik, 
eljárásuk nem lehet jogsértő;

7.  a jogbiztonság követelménye, amely azt biztosítja, hogy az egyént 
megillető jogok kikényszeríthetők legyenek, végső soron akár bí-
rói úton is;
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8.  a közigazgatási jogviszonyokban az alanyi jogokat a közigazga-
tási bíráskodás biztosítja, mely a közigazgatás tényleges bírósági 
kontrollját jelenti; 

9.  az igazságszolgáltatásban az egyént megilleti a bizalom elve, az 
állam nem tekinthet rá úgy, mint potenciális jogsértőre, ártat-
lanságát vélelmezni kell;

10.  az alkotmányosság biztosítékát az alkotmánybíráskodás jelenti.11

Petrétei József az Alkotmánybíróság határozataira támaszkodva a 
jogállamiság négy vonatkozását különíti el: a jogállam és közhatalom 
vonatkozásban azt hangsúlyozza, hogy a közhatalom csak 
demokratikus legitimáció alapján (törvényes, szabad és demokratikus 
módon megválasztott hatalomgyakorlók útján), átlátható módon és 
alkotmánybeli korlátozottság szerint gyakorolható. A jogállam és 
a hatalommegosztás kapcsán kimondja, hogy a hatalom nem kon-
centrálódhat, a törvényhozó, a végrehajtó és a bírói hatalmi ágaknak 
egymástól – az előbbieknek legalább hatásköri szinten, az utóbbinak 
ténylegesen – elkülönülten kell működnie. A jogállam és a jogalkotás 
vonatkozásban kiemelt követelmény a szabályok megismerhetősége, 
az új rendelkezésekre való felkészüléshez kellő idő biztosítása, és a 
jogalkotási korlátok betartása. A jogállam és a jogbiztonság kapcso-
latát illetően pedig kiemelten fontosnak tartja a jogszabályok kiszá-
míthatóságát, azt, hogy az adott szabály megszegése milyen követ-
kezménnyel járhat (jogkövetkezmények előreláthatósága), illetve a 
szerzett jogok védelmét.12

Ezen értelmezések a korábban hatályos Alkotmányon (1989. október 
23. – 2011. december 31.) alapulnak, de a 2012. január 1. napjá-
tól ennek helyébe lépett új alkotmány, Magyarország Alaptörvénye 
rendszerében továbbra is érvényesek. 

A jogállam fogalmának további értelmezésére törekszik az Alkot-
mánybíróság is. Ismérvei közt állapítja meg, hogy az államhatalom 
gyakorlására egyetlen tényező sem rendelkezik kizárólagos ellenőrzés 
nélküli hatalommal. 
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Érdemes megemlíteni az Alkotmánybíróság néhány lényeges meg-
állapítását:

A jogállamban a közhatalom gyakorlásának szigorúan és egyértel-
műen meghatározott rendje van, az egyéni szabadságjogok lehető 
legtágabb védelme mellett [48/1991. (IX. 26.) AB határozat]. A köz-
hatalommal rendelkező szervek a jog által meghatározott szervezeti 
keretek között, a jog által megállapított működési rendben, a jog ál-
tal a polgárok számára megismerhető és kiszámítható módon szabá-
lyozott korlátok között fejtik ki a tevékenységüket [56/1991. (XI. 8.) 
AB határozat]. A jogállamiság leglényegesebb eleme a jogbiztonság, 
amely egyben a szerzett jogok védelmének elvi alapja [43/1995. (VI. 
30.) AB határozat]. A jogbiztonság mint jogállami ismérv kapcsán az 
Alkotmánybíróság megállapította, a jogbiztonság megköveteli, hogy 
az állampolgárok jogait és kötelességeit a törvényben megszabott 
módon kihirdetett és bárki számára hozzáférhető jogszabályok sza-
bályozzák; meglegyen a tényleges lehetőség arra, hogy a jogalanyok 
magatartásukat a jog előírásaihoz tudják igazítani, ennek érdekében 
a jogszabályok a kihirdetésüket megelőző időre nézve ne állapítsanak 
meg kötelezettséget, illetőleg valamely jogszerű magatartást vissza-
menőleges érvénnyel ne minősítsenek jogellenesnek [25/1992. (IV. 
30.) AB határozat]. A jogszabályoknak a keletkezésüktől függetlenül 
meg kell felelniük az Alkotmánynak [11/1992. (III. 5.) AB hatá-
rozat]. Az állam csak korlátozott módon avatkozhat bele a jogala-
nyok viszonyaiba [32/1991. (VI. 6.) AB határozat], a jogbiztonság 
nemcsak a normák egyértelműségét, hanem az egyes jogintézmények 
kiszámítható működését is jelenti [9/1992. (I. 30.) AB határozat]. 
A közhatalmi eljárások során nem kerülhet sor önkényes döntések-
re [35/1994. (VI. 24.) AB határozat], ezt biztosítja az alkotmányos 
szerveknek (a Kormány, az Országgyűlés, az Önkormányzatok stb.) 
együttműködési kötelezettsége [8/1992. (I. 30.) AB határozat]. A 
közhatalom-gyakorlásnak demokratikus legitimáción kell alapulnia 
[16/1998. (V. 8.) AB határozat]. A büntetőhatalom alkotmányos 
korlátok közötti jogosítvány [49/1998. (XI. 27.) AB határozat].
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Az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdése deklarálja, hogy „Magyar-
ország független, demokratikus jogállam”. Az Alkotmánybíróság 
ezen rendelkezésből vezette le az alkotmány kizárólagosságának és 
egyértelműségének követelményét, miszerint nem lehet vita tárgya 
az, hogy mi a hatályos Alaptörvény, illetve az, hogy valamely jog-
szabály/jogszabályi rendelkezés az Alaptörvény része-e. Ugyanezen 
Alkotmánybírósági határozat mondja ki azt is, hogy az Alaptörvény 
normaszövegét kiegészítő vagy azt módosító rendelkezéseknek be 
kell épülniük az Alaptörvény normaszövegébe (beépülési parancs) és 
az alkotmányban csak alkotmányszintű vagy alkotmány jellegű sza-
bályok helyezhetők el. 

Az Alaptörvény módosításai tehát nem eredményezhetnek felold-
hatatlan ellentmondást az Alaptörvényben. A tartalmi és szerkezeti 
koherencia az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdéséből fakadó jogál-
lami követelmény, amelyet az alkotmányozónak kell biztosítania. 
[45/2012. (XII. 29.) AB határozat].

A fenti fogalmi ismérvek csokorba gyűjtésével nyerhetünk tehát be-
tekintést abba, hogy a jogállam – amely magában foglalja a minket 
körülvevő államapparátus és intézményrendszer működésének sza-
bályait, a közhatalom gyakorlásának módját, az egyén és az állam 
viszonyát, valamint az egyén alapvető jogait – milyen ismérveken és 
sajátosságokon keresztül írható le. Bár jelen könyvünk –  a beveze-
tőben írtakra figyelemmel – nem vállalkozhat arra, hogy a jogállam 
definícióját meghatározza, az eddigiek Egyed István szavait idézve az 
alábbiak szerint foglalhatók össze:

„A jogállam elnevezést az olyan államra lehet alkalmazni, melyben 
a jog uralkodik. Tehát nem az államfő, az egyes osztályok vagy ha-
tóságok szeszélye irányítja az állam és közegei magatartását, hanem 
kizárólag a törvényekben és más törvényes jogszabályokban kifejezett 
államakarat.”13
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Hatalommegosztás – a hatalmi funkciók szétválasztása

A modern közjog három fő hatalmi ágat különít el: 
• a törvényhozást,
• a végrehajtást és
• az igazságszolgáltatást.

(A teljesség kedvéért megemlítjük, hogy a felsoroltak mellett az egyes 
elméletek több más hatalmi ágat – így például az ügyészséget, a médiát 
stb. – is nevesítenek, ezekre témánk szempontjából nem térünk ki.)

A hatalommegosztás, azaz a hatalmi ágak szétválasztásának célja az 
önkényuralom megakadályozása, s mint ilyen a demokratikus hata-
lomgyakorlás elengedhetetlen feltétele. Lényege, hogy a zsarnokság és 
a visszaélések elkerülése érdekében a hatalom ne egyetlen ember vagy 
testület kezében összpontosuljon.14

A hatalommegosztás elmélete az ókorra vezethető vissza. Arisztotelész 
(Kr. e. 384–322) Politika című művében a közügyekről tanácskozó 
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testület, a magisztrátusok és az igazságszolgáltatás szervei között osztja 
fel az állam funkcióit, amelyek megfelelnek a modern hatalommegosz-
tás három fő funkciójának. Polübiosz (Kr. e. 200 k.–118) szerint a kü-
lönböző társadalmi erőknek ellenőrizniük, korlátozniuk kell egymást, 
ami a későbbi fékek és ellensúlyok (checks and balances) megoldását 
előlegezi meg.15

A hatalommegosztás és a hatalmi ágak megkülönböztetésének mo-
dern tartalma mégis csak jóval később, John Locke (1632–1704) nyo-
mán alakult ki. Két értekezés a polgári kormányzatról című művében 
az alkotmányos monarchia elvi alapjait foglalja össze. Elutasítja 
a korlátok nélküli királyi hatalmat, amellyel szemben a szélesebb 
néprétegek érdekeit megtestesítő parlamentet részesíti előnyben. 
Locke a törvényhozó, a végrehajtó és a föderatív hatalmat választja el 
egymástól, amelyek közül a törvényhozó hatalmi ágat, tehát a parla-
mentet tartja a legfontosabbnak. Nem tekintette különálló hatalmi ág-
nak az igazságszolgáltatást. Abban látta a polgári társadalom lényegét, 
hogy az emberek – a demokratikus legitimációból levezetve – legfőbb 
bíróként a törvényhozást maguk fölé emelik, amely minden vitát el-
dönt és minden sérelmet orvosol. A törvényhozás célja és korlátja a 
közjó szolgálata, abszolút, de nem önkényes hatalom. A végrehajtó ha-
talom ugyanakkor a törvényhozásból származik, és mint ilyen annak 
alárendelten működik.16

Montesquieu (Charles-Louis de Secondat, 1689–1755) dolgozta ki a 
hatalmi ágak elválasztásának klasszikus elméletét A törvények szelleméről 
(1748) című művében. Montesquieu az állam három alapvető funkció-
ját határolja el: a törvényhozást, a végrehajtást és az igazságszolgáltatást, 
megteremtve ezzel a modern hatalommegosztás elméletét. Montesquieu 
szerint a hatalom megosztása nem öncélú, az egyén egyetlen védeke-
zési módja a zsarnoki hatalommal szemben. Az államhatalom három 
funkcio nális területének soha nem szabad ugyanazokban a kezekben 
összefutni.17 A hatalmi ágak elkülönítése mellett azok egymással szem-
beállítása teszi lehetővé a hatalom valódi megosztását, hogy „a dolgok 
helyes elrendezése folytán hatalom szabhasson határt hatalomnak.”18
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A hatalommegosztás elve első ízben az észak-amerikai függetlenségi 
háború után megszületett Amerikai Egyesült Államok alkotmányában 
rajzolódott ki, amely az államhatalmat az elnök (végrehajtó hatalom), 
a Kongresszus (törvényhozás) és a Legfelsőbb Bíróság (igazságszolgál-
tatás) között osztotta meg. A három hatalmi ág egymástól elkülönül-
ten, de egymást ellenőrizve működött. Az államhatalom ugyanakkor 
nemcsak horizontálisan, funkciók szerint, de vertikálisan az egyes tag-
államok és a föderáció között oszlik meg.19

A magyar közjogban a hatalommegosztás elve Werbőczy István Tripar-
titumában (Hármaskönyv, 1517) jelent meg először a Szent Koro-
na-tan értelmezésén keresztül. A szokásjogi gyűjtemény szerint „min-
den nemes egyformán a Szent Korona tagja, és csak az ő akaratukból 
megkoronázott királynak a hatalma alatt áll.”20 Eszerint a király és a 
főnemesek együttesen részei a főhatalomnak, azt egymástól kölcsönös 
függőségben birtokolják.21

A polgári alkotmányosság időszakában a hatalommegosztás elve ugyan már 
érvényesült, azonban írott alkotmány hiányában deklarálásra nem került.

A Horthy-korszak alatt az 1920. évi I. törvénycikk a hatalommegosz-
tás elvét továbbra sem rögzítette, de meghatározta, hogy a törvényhozó 
hatalmat a Nemzetgyűlés, a végrehajtó hatalmat a kormányzói poszt 
betöltéséig a Nemzetgyűlésnek felelős miniszter, míg a bírói hatalmat 
a bíróságok gyakorolják. 22 

A 1946. évi I. törvény  –  ideiglenes „kisalkotmány”  –  szintén nem 
deklarálta a hatalommegosztás elvét, de az egyes hatalmi funkciókat 
más-más alkotmányos szervre telepítette. Az 1949. évi XX. törvény, a 
Magyar Népköztársaság Alkotmánya a legfőbb hatalmi szerveként az 
Országgyűlést, az államigazgatás legfőbb szerveként pedig a Miniszter-
tanácsot határozta meg.

Az 1949. évi XX. törvény, a Magyar Köztársaság Alkotmánya 1989. 
október 23. napján hatályba lépett módosítása (a jogszabály száma 
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ugyan nem változott meg, tehát a korábbi alkotmány élt tovább, szöve-
gét és címét azonban egészében módosították, mellyel egy demokratikus 
állam alapjait teremtették meg) bár a hatalommegosztás elvét továbbra 
sem deklarálta, de az alkotmányrevízió során annak szellemisége az al-
kotmányban megjelent és azt az Alkotmánybíróság a jogállamiság elvé-
ből levezette. A 28/1995. (I.25.) AB határozat kimondta, hogy alkotmá-
nyos demokráciában nem lehet korlátlan és korlátozhatatlan hatalom. 
A 26/2003. (XII.15.) AB határozat pedig megállapította, hogy „[a]z 
Alkotmány 2. § (1) bekezdése szerinti demokratikus jogállam megva-
lósulásának feltétele többek között: 1. a hatalommegosztás elve, 2. az 
elválasztott alkotmányos szervek együttműködési kötelezettsége, 3. az el-
választott szervek eljárási és döntési autonómiájának, döntéshozatalának 
kölcsönös tiszteletben tartása, 4. az Alkotmányra visszavezethető eljárási 
szabályok léte és betartása.”

2011. április 18-án az Országgyűlés elfogadta Magyarország Alaptörvé-
nyét (a korábbi módosított alkotmány helyett), amelynek C) cikk (1) be-
kezdése kimondja: „A magyar állam működése a hatalom megosztásának 
elvén alapszik.” Ezzel a hatalommegosztás elvét a jogalkotó a legmagasabb 
szintű közjogi dokumentumban deklarálta, habár jelentős, tartalmi válto-
zást a korábbi Alkotmánybírósági döntésekre figyelemmel nem jelentett. 23

A hatalommegosztás konkrét formáját az Alaptörvény további rendelke-
zései határozzák meg.

Magyarországon a három fő hatalmi ágból a törvényhozó hatalmat az 
Országgyűlés, a végrehajtó hatalmat a Kormány, az igazságszolgáltatást a 
bíróságok gyakorolják.

Az Országgyűlés mint törvényhozó hatalom 

A törvényhozó hatalom az Alaptörvényben és külön törvényben rög-
zített feladatait a többi hatalmi ágtól elválasztva, önállóan látja el, kap-
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csolódik ugyanakkor a végrehajtó és bírói hatalmi ágakhoz is, elsősor-
ban ellenőrzési és kinevezési feladatain keresztül. 

Az Országgyűlés Magyarország legfőbb népképviseleti szerve.24 Fő 
feladatai a törvényalkotás és a végrehajtó hatalom ellenőrzése. Az 
Országgyűlést képviselők alkotják, akiket az állampolgárok választanak 
meg négy évre.25 

Az Országgyűlés legfontosabb feladata, hogy megalkotja és módosítja 
Magyarország Alaptörvényét, valamint törvényeket alkot, elfogadja a 
központi költségvetést, és jóváhagyja annak végrehajtását.

Megválasztja a köztársasági elnö-
köt, az Alkotmánybíróság tagjait 
és elnökét, a Kúria elnökét, az 
Országos Bírósági Hivatal elnö-
két, a legfőbb ügyészt, az alapve-
tő jogok biztosát és helyetteseit, 
valamint az Állami Számvevő-
szék elnökét. Az Országgyűlés 
választja továbbá a miniszterel-
nököt, dönt a Kormánnyal kap-
csolatos bizalmi kérdésről, fel-
oszlatja az alaptörvény-ellenesen 
működő képviselő-testületet, 
határoz a hadiállapot kinyilvání-
tásáról és a békekötésről, külön-
leges jogrendet érintő, valamint 
katonai műveletekben való rész-
vétellel kapcsolatos döntéseket 
hoz és közkegyelmet gyakorol. 
Ezen túlmenően ellát az Alap-
törvényben és törvényben meg-
határozott további feladat- és 
hatásköröket.

Az Országgyűlés üléstermének kialakítása 
félköríves, patkó alakú. Hagyományosan 
az elnöki pulpitus felől nézve jobb oldalon 
ültek a kormánypárti és bal oldalon az 
ellenzéki képviselők. 1994-től kezdődően 
azonban ez a rend átalakult és az azt követő 
ciklusokban már jellemzően a baloldali pár-
tok a bal oldalon, a jobboldali pártok a jobb 
oldalon foglaltak helyet. A kormánypárti 
képviselők és az ellenzéki képviselők több-
sége egymással szemben ült. A független 
képviselők az ellenzéki szektorok szélén vagy 
azok felső soraiban kaptak helyet.26  
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A törvényalkotás mellett az Országgyűlés másik fontos feladata a 
Kormány és az általa irányított közigazgatási szervek működésének 
ellen őrzése. Az ellenőrzés alapvetően arra irányul, hogy megvalósul-e 
a törvényhozói akarat, a törvényeknek megfelelően működik-e a kor-
mányzat.

Az Alaptörvény kimondja, hogy a Kormány az Országgyűlésnek fe-
lelős. A végrehajtó hatalom parlamenti felelősségének elve alapján az 
Országgyűlés megvonhatja bizalmát a Kormánytól, ha nem ért egyet 
annak politikájával. Ennek eszközei a parlament bizalmi kérdésben 
hozott döntései (az ún. konstruktív bizalmatlansági indítvány és a 
miniszterelnök által kért bizalmi szavazás), amelyen keresztül a kép-
viselők abszolút többsége megszüntetheti a hivatalban lévő Kormány 
megbízatását. A parlamenti ellenőrzést a plénum, a bizottságok és az 
egyes képviselők is gyakorolhatják. Az ellenőrzés történhet kifejezetten 
erre szakosodott, parlamenti felügyelet alatt álló szervezetek révén is, 
mint amilyen az Állami Számvevőszék vagy az alapvető jogok biztosa 
(ombudsman).26

A Kormány mint végrehajtó hatalom

A Kormány a végrehajtó hatalom általános szerve, mint ilyen végre-
hajtja a törvényhozó hatalom döntéseit, valamint a kormányprogram-
ban meghatározott célkitűzéseket. A közigazgatás legfőbb szerveként 
feladat- és hatásköre kiterjed mindarra, amit az Alaptörvény vagy más 
jogszabály nem utal más szerv feladat- és hatáskörébe. Feladatkörében 
eljárva rendeletet alkothat, amely a törvénnyel nem lehet ellentétes. 

A Kormány a miniszterelnökből és a miniszterekből áll. A miniszterel-
nököt a köztársasági elnök javaslatára az Országgyűlés választja, mely-
hez a képviselők több mint a felének szavazata szükséges, a minisztere-
ket pedig a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök nevezi ki. A 
miniszterelnök a miniszterek közül egy vagy több miniszterelnök-he-
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lyettest jelöl ki. A Kormány a miniszterek kinevezésével alakul meg és 
a tagjai az Országgyűlés előtt esküt tesznek. 

A miniszterelnök feladata, hogy meghatározza a kormány politikájá-
nak általános irányát. Emellett ő vezeti a Kormány üléseit és gondos-
kodik a kormányrendeletek végrehajtásáról. 

A miniszterek a Kormány általános politikájának keretei között irá-
nyítják az államigazgatásnak a feladatkörükbe tartozó ágazatait és azok 
alárendelt szerveit, valamint ellátják a Kormány vagy a miniszterelnök 
által meghatározott egyéb feladatokat. Felhatalmazás alapján rendele-
tet alkothatnak, amelyek nem lehetnek ellentétesek törvénnyel, kor-
mányrendelettel és a Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletével.

A Kormány az Országgyűlésnek tartozik felelősséggel. A törvényhozó 
hatalmi ág szükség esetén megvonhatja a bizalmat a Kormánytól (bi-
zalmatlansági indítvány).

A bíróságok mint az igazságszolgáltatás hatalmi ága

A bíróságok mint harmadik hatalmi ág, a másik két, politikai jellegű 
hatalmi ághoz képest semleges és állandó. Feladatát tekintve – a néptől 
kapott hatalmának gyakorlása során  –  igazságszolgáltatási tevékeny-
séget lát el, ami annyit jelent, hogy jogvitákat dönt el (a már említett 
forrásból származó) közhatalom eszközével, előre meghatározott jog-
szabályok alapján, így biztosítja a törvényhozó hatalom által megalko-
tott jogszabályok érvényesülését az egyedi ügyekben. 

A jogviták keletkezhetnek természetes vagy jogi személyek között, 
illetve fennállhatnak személyek és a közhatalom szervei (akár az ál-
lam) között. A bíróságok az igazságszolgáltatási tevékenységük során 
törvényben meghatározott eljárási rend szerint, a jogvita jellegétől 
függően a megfelelő bírói fórumon bírálják el a jogvitát. A bíróság 
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dönt büntetőügyben, magánjogi jogvitában, közigazgatási jogvitában, 
és a Kúria dönt az önkormányzati rendelet más jogszabályba 
ütközéséről és megsemmisítéséről, a helyi önkormányzat törvényen 
alapuló jogalkotási kötelezettsége elmulasztásának megállapításáról is. 
Mindezek mellett a törvény további feladatokat is adhat a bíróságok-
nak (pl. hazánkban a bíróságok vezetik a civil szervezetek nyilvántartá-
sát és a cégnyilvántartást).

A Kúria mint a legfőbb bírói szerv – ítélkező tevékenységén túl – biz-
tosítja a bíróságok jogalkalmazásának egységét, többek között azzal, 
hogy a bíróságokra kötelező jogegységi határozatokat hoz. A jogbiz-
tonság elengedhetetlen feltétele, hogy az ország területén működő 
bíróságok mindegyike azonosan döntsön egy adott jogkérdésben, a 
jogszabályokat azonos módon értelmezze és alkalmazza. 

Bírói függetlenség

„Tisztában van azzal ma már az egész civilizációs világ, hogy a bíró füg-
getlensége nem a bírónak adott kedvezmény és tulajdonság, hanem a tár-
sadalomnak oltalma a gyakran egyoldalú, gyakran elragadott, a pillanat 
befolyása alatt álló felső vagy alsó hatalom ellen. 

Minden államnak egyik legelső és legszentebb kötelessége a törvények ural-
mát az alkalmazásban biztosítani. E biztosítéknak alapfeltételei vannak. 
A legfőbb nélkülözhetetlen feltétele a független bíróság. […] A hivatástól 
áthatott bíró őre a szabadságnak és villáma a féktelenségnek; az elfajult, 
gyáva vagy tudatlan bíróság pedig valóságos átka a társadalomnak, meg-
hamisítója a szabadságnak és felbontója az államszervezetnek.”27   

Csemegi Károly
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A bírói hatalom eredete és a bírói függetlenség kialakulása a 
feudális államtól a reformkorig

A bíráskodás az egyik legősibb hatalmi tevékenység. A bíráskodás 
kifejezés ismeretlen eredetű, de a honfoglalás korában már használatos. 
Az egyik legrégebbi jogi szakkifejezésként számontartott „bír” („hatal-
ma van”) igéből képzett műszó, eredeti jelentése: „erővel, gazdagság-
gal, hatalommal rendelkező”. A közigazgatási és a törvénykezési tevé-
kenység szorosan összefüggött. A hatalom teljességét jelképező bírói 
funkció csak a polgári átalakulás korában, az igazságszolgáltatás füg-
getlenítésére irányuló reformtörekvések hatására szakadt szét külön-
féle feladatokat ellátó pozíciókra, s vált el a közigazgatási értelemben 
vett bíró (például hegybíró) funkciója a perekben döntő ítélőbírótól. 
A teljes szétválasztás a polgári magyar állam felépítéséig azonban csak 
részlegesen következhetett be (1869. évi IV. törvénycikk).28 

Ahogyan azt a hatalmi ágak különválásánál láthattuk, a nyugat-európai 
(német és francia) államfejlődés hazánkra is hatást gyakorolt. A magyar 
bírósági rendszer kialakulása és a bírói függetlenség mint a jogállam 
egyik alapköve egyenes vonalban épül föl a feudális államtól a modern 
jogállamig haladó út mentén. Mivel a bíróságok történeti fejlődésével 
egy másik fejezet foglalkozik, a következőkben az igazságszolgáltatás 
egyes szereplőire csak az államszervezetben betöltött szerepük és a ha-
talomtól való függő viszonyuk szintjéig térünk ki. 

A középkori felfogás szerint az igazságszolgáltatás a hatalom minden-
kori birtokosát illette meg. A hatalmi ágak elválasztásáról természete-
sen ekkor még nem beszélhetünk. A törvényhozás, a végrehajtás és az 
igazságszolgáltatás egy kézben összpontosul. A király egyszemélyi ha-
talomgyakorlása azonban még a legegyszerűbb államszervezeti modell 
esetén is nehezen megoldható, ezért a király – hatalmának átruházásá-
val – hűbérurain keresztül élt bírói hatalmával.

A patrimonális (földbirtokon alapuló) királyságban: akié a föld, azé a 
hatalom. Az uralkodói hatalom alapját tehát a király által birtokolt 
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magángazdaság és földbirtokmennyiség teremtette meg. A király volt 
az egész ország földesura, egyedüli törvényalkotó, a legfőbb bíró és 
a kormányzó egyszemélyben. A teokratikus állameszme pedig „szak-
rális személyiségként” jeleníti meg az uralkodót, aki az egyház feje is, 
hatalma pedig Istentől ered. A feladatok megosztásához ebben az ál-
lamszervezeti modellben nem állt intézményrendszer az uralkodó ren-
delkezésére, hatalmát személyesen vagy a hozzá szorosan kötődő hívein 
keresztül gyakorolta.

A bíráskodást az uralkodó esetenként, később pedig rendszeresen más-
ra (általa kinevezett nagybírókra, megyeispánokra, alnádorokra, alispá-
nokra, szolgabírókra) bízta, de csak mint helyettesekre. A bíráskodás 
továbbra is a király joga maradt, így az általa megbízott helyettesek 
a király nevében, a király helyett szolgáltattak igazságot, a király 
utasításait kötelesek voltak betartani, megbízatásukat az uralkodó 
bármikor visszavonhatta. Akinek mások fölött igazságszolgáltatási 
jogosítványa volt, ennek keretébe illeszthette közigazgató funkcióját; 
a bírói hatalom segített az egyéb tevékenységek realizálásában, így 
a megbízottak igazságszolgáltatási feladataik mellett közigazgatási, 
hadügyi és gazdasági feladatokat is elláttak és szorosan függtek a király 
bizalmától. A közhatalomtól független bíráskodásról tehát távolról 
sem beszélhetünk.

A XIII. századtól a rendi szervezetű államban megjelent a vármegyék 
viszonylagos autonóm bíráskodása. Az Anjouk által bevezetett per-
rendben (a bíráskodásban használatos eljárási szabályokban) megjelent 
a fellebbezés intézménye, ami lehetővé tette a felek számára, hogy a 
panaszos döntéssel szemben a nádorhoz forduljanak. Ugyan a hűbéri 
rendszer ekkorra már meggyengült, de az egyéb kormányzati tisztsé-
gekkel és feladatokkal összekötött bírói hivatalok továbbra is a király-
tól függő helyzetben maradtak. Nem volt olyan bíró, aki kizárólag 
igazságszolgáltatási tevékenységet látott volna el, valamint a tisztség 
betöltése nem volt megvásárolható, így kinevezésük továbbra is a király 
bizalmától függött. 



31

Zsebkönyv Magyarország legfőbb bírói  fórumáról

A vármegyékben a bíráskodást a megyeispán látta el, aki a király bi-
zalmi embere volt. Bár ítéleteit nem egyedül, hanem tanácsban hozta 
meg, a megye közössége által választott ülnökök és szolgabírók csak 
tanácskozási joggal vehettek részt az igazságszolgáltatásban, és függet-
lenségüket érdemben befolyásolta, hogy bírniuk kellett a megye közös-
ségének bizalmát. A királynak emellett minden ügyben utasítási joga 
volt, a felek elégedetlensége pedig elegendő indok volt ahhoz, hogy az 
ügyet egyenesen a király elé vigyék és tőle kérjenek igazságot. A bírák 
döntéseit befolyásolta továbbá az is, hogy jövedelmük az általuk kisza-
bott bírságoktól függött, így hajlamosak voltak azt a felet elmarasztalni 
ítéletükben, akiről úgy tartották, hogy a kiszabott bírságot módjában 
áll megfizetni.

A XIV–XV. században a közszolgálatot már nem a hűbéresek, hanem 
állandó hivatalnokszervezet látta el. Önálló bírósági hatóságok alakultak 
ki, amelyeknek már voltak a függetlenség biztosítására irányuló törekvé-
seik. A párizsi parlament nemet mondott a király ítélkezési tevekénysé-
get befolyásoló parancsára, míg a XV. század végén a német Reichskam-
mergerichtsordnung már tiltotta a bírák megajándékozását. Hazánkban 
a nyugati törekvéseket követve a XV. századi reformtörvények hoztak 
újítást. Megjelent a bírák személyének védelme, korlátozták a király 
utasítási jogát, büntetni rendelték a bíró megvesztegetését, és megjelent a 
bíró kizártságának néhány elemi szabálya. A gyakorlatban azonban ezeket 
a garanciális jellegű szabályokat maguk a bírák sem tartották be, mivel 
hivataluk továbbra is a király bizalmától függött, tisztségükből továbbra 
is elmozdíthatók voltak. A király által kinevezett bírák hatósága a király 
halálával megszűnt, az új király koronázását követően dönthetett arról, 
hogy továbbra is hivatalban tartja-e őket. Kinevezésük így gyakorlatilag 
visszavonható volt, ez pedig azt eredményezte, hogy a bírák továbbra is 
engedelmeskedtek a királyi mandátumoknak (parancsoknak).

Az igazságszolgáltatás szervezetrendszerének reformját követően, 1723 
után a táblai ülnökök egy részét már a prímás, a kerületi táblák bíráit 
pedig a király életfogytig nevezte ki. Ugyanakkor a gyakorlatban volt 
példa arra is, hogy a hétszemélyes tábla ülnökeit felmentették, mivel 
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nem tudták kihasználni őket, így a hivatalból való elmozdítás lehető-
sége továbbra is adott volt. 

A vármegyék autonómiájának növekedése magával hozta azt az igényt 
is, hogy saját ügyeikben befolyás nélkül dönthessenek. A megyei tör-
vényszéken már nem a főispán elnökölt. Az alispánokat és a szolgabíró-
kat a megye közössége 3 évre választotta meg, tisztségük újraválasztha-
tó volt. Ezeknek a tisztségeknek a birtokosai nem közvetlenül a királyi 
hatalmat félték, sokkal inkább a vármegye közösségének bizalmát kel-
lett élvezniük ahhoz, hogy megbízatásuk lejártakor újraválasszák őket, 
függő viszonyuk tehát továbbra is megmaradt. A megyei táblabírókat 
a főispán nevezte ki, az pedig, hogy az egyes ülésszakokra kiket hívtak 
be ítélkezni, a megyei közgyűléstől függött, így engedelmeskedtek a 
felsőbírók összes parancslevelének. A rendek ugyanakkor időről időre 
tiltakoztak az igazságszolgáltatás befolyásolása ellen és a XVI. századtól 
a független bíráskodás iránti igény töretlenül megmaradt és tovább-
fejlődött. 

A király parancskiadási joga ugyan továbbra is megmaradt, már tör-
vénytelennek tekintették azt a királyi mandátumot, amely az ügy 
érdemébe ok nélkül beavatkozik, illetve amely ok nélkül tiltja meg, 
hogy valamely bíró egy ügyben eljárjon, vagy ítéletét végrehajtsa. A 
függetlenség irányába tett egyik legfontosabb lépés volt, hogy a bírák 
dönthettek a királyi parancs törvényességéről (ezt értelmezhetjük a 
mai utólagos normakontroll első intézményes formájaként), de ritkán 
éltek ezzel a jogukkal, hiszen az 1723-as szervezeti reformot követően 
is nagy számban maradtak meg kiadható királyi vagy nagybírói pa-
rancslevelek. A bírák egy része élt a törvénytelen beavatkozás vissza-
utasításának jogával, míg mások kritika nélkül engedelmeskedtek, és 
voltak olyanok, akik maguk kértek utasítást a királytól. Emellett a ki-
rályi parancs indokolatlan megtagadását a törvény büntette, és a bírák 
tisztségükből továbbra is elmozdíthatók voltak. 

A szervezeti reformnak köszönhetően jelent meg az állandó bíráskodás. 
A rendes bírákat a király nevezte ki a nádor kivételével, akit választot-
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tak. Néhány megye a XVIII. századtól már állandó, fizetett táblabíró-
kat alkalmazott.

A szabad városokban a bírót 1 évre választották, a tanácsosokat pedig a 
bíró maga választhatta meg. Mandátumuk nem volt meghosszabbítható. 
Ez ugyan nagyobb bírói önkényt eredményezett, de döntéseik kevésbé 
függtek a központi hatalomtól, így a parancslevelekkel szemben is erőtel-
jesebben léptek fel.  

Megjelentek a bíró összeférhetetlenségének kezdetleges szabályai is. Az 
1723-as reform után a királyi tábla bírái más jövedelmező hivatalt nem 
vállalhattak, a Kúria bírái pedig közigazgatási funkciót nem tölthettek be. 
A rendes bírák, a vármegyei törvényszékek vezetői, a városi bírák közigaz-
gatási is politikai feladatokat is elláttak, az ítélőmesterek és táblai ülnökök 
pedig az alsótábla tagjai voltak, így hivatalból politizáltak. 1869-től más 
foglalkozást továbbra is űzhettek, de ügyvédként nem járhattak el, nem 
ítélkezhettek olyan ügyben, ahol maguk vagy kenyéradójuk peres fél volt, 
ahogyan azokban az ügyekben sem, ahol tanúk voltak, vagy amiben al-
sóbb fokon ők maguk ítélkeztek. Később pedig általános elvként jelent 
meg, hogy a bíró ne járjon el olyan ügyben, amiben egyébként érdekelt 
(rokonaik, barátaik, ellenségeik vagy feljebbvalójuk ügyeiben ne vegye-
nek részt).

A bírák anyagi függetlensége fogalmilag kizárt volt. Kezdetben az igaz-
ságszolgáltatás a hatalmi funkciójuk ellátásának szükséges velejárója volt, 
a hűbérúri, földesúri tekintélyük biztosítását szolgálta. Az állandó bíró-
ságok kialakulásával az igazságszolgáltatást más közhivatalokkal együtt 
látták el a bírák, ezért külön javadalmazást nem kaptak. Később kúri-
ai ülnököknek ugyan volt napidíjuk, de azt rendszertelenül fizették. A 
megyei alispánok, szolgabírók és városi bírák rendes fizetést kaptak, de 
a nagybírák fizetése a kiszabott bírságokból, míg a megyei és városi bí-
rák jövedelme az illetékekből származott, így anyagi érdekük fűződött az 
ügyek mikénti eldöntéséhez. A bírák emellett gyakran kaptak ajándékot a 
felektől, mivel az ajándék elfogadását a törvény nem tiltotta, csak azt, hogy 
kifejezetten az ajándék fejében hozzanak részrehajló ítéletet. A bírák ilyetén 
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megvesztegetését úgy igyekeztek kordában tartani, hogy előírták, a bíró 
pénzt és értéket a felektől nem fogadhat el. Szabadon elfogadhattak viszont 
ételt és italt olyan mennyiségben, ami néhány nap alatt elfogyasztható. 

A részrehajlás nélküli ítélkezés további garanciális szabálya jelent meg, 
miszerint a bíró a feleknek a per vitelére tanácsot nem adhat, de mind-
két fél jelenlétében a törvényt elmagyarázhatja nekik (ez a ma hatályos 
perjogban is megjelenő garanciális szabály, a törvény előtti egyenlőség 
és a fegyverek egyenlőségének elvéből levezethetően). Előírták a bírák 
számára azt is, hogy a bíró „részegen nem ítélkezzen” és a közhatalmi 
feladatának (munkavégzési kötelezettségének) tegyen eleget („a tör-
vényszékről el ne maradjon”).

A fenti garanciális szabályok nagy része azonban nem szolgálta haté-
konyan a független igazságszolgáltatást, leginkább azért, mert a bírák 
jelentős része nem tartotta be azokat. 

A francia forradalom eszméi a XIX. századi reformmozgalmak nyomán 
köszöntek vissza a hazai jogrendszerben. Az alkotmányreform a bíró 
elmozdíthatatlanságának (hivatalától önkényesen nem fosztható meg) 
törvénybe iktatásával (1869. évi IV. törvénycikk) megteremtette a mai 
bírói függetlenség alapjait, annak fejlődése pedig továbbra is a német 
és francia jogfejlődést követte. 

Reformkori vívmányok és a független bíráskodás alapjai

A bírósági szervezetrendszer 1848 után átalakult. A bíróságok a bécsi 
székhelyű igazságügy-minisztérium felügyelete alá tartoztak. A legma-
gasabb bírói szerv a szintén bécsi székhelyű legfőbb ítélőszék (Oberster 
Gerichtshof ) volt, amelynek hatásköre minden koronaországra, így Ma-
gyarországra is kiterjedt és a korábbi hétszemélyes táblát váltotta fel.

A bírósági rendszer második fokán az ország 5 kerületéhez igazodó 
főtörvényszékek (Districtual Obergericht), 1854 után országos főtör-
vényszékek (Oberlandgericht) álltak, valamint 1-1 törvényszék volt Er-
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délyben, Horvátországban és a Szerb Vajdaságban. Ezek alkották a leg-
magasabb rendes bírói fórumot, csak fellebbviteli bíróságként jártak el.

A szervezetrendszer harmadik fokán álltak a megyei törvényszékek (Lan-
desgericht), amelyek a megye területen minden ügyben eljártak, elsőfokú 
bíróságként és másodfokú bíróságként is teljesítettek feladatot. 

A bírósági rendszer legalsó fokán a járásbíróságok voltak, amelyek 
területükön az egyszerűbb polgári ügyekben és kisebb súlyú büntető-
ügyekben ítélkeztek. A járásbíróságok váltották fel a korábbi alispáni, 
szolgabírói székeket és a városi bíróságokat.

A rendes bíróságok mellett egyes ügykörökre különbíróságok alakul-
tak. A Haditörvényszék katonai ügyeket és polgári személyek meg-
határozott ügyeit (pl. lázadás, felségsértés) bírálta el. Úrbéri ügyek 
(birtokperek, erdő- és legelőelkülönítések) elbírálására külön tör-
vényszéket, főtörvényszéket és legfőbb úrbéri törvényszéket hoztak 
létre, valamint a kereskedelmi ügyekben az egész ország területére 
illetékes kereskedelmi törvényszék (Handelsgericht) működött. 

A bíróságok függetlenségét kimondó 1869. évi IV. törvénycikk a bel-
ga alkotmányt tekintette alapjának, és fő vívmánya a közigazgatás és 
az igazságszolgáltatás szétválasztása volt.

A bírák függetlenségének garanciájaként rögzítette, hogy „biró a 
törvények, a törvény alapján keletkezett s kihirdetett rendeletek s 
a törvényerejü szokás szerint tartozik eljárni és itélni.”29 Intézményi 
garancia, hogy a bíróságot megszüntetni vagy újat létrehozni önké-
nyesen nem, csak törvénnyel lehet. 

A bírói pozíció betöltésének feltétele volt, hogy a jelentkező 26. élet-
évét betöltötte, feddhetetlen előéletű, magyar állampolgár férfi, aki 
beszél magyarul, jogi diplomával és kellő gyakorlati jártassággal ren-
delkezik és bíróvizsgát tett. Állásából büntető- vagy fegyelmi felelős-
ség megállapítása nélkül nem mozdítható el. A bíró 40 évi kötelező 



36

A Kúria

szolgálatának letelte előtt csak akkor nyugdíjazható, ha a kúriai bíró 
a 70. életévét, a további bíróságokon ítélkező bíró pedig a 65. élet-
évét betöltötte. 

A bíró összeférhetetlenségi szabályait részletesen meghatározták. Politikai 
összeférhetetlensége kimondta, hogy bíró nem lehet országgyűlési képvi-
selő, nem lehet tagja politikai vagy munkásegyletnek, gyülekezetnek, tör-
vényhatósági vagy községi közgyűlésnek. Társadalmi függetlensége értelmé-
ben a bíró nem lehet gyakorló ügyvéd, és nem folytathat kereskedést vagy 
iparüzletet. A bírák anyagi függetlenségének biztosítása érdekében minden 
bíró a fizetését az állampénztárból kapja, a törvényben meghatározott köte-
lezően fizetendő díjakon és illetékeken kívül az igazságszolgáltatás ingyenes, 
a bíró fizetését nem lehet leszállítani, és ügyvitele érdekében adományt vagy 
javadalmazást nem fogadhat el.  

A törvényes bíróhoz való jog biztosítására az 1896. évi XXXIII. tör-
vénycikk korlátozta az ügyek más bíróhoz való áttételét, az 1914. évi 
XLI. törvénycikk pedig megtiltotta, hogy a bíró eljárását személyes 
jellegű törvénytelen támadással bírálják, illetve, hogy az adott ügy el-
intézésének érdekében a bírótól „lovagias elégtételt” lehessen venni. 

Az 1871. évi VIII. törvénycikk a bíró fegyelmi felelősségét határozta 
meg. A bíró felelős volt az eljárása során szándékosan vagy vétlen gon-
datlanságból okozott kárért. Fegyelmi vétséget az a bíró követ el, aki 
hivatali kötelezettségét vétkesen megszegi, de nem saját magának vagy 
másnak illetéktelen haszonszerzés céljából, és nem állt szándékában 
másnak jogtalan kárt okozni. Bűnvádi felelősségét az 1871. évi VIII. 
törvénycikk és a 1878. évi V. törvénycikk határozta meg, büntetni ren-
delte a megvesztegetést és a hivatali visszaéléseket. 

A bírósági szervezetrendszer 1869 után átalakult. A Kúria egységes 
szervezetét, az ítélőtáblák, a törvényszékek és járásbíróságok szervezeti 
felépítését az 1881. évi LIX. törvénycikk, a 1890. évi XXV. törvény-
cikk és az 1871. évi XXXI. és XXXII. törvénycikk határozta meg. A 
bíróságok feletti felügyeletet az igazságügy-minisztérium látta el. 
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Esküdtszékek Magyarországon
Az 1897. évi XXXIII. törvénycikk lehetővé tette, hogy az ügyek 
számától függően, esetenként évente több alkalommal tartott 
ülésszakban halállal vagy legalább 5 év szabadságvesztéssel fenyegetett 
politikai vagy köztörvényi bűntettek (felségsértés, gyújtogatás, gyilkosság, 
megvesztegetés) ügyében három bíróból és tizenkét esküdtből álló vegyes 
tanács ítélkezzen. A tények megállapításáról, a bűnösség kereséséről és a 
minősítésről az esküdtek döntöttek, míg a büntetést a három bíró szabta 
ki. Esküdtek 26. évüket betöltött, magyarul író és olvasó férfiak lehet-
tek, akik legalább 20 korona adót fizettek. Az esküdtek sorából azonban 
ki voltak zárva bizonyos hivatalnokok, a napszámosok és a szolgák. Az 
alkalmas személyeket alaplajstromba vették, és ebből állították össze az 
esküdtek éves lajstromát, amelyből sorshúzással választották ki az adott 
ülésszakra az esküdteket és póttagokat. Az 1913. évi XXXIV. törvénycikk 
az esküdtszék hatásköreit megnyirbálta, a király elleni bűntettekben már 
nem járhatott el. Végül a 6899/1919. IM rendelet az esküdtszékek mű-
ködését felfüggesztette, és az intézményt többé nem is állították vissza. 

Különbíróságként működött az 1896. évi XXVI. törvénycikk értel-
mében felállított és 50 évig működő Magyar Királyi Közigazgatási Bí-
róság, amely általános közigazgatási és pénzügyi osztállyal működött. 
Ebbe olvadt bele az 1883. évi XLIII. törvénycikk által korábban felál-
lított, szűk körű felülvizsgálati jogkörrel rendelkező Pénzügyi Közigaz-
gatási Bíróság. A közigazgatási bíróság általános közigazgatási, valamint 
adó- és illetékügyi panaszokat bírált el, és öttagú tanácsban ítélkezett, 
amely bírákból és közigazgatási, valamint pénzügyi tisztviselőkből 
állt. Működött továbbá Tőzsdebíróság, amely a Budapesti Áru- és 
Értéktőzsde részét képezte. A szabadalmi ügyek elbírálására Magyar 
Királyi Szabadalmi Bíróságot hoztak létre, 1907 után pedig Hatás-
köri Bíróság döntött a rendes bíróság és közigazgatási bíróság között 
felmerülő feladatmegosztási vitákról. A Főudvarnagyi Bíróság pedig 
a királyi család és a királyi udvar polgári peres és nem peres ügyeiben 
járt el. A hadbíróságokat illetően a két világháború között a vezérkari 
főnököknek különbíróságuk volt.
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Bírói függetlenség a Magyar Népköztársaság időszakában

A Magyar Népköztársaság időszakában (erről az időszakról részleteseb-
ben a 3. fejezetben ejtünk szót) az 1948. évi XXII. törvény a bíróságok 
szervezeti különállóságát fenntartotta, de a függetlenség személyi biz-
tosítékai kikerültek a törvényből. Nem volt többé tilalmazott a bíró 
áthelyezése és elmozdítása sem. 1956 szeptemberéig mintegy 1100 
bíró veszítette el állását.

Megszűntek a közigazgatási bíróságok, és szovjet mintára az elsőfokú 
büntetőbíróságok egész területén bevezették az ülnökbíróságokat. A 
népi ülnökök, azaz a laikus bírók semmilyen jogi végzettséggel nem 
rendelkeztek, de a hivatásos bíróval egyenlők voltak és azonos jogokkal 
bírtak, mind a tényállás megállapítás, mind az ügy jogi kérdéseiben. 

Az 1949. évi alkotmány szerint a bírókat az államhatalom választja 
és hívja vissza. Így a legfelsőbb bíróság elnökét és tagjait, valamint a 
megyei bíróságok elnökeit az Országgyűlés választotta. Az igazságügyi 
minisztérium pedig a szervezeti irányítás (igazgatás) mellett az ítélkezés 
elvi irányítását is ellátta. 

Az ítélkezés politikai elveit a párt központi szervei határozták meg, a 
bírák meghatározott része pedig a párttagok közül került ki, így ítélke-
zésükben a pártutasítást végre kellett hajtaniuk. 

A cél az 1945 előtt kinevezett bírók leváltása volt. Ennek érdekében 
létrehozták a Büntetőbírói és Államügyészi Akadémiát, amely 2 év 
alatt képezte ki az új igazságügyi kádereket. Az egyetemek doktori-
cím-adási jogát megvonták, így ebben az értelemben is kisebb volt a 
különbség az akadémián „okleveles jogászi” címet szerzett bírók és a 
jogi végzettséggel rendelkező bírók között (1972-ig jogi doktori cím 
nélkül is lehetett bíráskodni). A bírósági rendszer csúcsszerve a Magyar 
Népköztársaság Legfelsőbb Bírósága volt, alatta a megyei bíróságok és 
a Fővárosi Bíróság, a szervezet legalsó fokán pedig a városi és a kerületi 
bíróságok helyezkedtek el.
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A mai bírósági szervezetrendszer

Amint láthattuk, a bírói szervezetrendszer a feudális államszervezettől 
napjainkig számos változáson ment keresztül. A közhatalmat gyakorló 
tisztségeket ellátók kvázi mellékes igazságügyi tevékenysége helyett mára 
szakmai kompetenciák alapján kinevezett, elsődlegesen igazságszolgál-
tatási tevékenységet folytató független bírók ítélkeznek. A jogszabályi 
hierarchia több szintjén, tételes jogként biztosított garanciális szabályok 
védik a független, minden külső behatástól mentes bírói tevékenységet.  

A bírói hatalom ma már nem a királytól származik, forrása azonban 
alkotmányos alapokon levezethető. Az Országgyűlést a nép közvetle-
nül választja, a megválasztott képviselők személye útján pedig befo-
lyással bír arra, hogy mely politikai párt lesz képes kormányt alakítani. 
A törvényhozó és a végrehajtó hatalom a néptől ered (demokratikus 
legitimáció). A bírói hatalom legitimációját (amely végső soron a nép-
től ered) választások és kinevezések láncolata biztosítja több áttételen 
keresztül: a nép megválasztja az Országgyűlést, amely megválasztja a 
köztársasági elnököt, aki kinevezi a bírókat. Ez a láncolat a bírói füg-
getlenség egyik garanciája.

A bírósági szervezetrendszer csúcsán a Kúria áll, alatta az ítélőtáblák 
találhatók, a szervezetrendszer harmadik szintjén a törvényszékek, míg 
a legalsó szinten a kerületi és a járásbíróságok vannak. A bírósági szer-
vezeti rendszer összetételéről bővebben a következő fejezetben lesz szó.

Az Alaptörvény számos garanciális szabályt határoz meg a bírói független-
ség biztosítása érdekében. Deklarálja, hogy a bírók függetlenek és csak a 
törvénynek vannak alárendelve, ítélkezési tevékenységükben nem utasít-
hatók. A tisztességes eljáráshoz való jog megfogalmazásával az egyes jog-
alanyok oldaláról is leszögezi, hogy mindenkinek joga van ahhoz, hogy 
az ellene emelt bármely vádat vagy valamely perben a jogait és kötele-
zettségeit törvény által felállított, független és pártatlan bíróság tisztességes 
és nyilvános tárgyaláson, észszerű határidőn belül bírálja el, meghatározva 
ezzel a bírók személyi és a bíróságok intézményi függetlenségét.
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A bírósági szervezet függetlensége

A bíróság szervezeti függetlensége gyakorlatilag az igazságszolgáltató 
hatalmi ág tényleges elkülönülését, függetlenségét jelenti. Magyaror-
szágon törvény által létrehozott állandó bíróságok működnek, újabb 
bíróságot létrehozni, meglévőt megszüntetni csak sarkalatos törvény-
ben lehet. Statáriális és rendkívüli bíróság nem hozható létre.

A „sarkalatos” törvény olyan törvény, amelynek elfogadásához 
és módosításához a jelenlévő országgyűlési képviselők kéthar-
madának szavazata szükséges.

A bíróságok határozatait (az alkotmányjogi panasz kivételével) csak 
magasabb bírói fórum – törvényben meghatározott keretekben – ren-
des vagy rendkívüli jogorvoslat során bírálhatja felül, más hatóság vagy 
közigazgatási szerv nem. A bíróság jogerős ítéletei pedig állami úton 
kikényszeríthetők.

Az intézményrendszer függetlenségét biztosítja, hogy a bíróságok a 
költségvetésben önálló fejezetként szerepelnek, és a Kormány az Or-
szágos Bírósági Hivatal (OBH) elnöke által tett költségvetési javaslatot 
változtatás nélkül terjeszti az Országgyűlés elé. Így biztosítható, hogy a 
Kormány által beterjesztett és az Országgyűlés által elfogadott költség-
vetési törvény ne tudja a bíróságok működését ellehetetleníteni.

A bíróságok igazgatása az igazságszolgáltatástól elkülönülő feladat, 
amely magában foglalja a bíróságok működéséhez szükséges alapfel-
tételek biztosítását, a bírói pályázatok kiírását, a bírósági vezetők ki-
nevezését. 

Ezen központi igazgatási feladatokat az OBH elnöke végzi. A hivatal 
elnökét a bírók közül kilenc évre a köztársasági elnök javaslatára az Or-
szággyűlés választja, amelyhez a képviselők kétharmadának szavazata 
szükséges. Az OBH elnöke a bírói függetlenség alkotmányos elvének 
megtartásával ellátja a bíróságok igazgatásának központi feladatait, va-
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lamint a költségvetési törvény bíróságokról szóló fejezete tekintetében 
a fejezet irányító hatásköreit, és felügyeletet gyakorol az ítélőtáblák és a 
törvényszékek elnökeinek igazgatási tevékenysége felett. 

Feladatának ellátása során a bíróságokra kötelező utasításokat alkot-
hat (ezek kizárólag igazgatási jellegű utasítások, tehát sohasem egyedi, 
konkrét ügyekre vonatkoznak), javaslatot tehet jogszabályalkotásra. 
Javasolja a köztársasági elnöknek a bíró kinevezését, felmentését. Dönt 
a bírák áthelyezéséről, kirendeléséről, meghatároz oktatási, képzési fel-
adatokat, bírósági vezetőket nevez ki. 

Az OBH elnöke eljárásának alkotmányos korlátját az Országos Bírói 
Tanács (OBT), a bíróságok központi igazgatásának felügyeleti testüle-
te határozza meg. Azon túl, hogy az OBH elnöke elszámolással tarto-
zik az Országgyűlésnek (évente köteles beszámolni), tevékenységéről 
félévente köteles tájékoztatni az OBT-t is. 

Az OBT 15 tagú, csak bírókból álló testület, amelynek hivatalból tag-
ja a Kúria mindenkori elnöke. További 14 rendes bíró tagját a bírók 
küldötteiből álló küldöttértekezlet választja meg. Az OBT megbízása 
6 évre szól. A tagok az elnöki feladatokat félévenkénti rotáció alap-
ján, felváltva látják el. A testület ellenőrzési, véleményezési, valamit 
bizonyos személyi kérdésekben egyetértési joggal bír. 

Az ítélkező bíró függetlensége

A bíró személyes függetlensége az ítélkezési tevékenységében jelenik 
meg. Természetesen a bírót  –  aki bírói szolgálati jogviszonyban 
áll  –  munkavállalóként számos kötelezettség terheli, amelyek terén 
szolgálati, igazgatási értelemben alá-fölé rendeltségi viszonyban áll a 
munkáltatói jogot gyakorló bírósági vezetővel (a Kúria, az ítélőtábla, 
illetve a törvényszék elnökével). Az egyedi ügyek, az elé kerülő konk-
rét jogviták eldöntésében azonban a bírót senki sem utasíthatja, nem 
befolyásolhatja, maga a bíró pedig minden erre irányuló kezdeménye-
zést elhárítani és jelenteni köteles. Kizárólag az ügyben megállapított 
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tényállás alapján, a jogszabályok és belső meggyőződése szerint hozza 
meg döntéseit az előtte folyamatban lévő ügyekben.

 A bírói eskü így hangzik:
„Én, (az eskütevő neve) fogadom, hogy Magyarországhoz és an-
nak Alaptörvényéhez hű leszek, jogszabályait megtartom és má-
sokkal is megtartatom, bírói tisztségemet a magyar nemzet javára 
gyakorolom. Fogadom, hogy a rám bízott ügyeket tisztességes eljárásban, 
részrehajlás nélkül, lelkiismeretesen, kizárólag a törvényeknek megfelelő-
en bírálom el; hivatásom gyakorlása során az igazságosság és a méltányos-
ság vezérel. (Az eskütevő meggyőződése szerint) Isten engem úgy segéljen!”

A bírót az országgyűlési képviselőhöz hasonlóan megillető mentelmi 
jog nem a bíró számára jelent kiváltságot, hanem az igazságszolgálta-
tás szabadságát, korlátozásmentességét és integritását védi mindenfé-
le önkénnyel szemben. A bírók ítélkező tevékenységével kapcsolatos 
„felelősségmentességgel” és teljeskörű sérthetetlenséggel rendelkez-
nek, ami azt jelenti, hogy bíró bíróság vagy hatóság előtt  –  bírói 
kinevezésének ideje alatt és azt követően – nem vonható felelősségre 
döntése, továbbá a bírói szolgálati viszonyával összefüggésben az általa 
közölt tény vagy vélemény miatt. A sérthetetlenség a bíró számára 
feltételes eljárási mentességet biztosít, amelynek következtében a bíró 
egyéb magatartása miatt történő büntető- vagy szabálysértési felelős-
ségre vonásának nincs elvi akadálya, de ehhez a mentelmi jog felfüg-
gesztése szükséges. A bíró mentelmi jogának felfüggesztése tárgyában 
az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára a köztársasági el-
nök dönt. A mentelmi jog megsértése esetén szükséges intézkedést az 
OBH elnökének javaslatára a köztársasági elnök teszi meg. A Kúria 
elnökét és az Országos Bírósági Hivatal elnökét megillető mentelmi 
jog felfüggesztése tárgyában az Országgyűlés a jelenlévő képviselők 
kétharmadának szavazatával dönt, a mentelmi jog megsértése esetén 
szükséges intézkedést az Országgyűlés elnöke teszi meg.

A független bíráskodás további garanciája, hogy bár a bíró mindenkor 
a törvényeknek (jogszabályoknak) van alávetve, azokat nem köteles 
vakon alkalmazni. Épp ellenkezőleg, előfordulhat, hogy eljárása során 
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azt észleli, hogy az ügyben alkalmazandó jogszabály más jogszabályt 
vagy az Alaptörvényt sérti, ilyenkor az érintett ügy tárgyalását felfüg-
gesztheti és az Alkotmánybírósághoz fordulhat. Az Alkotmánybíróság 
feladataira bővebben a következő fejezetben térünk ki. 

A bíró előtt folyamatban lévő ügybe sem hatóság, sem magasabb 
bírói fórum, sem a bíróság elnöke  –  így sem saját bíróságának, 
sem az ügyében másodfokon eljáró bíróságnak, sem a Kúriának az 
elnöke – nem szólhat bele. Az ítélkezési feladatoktól elkülönülő igaz-
gatási feladatok során az igazgatási vezető csak ellenőrzési jogkörében 
adhat utasítást a bírónak (pl. felhívhatja a figyelmét az eljárásjogi ha-
táridők betartására).

Az ügyelvonás tilalma azt jelenti, hogy a bíróra kiosztott (a bíróságo-
kon úgy mondják: kiszignált) ügyet csak törvényben meghatározott 
esetekben lehet tőle elvenni és más bírónak adni. Ez a szabály garantál-
ja az Alaptörvényben is rögzített „törvényes bíróhoz való jogot”, azaz 
azt, hogy a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságon az előre 
meghatározott és közzétett ügyelosztási rend szerinti bíró bírálja el az 
ügyet. Kivétel ez alól az elfogultság bejelentése, amely bizonyos esetek-
ben azonnal, más esetekben a kifogás elbírálását követő időponttól a 
bírót kizárja az adott ügy elbírálásából. Ilyenkor ügyét egy másik bíró 
folytatja. Ugyanakkor maga a bíró sem adhatja vissza alapos ok nélkül 
a rászignált ügyet. Ilyen alapos ok lehet az összeférhetetlenség, amely-
ről később ejtünk szót.

A bíró tisztségéből csak sarkalatos törvényben meghatározott okból és 
eljárás szerint mozdítható el. Ilyen pl. a vagyonnyilatkozat-tételi köte-
lezettség elmulasztása, szakmai vagy egészségügyi alkalmatlanság, vagy 
fegyelmi felelősség megállapítása. 

A bíró politikai összeférhetetlensége okán nem vállalhat párttagságot és 
nem végezhet politikai tevékenységet. Hivatali összeférhetetlenségéből 
következően nem láthat el állami tisztséget, pl. nem lehet országgyűlési 
képviselő vagy polgármester. Gazdasági összeférhetetlensége miatt pe-
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dig nem lehet gazdasági társaság vezető tisztségviselője, valamint tudo-
mányos, művészeti, sport- és oktatói tevékenységen kívül más kereső 
tevékenységet nem végezhet. 

A személyes függetlenség további fontos biztosítéka a tisztséghez méltó 
javadalmazás, amelyről a magyar bírók tekintetében első ízben a már 
hivatkozott 1869. évi IV. törvénycikk rendelkezett. Ez a más kereső 
tevékenységekkel összefüggésben említett foglalkozási és gazdasági 
korlátozások (összeférhetetlenségi szabályok) miatt is elengedhetetlen, 
hiszen a bírói hivatás választása egyúttal e területen (is) jelentős és fele-
lős hozzáállást igénylő önkorlátozással jár együtt.

A bírók javadalmazását szintén sarkalatos (a bírók jogállásáról szóló) 
törvény határozza meg, amely szerint „a bírót hivatása méltóságának és 
felelőssége súlyának megfelelő, függetlenségét biztosító javadalmazás illeti 
meg”.
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2. A KÚRIA A BÍRÓSÁGI 
SZERVEZETBEN

A bírósági szervezetrendszer
A bírói karrier
A jogágak
A Kúria feladatai

 A Kúria ítélkező tevékenysége – rendes és rendkívüli jogor-
voslatok

 A Kúria jogegységesítő tevékenysége
 Normakontroll

Bíráskodás és alkotmánybíráskodás
Alkotmánybíráskodás
A Kúria és az Alkotmánybíróság kapcsolata – alkotmányjogi 
panasz

Ebben a fejezetben bemutatjuk, hogy hol helyezkedik el a Kúria a 
magyar bíróságok szervezetrendszerében, és milyen tevékenységeket 
folytat. Emellett választ kapunk arra is, hogy melyek a legalapvetőbb 
jogágak, továbbá, hogy miben különbözik a bíráskodás az alkotmány-
bíráskodástól.  

 
A bírósági szervezetrendszer

Magyarországon területi alapon szerveződő rendes bíróságok (tehát 
nem eseti jelleggel, hanem állandóan felállított, általános hatáskörrel 
rendelkező bíróságok) működnek. A szervezeti struktúra legalsó szint-
jén a járásbíróságok helyezkednek el. A budapesti illetékességű 6 já-
rásbíróságot kerületi bíróságnak nevezzük, az országban további 107 
járásbíróság található. A második szervezeti szinten a 20 törvényszék 
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helyezkedik el, amelyeknek az illetékességi területe a 19 megyéhez, 
valamint a Fővároshoz igazodik. 

A törvényszékek általában a közigazgatási megyeszékhelyen ta-
lálhatók, kivéve Nógrád megyét, ahol Salgótarján helyett Balas-
sagyarmaton, valamint Békés megyét, ahol Békéscsaba helyett 
Gyulán van a törvényszék. 

A bírósági szervezetrendszer harmadik szintjén az 5 ítélőtábla találha-
tó, amelyek regionális szinten szerveződnek, több megyét érintően 
látják el feladatukat. A többszintű szervezetrendszer csúcsán a Kúria 
áll. Az egyes bíróságok nevét és területi illetékességét törvény határozza 
meg.

A területi szerveződés (bíróságok illetékessége) az egyes bíróságok 
munkaterhének észszerű elosztását, az állampolgárok számára elérhető 
módon (lakóhelyhez közel) történő bírósághoz fordulás lehetőségét 
biztosítja. A bírósági szervezetrendszer vertikális tagolódása pedig a 
hatáskörök megosztását jelenti. 

A magyar bírósági szervezetrendszer
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A kerületi és a járásbíróságok elsőfokú bíróságok. Azt, hogy milyen 
ügyekben kell eljárniuk, az egyes jogágakhoz tartozó eljárásjogi szabá-
lyok pontosan meghatározzák. 

A kerületi, valamint a járásbíróságok döntéseivel szemben bejelentett 
fellebbezéseket a törvényszékek bírálják el (egyfokú jogorvoslat). Bün-
tetőügyek esetén (ha a járásbíróság és a törvényszék ellentétesen foglal 
állást a vádlott bűnösségéről) a törvényszék határozata elleni fellebbe-
zést harmadfokon az ítélőtáblák bírálják el, így a jogorvoslati rendszer 
kétfokúvá válik. 

A szervezeti rend második lépcsőjén található törvényszékek feladata 
kettős. Egyrészt eljárnak másodfokon a kerületi és a járásbíróság hatá-
rozataival szemben, másrészt elsőfokú bíróságként járnak el a törvény 
által hozzájuk utalt ügyekben. 

A büntető és a polgári eljárásjogi szabályozás érdekessége, hogy a 
büntetőügyekben a járásbíróság hatáskörébe tartozik azon bűn-
cselekmények elbírálása, amit a törvény nem utal a törvényszék 
hatáskörébe (általános hatáskörű bírság) [Be. 19. §], ugyanakkor a 
polgári ügyek elbírálása során épp fordítva; a törvényszék az általános 
hatáskörrel rendelkező elsőfokú bíróság, hatáskörébe tartozik minden 
olyan per, amit a törvény nem utal a járásbíróság hatáskörébe [Pp. 20. § 
(1) bekezdés]. 

Az ítélőtáblák szigorú értelemben vett fellebbviteli bíróságok, a tör-
vényszékek mint elsőfokú bíróságok határozataival szembeni fellebbe-
zéseket bírálják el, a közigazgatási jogviták kivételével, mert arra 2020. 
április 1-jétől a Kúriának van hatásköre.

A Kúria mint az Alaptörvényben deklarált legfőbb bírói szerv az egye-
di ügyek, jogviták tekintetében szintén kettős feladatot lát el: konkrét 
ítélkező tevékenységet és normakontrollt végez. Ítélkezési tevékeny-
ségét rendes (fellebbezés) és rendkívüli jogorvoslat (felülvizsgálati 
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eljárás) alapján látja el, kivételes esetben, egyes közigazgatási perekben 
elsőfokon ítélkezik (pl. választási ügyek, népszavazási ügyek, egyes 
gyülekezési ügyek esetében), míg a normakontroll során dönt az ön-
kormányzati rendelet más jogszabályba ütközéséről és megsemmisíté-
séről vagy a helyi önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási kötele-
zettsége elmulasztásának megállapításáról.

A curia (kúria) szó eredete, jelentései
A curia szó a co-viria („férfiak egyesülése”) szóösszetételből ala-
kult ki, és eredetileg az ókori Rómában a római polgárok szer-
vezeti egységét jelentette. A curia a római állam szerveződésének 
legősibb egysége volt, 10 nemzetség (gens) alkotott egy curiát, 10 curia 
pedig egy törzset (tribust). A római nép 3 törzsből, vagyis 30 curiából 
állt. A curia katonai, jogi és kultikus közösséget jelentett, saját vezetője 
(curio) és papja volt. A királykor ősi népgyűlése, a comitia curiata a 
30 curiából állt és a forum Romanumon gyűlt össze. A köztársasági kor 
végéig fennmaradt az a jogszokás, hogy a főtisztségek viselői hivatalba 
lépésük előtt kötelesek voltak kikérni az akkor már minden politikai 
jelentőségüket elvesztett curiák felhatalmazását a főhatalom (imperium) 
gyakorlásához. 
Ugyanakkor curiának nevezték azt az épületet is, ahol egy-egy curia tag-
jai összegyűltek. Szintén curiának hívták a római szenátus épületét is. A 
Tullus Hostilius, Róma harmadik királya által emelt épület neve Curia 
Hostilia volt. Miután ez egy tűzvészben leégett, Faustus Cornelius Sulla 
építtette újjá, az új épület neve Curia Cornelia volt. Végül, amikor Iulius 
Caesar a szenátus létszámát 600-ról 900-ra emelte, új épületet is kapott 
a szenátus, amelyet Curia Iuliának hívtak. Ez az épület, pontosabban 
annak többszörösen átépített, restaurált változata ma is áll.
A középkorban a királyi udvart, a király tanácsadóinak testületét hívták 
curia regisnek. Kezdetben a király mint legfőbb bíró személyesen bírás-
kodott, esetleg udvara előkelőivel együtt. Később a királyi udvaron be-
lül a hatáskörök fokozatosan elkülönültek, a király a bíráskodást képzett 
jogászokra bízta, a curia regisből kifejlődtek – egyebek mellett – a királyi 
felsőbíróságok. Például, Franciaországban a XIII. század közepén, IX. 
(Szent) Lajos uralkodása idején különült el a királyi udvaron belül a 
király szűkebb, politikai tanácsadó és döntéshozó testülete, a curia in 
consilio (királyi tanács), a pénzügyeket intéző curia in compotis (számve-
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vőszék) és az ítélkezést végző curia in parlamento. Utóbbiból alakult ki 
az 1344-től már állandó jelleggel működő Párizsi Parlament (Parlement 
de Paris), a forradalom előtti Franciaország legfelsőbb bírósága. (A for-
radalom előtti francia közjogban a parlement szó fellebbviteli bíróságot 
jelentett, a Párizsi Parlament mellett tizenkét további, tartományi parle-
ment működött.)
Napjainkban a magyar Kúria az egyetlen legfelsőbb bíróság, amely hi-
vatalos nevében őrzi – magyar helyesírás szerint – a curia szót, bár az 
Európai Unió Bírósága is használja azt a logójában (régi latin írásmód 
szerint: CVRIA), illetve az internetes tartománynevében (curia.europa.
hu). 
Egyes nemzeti bíróságok és nemzetközi bíróságok eljárásában ismert az 
ún. amicus curiae beadvány intézménye. Ilyen beadvány előterjesztésére 
lehetőség van például az Amerikai Egyesült Államok tagállami és szö-
vetségi bíróságai, mindenekelőtt a szövetségi Legfelsőbb Bíróság előtti 
eljárásban, a nemzetközi bíróságok közül az Emberi Jogok Európai Bí-
rósága és az Európai Unió Bírósága előtti eljárásban. Az amicus curiae 
kifejezés jelentése: a bíróság barátja. Az amicus curiae olyan természetes 
személy (pl. egy jogtudós) vagy szervezet (pl. egy érdekvédelmi vagy 
jogvédő szervezet), aki nem peres fél az adott ügyben, de saját kezde-
ményezése vagy esetleg a bíróság felkérése alapján írásbeli beadványt 
terjeszt elő, amelyben kifejti a jogi álláspontját az üggyel kapcsolatban, 
felhívja a bíróság figyelmét valamely, a felek által be nem mutatott, ki 
nem fejtett releváns körülményre. Az amerikai Legfelsőbb Bíróság előt-
ti eljárásban főszabályként valamennyi peres fél engedélye szükséges az 
amicus curiae beadvány előterjesztéséhez, ennek hiányában kivételesen 
a Bíróság engedélye is elegendő lehet.
A római katolikus egyházban a pápát az egyház kormányzásában segítő, 
központi igazgatási szervezetet, a központi hivatalok összességét hívják 
Római Kúriának (Curia Romana). A pápa és a Római Kúria együtt al-
kotja az Apostoli Szentszéket. A Római Kúria része az Apostoli Szent-
szék legfelsőbb bírósága, az ún. Apostoli Signatura is.
A curia szó megjelenik a svájci szövetségi parlament és szövetségi kor-
mány székhelyéül szolgáló, berni Szövetségi Palota latin nevében is: Cu-
ria Confoederationis Helveticae. A Svájci Államszövetség esetében tehát 
a Curia történetesen nem a legfelsőbb bíróságot vagy annak székhelyét, 
hanem a törvényhozó és a végrehajtó hatalom székhelyét jelöli.
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A bírói karrier

Bíróvá tipikusan kétféle  szakmai út bejárásával lehet válni. Az egyik 
a klasszikus bírói életpálya, amelynek első állomása a bírósági fogal-
mazói lét. A bírói tisztség ellátásához szükséges gyakorlati ismeretek 
megszerzése érdekében a bíróságokon fogalmazók működnek. Az 
ötéves, osztatlan jogi mesterképzést követően az egyetemi állam- és 
jogtudományi diplomával rendelkező (jogász képzettségű) pályázók 
fogalmazói versenyvizsgát tesznek, amelyen a szakmai ismereteik 
mellett mindazon képességeiket értékelik, amelyekre később szük-
ség lesz. A versenyvizsga egy írásbeli és egy szóbeli részből áll, mind-
két részben hangsúlyos az általános tájékozottság, a kifejezőkészség, 
a lényeglátás, a döntési képesség és a logikai készség felmérése. A 
versenyvizsga-eredményeik alapján kinevezést nyert fogalmazók há-
roméves joggyakorlati idejük során valamennyi bírósági szinten és 
ügyszakban kipróbálhatják magukat, eközben határozattervezeteket 
készítenek, tárgyalásokat látogatnak, jegyzőkönyvet vezetnek, illetve 
ügyfélfogadási napokat tartanak. 

A Kúria vonatkozásában a bírói életpálya első lépcsőjén az ítélkező 
tanácsok mellett működő jogi ügyintéző található, aki a fogalma-
zóhoz hasonlóan határozattervezeteket ír, tárgyalási jegyzőköny-
vet szerkeszt, továbbá elvégzi a felülvizsgálati kérelmek előzetes 
megvizsgálását és közreműködik a joggyakorlat-elemző csoportok 
munkájában.

A fogalmazó és a jogi ügyintéző a jogi szakvizsga letételét, illetve 
a pályaalkalmassági vizsgálatot követően bírósági titkári kineve-
zést kap. A bírósági titkár számos területen, így pl. a szabálysértési 
ügyekben, a bírósági végrehajtással összefüggő ügyekben, egyes 
magánvádas eljárásokban, a civil szervezetek bírósági nyilvántar-
tásával kapcsolatos eljárásokban, a csőd- és felszámolási, valamint 
a cégügyekben önállóan is jogosult eljárni. A fogalmazói, majd a 
bírósági titkári időszak alatt a bíróvá válásig az önálló jogkörben 
történő eljárás kerete és azzal együtt a felelőssége egyre növekszik, 
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a folyamat során minden lényeges tudást elsajátít. A fogalmazó 
és a titkár a bíróságon belül instruktor bíró irányítása alatt végzi 
munkáját, aki köteles a szakmai fejlődését a legjobb tudása szerint, 
lelkiismeretesen elősegíteni. Az egyre több szakmai tudást és kész-
séget elsajátító, és a harmincadik életévét betöltött bírósági titkár 
– legalább egy éves titkári gyakorlat megszerzését követően – pá-
lyázhat bírói álláshelyre. 

A pályaalkalmassági vizsgálat a személy általános orvosi, pszi-
chiátriai, pszichológiai vizsgálatát jelenti, amely kiegészül a 
meghatározott kompetenciáinak értékelésével. A kompeten-
ciavizsgálat célja annak megállapítása, hogy a vizsgált személy 
rendelkezik-e a bírói feladatok ellátásához szükséges készségekkel, 
képességekkel és viselkedéselemekkel.

A bíróvá válás másik esete, amikor a bírói állásra pályázó személy 
úgy nyújtja be a pályázatát a kiírt bírói álláshelyre, hogy nem a 
bírói szervezetben dolgozik. A feltételek ugyanazok, mint a már 
bírói szervezetrendszerben dolgozó pályázó esetén, azzal az elté-
réssel, hogy a bírósági szervezeten belüli pályázónak a kinevezé-
se előtt legalább egy évig bírósági titkárként kell dolgoznia, míg 
„külső” pályázó esetében az nevezhető ki, aki ugyanezen ideig al-
ügyészként, ügyvédként, közjegyzőként, jogtanácsosként, a köz-
tisztviselők jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó közpon-
ti közigazgatási szervnél közigazgatási, illetve jogi szakvizsgához 
kötött munkakörben dolgozott, alkotmánybíróként, bíróként, 
katonai bíróként, ügyészként működött, illetve nemzetközi szer-
vezetnél vagy az Európai Unió valamely szervénél ítélkezett, vagy 
az igazságszolgáltatással összefüggő tevékenységet folytatott. 



54

A Kúria

Melyek a bíróvá válás feltételei Magyarországon?
•  30. életév betöltése,
•  magyar állampolgárság,
•  cselekvőképesség,
•  egyetemi jogi végzettség,
•  jogi szakvizsga,
•  vagyonnyilatkozat,
•  egy évig bírósági titkári, vagy jogi szakvizsgához kötött más munkakör 

(pl. ügyvéd, jogtanácsos),
•  pályaalkalmasság,
•  büntetlen előélet,
•  eredményes pályázat.

A bírói álláspályázatokat az Országos Bírósági Hivatal elnöke írja 
ki, a pályázati felhívások nyilvánosak, a Bírósági Közlönyben és a 
központi bírósági honlapon jelennek meg. 

A pályázatot annak a bíróságnak az elnökéhez kell benyújtani, 
amelynek bírói álláshelyére a pályázati felhívás szól. A bíróság el-
nöke a pályázót meghallgathatja.

Bírói álláshelyre kiírt pályázat esetén a pályázatot kiíró bíróság 
(törvényszék, ítélőtábla, Kúria) bírói tanácsa a pályázókat meg-
hallgatja, és a pályázatokat az elért pontszámoknak megfelelően 
rangsorolja.

A pályázat elbírálója az OBH elnöke, a Kúriára kiírt pályázat ese-
tén a Kúria elnöke. Ha az OBH elnöke egyetért azzal, hogy az első 
helyre rangsorolt pályázó töltse be az álláshelyet, akkor felterjeszti 
a pályázatot a köztársasági elnökhöz.

A Kúriára kiírt pályázat esetén, ha a Kúria elnöke egyetért azzal, 
hogy a bírói tanács által megállapított rangsorban az első helyen 
szereplő pályázó töltse be az álláshelyet, akkor megkeresi az OBH 
elnökét a köztársasági elnökhöz történő felterjesztés érdekében.  
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A bírót mindkét esetben a köztársasági elnök nevezi ki. (Természe-
tesen, ha a magasabb bírói álláshelyre – törvényszékre, ítélőtáblára, 
Kúriára – már bíróként pályázik, eredményes pályázata esetén nem 
kerül ismét kinevezésre, ilyen esetben az OBH elnöke áthelyezi a 
korábbi bíróságról a megpályázott álláshely bíróságára.)

A bírót a bíróságok közötti ügyteher egyenletes elosztásának 
biztosítása vagy szakmai fejlődésének elősegítése érdekében más 
szolgálati helyre lehet kirendelni. A fejlődés elősegítése érdekében a 
törvényszéki és az ítélőtáblai bíró a Kúria elnökének kezdeményezésére  
a Kúriára is kirendelhető.

A bírók, valamint az igazságszolgáltatásban közreműködő más sze-
mélyek képzésében az OBH keretében működő Magyar Igazságügyi 
Akadémia (MIA) működik közre.

A jogágak

Az egyes bíróságok ítélkező tevékenysége és szervezeti felépítése a 
jogágakhoz igazodva ügyszakokra tagolódik.

Jogág alatt azoknak a szabályoknak az összességét értjük, amelyek cél-
juk szerint (tehát milyen területet szabályoznak és milyen módszerrel) 
egy szerves egységet alkotnak. A négy fő jogág: a polgári jog, a bünte-
tőjog, a munkajog és a közigazgatási jog.

A polgári jog a természetes személyek (emberek) és jogi személyek (pl. 
gazdasági társaságok, egyesületek, alapítványok) vagyoni és személyi 
viszonyait szabályozza. Célja a tipikusan vagyoni jellegű magánérde-
kek összeegyeztetése, a magánérdekek közötti konfliktusok feloldása. 
A polgári jog főbb részterületei: a személyi jog (természetes személyek 
joga, jogi személyek joga, utóbbin belül különösen jelentős a társasági 
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jog), a családjog, a dologi jog, a szerződési jog, a szerződésen kívüli 
kártérítési jog, az értékpapírjog, az öröklési jog, a szellemi alkotások 
joga. Az ezekre vonatkozó szabályokat elsősorban a Polgári Törvény-
könyv (Ptk.) tartalmazza. Polgári jogi jogvita tárgyát képezheti például 
az, hogy valaki egy Facebook-poszttal más jóhírnevét megsértette-e; 
egy szerződés, egy végrendelet vagy egy kft. taggyűlésének határozata 
érvényes-e; egy gépkocsi vagy egy ház tulajdonjogát valaki megszerez-
te-e; a bérbeadó a bérleti szerződést jogszerűen mondta-e fel; a vállal-
kozó a vállalkozási szerződést hibásan teljesítette-e; a hibás termék által 
okozott egészségkárosodásért a termék gyártója felelősséggel tartozik-e; 
valaki szerződésszegés vagy szerződésen kívüli károkozás miatt kárté-
rítés fizetésére köteles-e. A polgári jogviták bíróság általi elbírálása a 
polgári perrendtartásról szóló törvényben (Pp.) meghatározott eljárási 
szabályok szerint történik. Ha a peres felek a bíróság határozatában 
foglaltaknak nem tesznek önként eleget, állami kényszer alkalmazására 
kerülhet sor, ezt a célt szolgálja a bírósági végrehajtási eljárás. Ebben 
sor kerülhet például pénztartozás behajtására valamilyen vagyontárgy 
lefoglalása és árverési értékesítése útján, gyermektartásdíj behajtására 
munkabérből, ingatlan kiürítésére, vagy annak kikényszerítésére, hogy 
valamilyen ingóságot a jogellenes birtokos a jogos tulajdonos részére 
kiadjon. 

A polgári jogi jogviszonyok átszövik a hétköznapi életünket, ezekkel 
minden nap találkozunk. 

A büntetőjog ezzel szemben a jogalanyok közötti viszonyok szabályo-
zása helyett a társadalom védelmét szolgálja és az egyes személyek tár-
sadalmi együttélésének kereteit adja meg. Éppen ezért a büntetőjoggal 
jóval ritkábban kerülünk kapcsolatba, például elkövetőként, ha közúti 
balesetet okozunk, vagy sértettként, ha ellopják a telefonunkat. A Bün-
tető Törvénykönyv (Btk.) határozza meg, hogy mely cselekmények 
minősülnek bűncselekményeknek, ezek elkövetőit milyen esetben 
kell és lehet felelősségre vonni és velük szemben milyen szankciókat 
(büntetéseket, intézkedéseket) és hogyan kell alkalmazni. Így a bün-
tető anyagi jognak két fő része van: az Általános Rész, amely azokat 
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az elveket, szabályokat és büntethetőségi feltételeket határozza meg, 
amelyek minden bűncselekményre és minden elkövetőre vonatkoz-
nak; pl. miért bűncselekmény egy magatartás, mit jelent a szándékos 
vagy a gondatlan elkövetés, ki lehet bűncselekmény elkövetője és vele 
szemben milyen büntetés vagy intézkedés szabható ki. A Különös Rész 
pedig a sértett jogtárgy (pl. a személy élete, testi épsége vagy vagyona) 
szerint a tilalmazott magatartásokat és az azért járó büntetést határozza 
meg. Az elkövető felelősségre vonásának rendjét, tehát azt, hogy mely 
szervek (nyomozó hatóság, ügyészség, bíróság) milyen eljárási rendben 
bírálják el a bűncselekményeket, már a büntető eljárásjog határozza 
meg. Ez a jogterület szabályozza többek között, hogy ki jogosult vádat 
emelni az elkövetővel szemben, milyen bizonyítékokat lehet figyelem-
be venni az eljárás során, vagy az elkövetőnek milyen jogai és kötele-
zettségei vannak. A büntetés-végrehajtási jog pedig a bűncselekmény 
miatt a bíróság jogerős határozatával kiszabott büntetések és intézke-
dések végrehajtási rendjét adja meg (hogyan kell pl. egy börtönbünte-
tést végrehajtani).

A klasszikus értelemben vett munkajogi kérdéseket, az ún. versenyszfé-
rára irányadó rendelkezéseket a munka törvénykönyvéről szóló 2012. 
évi I. törvény (Mt.) szabályozza. E törvény rendelkezik – többek kö-
zött  –  a munkaviszony létesítéséről, a munkaszerződés teljesítéséről, 
a munkáltató és a munkavállaló alapvető jogairól és kötelezettségei-
ről, a munkaviszony fennállásának (a munka- és pihenőidő, a munka 
díjazása, kárfelelősség) és megszűnésének, valamint megszüntetésének 
szabályairól, a munkaügyi kapcsolatokról. A munkajogviszony a pol-
gári jogviszonyokkal azonosan főszabály szerint szerződéssel jön lét-
re, azonban a polgári jogban érvényesülő, a felek közötti egyenran-
gú, mellérendelt viszonyhoz képest a munkaviszonyban megjelenik 
a munkáltató hatalmi (erő)fölénye, emiatt az alá-fölé rendeltség a 
jellemző. A munkaügyi per fogalma a munkajogviszonynál tágabb, 
mert ennek keretében bírálja el a bíróság az olyan jogállási és egyéb 
törvények hatálya alá tartozó jogvitákat is, amelyeknek az Mt. a hát-
térszabálya (pl. a közalkalmazottak, közfoglalkoztatottak, szövetkezeti 
tagok munkavégzésével kapcsolatos kérdések), továbbá az egyes szol-
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gálati (pl. bírói, ügyészi, igazságügyi alkalmazotti) jogviszonyból eredő 
jogviták. A munkaügyi perek elbírálása a polgári jogvitákkal azonosan 
a Pp. szabályai szerint történik. A közszféra (pl. köztisztviselő, kor-
mánytisztviselő, hivatásos állomány tagja) munkajogával kapcsolatos 
igényeket, valamint a munkaügyi és szociális tárgyú közigazgatási ha-
tározatok bírósági felülvizsgálatát 2018. január 1-jétől közigazgatási 
perben bírálják el a bíróságok.

A közigazgatási jog jelentősen eltér a polgári jogviszonyoktól, tekintet-
tel arra, hogy a közigazgatási jogviszonyok valamely közhatalmat gya-
korló közigazgatási szerv és az állampolgár, illetve jogi személy között 
jönnek létre. A jogviszonyban a felek alá-fölé rendeltségi helyzetben 
állnak. A közigazgatási jogviták döntő többsége a közigazgatási (pl. 
adóhatósági) eljárásban hozott határozatok bírósági felülvizsgálatára 
irányul, amelyekben a bíróság feladata megállapítani azt, hogy a köz-
igazgatási szervek a jogszabályoknak megfelelően jártak-e el és hoztak 
döntést az állampolgárok (jogi személyek) ügyeiben. E körben emlí-
tendők példaként az adóhatósági, az építésügyi, az idegenrendészeti, a 
fogyasztóvédelmi vagy oktatási ügyek. A közigazgatási perekben fősza-
bályként az állampolgárok (jogi személyek) a felperesek, akik azért in-
dítanak pert a közigazgatási szerv alperes ellen, mert az – álláspontjuk 
szerint – jogszabálysértő döntést hozott ügyükben. A közszféra mun-
kajogát érintő közszolgálati jogviszonyokat érintő perek 2018. január 
1-jétől közigazgatási jogvitának minősülnek, tekintettel arra, hogy a 
perben közigazgatási szerv az egyik fél. 

A jogágak és az ehhez igazodó ügyszakok szerinti tagozódás a Kúria 
működésére is igaz, erről részletesebben az 5. fejezetben lesz szó.

A Kúria feladatai

A legfőbb bírósági szerv a Kúria, amely biztosítja a bíróságok jogalkal-
mazásának egységét, jogegységi határozatai a bíróságokra kötelezőek.1
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A Kúria egyes feladatait a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról 
szóló törvény határozza meg [2011. évi CLXI. törvény]. A bírósági 
szervezetrendszer csúcsszerveként a Kúria sajátossága, hogy a tényle-
ges ítélkezési tevékenysége mellett jogegységesítő tevékenységet (pl. 
jogegységi határozatok meghozatala, jogegységi panaszok elbírálása és 
joggyakorlat-elemzés folytatása) valamint normakontrollt is végez.

A Kúria ítélkező tevékenysége – rendes és rendkívüli 
jogorvoslatok

A Kúria törvény által meghatározott körben rendes jogorvoslati fórum-
ként működik és elbírálja a törvényszékek, valamit az ítélőtáblák határo-
zataival szemben bejelentett fellebbezéseket. Ilyenkor maga a Kúria hoz 
jogerős (vagy végleges) határozatot, amely további rendes jogorvoslattal 
nem támadható (rendkívüli jogorvoslattal is csak korlátozásokkal).

Rendes jogorvoslat keretében a Kúria büntetőügyekben elbírálja az 
ítélőtáblák határozatai ellen bejelentett fellebbezéseket, legyen szó 
akár ügydöntő határozatról (ítéletről), hatályon kívül helyező végzéssel 
szemben bejelentett fellebbezésről, vagy fellebbezhető pervezető végzés 
felülbírálatáról. Ezen határozatokkal szemben a Kúria mondja ki a vég-
ső szót, döntései ellen további fellebbezésnek nincs helye. 

Polgári ügyekben a Kúria előtt fellebbezéssel támadhatók az ítélőtáblák 
által másodfokú eljárásban hozott egyes végzések is. 

Közigazgatási ügyekben regionális illetékességgel 8 kijelölt törvényszék 
jár el elsőfokon. Amennyiben a törvényszék határozata ellen a közigaz-
gatási perrendtartás fellebbezési jogot biztosít, másodfokon a Kúria jár 
el. A Kúria közigazgatási perben elsőfokú bíróságként is eljárhat egyes 
kiemelt társadalmi jelentőségű perekben: választási, népszavazási és az 
oszlatás kivételével gyülekezési ügyekben. 

A jogerős bírósági határozatokkal szemben szűk körben lehetőség van 
a bírói döntés jogi vagy ténybeli hibáinak orvoslására. Ezt nevezzük 
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rendkívüli jogorvoslatnak, amelyek közül a jogi hibák korrekcióját je-
lentő felülvizsgálati eljárást a Kúria folytatja le, arról részletesen a 6. fe-
jezetben írunk. Meg kell még említenünk a büntetőeljárásban ismert, 
a legfőbb ügyész által a törvényesség érdekében bejelentett jogorvoslati 
indítványt, aminek célja téves bírói döntés törvénysértő voltának meg-
állapítása. Ezek elbírálása szintén a Kúria feladata. Ez egy sajátos jog-
intézmény, amelynek célja a joggyakorlat számára jogegységi funkció 
ellátása azáltal, hogy a más rendes vagy rendkívüli jogorvoslattal nem 
támadható téves bírói döntés valamilyen módon mégis kiküszöbölhe-
tő legyen. A felülvizsgálati eljárással szemben a törvényességi eljárást 
csupán a legfőbb ügyész jogosult kezdeményezni, amelynek elbírálása 
során a Kúria a hibás bírói döntést csak a terhelt javára változtathatja 
meg, vagy helyezheti hatályon kívül, és utasíthatja az eljárt bíróságot új 
eljárásra, a terheltre nézve súlyosabb (terhesebb) határozatot nem hoz-
hat, ezért ha egy határozat a terheltre nézve törvénysértően kedvező, a 
Kúria csak a törvénysértés tényét állapítja meg.

A Kúria ítélkező tevékenységéhez kapcsolódóan – hatásköri vagy illeté-
kességi vita esetén – kijelöli az eljárás lefolytatására köteles bíróságot ak-
kor, ha az összeütközés olyan bíróságok között merül fel, amelyek fölött 
az egyetlen hatáskörrel rendelkező kvázi fellebbviteli fórum a Kúria 
(közigazgatási ügyekben regionális törvényszékek közötti, törvényszék és 
ítélőtábla közötti hatásköri összeütközés, különböző ítélőtáblák illetékes-
ségi területéhez tartozó törvényszékek illetékességi vitája).

A Kúria jogegységesítő tevékenysége

A Kúria a jogegység biztosítása érdekében jogegységi határozatokat 
hoz, jogegységi panasz elbírálása esetén konkrét ügyben dönt az al-
kalmazandó helyes joggyakorlatról, továbbá ennek kialakítását jog- 
gyakorlat-elemzéssel, kollégiumi vélemények megalkotásával, valamint 
határozatainak közzétételével segíti. Erre részletesen a 7. fejezetben té-
rünk ki.
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Normakontroll

Magyarországon a helyi önkormányzatok az államtól elkülönülten, a 
helyi ügyek intézése terén autonómiával bírnak, e körben jogszabályo-
kat (önkormányzati rendeleteket) alkothatnak, amelyek azonban ma-
gasabb szintű jogszabállyal (pl. törvénnyel) nem lehetnek ellentétesek. 

A Kúria az ítélkező és jogegységet biztosító feladatai mellett felülvizsgálja az 
önkormányzatok rendeletalkotási tevékenységét, és ha az önkormányzati 
rendelet magasabb szintű jogszabályba ütközik, azt a Kúria megsemmisíti. 

A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata szerint felhatal-
mazás hiányában a helyi önkormányzatoknak nincs lehetőségük 
például a piacok és vásárok területén lévő különböző kereske-
delmi egységek kötelező nyitvatartási idejének meghatározására. 
(Köf.5011/2016/4.)

Az önkormányzatok autonómiájából fakadóan azonban nemcsak jo-
guk, hanem kötelességük is bizonyos jogszabályokat megalkotni, ezért 
ha a helyi önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási kötelezettségét 
elmulasztja, a Kúria határidő tűzésével elrendeli, hogy a helyi önkor-
mányzat a jogalkotási kötelezettségének tegyen eleget.

Bíráskodás és alkotmánybíráskodás

Az Alkotmánybíróság a bírósághoz hasonló, de az igazságszolgáltatási 
tevékenységet ellátó bírósági rendszertől egészében elkülönült, eltérő 
hatáskörrel rendelkező független bírói jellegű szervezet, amelynek leg-
főbb feladata az Alaptörvény védelme.

A rendes bíróságokkal ellentétesen, nem konkrét felek közötti jogvitát 
dönt el, mivel feladata a jogszabályok alkotmányosságának vizsgálata, 
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az alkotmányos rend és az Alaptörvényben biztosított alapjogok védel-
me, így akár a bíróságok által hozott határozatok alaptörvény-ellenes-
ségének vizsgálata is.

Tekintettel arra, hogy nem része a klasszikus igazságszolgáltatási rend-
szernek, az alkotmánybíróvá válás folyamata és feltételei is eltérnek a 
bírákétól.

Az alkotmánybíráskodás a hatalommegosztás után a jogállam legfon-
tosabb alkotmányos garanciája, amely biztosítja, hogy független bíró-
ság – Magyarországon az Alkotmánybíróság – őrködjön az alkotmá-
nyosság megtartása fölött.2

Alkotmánybíráskodás

Az írott alkotmány (amely az állam alaptörvényét jelenti) a jogállam 
jogszabályi hierarchiájának csúcsán áll, az állampolgárokra kötelező 
rendelkezéseket tartalmaz és mint ilyen, kikényszeríthető. Az Alaptör-
vény egyes rendelkezései alsóbb jogszabályokban is megjelennek (pl. 
a jogorvoslathoz való jog az egyes eljárási törvényekben), melyet az 
ítélkező tevékenységet folytató bíróságok közvetlenül alkalmaznak.

Az Alaptörvény védelmét más intézmények is biztosítják, így pl. az 
ombudsman, azonban a legfontosabb alkotmányvédelmi feladatot 
mégis az Alkotmánybíróság látja el. Az alkotmánybíráskodás a demok-
ratikus jogállam egyik garanciális eleme, amelynek lényege, hogy egy 
független testület biztosítja az alkotmány kikényszeríthetőségét.3 Az 
Alkotmánybíróság nem része a rendes bírósági szervezetnek, teljesen 
autonóm, és funkcióját tekintve is eltér a rendes bíróságoktól, hiszen 
nem felek közötti jogvitákat (egyedi ügyeket) dönt el, hanem alkotmá-
nyossági kérdésekben foglal állást és azt vizsgálja, hogy a megtámadott 
jogszabályok, esetenként egyes bírósági döntések összhangban állnak-e 
az Alaptörvénnyel. „Ez az ismérv határolja el az alkotmánybíráskodást 
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a rendes bírósági funkcióktól: a rendes bíróság ugyanis nem a(z) – álta-
la alkalmazott – normák érvényességéről dönt, csak alkalmazhatóságá-
ról. A rendes bíróságot az jellemzi, hogy előtte a jogi norma érvényes-
ségét nem lehet vitatni, mert erről a rendes bíróság nem dönthet.”4 Ez 
alól kivétel az önkormányzati rendeletek Kúria általi vizsgálata.

Az alkotmánybíráskodás egyik modellje az amerikai típusú alkotmány-
bíráskodás. Az 1789-ben hatályba lépett  –  és azóta többször kiegé-
szített –  szövetségi alkotmány és az ugyanebben az évben elfogadott 
Bírósági Törvény (Judiciary Act) adja a szabályozás alapját. Ezen Alkot-
mány VI. cikk második bekezdése szerint „A jelen alkotmány s annak 
értelmében alkotott törvények, valamint az Egyesült Államok felha-
talmazása alapján létrejött nemzetközi szerződések az ország legfőbb 
törvényei; e törvények kötelezőek minden államban, minden bíró szá-
mára, tekintet nélkül az egyes államok alkotmányában vagy törvénye-
iben foglalt ellenkező rendelkezésekre”. 1790-ben létrejött az Egyesült 
Államok Legfelsőbb Bírósága (Supreme Court), amely jogosult megvál-
toztatni vagy jóváhagyni az állami bíróságok döntését olyan esetekben, 
mikor azok a szövetségi alkotmányra, szerződésekre vagy törvényekre 
alapozott keresetet utasítottak el.5 1803-ban a Marbury v. Madison ügy 
alapozta meg az alkotmánybíráskodás amerikai modelljét. Az ügyet 
tárgyaló John Marshall főbíró kifejtette, az a törvény, amely ellentétes 
az Alkotmánnyal, semmis. Ezen ügytől kezdve az alkotmányossági fe-
lülvizsgálatot az Egyesült Államokban a bírósági rendszer egésze végzi 
a rendes bírósági eljárás keretében.6

Ezzel szemben Európában csak jóval később, 1920-tól beszélhetünk 
alkotmánybíráskodásról, ekkor hozták létre Ausztriában az első al-
kotmánybíróságot. Mivel az alkotmányossági kérdések eldöntésének 
politikailag érintettsége van és speciális szaktudást igényel, a rendes 
bíróságok feladatkörébe az alkotmányosság vizsgálata nem kerülhetett. 
Ezért egy központi, önálló szervezetet hoztak létre az alkotmányossági 
kérdések vizsgálatára, ahova a rendes bíróságok legfeljebb felterjesztés-
sel fordulhattak. Az így létrejött önálló alkotmánybíróság a támadott 
jogszabályok alkotmányos megfelelését vizsgálta nem konkrét ügyeken 
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keresztül, és az alkotmányellenesnek ítélt normát megsemmisítette, így 
az a rendes bíróságok számára sem volt alkalmazható.

Svájcban ettől eltérően sajátos rendszer alakult ki, az alkotmánybírás-
kodást ugyanis a Szövetségi Legfelsőbb Bíróság végzi, amely ugyan 
része a rendes bírósági szervezetrendszernek, mégis speciális jogállású. 

Magyarországon az osztrák modell honosodott meg. Hazánkban is 
különálló, a rendes bírósági rendszertől független önálló testület látja 
el ezt a feladatot. Ugyan Kossuth Lajos 1850-es alkotmánytervezeté-
ben alkotmányőrszék felállításáról ír7, hazánkban az Alkotmánybíróság 
felállítására az 1989. évi XXXI. törvénnyel került sor, a testület a mű-
ködését 1990. január 1. napjától kezdte meg. Az Alkotmánybíróság 
többnyire az utólagos absztrakt normakontroll hatáskörében hozta 
meg a „nagy döntéseit” (például a halálbüntetés eltörlése, az abor-
tuszhatározatok, az eutanázia kérdése); a bárki által kezdeményezhető 
utólagos absztrakt normakontroll több mint húsz éven keresztül az Al-
kotmánybíróság központi hatásköre volt.8 Ugyanakkor egyedi ügyek 
elbírálására nem volt hatásköre, alkotmányjogi panaszra is csak az al-
kotmányellenes jogszabály alkalmazása esetén volt lehetőség.

A 2012. január 1. napján hatályba lépett Alaptörvény megváltoztatta 
az Alkotmánybíróság feladatkörét: megszűnt a bárki által kezdemé-
nyezhető utólagos normakontroll és bevezette az egyedi bírói döntés-
sel szembeni alkotmányjogi panasz intézményét, így lehetővé tette az 
egyedi bírói döntés alkotmányellenességének vizsgálatát és a döntés 
megsemmisítését. 

Az Alkotmánybíróság – szervezetét tekintve – 15 tagból álló testület. 
Pártatlanságának és függetlenségének biztosítását garanciális szabályok 
védik. Az alkotmánybírókat az Országgyűlés kétharmados többséggel 
választja 12 évre. Tisztségükben nem újraválaszthatók. Olyan legalább 
45 éves, jogász végzettségű személy lehet alkotmánybíró, aki kiemel-
kedő elméleti tudással rendelkezik vagy legalább 20 évi, jogi területen 
folytatott gyakorlata van. Nem lehet ugyanakkor alkotmánybíró az, 



65

Zsebkönyv Magyarország legfőbb bírói  fórumáról

aki a megválasztását megelőző négy évben kormánytag, állami vezető 
vagy párt vezető tisztségviselője volt. Pozíciója összeegyeztethetetlen 
minden más tisztséggel.

Az alkotmánybírókat mentelmi jog illeti meg, pozíciójukból csak a 
törvényben meghatározott esetekben mozdíthatók el. 

Az Alkotmánybíróság szervezeti autonómiáját adja, hogy önálló költ-
ségvetéssel rendelkezik és eljárását saját ügyrend alapján végzi. 

Az alkotmánybíráskodás fő funkciója a jogszabályok alkotmányossági 
vizsgálata. Ennek keretében az Alkotmánybíróság vizsgálja a még ki 
nem hirdetett jogszabályokat a törvényhozási eljárás keretében (elő-
zetes normakontroll), az általa alkotmányellenesnek ítélt jogszabályt a 
jogalkotó köteles kijavítani. Utólagos normakontroll esetén azt vizsgál-
ja, hogy a már kihirdetett jogszabály megfelel-e az alkotmányosság kö-
vetelményeinek. Az Alkotmánybíróság egyes esetekben önmagában a 
normát veti össze az alkotmánnyal (absztrakt normakontroll), míg más 
esetekben az egyedi ügyben alkalmazandó norma alkotmányosságát 
vizsgálja (konkrét normakontroll), így egyedi ügyekben alkotmányjogi 
panasszal és a bírói kezdeményezéssel lehet az Alkotmánybírósághoz 
fordulni. A konkrét normakontrollban született döntés valamilyen 
módon kihat az egyedi ügy megítélésre.

Az Alkotmánybíróság feladata továbbá az Alaptörvény értelmezése. Ez 
normakontroll-eljárásaiban is tetten érhető, de az Alaptörvény rendel-
kezik külön értelmezésre irányuló eljárásról is, amelyet azonban csak 
az Országgyűlés, annak állandó bizottsága, a köztársasági elnök, a Kor-
mány vagy az alapvető jogok biztosa kezdeményezhet és csak konkrét 
alkotmányjogi problémára vonatkozhat, továbbá az értelmezésnek 
közvetlenül az Alaptörvényből levezethetőnek kell lennie.

Az Alkotmánybíróság emellett számos hatáskörébe tartozó feladat-
tal bír, úgy, mint a köztársasági elnök tisztségtől való megfosztására 
irányuló eljárás, az Alaptörvény-ellenesen működő képviselőtestület 
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feloszlatása kapcsán vélemény megfogalmazása, alkotmányos szervek 
közötti hatásköri összeütközés feloldása, vagy az Országgyűlés népsza-
vazás elrendelésével összefüggő határozatának vizsgálata.

Döntéseinek jogkövetkezményei szintén eltérnek a rendes bíróságok 
által hozott ítéletek jogkövetkezményeitől. Az Alkotmánybíróság meg-
semmisíti az alaptörvény-ellenes jogszabályt, megállapít jogalkotói 
mulasztást és határidő tűzésével feladatának teljesítésére hívja fel a jog-
alkotót. Megsemmisít bírói döntést, ha az alaptörvény-ellenes, illetve 
fenti hatásköreinek gyakorlása során alkotmányos követelményeket 
határoz meg, amelyeknek a jogszabályok alkalmazása során meg kell 
felelni.

A Kúria és az Alkotmánybíróság 
kapcsolata – alkotmányjogi panasz

A svájci modell esetén a felsőbíróság és az alkotmánybíróság egyazon 
testület, hazánkban azonban a fentebb írtak szerint az osztrák modell 
honosodott meg, így a Kúria mint a legfőbb bírói szerv és az Alkot-
mánybíróság mind feladataiban, mind a jogállami struktúrában be-
töltött szerepét tekintve élesen elkülönül. Éppen ezért köztük alá-fölé 
rendeltségi viszony nincsen. 

Ugyanakkor vannak esetek, amikor a fél a rendes bírósági döntések 
vizsgálatát kérheti az Alkotmánybíróságtól. Ennek az eszköze az alkot-
mányjogi panasz, amelynek több típusa van.

Az 1989 óta létező, ma „régi” alkotmányjogi panaszként ismert intéz-
mény arra szolgál, hogy biztosítsa az Alkotmánybírósághoz fordulás 
lehetőségét akkor, ha valakinek az Alaptörvényben szereplő jogai sé-
rültek azáltal, hogy ügyében a bíróság alaptörvény-ellenes jogszabályt 
alkalmazott. 
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2011-ben az Alkotmánybíróság hatásköre kibővült, és megjelent a „va-
lódi” alkotmányjogi panasz. Ezzel akkor élhet a fél, ha az ügy érdemé-
ben hozott döntés, vagy az eljárást befejező egyéb döntés az Alaptör-
vényben rögzített jogait sérti. A bírói döntést az alkotmánybíróság csak 
alkotmányossági szempontból vizsgálhatja felül, minden más kérdés 
(rendkívüli jogorvoslat keretében) a rendes bíróságokra tartozik.

A fenti két típushoz képest létezik az ún. „közvetlen” alkotmányjogi 
panasz, amelyet csak kivételesen lehet előterjeszteni, akkor, ha konk-
rét bírói döntés nélkül, az alaptörvény-ellenes jogszabály hatályosulása 
folytán sérülnek valakinek a jogai. Ilyen helyzet állhat elő például, ha 
valamely jogszabály olyan munkaviszony-megszüntetési okot tartal-
maz, amely – az indítványozó szerint – emberi jogokat sért.30 Ilyenkor 
nem kell megvárni a munkáltató felmentő döntését, hanem pusztán a 
norma és az indítványozó érintettsége megalapozza az alkotmányjogi 
panasz érvényesíthetőségét.9

Az Alkotmánybíróság a támadott bírói döntéseket –  alaptörvény-el-
lenesség megállapítása esetén  –  megsemmisíti és ezáltal megnyílik a 
bírósági eljárás újbóli lefolytatásának lehetősége, a megismételt eljá-
rásban pedig már az Alkotmánybíróság határozatában foglaltaknak 
megfelelően kell eljárni.

1 Alaptörvény, 25. cikk.
2 Kukorelli István (szerk.): Alkotmánytan I., Osiris Kiadó, Budapest, 2007, 16.
3 Kukorelli István – Papp Imre – Takács Imre: Az alkotmánybíróság. In: 

Kukorelli István (szerk.): Alkotmánytan I., Osiris Kiadó, Budapest, 2007, 
443.

4 Bragyova András:  Közgazdasági és Jogi 
Könyvkiadó, MTA Állam- és Jogtudományi Intézet, 1994, 24.

5 Robert G. Mccloskey: Az Amerikai Legfelső Bíróság. In: Paczolay Péter 
(szerk.): Alkotmánybíráskodás, alkotmányértelmezés. Jogfilozófiák, ELTE 
Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, 1995, 35. 

6 Téglási András (szerk.): Az állam szervezete, Dialóg Campus Kiadó, 
Budapest, 2018, 163.

7 Uo., 165. 
8 Uo. 
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9 Balogh Zsolt: Alkotmánybíróság. In: Trócsányi László – Schanda Balázs: 
Bevezetés az alkotmányjogba: Az Alaptörvény és Magyarország alkotmányos 
intézményrendszere, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 2014, 
394.

10 Balogh-Békesi Nóra: „Marbury felmentése” – Alkotmánybírósági hatáskör-
elemzés a bírói korhatár ügyön keresztül, Jogtudományi Közlöny, 67. évf. 
(2012) 10. sz. 420–423.
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3. A KÚRIA (LEGFELS0̋BB BÍRÓSÁG) 
TÖRTÉNETE

A korai és a fejlett feudalizmus bíráskodása (1000–1526)
A késői és a hanyatló feudalizmus korszaka (1526–1848)
Az osztrák abszolutizmus korszaka (1849–1861)
A polgári korszak (1861–1944)
A Magyar Népköztársaság időszaka (1949–1989)
A rendszerváltástól napjainkig (1989–2020)

A legfelsőbb bíráskodás története elválaszthatatlan a jog, az igazság-
szolgáltatás és az igazságügyi szervezet fejlődésétől. A Kúria történe-
tének bemutatásakor ezért korszakokként kitekintést teszünk a min-
denkori legfőbb bírói fórum szervezeti és funkcionális változásán túl 
azokra a társadalmi és jogi körülményekre, amelyek hatást gyakoroltak 
a működésére. 

A korai és a fejlett feudalizmus bíráskodása 
(1000–1526)

Az igazságszolgáltatás kezdeteinek államalapítás előtti időszaka ki-
emelkedő jelentőséggel bírt a magyar jogfejlődés és a hatalomgyakor-
lás szempontjából, ezért érdemes felidézni az akkori életviszonyokat a 
szűkösen fennmaradt forrásokból származó ismeretek által. A honfog-
lalás előtt a nemzetségi és törzsi közösségek kialakították az életüket 
meghatározó szokásrendszerüket. A társadalmi tagozódás következ-
tében kialakult hatalom feladatává vált a szokások, íratlan szabályok 
megtartásának kikényszerítése. Ez a hatalom a nemzetség- és a törzsfők 
kezében összpontosult, akik ezáltal képesek voltak a kívülről érkező 
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támadásokkal szemben megvédeni a közösséget, valamint fenntartani 
az azon belül kialakult rendet. Az együttélés belső szabályainak betar-
tása, a rend megőrzése érdekében a bíráskodás lett a központi hatalom 
gyakorlásának lefontosabb eszköze. 

A magyar igazságszolgáltatási szervezet fejlődése, valamint a legfelsőbb 
bíráskodás az államalapítással és a királyság államformájának kialakí-
tásával kezdődött. I. Szent István az udvarában, a királyi Curián gya-
korolta királyi hatalmát, amelyen leginkább a királyi legfőbb bírásko-
dás székhelyét, a legfelsőbb királyi bíróságot értették. A patrimoniális 
királyi hatalom lehetővé tette számára, hogy a bíráskodása az udvari 
birtokokra, a vármegyékre, valamint az egyházi és világi nagybirto-
kokra egységesen kiterjedjen. A király az ítélkezést az államalapítást 
követő mintegy két évszázadon át országjárás közben végezte. Ebben 
a királyi tanács segítette őt tanácsadással, amelyet a vele utazó főem-
berek alkottak. A tanács személyi összetétele időről időre változott, az 
üléseknek sem volt előre meghatározott időpontjuk. Utazása során a 
király valamelyik udvarházában tartózkodott, ahol a színe elé járulók 
szóban adták elő a panaszaikat. Az ügy megvizsgálására a tanács vala-
melyik tagja kapott megbízást, majd a javaslata alapján hozott döntést 
a király. Az igazságszolgáltatás eseti jellegéhez képest állandóságot hoz-
tak a Székesfehérváron megtartott törvénynapok, amelyek alkalmával 
a király kihirdette a törvényeket és döntött az elé tárt ügyekben.

A királyi bíráskodás mellett már Szent István korában megjelent az 
egyházi bíráskodás is. A szentszéki bíróságok hatáskörüket tekint-
ve elkülönültek a világi bíróságoktól. Eleinte azokban az ügyekben 
ítélkeztek, amelyek a hittel és az erkölccsel voltak kapcsolatosak. Ké-
sőbb a személyi hatáskörük is kibővült, ezáltal az egyházi személyek fölött 
is az egyházi bíróságok ítélkeztek. A XI–XII. században az ítélkezés még 
a király felügyelete alá tartozott, majd a XIII. századtól kezdve a római 
pápa egyetemes egyházi bírósági joghatóságába került.

A XI. és XII. században az ítélkezést a király személyesen vagy az erre 
a feladatra megbízott tisztviselői útján látta el. A király jellemzően 
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a birtokos nemzetség tagjai (később a nemesek) fölött, valamint az 
egyházak birtokügyeiben ítélkezett, míg a vármegyék népeinek (ka-
tonáskodó várjobbágyok, szabadok és félszabadok) ügyével a várispán 
foglalkozott. Szent László királyt már a királyi pecsét őrzője, a nádor 
(palatinus, comes palatinus) helyettesítette, aki az udvartartás vezetője-
ként az udvarnokok, valamint a király megbízása alapján a nemesek 
fölött ítélhetett. A XIII. század elején azonban a nádor kivált a királyi 
Curiából, ezzel a nemesség rendes országos bírájává vált. Az ő feladatát 
az addigi helyettese, az udvarbíró (későbbi nevén az országbíró) látta 
el. Az országbíró (iudex curiae regiae) országos jelleggel, rendes tárgya-
lási időszakokban ítélkezett, majd később, amikor a teendői megnöve-
kedtek, az alországbíró, valamint az ítélőmester segítette a munkáját. 
A király tehát az ítélkező hatalmát megosztotta, ezáltal a bíráskodást 
a király nevében ellátó tisztségviselők köre a patrimoniális királyság 
idején kiszélesedett.

A feudális államszervezet a XIV. század elejére szilárdult meg. Az igaz-
ságszolgáltatási szervezet a társadalom rendi tagozódásához igazodott. 
Az úriszék fórumán a földesúr bíráskodott a jobbágyai és a birtok nél-
küli familiárisai felett. A nemes vármegyék törvényszékein a választott 
szolgabírák és az ispán, a városokban pedig a magistrátus ítélkezett. A 
legfelső szintű bíráskodás továbbra is a király személyhez fűződő joga 
maradt. A királyi udvar országbíró által végzett ítélkezését a „királyi 
jelenlét” (praesentia regia) bíróságának nevezték el. A király néhány 
ügyre fenntartotta személyes bíráskodásának jogát, ezeket a „különös 
királyi jelenlét” (specialis praesentia regia) bírósága bírálta el a főkancel-
lár közreműködésével. Később a kiváltságos ügytípusok száma megnö-
vekedett, ezért a főkancellárra hárult a különös királyi jelenlét ítélke-
zése. Néhány ügy, például a hűtlenségi és egyes hatalmaskodási ügyek 
maradtak a király saját döntési hatáskörében. 

Nagy Lajos király az uralkodása kezdetén a nádori bíróságot beolvasz-
totta a királyi Curiába, ezáltal a nemesség ügyeit országos hatáskör-
rel elbíráló nádor a királyi Curia egyik, ugyanakkor első bírájává vált. 
Ezekben az években három bíróság működött a királyi Curia keretén 
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belül; az egyik a nádor, a másik az országbíró, a harmadik a királyi 
udvari kancellár vezetése alatt állt. Az udvari főkancellár által vezetett 
„különös királyi jelenlét” bíróságát másfél százados működés után Má-
tyás király 1464-ben beolvasztotta a „személyes királyi jelenlét” (per-
sonalis praesentia regia) bíróságába. Ennek élére a királyi személynököt 
helyezte, hatásköre a polgárságnak és a jobbágyságnak a vidéki bíró-
ságoktól fellebbezett ügyeire terjedt ki. Mátyás király uralkodása és a 
XV. század végén a curiai bíráskodás súlypontja a királyi személynökre 
nehezedett, mert a legtöbb ügynek ő volt a bírája. A királyi személy-
nökök eleinte előkelő papok közül kerültek ki, majd 1514-ben egy 
köznemes világi embert, Werbőczy Istvánt nevezték ki. III. Ulászló őt 
bízta meg az ország élő, tételes jogának összegyűjtésével és írásba fog-
lalásával annak érdekében, hogy különösen a királyi Curia előtti ügyek 
eldöntésekor annak tartalmát lehessen követni és figyelembe venni. 
A tíz évnyi munka során létrejött Hármaskönyv (Tripartitum) király 
általi szentesítése ugyan elmaradt, Werbőczy azonban magánúton ki-
nyomtatta és megküldte munkáját a vármegyéknek, ahol a bíróságok 
alkalmazni kezdték. Ezáltal a Hármaskönyv az élő magyar magánjog 
kódexévé vált, amelyet az ország nem sokkal ezután bekövetkezett szét-
darabolása után is alkalmazott az összes bíróság, de legfőképp a Curia.

A társadalom kezdeti fejlettségi szintjén a közösségek tagjainak 
magatartását a szokások határozták meg. A szokás azáltal vált 
joggá, hogy a hatalommal rendelkező uralkodók (nemzetség- és 
törzsfők, majd királyok) kikényszerítették azok érvényre jutását. 
A királyság létrejöttével jelentek meg a szokásjog mellett a törvények.  
A rendek szintjén elkülönült az igazságszolgáltatás, ennek ellenére a kirá-
lyi udvar bíróságainál koncentrálódott az ítélkezés, ezáltal egységes jog-
rendszer alakult ki. A jog íratlansága miatt igény keletkezett a hatályos 
törvények és a szokásjogi szabályok kodifikálására, amelynek eredménye-
ként jött létre Werbőczy Hármaskönyve. Ezt követően a szokásjog fejlő-
dése megakadt, majd a törvényhozás vált elterjedtté. A legfelsőbb bírói 
fórumnak ekkor jött létre egy új, döntéseket egységesítő funkciója, amely 
során az elvi iránymutatások kezdtek megjelenni.
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A késői és a hanyatló feudalizmus korszaka 
(1526–1848)

A mohácsi vészt követően három részre szakadt az ország, amely a 
bírósági szervezet átalakulását is eredményezte. A Habsburgok hata-
lomra jutásával felső szinten megszűnt a király személyes ítélkezése, 
majd a központi bíráskodás jelentősége lecsökkent. A királyi Curia 
székhelye a törökök által elfoglalt Budáról Pozsonyba települt. Ekkor a 
királyt helyettesítő nádor által vezetett ítélőszék, továbbá a személynök 
által vezetett királyi ítélőtábla együtt alkotta a királyi Curiát. Mivel 
az uralkodó a magyar közrend védelmével nem törődött, az ítélkezés 
súlypontja a helyi ítélkezésre tevődött át. A jobbágyság felett a földes-
úri joghatóság vált kizárólagossá, a vármegyékben szolgabírói és alis-
páni ítélőszékek, valamint a megyei törvényszékek, míg a városokban 
tanácsok ítélkeztek. A helyi ítélkezés felett a központi hatalom nem 
gyakorolt ellenőrzést. 

A XVI. században még hosszabb megszakításokkal működött a Curia, 
majd a XVII. században majdnem teljesen szünetelt a működése. A 
király személyes bíráskodása véglegesen megszűnt, a feladatot a hét 
tagból álló Hétszemélyes Tábla vette át. A király a Hétszemélyes Táb-
la ítélkezésében ugyan nem vett részt, azonban felségjogát gyakorolva 
tagjainak személyéről ő rendelkezett. A Hétszemélyes Táblának (Tabu-
la Septemviralis) és a Királyi Ítélőtáblának (Tabula Regia Judiciaria) a 
közös neve főméltóságú királyi Curia (Excelsa regia curia) volt. 

A XVI–XVII. században a királyi Curia csak alkalmi üléseket 
tartott akkor, amikor a király, a nádor, vagy a királyi helytartó 
egy-egy törvényszakra (oktávára) összehívta. Teljes hatáskörrel 
csak a nagy oktávákon ítélkezett, azonban az uralkodók gyakran el-
mulasztották azok meghirdetését, emiatt nem lehetett kellő időben tu-
domást szerezni az ítélkezési időszakokról. Ez nagyon káros hatással volt 
a jogbiztonságra. A ma hatályos szabályozás szerint a Kúria (hasonlóan 
a többi bírósághoz) folyamatosan ülésezik a nyári és a néhány napos téli 
ítélkezési szünet kivételével. 
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A XVII. század végén az ország felszabadult a török hódoltság alól, 
ezért a XVIII. század elején ismét újjászervezték az igazságszolgálta-
tást. Az 1723-ban hozott törvénycikk átszervezte a Hétszemélyes Táb-
lát olyan módon, hogy a létszámát 15 főre növelte, működését pedig 
állandósította. A bírókat a király nevezte ki, elnöke a nádor lett, akit 
akadályoztatása esetén az országbíró helyettesített. A Királyi Ítélőtábla 
lett az ország egyedüli rendes bírósága, amely minden peres ügyben 
jogosult volt dönteni, függetlenül attól, hogy kik voltak a peres felek. 
A testület élén a királyi személynök állt. A királyi Curia központját 
Pozsonyból Pestre helyezték át. 

1723-tól 1848-ig jelentős elvi irányító tevékenység folyt a Curián. Az 
alsóbb fokú bíróságok határozatait a királyi udvar bíróságai felülbí-
rálhatták, ezáltal lehetőség nyílt az elvi irányításra az egyes konkrét 
ügyeken keresztül. A királyi Curia bíróságainak elvi megállapítást 
tartalmazó határozatát döntvénynek (decisio) nevezték, amelyeket 
Mária Terézia előírása alapján egy bizottság gyűjtött össze annak ér-
dekében, hogy azokat gyűjteményként, Planum tabulare elnevezéssel 
közzétegyék. A döntvények nagy tekintélyt élveztek, azonban az alsóbb 
fokú bíróságokra nem volt kötelező erejük.

Az osztrák abszolutizmus korszaka (1849–1861)

A magyar királyi Curia működése az 1848–49-es forradalom és szabad-
ságharcot követő, több mint egy évtizedes osztrák önkényuralom alatt 
szünetelt. Az 1849. november 10-én közzétett császári elhatározás az 
ország igazságügyi rendszerének teljes átszervezését tűzte célul, ezáltal 
megszűnt a feudális eredetű bírósági szervezet, megszüntették a rendi 
államberendezkedést is. Ezt követően a polgári kor követelményeinek 
megfelelő bírósági szervezetrendszert hoztak létre. Ennek kiemelkedő 
szempontját képezte az államigazgatási, az ügyészségi, valamint a bí-
rósági szervezet szétválasztása, amely által az igazságszolgálatás egésze 
állami feladattá vált. Az osztrák igazságügyi rendszer bevezetésekor 
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a legfelsőbb bírói hatóság kézbevétele vált a legegyszerűbb feladattá, 
hiszen a magyar felsőbíróságokat megszüntették. A császár a Bécsben 
már 1848 óta működő legmagasabb fórumként létesült szervezetnek, 
a Legfőbb Ítélőszéknek (Oberster Gerichtshof ) juttatta a legfelsőbb 
ítélkezési feladatot azzal, hogy az illetékességét Magyarország terüle-
tére is kiterjesztette. Az alsóbb fokú bírósági szervezet kialakítása már 
nehezebb feladatot jelentett. A járásbíróságok és a törvényszékek jár-
tak el elsőfokú fórumként, a főtörvényszékek pedig másod-, valamint 
harmadfokú bíróságként. Külön bírósági szervezet végezte az úrbéres 
viszonyok rendezését, amelyben elsőfokon, megyei szinten az úrbéri 
törvényszék, másodfokon pedig több úrbéri főtörvényszék ítélkezett. 

A polgári korszak (1861–1944)

A magyar királyi Curia visszaállítását az 1860. október 20-án kibo-
csátott Októberi Diploma helyezte kilátásba, ezt követően végül Fe-
renc József 1861-ben rendelte el a hazai bíróságok visszaállítását. A 
kiegyezés során meghatározott keretek között alakították ki a bírósági 
rendszert. A legfelsőbb bíráskodás a Hétszemélyes Tábla, valamint a 
Királyi Ítélőtábla visszaállításával ismét működött Magyarország terü-
letén. További feladatot jelentett az alkalmazandó anyagi és eljárásjogi 
szabályok megalkotása is, tekintettel arra, hogy az osztrák polgári és 
büntető törvénykönyv Magyarországra kiterjedő hatálya az Októberi 
Diploma kibocsátásával megszűnt. 

A kiegyezést követően vált lehetővé az igazságszolgáltatási szervezet re-
formja. Ennek keretében 1868-ban megszűnt a Hétszemélyes Tábla, 
valamint a Királyi Ítélőtábla Curiában megtestesült szervezeti egysége. 
A továbbiakban a magyar királyi Curia elnevezés a legfelső fellebbviteli 
fórumot illette meg, amelynek két osztályát szervezték meg: az alaki 
jogszabálysértések miatt előterjesztett semmisségi panaszok elbírálásá-
ra a tizenegy tagú semmítőszéket, valamint az anyagi jogviták eldönté-
sére a héttagú legfőbb ítélőszéket. Az addigi királyi Curia 1869. május 
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31. napján formailag megszűnt, hatásköre ezt követően kiterjedt az 
egész országra. A Curia létszámát 1870-ben megnövelték: a legfőbb 
ítélőszéki osztályt az elnök mellett 6 tanácselnök, valamint 42 rendes 
bíró, míg a semmítőszéki osztályt az elnök, az alelnök és 18 rendes bíró 
alkotta. Alsó fokon a szabad királyi és rendezett tanácsú városokban a 
városi bíró és a városi törvényszék, a megyékben pedig a szolgabíró és 
a megyei törvényszék járt el. Másodfokú bíróságként két királyi ítélő-
tábla jött létre Pesten, valamint Marosvásárhelyen. 1890-ben további 
kilenc ítélőtábla kezdte meg működését.

A korszak egyik legjelentősebb eredménye a bírói hatalom gyakorlá-
sáról szóló 1869. évi IV. törvénycikk meghozatala, amelyben Mon-
tesquieu elvei alapján rögzítették, hogy az igazságszolgáltatás elkülö-
nül a közigazgatástól, és egymás hatáskörébe nem avatkozhatnak be. 
Fontos előrelépést jelentett, hogy képesítéshez kötötte a bírói állások 
betöltését, továbbá kimondta az összeférhetetlenség elvét. Még ezeknél 
is nagyobb jelentőséggel bírt a bírói függetlenséget megalapozó ren-
delkezés, amely szerint a bíró csak a törvény és a törvényerejű szokás 
szerint ítélkezhet a király nevében. A függetlenség biztosítására szolgált 
a bíró elmozdíthatatlanságának rögzítése.

1881-ben egyesítették a Kúria korábbi két osztályát. Az egyesített kirá-
lyi Curia elnöke az országbíró Mailáth György, másodelnöke a legfőbb 
ítélőszék elnöke, alelnöke pedig a semmítőszék elnöke lett. Vezetésük 
alatt dolgoztak a legfőbb ítélőszéki tanácselnökök és a semmítőszéki, 
valamint a legfőbb ítélőszéki osztály bírái. Mailáth Györgyöt 1867-
ben nevezték ki országbíróvá, majd 1869-ben vált a Curia semmítő-
széki osztályának elnökévé. Az egyesített királyi Curia elnöki tisztségét 
rövid ideig, 1883. március 28-ig töltötte be; ekkor rablógyilkosság 
áldozata lett. 

A 1882. január 2-án tartott ülésen a Curia elnöke a következőket 
mondta a bírói felelősségről:  „A törvényhozás […] felhatalmazta 
a magy. kir. curiát, hogy vitás elvi kérdések felett teljes tanácsában 
megállapodásra juthasson, és e megállapodások az ügyek elintézésénél, […] 
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irányadók legyenek. […] a mai naptól kezdve a magy. kir. curia határozatai 
végérvényesek és ezek hozatala körül netán felmerülendő hibák, vagy mu-
lasztások csak bíró tekintély magas árán fognak orvosoltathatni.” 

Az első teljes tanácsülést 1882. január 2-án tartották, amelyen Mai-
láth György a megnyitó beszédében a bírókkal szemben támasztott 
követelményekről az alábbiak szerint szólt: „Kell, hogy mindenek előtt 
magán vegyen erőt és leküzdje a szenvedélyt és indulatot, mely többé ke-
vésbé minden ember keblében honol, kell, hogy e terem küszöbét átlép-
ve mellőzze a nép, faj, vallás és politikai pártszinezet tekinteteit; kell, 
hogy kibontakozzék a rokonság, barátság és bajtársság kötelékeiből; kell, 
hogy érintetlenül hagyják az igéző mosoly és köny, a térdre-hullás és a 
fenyegetés; nem szabad e mellett, hogy keble elfásuljon, de a peres 
ügyek elintézése alkalmával a tárgyilagosság oly szinvonalára kell emel-
kednie, a hol a személy ködfátyolként elenyésszék és csak az ügy és csak a 
törvény álljon lelki szemei előtt. Ekkor ütötte meg a mértéket. Ugy hiszem, 
hogy ez eszmény elérése után fogunk törekedni valamennyien s óhajtom, 
hogy a czélt, ha teljesen elérni nem, de legalább megközelíteni sikerülend. 
És ez óhaj kiséretében az egyesített magyar kir. curia első teljes tanácsülését 
megnyitottnak nyilvánítván, az elnöki széket elfoglalván, ebből bírótársa-
imat tiszteletteljesen üdvözlöm.”

A magyar királyi Curia létszámát 1884-ben akként állapította meg a 
szabályozás, hogy az az elnökből, a másodelnökből, két tanácselnökből, 
valamint a fiumei és tengerészeti ügyek két előadójából mint rendes 
bírókból állt. A rendes bírók mellett a folyamatban lévő ügyek magas 
száma miatti ügyteherre tekintettel 1912-ig kisegítő bírók is részt vet-
tek az ítélkezésben. A Polgári Perrendtartás hatálybaléptetéséről szóló 
1912. évi XLII. törvénycikk a királyi Curia rendes bíróinak létszámát 
62 főben rögzítette. A királyi Curiához felülvizsgálati kérelmet terjeszt-
hettek elő az ítélőtáblák másodfokú döntése ellen, amely ekkor kizá-
rólag felülvizsgálati fórumként működött. A legfelsőbb bíráskodás eb-
ben az időszakban konkrét ügyekben biztosított jogorvoslatot a felek 
részére, döntéseivel iránymutatást adott az alsóbb fokú bíróságoknak. 
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Az 1919. március 21-én uralomra jutó Tanácsköztársaság felfüggesz-
tette a bíróságok működését. Ebben az időben a Curia sem működött, 
ezért a bírókat „rendelkezési állományba” helyezték. A Forradalmi 
Kormányzótanács elrendelte a forradalmi törvényszékek felállítását, 
amelyeken politikai megbízhatósághoz kötötték a bírói állás betölté-
sét. A Tanácsköztársaság bukása után, 1919. augusztus 9-én tartott 
újra Teljes Ülést a Curia. 

A Kúria az államszervezetben kiemelt szerepet töltött be, amely annak 
is betudható, hogy minden halálbüntetést kimondó jogerős ítélet tár-
gyában a kir. Curia is véleményt nyilvánított a kegyelem kérdésében, 
majd a Tanácsköztársaság 1919-es bukását követően a kegyelmezés 
jogát közvetlenül gyakorolta, amíg a király szerepkörét át nem vette a 
kormányzói méltóságot betöltő Horthy Miklós. 

A Curia (Kúria) írásmódja ebben az időszakban megváltozott.  
A XIX. század második felében a „magyar királyi Curia” (rövi-
dítve „m. kir. Curia”) elnevezés volt használatos, amely egyszerre 
hordozta magában a magyar nemzeti alkotmányos felfogást, vala-
mint a több évszázados bírói tradíciók tiszteletét. Jelenlegi ismereteink 
szerint a XX. század elején jogszabályi rendelkezés nélkül kezdett megje-
lenni a legfőbb bírói fórum elnevezésének „m. kir. Kúria” K betűvel írott 
használata, majd az az 1910-es években kezdett általánossá válni a kor-
mány részéről (miközben a Curia saját forrásaiban megtartotta a hagyo-
mányos írásmódot). A bíróság később, 1920-ban térhetett át a „Kúria” 
elnevezésre, valószínűsíthetően Tőry Gusztáv elnök kezdeményezésére.  
A K betűs írásmód vélhetően megfelelőbb volt a kormányzat igényeinek, 
mint a régies, latin eredetű Curia. Elsőként a kir. ítélőtáblák és a kir. 
ügyészek státusáról szóló 1920. évi XX. törvénycikkben szerepel „m. kir.” 
jelző nélkül K betűvel a Kúria. 
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A két világháború közötti 
korszakban Juhász Andor ki-
emelkedő elnöke volt a Curi-
ának, aki legfontosabb fel-
adatának a magas színvonalú 
igazságszolgáltatás biztosítá-
sát tartotta. Ennek érdekében 
határozott kiállással óvta a 
bírói függetlenséget és a bírói 
státuszt. Fontos volt számára, 
hogy a bírósági döntések 
megfelelően legyenek kom-
munikálva a társadalom felé.

Juhász Andor bírói eszményéről árulkodik a következő beszéde: 
„A közvetlenség és a nyilvánosság a bíró iránti bizalmat fokozni 
s az ítélkezés népszerűségét emelni van hivatva. A polgárság köz-
vetlen közelről fog meggyőződhetni arról, hogy a bíró független, 
igazságos és pártatlan. Hogy a bíróság előtt lehullanak azok a vá-
laszfalak, amelyeket a gyarló ember emel koronként változó helyeken és 
változó magasságra saját maga és embertársa közé s hogy a bírónak csak 
egy vezérlő csillaga van s ez a jogeszme uralma.”

 
A Magyar Népköztársaság időszaka (1949–1989)

A II. világháborút követően új korszak indult a magyar bírósá-
gi szervezetrendszer fejlődésében. Megkezdődött a jogszolgálta-
tásban a szocialista demokratizmus megvalósítása: felszámolták 
a feudális rendszer maradványait, valamint megkezdődött az át-
menetileg működő, de történelmi szempontból jelentős nép-
bíráskodási tevékenység. Fontos politikai eszközévé vált a népi 
demokratikus államrend megerősítésében, valamint az Alkot-
mány megalkotásáig végbement társadalmi átrendeződésben is. 

Az 1918 és 1926 közötti Teljes Ülésekről 
készült kúriai jegyzőkönyvek gyűjteménye
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1945-ben a törvényszékek székhelyén létrehozták a háborús, 
nép ellenes bűncselekmények, majd 1946-ban az ítélőtáblák szék-
helyén a demokratikus államrend megdöntésére irányuló bűncse-
lekmények elbírálását végző népbíróságokat. A Népbíróságok Országos 
Tanácsa járt el fellebbviteli bíróságként. A népbíróságok bírói és ügyvédi 
képesítésű tagjait pártok jelölték, és az igazságügy-miniszter nevezte ki a ta-
nácsok mellé a jogi végzettségű tanácselnököt. Az ítélkezés politikai jellegét 
erősítette az is, hogy a tanácselnök nem nyilváníthatott véleményt az alkal-
mazandó büntetés mértékéről, továbbá a döntésről csak szavazategyenlő-
ség esetén szavazhatott. A Magyar Kommunista Párt ellenőrzése és irányí-
tása alatt tartotta a népbíróságokat. A korszak legismertebb koncepciós 
perei Mindszenty József bíboros, esztergomi érsek és Rajk László belügy-, 
majd külügyminiszter ellen voltak folyamatban. A bűncselekmények 
gyors elbírálása miatt a népbíróságok ügyforgalma csökkent, ezért 1948-
ban az igazságügyminiszter többségüket megszüntette.

A bírósági szervezetrendszer működését személyi jellegű változások 
érintették, amelynek alapját az 1869-ben meghozott bírói független-
ségről szóló törvény hatályon kívül helyezése, valamint a bírók – meg-
határozott magatartás tanúsítása esetén akár állásvesztést is eredménye-
ző – ún. igazoló eljárás alá vonásának lehetősége képezte. Ezek mellett 
fokozatosan megjelent az ítélkezésben a nép részvétele, és valamennyi 
fórumon kiépült a népi ülnöki rendszer. A Kúria ítélkezését ez olyan 
módon érintette, hogy a büntető majd a polgári bíráskodás során is 
a fellebbviteli tanácsok egy elnökként eljáró szakbíróból, két tagként 
eljáró szakbíróból, valamint két népi ülnökből tevődtek össze. 

A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 
rögzítette a fennálló bírósági szervezetet, és megszüntette a feudá-
lis korból származó bírósági neveket. A Kúriát a Magyar Népköz-
társaság Legfelsőbb Bíróságának nevezték el. A Legfelsőbb Bíróság 
főként fellebbezési bíróságként járt el a megyei bíróságoktól felleb-
bezett ügyekben, de kiemelkedő fontosságú perekben első fokon is 
ítélkezett. Állandó és deklarált feladata lett elvi irányítás gyakorlása 
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az összes bíróság ítélkezése felett. Ennek keretében elvi döntéseket 
hozhatott a vitás jogkérdésekben, amelyekben a bíróságokra kötele-
ző általános irányelveket határozott meg. Az ítélőtáblák az Alkotmány 
rendelkezése szerint felsőbíróság elnevezéssel működtek tovább az 
1950-es év végéig, amikor azért szüntették meg őket, mert a kiépülő 
tanácsrendszer területi beosztásával összeegyeztethetetlenné vált a 
bírósági szervezetrendszerben elfoglalt helyük; funkciójukat a megyei 
bíróságok vették át. Ezzel megteremtették a „tanácsok és az igazság-
szolgáltatás együttműködésének szervezeti előfeltételeit”.

A bírósági szervezetről szóló törvényt 1954-ben alkották meg, amely 
megerősítette a Legfelsőbb Bíróság irányító szerepét, valamint kibőví-
tette az elnök eljárási jogait. Ennek keretében az elnök törvényességi 
óvás emelésére szerzett jogosultságot, bármely iratot megtekinthetett, 
sőt még az elsőfokú ügyeket is hatáskörébe vonhatta. A törvény első 
alkalommal rendelkezett a Legfelsőbb Bíróság szervezetéről, létrehozva 
az első- és másodfokon is eljáró, valamint törvényességi óvásokat elbí-
ráló Büntető és a Polgári Kollégiumot. 

Ismételten beavatkozás történt a bíróságok személyi összetételébe azál-
tal, hogy 1954-től az igazságügyminiszter által kinevezett bírók vissza-
hívhatóvá váltak, „ha olyan magatartást tanúsítottak, amely sérti a népi 
igazságszolgálatás tekintélyét”. Az új bírók megválasztásának nem volt 
feltétele a jogi végzettség és a bírói szakvizsga, elegendőnek bizonyult 
egy egyéves nyelvtant, számtant, marxista-leninista ideológiát és jogi 
oktatást magában foglaló tanfolyamot elvégezni. Különböző admi-
nisztratív eszközök alkalmazása révén 1956-ig kb. 1100 bíró veszítette 
el az állását, amelyeket a fenti képzés elvégzését követően töltöttek be a 
megfelelőnek tartott emberekkel. 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc leverését követően az ellen-
forradalmi, a fennálló társadalmi és állami rend megdöntésére irányuló 
bűncselekmények elbírálására 1957-ben először a Legfelsőbb Bírósá-
gon állították fel a népbírósági különtanácsot. A tanács az elnök által 
kijelölt szakbíró vezetése mellett négy népbíróval működött. Két hóna-
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pon belül a fővárosi és a megyei bíróságokon is létrehozták a népbíró-
sági tanácsokat, amelyek döntéseit másodfokon a Legfelsőbb Bíróság 
vizsgálta felül. A Legfelsőbb Bíróságról az ítélkező bírók fele távozott 
1957 februárjáig.

A Nemzeti Emlékezet Bizottsága 
többek között a Kúria és a Legfőbb 
Ügyészség irattári dokumentumai fel-
használásával létrehozott egy adatbázist, amely az 
1956-os forradalmat és szabadságharcot követő 
megtorló perekben részt vett vádlottak, nyomo-
zók, ügyészek, tanácsvezető bírók és ülnökök 
adatait gyűjti össze. Az adatbázist 2018-ban, 

Nagy Imre miniszterelnök és társai kivégzésének 60. évfordulója alkalmából 
mutatták be a Kúrián. Az adatbázis a QR-kód leolvasásával érhető el.

Emléktábla a Kúria Markó utcai székházának 
előterében

Az 1960-as évektől a mi-
nisztériumi utasítások egy-
re általánosabbá váltak, ke-
vésbé szóltak bele egy-egy 
konkrét ügy elbírálásába. A 
következő két évtizedben a 
bíróságok szembesültek a 
függetlenségük elvesztésé-
nek következményeivel, ez-
zel párhuzamosan megfi-
gyelhető volt, hogy a 
tekintélyük csökkent és a 
munkafeltételek  –  ideértve 
a bírói fizetést is  –  egyre 
rosszabbak lettek.

A pártállami rendszer me-
chanizmusa még az 1980-
as években is meghatározta 
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a Legfelsőbb Bíróság működését, hiszen a mindennapi munkát a párt-
kongresszus irányelvei befolyásolták. A korszakban üzenetértékkel bírt, 
hogy az Országgyűlés elnökének – 1949 után először – egy polgári peres 
jogászt, Szilbereky Jenőt választotta meg 1980-ban. A változás 1987-
ben következett be, amikor a reformok kérdéséről való tárgyalás  –  a 
nemzetközi viszonyok alakulása miatt –  egyre elfogadottabbá vált. Az 
igazságszolgáltatás reformja a Legfelsőbb Bíróságot is érintette, ezért a 
megvalósításukhoz az elnök 1988-ban Bírói Tanácsot hozott létre. 

A rendszerváltástól napjainkig (1989–2020)

Az 1989–90-es évek politikai rendszerváltását követően az igazság-
szolgáltatási rendszer alapvető reformfolyamaton ment keresztül. Az 
országgyűlési képviselők a köztársasági elnök javaslatára a Legfel-
sőbb Bíróság élére 1990-ben Solt Pált választották meg kétharmados 
aránnyal. Kinevezését követően lépéseket kezdeményezett a bírók 
javadalmazásának, ezáltal a társadalmi megbecsültségének helyreál-
lítására. A modernizálás érdekében létrejött az informatikai csoport, 
amelytől a határozatok szerkesztését, jogszabály-nyilvántartáshoz 
való hozzáférést remélték, valamint bevezették a bírói talár viselését. 
A rendszerváltást követő szabályozás szerint a bírók nem lehetnek 
tagjai pártnak, nem folytathatnak politikai tevékenységet, és csak a 
törvénynek vannak alárendelve, ezzel biztosítva a korábbi évtizedek-
ben csorbát szenvedő bírói függetlenséget. Ettől kezdve a bírókat 
tisztségükből csak a törvényben meghatározott okból és eljárás kere-
tében lehet elmozdítani.

A módosított Alkotmány szerint a Magyar Köztársaság Legfel-
sőbb Bírósága elvi irányítást gyakorolt az összes bíróságok bírói 
működése és ítélkezése fölött. Az irányelvei és elvi döntései a bí-
róságok számára kötelezőek voltak. A tevékenységében jelentős 
változást eredményezett, hogy a korábbi törvényességi óvás intéz-
ményét az Alkotmánybíróság alkotmányellenessé nyilvánította; 
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1993-tól felülvizsgálati eljárást vezetett be a jogalkotó. Ebben az 
időben a bíróság jelentős munkateherrel működött, különösen a 
fellebbezett ügyeket tekintve, ezért az elvi irányítással kapcsolatos 
feladatok teljesítése egyre nehezebbé vált. A fellebbezési ügyteher 
csökkentése érdekében született meg a szándék, hogy visszaállítsák 
az ítélőtáblákat. Ezáltal négyfokúvá vált a bírósági szervezetrendszer, 
amely a hatáskörök átrendeződését, ezáltal a Legfelsőbb Bíróság 
ügyterhének csökkenését eredményezte.

Jelentős mérföldkő volt a bíróságok életében az 1997. esztendő, 
amikor hatályba léptek a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról 
szóló, a bírók jogállását szabályozó, valamint az igazságügyi alkal-
mazottak szolgálati jogviszonyát rendező törvények (régi Bszi., régi 
Bjt., Iasz.), amelyek a módosított Alkotmánnyal összhangban álló 
szabályokat tartalmaztak. Különösen a bírósági szervezetnek a vég-
rehajtó hatalomtól – 1945 után először – független, önálló igazgatá-
si modelljét (a Legfelsőbb Bíróság mindenkori elnöke irányításával 
az Országos Igazságszolgáltatási Tanácsot) létrehozó, valamint a bí-
rók alkotmányos függetlenségét biztosító jogállási szabályok (kine-
vezés rendje, jogok és kötelezettségek, mentelmi jog, felmentésre 
vonatkozó rendelkezések) bírtak kiemelt jelentőséggel.

2012-ben újabb változás érintette az igazságszolgáltatás rendszerét. 
Magyarország 2012. január 1-jétől hatályos Alaptörvénye szabályoz-
ta a bíróságok jog- és hatáskörének, szervezetének, ítélkezésének, 
továbbá a bírók függetlenségének legfontosabb kérdéseit. A bírósá-
gok igazgatásának és működésének, valamint a bírók jogállásának 
részletes szabályait újraszabályozott, sarkalatos törvények határozzák 
meg. Az Alaptörvény a bírósági szervezetrendszer csúcsszerveként a 
Kúriát, mint a Legfelsőbb Bíróság jogutódját nevesítette. A Kúria 
elnökének 2012. január 1-jével Darák Péter legfelsőbb bírósági bírót 
választotta meg az Országgyűlés.
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Az ítélet bevezető része (preambuluma) történeti kialakulása miatt 
évszázadok óta kitüntetett helyet foglalt el az ítéletben. A pream-
bulum a bírói hatalom forrására utal, mindig az uralkodó politikai 
elitnek a hatalom forrásáról alkotott elképzelését tükrözi. Ez az oka 
annak, hogy szövege a történelem során oly sokszor változott.
Már a feudalizmus idején kiadott ítéletlevelek is utaltak arra, hogy annak 
meghozatala kinek a megbízásából történt. Egy 1238-ban kelt ítéletlevél 
például tartalmazza, hogy a bíró „Béla király úr parancsából” hozta meg íté-
letét. Az ítéletlevelek megfogalmazásai hosszú évszázadokig fennmaradtak. 
A dualizmus kezdetén a bírói hatalom gyakorlásáról szóló 1869. évi IV. tör-
vénycikk 2. §-a mondta ki először, hogy a bírói hatalom „őfelsége a Király 
nevében” gyakoroltatik. Először csak a fellebbviteli törvényszékek határoza-
taiban, majd 1872-től valamennyi ítélet preambulumában fel kellett tün-
tetni. Az 1893. évi XVIII. törvénycikk a sommás eljárásról már kifejezetten 
előírta, hogy az ítéletet így kell meghozni, az 1911. évi I. törvénycikk, a 
Plósz-féle Polgári perrendtartás ugyanezt az előírást tartalmazta.
A történelmi változásokat követve 1920-tól a bírói hatalmat „a Magyar 
Állam nevében” gyakorolták, majd 1930-tól a „Magyar Szent Korona ne-
vében” kellett az ítéleteket meghozni, 1946-tól a „Magyar Köztársaság nevé-
ben”, 1949-től a „Népköztársaság nevében”, 1989. október 23. után pedig 
a bíróságok „A Magyar Köztársaság nevében” ítélkeztek.
A preambulum szövegét nemcsak az ítéletben kellett feltüntetni, hanem íté-
lethirdetéskor szóban is el kellett mondani, bár ezt az eljárásjogi törvények 
kifejezetten nem írták elő.
(A büntetőeljárásban nemcsak az ítéletekben, hanem az ügydöntő végzések-
ben is fel kellett tüntetni a preambulumot.) 
2012. január 1-jétől a preambulumra nézve nincs jogszabályi rendelkezés.

A bíróságok központi igazgatását 2012. január 1-jétől az Országos Bírósági 
Hivatal (OBH) elnöke látja el. Az OBH elnökéhez kerültek át a megszűnt 
Országos Igazságszolgáltatási Tanácsnak és az elnökének igazgatási jogkörei. 
Ezáltal elkülönült a szakmai vezetésért felelős Kúria elnökének és a bírósá-
gi igazgatás vezetőjének a személye. Az OBH mellett az igazgatási rendszer 
részét képezi a bírók által választott, kizárólag bírókból álló Országos Bírói 
Tanács is, amely független testületként ellenőrzési, felügyeleti funkciót lát el. 
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A Kúria működését 2012-től napjainkig az értékmentő és értékterem-
tő tevékenység jellemzi számos területen. Elsők között kiemelendő 
a Kúria Tőry Gusztáv Jogi Szakkönyvtárának magas színvonalú mű-
ködtetése, amely alapvető feltétele a hatékony igazságszolgáltatásnak; 
e fejezet megírásához is nélkülözhetetlen segítséget nyújtott a könyv-
tárban fellelhető gazdag könyvállomány. Nemcsak a könyvtári kataló-
gus széles körű, online hozzáférhetőségét, hanem magát az ítélkezést 
is meghatározta a munkafolyamatok elektronikussá alakítása. A peres 
ügyekben általánossá vált az elektronikus kapcsolattartás a felekkel, 
amelynek informatikai feltétele minden dolgozó számára elérhető. E 
körben említendő, hogy a bíróságok ügydöntő határozatai anonimizált 
formában mindenki számára hozzáférhetők elektronikusan a Bírósági 
Határozatok Gyűjteményében. Az utóbbi évek technikai fejlődését, 
valamint a jövő kihívásait egy önálló fejezet, „A jövő technológiái a 
Kúrián” hivatott bemutatni. A kúriai ítélkezést a könyvtár és az in-
formatikai háttér mellett a főtanácsadók is segítik szakmai felkészült-
ségükkel. A főtanácsadói rendszer 2013. évi bevezetését követően 
2018-ban létrejött a Tudományos és Dokumentációs Központ, amely 
a főtanácsadók tudományos tevékenységén keresztül segíti a Kúria ítél-
kező tanácsainak és kollégiumvezetőinek munkáját. Az Európai Uniós 
és az Európai Unión kívüli szakmai kapcsolatok dinamikus fejlődése 
is megfigyelhető 2012-től, ezt a folyamatot a könyv „A Kúria külső 
kapcsolatai” című fejezete ismerteti részletesen.

Az elmúlt évtizedben  –  a magyar jogrendszerben egyedülálló mó-
don – jelentős új anyagi- és eljárásjogi kódexek léptek hatályba; a pol-
gári jog területén az új Polgári Törvénykönyv (Ptk.) és az új polgári 
perrendtartás (Pp.), a büntetőjog területén az új Büntető Törvény-
könyv (Btk.) és az új büntetőeljárásról (Be.) szóló törvény, továbbá a 
közigazgatási jog területén pedig az Általános közigazgatási rendtartás 
(Ákr.), valamint a Közigazgatási perrendtartás (Kp.). A néhány év kü-
lönbséggel hatályba lépő új kódexek korábban nem tapasztalt kihívás 
elé állították a jogalkalmazást, ezáltal a bíróságokat is. Erre tekintettel a 
Kúria kinyitotta kapuit és szakmai testületeket hozott létre, amelyeket 
különböző szintű bíróságok szakmai vezetői, valamint szükség esetén 
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külső tanácsadók alkották. Az új Ptk. alkalmazása során felmerült kér-
dések vizsgálatára létrejött a Civilisztikai Kollégiumvezetők Országos 
Értekezlete, továbbá az új Pp. és a Kp. alkalmazásával összefüggő kér-
dések megválaszolása érdekében konzultációs testületek alakultak. A 
testületek véleményeikkel, állásfoglalásaikkal segítették az alsóbb fokú 
bíróságok munkáját, azok nem bírtak kötelező érvénnyel a bíróságok-
ra, hanem iránymutatást nyújtottak számukra a kérdések lehetséges 
eldöntésével kapcsolatosan. Ezzel a szerepvállalással a Kúria – a felállí-
tott testületek állásfoglalásai által – rövid időn belül reagált a felmerült 
jogértelmezési kérdésekre, amelynek eredményeként a kérdések eldön-
téséhez nem volt szükséges megvárni a felülvizsgálati kérelem előter-
jesztésének lehetőségét.

2020-ban új szabályok léptek hatályba, amelyek kiszélesítették a Kúria 
funkcióit, ezzel összefüggésben szervezeti változásokat is előidéztek. A 
változások részletei megismerhetők az 5. és 7. fejezetekből.

Felhasznált források:
- Alkotmány
- 1945. évi VII. törvénycikk
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4. A KÚRIA ÉPÜLETEI

A Királyi Kúria 1896 előtti épülete, a „Szeleczky-palota” 
A budapesti „Igazság Temploma”, a Kossuth téri Igazságügyi 
Palota 
A Fő utcai épület, a mai Lánchíd Palota 
A Markó utcai Igazságügyi Palota 

A következőkben a Kúriának otthont adó korábbi és jelenlegi épüle-
teket, és azokon keresztül az adott történelmi korszaknak az igazság-
szolgáltatáshoz való viszonyulását mutatjuk be. Megtudhatjuk azt is, 
hogy Iustitia hányszor és miért cserélt „lakhelyet” Budapesten, hol 
hozzá méltó, hol méltatlan elhelyezést kapva…

A Királyi Kúria 1896 előtti épülete, a „Szeleczky-palota”

A Kúria régi épülete Pest belvárosában, a Ferenciek tere dunai ol-
dalán, a Ferences templommal szemben állt. Bár az épületet lebon-
tották, a Curia utca nevében, és egy ott található emléktábla által a 
mai napig őrzi az akkori legfőbb bírói fórum emlékét. Az épületet 
1771-ben Mária Terézia vásárolta meg harminckétezer aranyforin-
tért akkori tulajdonosától, Szeleczky Mártontól a Kúria részére. 
Az épületbe II. József idején a Pázmány Péter által alapított nagy-
szombati egyetem jogi és bölcsészeti kara költözött, a Kúriát pedig 
ideiglenesen a budavári Szent Magdolna-templom szomszédságában 
álló kolostorban helyezték el.
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A Kúria hosszú, egyemeletes ház volt, amelynek földszinti ablakán „a gyer-
mek is benézhetett”, a termei alacsonyak, folyosói pedig szűkek voltak, 
mint „a zárdákban szokott” (A Belváros romjai, Vasárnapi Ujság, 1897. 
február 7., 44. évf. 6. szám, 87.). Az épület legmívesebb, ma is fennmaradt 
ékessége a díszterem angyalokkal övezett, koronás címeres, feliratos, közel 
kétméteres oromzati kőfaragványa, amely tardosi vörös tömött mészkőből 
készült. Az épület a pesti régi városház újjáépítésének idején a polgármesteri 
és a városbírói hivatalnak adott helyet, míg a Kúria az Uri utca és a Zsibárus 
utca sarkán álló Laffert-házba költözött.

A Curia régi épülete, 
az 1895-ben lebontott 
„Szeleczky-palota” a 
Ferenciek terén

Emléktábla jelzi a Kúria korábbi épüle-
tének helyét

A Kúria ideiglenes székházának 
emlékét tábla őrzi a budavári Szent 
Magdolna-templom szomszédságában 
álló kolostor falán
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A mai Kúria könyvtárában őrzött, szerencsésen fennmaradt, 1896 
előtti könyvállomány a régi Kúria könyvtárából származik.

Az 1838-as árvíz eredményeként a Kúria épülete súlyosan megrongálódott. 
Ekkor felvetődött az ötlet, hogy az Erzsébet tér – Deák Ferenc utca – Mi-
atyánk utca közötti területen fekvő Ürményi-féle házat alakítják át a leg-
főbb bírói fórum funkciójának megfelelően. A vételár és az átalakítási költ-
ségek összege azonban rendkívül magasra növekedett, a terv megvalósítása 
pénzügyi akadályokba ütközött, ennek eredményeként az árvíz okozta ká-
rok helyreállítása mellett döntöttek. E folyamat két évig tartott.

1845-ben egy újabb előterjesztés a Kúria épületének lebontását, majd a 
telken új épület építését célozta, azonban az 1848–49-es forradalom és sza-
badságharc miatt az építkezési ügy szünetelt, befejezését követően pedig a 
császári főtörvényszék költözött az épületbe. A Kúria 1861. április 3-án az 
októberi diplomának köszönhetően foglalta vissza az épületet.

A kiegyezést követően Horváth Boldizsár igazságügy-miniszter vetette fel 
egy új igazságügyi palota építésének szükségességét. 1868-ban Szkalnitzky 
Antal és ifj. Koch Henrik építészeket bízta meg, hogy a Kúria régi épüle-
tének helyére igazságügyi palotát tervezzenek. A tervek el is készültek, az 
építkezés azonban elmaradt.

1871-ben az elsőfokú bíróságok szervezetéről és működéséről szóló tör-
vényjavaslatok tárgyalásával egyidejűleg szakbizottságot állítottak fel, 
amelynek elnöke Mailáth György országbíró, semmítőszéki elnök, tagjai 
pedig a fővárosban működő bíróságok elnökei, az igazságügyi minisztéri-
um kiküldöttje, valamint két műépítész voltak.

1881. május 31-én a főrendiház ülésén Mailáth György országbíró inter-
pellációt nyújtott be Pauler Tivadar igazságügy-miniszterhez egy Budapes-
ten felállítandó igazságügyi palota tárgyában. Mailáth célszerűnek tartotta, 
hogy ne csak a legfőbb ítélkező fórumot, hanem a Budapesten székelő 
valamennyi bíróságot egymáshoz közel helyezzék el, úgy, hogy „a jogke-
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reső közönség egy helyen találja fel emberben és dologban mindazt, a mire 
ügyes bajaiban szüksége van”.

Pauler Tivadar az interpellációra adott válaszában a pénzügyi nehézségekre 
hivatkozva nem találta időszerűnek a kérdést. 1891-ben a budapesti ügy-
védi kamara feliratot nyújtott be Szilágyi Dezső igazságügy-miniszterhez, 
amelyben az Igazságügyi Palota felállítását szorgalmazták. Igazságügyi pa-
lota építésére irányuló törvényjavaslatát az igazságügy-miniszter 1893 má-
jusában nyújtotta be.

A budapesti „Igazság Temploma”, a Kossuth téri 
Igazságügyi Palota

Az 1800-as évek harmadik felében az európai polgári demokratikus 
rendszerek a hatalmi ágak szétválasztására és független bírósági rend-
szer kialakítására törekedtek. Ez az igény teremtette meg Európában 
szinte mindenhol a legmagasabb szintű bíróságok különleges, patinás 
épületeit, az „Igazság Templomait”.

A Kossuth téri Igazságügyi Palota rajzon
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Az „Igazság Temploma” antik eredetű fogalom, szimbolikus istennő-
je Justitia. A jogtudomány alapját, a római jogot a palota főbejárata 
fölött elhelyezkedő timpanonos oszlopcsarnok idézi meg, míg a keresz-
tény jogrendet és etikát a templomokra emlékeztető két torony szimbolizálja.

Az 1893. évi XIII. törvénycikk felhatalmazta az igazságügy-minisztert, 
hogy a Magyar Királyi Kúria, a Budapesti Királyi Ítélőtábla, a Koro-
naügyészség és a Budapesti Királyi Főügyészség elhelyezésére szolgáló 
igazságügyi palotát emelhessen az Országház épületével szemben, és e 
célból 2.183.000 (mai árfolyamon körülbelül huszonkétmilliárd) fo-
rint kölcsönt vehessen fel.

Justitiát 1950-ben megfosztották székétől, kardjától, koronájá-
tól, és a címerpajzs mintáját is levésték. Száműzték helyéről, és 
méltatlan körülmények között egy ideig a Károlyi-palota kertjében 
állt, később átkerült a Thököly útra, a Budapest Környéki Törvény-
szék épülete elé. 1983-ban került mai helyére, a Markó utcai Igazságügyi 
Palota előcsarnokába. Kardját és koronáját „visszakapta”, eredeti széke 
viszont időközben megsemmisült.

A Kossuth téri Igazságügyi Palota napjainkban
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Az Igazságügyi Palotának szánt telken a Geitner és Rausch Vasgyár és 
egy társzekerek őrzésére szolgáló katonai raktár működött, az építkezés 
Hauszmann Alajos tervei alapján 1893. augusztus 16-án kezdődött meg. 
A „kartársak” szerint mintául a Paul Wallot által tervezett berlini Országház 
szolgált, azzal a különbséggel, hogy Wallot a világot egy tömegnek látó és a 
tömegeket nagyszabású arányérzékkel egyensúlyozó építő, épülete is ennek 
jegyében készült, míg Hauszmann palotája monumentalitás nélkül való 
kellemes és ízléses épület. Ybl Ervin művészettörténész szerint „a Kúriánk 
főhomlokzata nemesebb, könnyedebb a berlini Országház frontjánál”.

A millenniumi év egyik emlékének tervezték az Igazságügyi Palotát, ennek 
megfelelően az épület átadására 1896. május 1-jén, zárókövének letételére 
pedig a millenniumi ünnepségek keretében, október 20-án került sor. Az 
épület jobb oldali szárnyában a korabeli legfelsőbb bíróság, a Királyi Kúria, 
a bal oldaliban a harmadfokú bíróság szerepét betöltő Budapesti Királyi 
Ítélőtábla helyezkedett el. A palota felső földszintjén a jobb oldalon a Ko-
ronaügyészség, a bal oldalon a Budapesti Királyi Főügyészség kapott helyet.

A mérleg egyiptomi eredetű, a „Két Igazság” alvilági csarnokának mér-
legére utal Az egyiptomi túlvilághitben a halottak sorsát a mérlegelés 
döntötte el. A mérleg a „Két Igazság” alvilági csarnokában állt, egyik 
serpenyőjébe a halott szíve, a másikba az igazságra utaló strucctoll került, 
és Ozirisz, a holtak bírája akkor hozott kedvező ítéletet, ha az elhunytnak 
könnyű volt a szíve, és a két serpenyő egyensúlyban maradt.

Komor Marcell építész szerint „merész vállalkozás volt az új igazságügyi 
palotát éppen az új országház tőszomszédjába építeni, amelynek hatalmas 
nagysága a kúria palota hatását könnyen elnyomhatta volna. Annál na-
gyobb a tervező építész érdeme, hogy a stílus és megoldás kellő átgondolása 
által az új országháznál aránylag sokkal kisebb palota teljes érvényesülését 
el tudta érni.” 

Az ünnepélyes megnyitón a meghívottaknak teljes díszben, vagy 
ha „díszmagyarral” nem rendelkeztek és egyenruhát sem viselhet-
tek, frakkban és fehér nyakkendőben kellett megjelenniük.
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A palota a kor igényeinek megfelelően épült, azonban az ókori építé-
szet elemeire és arányaira támaszkodott. A méltóságteljes épületbe ha-
talmas, 40 x 18 x 23 méteres előcsarnokot terveztek, hogy „ünnepélyes 
összejövetelek alkalmával méltó följáratul szolgálhasson”.

 
 

Justitia a Kossuth téri épület csarnokában

Justitia „trónfosztása után” Justitia ma, a Markó utcai 
épületben
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Ebben a nagy csarnokban kapott helyet Justitia tizenkétezer kilo gramm 
súlyú, 4 x 3 méteres szobra. Az alakot Stróbl Alajos mintája után Pa-
olo Triscornia di Ferdinando faragta kékes-fehér carrarai márványba 
carrarai műhelyében. A nyugati világban Justitia istennő személyesíti 
meg az igazságszolgáltatást, az igazságosságot, a jog morális tartalmát. 
Stróbl nem a konvencionális Justitiát választotta mintának, inkább 
költői felfogásból indult ki: egy fiatal, szép, a szűziesség benyomását 
keltő ülő „szalonbeli” női alakot mintázott egyszerű mozgással, akinek 
ruházata széles kezeléssel simul testéhez. Komor Marcell építész szerint 
„finom arcvonásaiból mélységes szellem, gyöngéd lényéből hatalmas 
akaraterő sugárzik ki.” Az igazság nőalakja antik, oroszlános trónon 
ült, amely sárga csiszolt márványból készült. Az egészet egy kőből fa-
ragták, a felmerült költségek tizennégyezer forintot tettek ki. Az is-
tennő vaksága – egyes ábrázolásokon a szemfedő – azt szimbolizálja, 
hogy az igazságos jog nem tesz különbséget az egyes emberek között, 
azaz független a származástól, a hatalomtól és az anyagi helyzettől. 
Kezeiben az igazságosság jelvényeit tartja: jobbjában kardot, baljában 
pedig az igazság mérlegét és törvénykönyveket. A kard a jog hatal-
mának, állami kikényszeríthetőségének, az élet és a halál feletti bírói 
hatalomnak a jelképe, ezzel Justitia a jót és a rosszat választja el. A 
mérleg a bírósági eljárásban résztvevő felek azonos jogait és a törvény 
előtti egyenlőséget jelenti. A mérleg két serpenyője rendszerint egyenlő 
magasságban függ, ez egyrészt arra utalhat, hogy az ítélkezés révén az 
egymással szembenálló érdekek kiegyenlítésre kerülnek, másrészt pe-
dig arra, hogy a megsértett jogrend helyreállítása is megtörténik.

Az Igazságügyi Palota a Magyar Királyi Kúria mellett a Budapesti Ki-
rályi Ítélőtábla helyiségeiül, valamint a Koronaügyészség és a Királyi 
Főügyészség céljaira is szolgált. A helyiségeket ennek megfelelően cso-
portosították: a nagy csarnoktól jobbra a Kúria, míg balra az ítélőtáb-
la helyiségei kaptak helyet. A Kúria díszterme az előcsarnok felett, az 
ítélőtábláé pedig a második emeleten helyezkedett el.

Az alsó földszinten a raktárt, az irattári, a nyomdai és a fűtő helyisége-
ket alakították ki, és itt voltak a tisztviselői és a szolgalakások is. A felső 
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földszint a Királyi Főügyészség és a Koronaügyészség hivatalos helyi-
ségeinek, valamint a Királyi Ítélőtábla és a Kúria irattári, kiadó, iktató 
és egyéb helyiségeinek adott helyet. Az első és a második emeleten 
tárgyalótermek, tanács- és bírói szobák voltak, valamint az ügyvédek, a 
felek és a tanúk „befogadására” szánt helyiségek, aszerint csoportosítva, 
hogy a Kúria vagy az ítélőtábla céljaira szolgáltak. A tanácstermeket 
„szobrászművekkel és aranyozással” díszítették. Az elnökség az első, a 
másodelnök pedig a második emeleten kapott helyet. Az elnöki szobá-
hoz előszoba, váró-, fogadó- és dolgozószoba, valamint egy mosdó és 
egy gardrób is tartozott, amely nem a fényűzést, hanem a kényelmet 
szolgálta.

Hauszmann Alajos leírása szerint az Igazságügyi Palota belső felsze-
relése és bútorzata az épület méltóságát és célját szolgálta. Különös 
hangsúlyt helyezett a dísz- és tanácstermekre. Az utóbbiakat magas 
faburkolat fedte, a bírói asztal emelvényen állt, amelyet csinos korlát 
foglalt körül. A bútorok tölgyfából készültek, a székek üléseit és hát-
támláit pedig bőrrel vonták be. Itt sem a pompára, hanem a stílszerű 
kiképzésre törekedett.

A Fő utcai épület, a mai Lánchíd Palota

A legfőbb bírói fórum 1951-ben viszontagságos körülmények között 
költözött át az Igazságügyi Palotából az I. kerületi Fő utca. 1. szám 
alá. Az épületet 1867 és 1895 között emelte a Lánchíd Társaság, 
Ybl Miklós tervei alapján, eklektikus stílusban. A történelem során 
az épület helyt adott a Fővárosi Közmunkák Tanácsának, az egykori 
Közigazgatási Bíróságnak, a Budai Központi Kerületi Bíróságnak, de 
működött itt sörcsarnok és virágbolt is.
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Az épületben kevés terem volt, és ezek is annyira kicsik, hogy több vád-
lottas bűnügyek tárgyalásán még maguk a vádlottak és védőik sem fértek 
be a terembe, nemhogy a hallgatóság. Emiatt a nagyobb tárgyalásokat 
a Fővárosi Bíróság épületében tartották. Az épület irodákban sem bő-
velkedett, a bírák dolgozószobáinak például egyáltalán nem jutott hely. 
A Központi Gazdasági Döntőbizottság megszűnése után létrehozták a 
Legfelsőbb Bíróság Gazdasági Kollégiumát, amely az V. kerületi Zrínyi 
utca 14. szám alatt, lakásokból kialakított helyiségekben kapott helyett.

A Markó utcai Igazságügyi Palota

1980-ban az ipari minisztériumok átszervezésekor a megszűnő Nehéz-
ipari Minisztérium megüresedő épületét visszaadták igazságügyi cél-

A Lánchíd Palota 1896-ban
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ra. Ekkor a Legfelsőbb Bíróság elnöke, Szilbereky Jenő elérte, hogy a 
Legfelsőbb Bíróság három évtized után visszaköltözzön az „igazságügyi 
negyedbe”, és a Fellner Sándor által tervezett Igazságügyi Minisztéri-
um volt épületében, az V. kerületi Markó utca 16. szám alatt kapjon 
helyet. A 2011-es igazságügyi reform eredményeként Magyarország 
legmagasabb szintű, az ügyeket véglegesen eldöntő legfőbb bírói fóru-
ma 2012. január 1-jétől visszakapta régi nevét, ismét a Kúria elnevezést 
használja, és jelenleg is ebben az épületben működik. Az épület ott-
hont ad a Legfőbb Ügyészségnek és részben a Fővárosi Ítélőtáblának is.

Az épület késői eklektikus stílusban épült. A tervező a jogrendszer és 
az igazságszolgáltatás történelmi korokon átívelő szerepét az antik for-
mavilág, az ókori jelképrendszer felidézésével jeleníti meg az épület 
művészi részleteiben.

A Markó utcai főhomlokzat kővel burkolt, szimbolikus figurális ala-
kokkal (Maat egyiptomi istennő, Pallasz Athéné, gorgók, kos), növényi 
(babér, pálma, tölgyfalevél) és tárgyi (bárd, fáklya, hármaskönyv, kéz, 
lánc, pallos) ornamentális díszekkel gazdagon díszített. A főbejáratot az 

A Kúria a Markó utca 16. szám alatt
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oszlopos felépítmény, a tomba teszi kiemelten hangsúlyossá. A ková-
csoltvas kapun áthaladva a szélfogón át az impozáns elrendezésű, nyolc 
darab oszloppal gyámolított előcsarnokba érkezünk. Itt Justitia szobra 
fogadja az érkezőket. Az épület Markó utcára néző reprezentatív irodá-
it és fogadótereit a háromkarú főlépcsőházon át közelíthetjük meg. A 
főlépcsőház oszlopai és pilléreinek festése márványt imitál, a márvány-
lépcsőket pedig faragott korlátok szegélyezik. A színes üveg ablakokat 
Justitia-ábrázolás díszíti, a falakon az ítélkezés jelképei gipszstukkó for-
májában jelennek meg. A főlépcső a harmadik emelet szintjéig vezet, 
ahol a Tőry Gusztáv Jogi Szakkönyvtár található. A könyvtárat eredeti-
leg százezer könyv befogadására, két szintes belmagassággal tervezték. 
A tomba alatti üveg bevilágító az eredeti tervek szerint a kétszintes 
könyvtári teret világította meg, azonban az idők folyamán ezt a teret 
egy födémmel két részre osztották és a felülvilágító alatt ma a Legfőbb 
Ügyészség díszterme található. Az épület két belső összekötő szárnnyal 
három udvart fog közre. Pincét, alagsort, földszintet és négy emeletet, 
valamint egy tetőtéri szintet tartalmaz. A Markó utcai főbejáraton kí-
vül az épületnek három mellérendelt bejárata van, amelyből egy a gép-
kocsiforgalmat szolgálja, a másik kettő jelenleg használaton kívül van. 
A főbejárattal átellenes, Stollár utcai kapuból nyíló előtér a főbejárati 
csarnokhoz hasonlóan festett márvány pillérekkel és díszítőfestéssel el-
látva került kialakításra. 

A Markó utcai szárny nyugati felében és a Szemere utcai épületszárny-
ban található tárgyalótermek a főbejárattól könnyen megközelíthetők. 
Az irodák a magasföldszinten és az emeleteken körben, az oldalfolyo-
sókon helyezkednek el.

A középső, kis udvart nyugatról az eredetileg irattárnak tervezett szárny 
határolja, amelynek szintjei osztottak, és a Szemere utcai lépcsőházból 
közelíthetők meg. Az udvart határoló keleti szárny pincéjében alakítot-
ták ki az eredetileg széntüzelésű kazánházat. A kazánházhoz az udvar 
közepén egy harminchat méter magas épített kémény csatlakozik. A 
széntüzelésű kazánok helyett ma már korszerű kondenzációs gázkazá-
nok üzemelnek.
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A nyugati és a keleti nagy udvarok az eredeti terveken belső kert-
ként szerepelnek. Az évek során azonban új igények merültek fel: 
a funkcionális átalakítások elsősorban a Szemere utca felé eső ud-
vart érintették. Az 1950-es évek második felében beépítették, majd 
az udvar szintjén fedett garázst, a magasföldszinten pedig egy közel 
ötszázhetven négyzetméteres tanácstermet létesítettek. A tanácstermet 
az 1990-es években megvalósult felújítás során többfunkciós, osztható 
díszteremmé alakították. A teremben konferenciák, értekezletek, ren-
dezvények és közérdeklődére számot tartó tárgyalások egyaránt lebo-
nyolíthatók, tekintettel arra, hogy nagyobb létszámú hallgatóság is 
elfér benne. A díszterem az évente megrendezett Ügyvédnapnak, az 
Ügyészek Napjának és a külföldi delegációk fogadásának is otthont 
ad. A díszterem felett bejárható tetőkertet alakítottak ki, a Nagy Ignác 
utca felé eső udvar pedig parkolóként működik.

A kormány az alkotmányos háromszög megvalósulása, a hagyományok 
újjáéledése érdekében kiemelt jelentőségűnek tartja, hogy a legfőbb bí-
rói fórum idővel visszatérjen a Kossuth térre. Ezzel helyreáll az eredeti 
térszervező koncepció, és a téren álló három középület képében ismét 
megjelenik mindhárom hatalmi ág: a törvényhozás, a végrehajtás és az 
igazságszolgáltatás.

Felhasznált források

Az igazságügyi palota épülete 
https://kuria-birosag.hu/sites/default/files/sajto/epulet_tortenete.pdf 
(Utolsó letöltés: 2020. 04. 23.)
Bódiné Beliznai Kinga: Az Igazságügyi Palota megnyitása 1896-ban, 
Kúriai Döntések (BH), 2013/4, 517–524.
Bugár-Mészáros Károly: A Kúria épülete, Országos Bírósági Hivatal, 
Budapest, 2013 
Bugár-Mészáros Károly: Budapesti Igazságügyi Palota, 1893–1896. 
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Kúria – „Az Igazság temploma”, Kossuth tér 12., Tudományos Kutatá-
si Dokumentáció Szövegkötet, Budapest, 2013 (kézirat)
Jelképesen a helyére került Justitia szobra a Kúria leendő épületében 
https://kuria-birosag.hu/sites/default/files/sajto/mti_04_05.pdf 
(Utolsó letöltés: 2020. 04. 23.)
Ráday Mihály: A példa ereje: megnyílt a Lánchíd Palota, Budapest, 30. 
évf. (2007) 12. sz., 15–17.
Szilbereky Jenő: Iustitia csarnoka: Markó utca 16., Budapest, 24. évf. 
(1986) 5. sz., 22–24.
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5. A KÚRIA MŰKÖDÉSE

A Kúria elnöke
A Kúria további vezetői
Bírói testületek

A Teljes Ülés
A kollégiumok
A bírói tanács

Ítélkező tanácsok és az önkormányzati tanács
Ítélkező tanácsok
Önkormányzati tanács

Ítélkezést segítő főbb szervezeti egységek

Az előző fejezetekből már kiderült, hogy a Kúria sokrétű szervezet, 
kiemelt helye van a bírósági szervezetben és a jogállamiság biztosítá-
sában. Ugyanakkor munkahely is, ahol több száz ember napról napra 
azon dolgozik, hogy a legfőbb bírói szervezet folyamatosan és magas 
szinten eleget tehessen törvényi kötelezettségeinek.

A következőkben azt mutatjuk be, hogy milyen testületek, szervezeti 
egységek egymásra épülő és egymást segítő munkája szükséges ehhez, 
és kik azok a vezetők, akik mindezt összehangolják.

A Kúria elnöke

A Kúriát az elnök vezeti, aki Magyarország öt legfőbb közjogi mél-
tóságának egyike. A Kúria elnökét a köztársasági elnök javaslatára az 
Országgyűlés az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával 
kilenc évre választja, a határozatlan időre kinevezett és legalább ötéves 
bírói szolgálati viszonnyal rendelkező bírók közül. A Kúria elnöke új-
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raválasztható. A Kúria kiemelt szervezet, így elnökének a többi bírósági 
elnökhöz képest is számos speciális hatásköre van. Ezek közül néhá-
nyat kiemelve:

• vezeti és képviseli a Kúriát,
• évente beszámol az Országgyűlésnek a Kúria által a bírósági jogal-

kalmazás egységének biztosítása érdekében kifejtett tevékenységéről,
• véleményezi a Kúria tekintetében a bíróságok költségvetésére vonat-

kozó javaslatot és az annak végrehajtására vonatkozó beszámolót,
• költségvetési, gazdálkodási feladatokat lát el a Kúriát illetően,
• munkáltatói jogokat gyakorol a Kúria bírái és munkatársai felett,
• irányítja és ellenőrzi a Kúria további vezetőinek igazgatási tevé-

kenységét,
• a Kúria vonatkozásában ellenőrzi az eljárási határidők megtartá-

sát,
• gondoskodik az ügyviteli és igazgatási szabályok megtartásáról,
• az OBH elnöke által meghatározott alapelveknek megfelelő-

en szervezeti és működési szabályzatot készít, meghatározza a 
Kúria munkatervét és munkarendjét, jóváhagyja az ügyelosztási 
rendet, a Kúria kollégiumainak munkatervét, továbbá ellenőrzi 
megtartásukat,

• biztosítja a bírói testületek működési feltételeit, összehívja a Tel-
jes Ülést és a vezetői értekezletet, továbbá az érdekképviseleti 
szervek jogainak gyakorlását,

• gondoskodik a Kúria ügyfélfogadási idejének és rendjének a 
bíróságok központi honlapján és a Kúria honlapján történő 
közzétételéről, valamint az információs önrendelkezési jogról 
és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben 
előírtak közzétételéről,

• kezdeményezheti az Alkotmánybíróságnál a jogszabályok Alap-
törvénnyel való összhangjának felülvizsgálatát, valamint megha-
tározott körben az Alaptörvényben foglalt eljárási követelmé-
nyek megtartásának vizsgálatát.
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Magyarországon az állami protokoll-lista értelmében –  amely 
részben írott jogon, részben szokáson és hagyományon ala-
pul – az öt legfőbb közjogi méltóságnak sorrendben az államfő 
(azaz a köztársasági elnök), a kormányfő (azaz a miniszterelnök), a 
házelnök (azaz az Országgyűlés elnöke), az Alkotmánybíróság elnöke és a 
Kúria elnöke számít. Közülük a köztársasági elnök az, aki személyében a 
nemzet egységét testesíti meg.

 
A Kúria elnöke egyes feladatait a Kúria elnökhelyettese, a Kúria fő-
titkára, valamint a Kúria főtitkár-helyettese közreműködése útján 
is gyakorolhatja.

A Kúria további vezetői közül az elnök nevezi ki a Kúria kollégiumve-
zetőjét, kollégiumvezető-helyetteseit, tanácselnökeit, továbbá a Kúria 
főtitkárát és főtitkár-helyettesét.

A Kúria elnökének Mailáth György országbíróról, az újkori Kúria első elnökéről 
elnevezett fogadóterme
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 Mailáth György portréja. 
 

A Kúria további vezetői

A Kúria bírósági vezetői a Kúria elnökhelyettesei, kollégiumvezetői, 
kollégiumvezető-helyettesei, tanácselnökei, továbbá a Kúria főtitkára 
és főtitkár-helyettese. A felsoroltak valamennyien bírók.

A Kúria elnökhelyettese a Kúria elnökét akadályoztatása esetén – ide-
értve azt az esetet is, ha a tisztség nincs betöltve – teljes jogkörrel he-
lyettesíti, és ellátja a bíróság szervezeti és működési szabályzata szerint 
hatáskörébe utalt igazgatási feladatokat. Több elnökhelyettes esetén 
a Kúria elnökét akadályoztatása esetén a Kúria elnöke által meghatá-
rozott rendben a Kúria elnökhelyettesei helyettesítik. Ha a Kúria el-
nökének tisztsége nincs betöltve, a Kúria elnökét az az elnökhelyettes 
helyettesíti, aki a leghosszabb kúriai bírói szolgálati jogviszonnyal ren-
delkezik. A Kúria elnökhelyettese javaslatot tesz az ügyelosztási rend-
re. A Kúria elnökhelyettese a kollégiumvezető feladatait is elláthatja.

A Kúria főtitkára ellátja a Kúria működésével, az elnöki döntések 
előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos szervezési, ellenőrzési, 
koordinációs, valamint a szervezeti és működési szabályzat szerint ha-
táskörébe utalt igazgatási feladatokat, továbbá a Kúria elnöke a Kúria 
főtitkárának közreműködés útján is gyakorolhat egyes feladatokat a 
szervezeti és működési szabályzatban meghatározottak szerint.

A Kúria főtitkár-helyettese a Kúria főtitkárát akadályoztatása esetén 
teljes jogkörrel helyettesíti, és ellátja a hatáskörébe utalt igazgatási fel-
adatokat.
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A Kúria kollégiumvezetője szervezi a kollégium munkáját. Évente be-
számol a kollégiumnak az adott időszakra vonatkozó tervek megvaló-
sulásáról, a megelőző naptári évben a kitűzött célok és intézkedések 
végrehajtásáról és eredményéről. Ellátja a jogszabály, az OBH elnöké-
nek szabályzata vagy az OBH elnökének határozata, továbbá a bíróság 
szervezeti és működési szabályzata szerint hatáskörébe utalt igazgatási 
feladatokat.

A kollégiumvezető-helyettes a kollégiumvezetőt akadályoztatása ese-
tén – ideértve azt az esetet is, ha a tisztség nincs betöltve – helyettesíti, 
és ellátja a bíróság szervezeti és működési szabályzata szerint hatáskö-
rébe utalt igazgatási feladatokat. A Kúrián a Kúria elnöke által megha-
tározott kollégiumban működik kollégiumvezető-helyettes.

A tanácselnök vezeti az ítélkező tanácsot, és szervezi annak munkáját. 
Vezeti, irányítja és ellenőrzi a hozzá beosztott bírákat, bírósági ügyinté-
zőket, tisztviselőket és írnokokat, továbbá irányítja a joggyakorlatukat 
a tanács mellett töltő bírósági titkárokat és jogi ügyintézőket. A tanács-
elnök az egyetlen a bírósági vezetők közül, akit határozatlan időre kell 
kinevezni. A Kúria elnöke a tanácselnök vezetői tevékenységét szükség 
szerint, de legalább hatévente egyszer megvizsgálja.

Bírói testületek

A Kúria igazgatásában közreműködő bírói testületek: a Kúria Teljes 
Ülése, a kollégiumok és a Kúria Bírói Tanácsa. Ezek a testületek nem 
konkrét bírósági ügyekben járnak el, hanem egyrészről igazgatási, vé-
leményezési jellegű feladatokat látnak el a Kúria szervezetét illetően 
(pl. a kúriai bírói pályázatok, az ügyelosztási rend terén), másrészről 
szakmai jellegű feladatokat a bíróságok egységes joggyakorlatának 
kialakítása terén (pl. jogegységi határozatok, kollégiumi vélemények 
meghozatala útján). Utóbbiakról részletesebben a 7. fejezetben írunk.
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A Teljes Ülés

A Kúria Teljes Ülésének tagjai a kúriai bírók. A Kúria elnöke hívja 
össze, a munkatervben előzetesen meghatározott időpontban, évente 
legalább egy alkalommal.

Főbb feladatai:
• küldötteket választ az Országos Bírói Tanács tagjainak megválasztá-

sához,
• véleményt nyilvánít a Kúria elnökhelyetteseinek és kollégiumveze-

tőinek pályázatáról, dönt a bírósági vezetői vizsgálat elrendelésének 
kezdeményezéséről,

• megválasztja a bírói tanácsot, és évente legalább egyszer beszámol-
tatja működéséről,

• kezdeményezi valamely, az Országos Bírói Tanács feladatkörébe tar-
tozó kérdésnek az Országos Bírói Tanács napirendjére vételét és az 
Országos Bírói Tanács általi megtárgyalását.

A Kúria Teljes Ülésének színhelye: a Díszterem, ahol számos bírósági rendezvényt és 
a legnagyobb ügyek tárgyalásait is tartják
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A kollégiumok

A kollégium egy meghatározott ügyszakba (büntető, közigazgatási, 
polgári) beosztott bírók testülete, amelyet a kollégiumvezető vezet. Az 
ügyszak az ügycsoportok jogágak szerinti egysége. A Kúrián a fenti 
három ügyszaknak megfelelően három kollégium működik: Büntető, 
Közigazgatási és Polgári.

A Büntető Kollégium tagjai a Kúria büntető ügyszakos bírói és az ítélő-
táblák azonos kollégiumának vezetői. A Kúria Közigazgatási Kollégiu-
mában a kúriai közigazgatási ügyszakos bírák mellett a törvényszékek 
azonos kollégiumának vezetői foglalnak helyet. A Kúria Polgári Kol-
légiumán belül három szakterület (szakág) különül el: a gazdasági, a 
munkaügyi és a polgári, amelyekhez az adott szakágba beosztott kúriai 
bírók tartoznak, a Kollégium tagjai továbbá az ítélőtáblák Polgári Kol-
légiumának vezetői. A munkaügyi szakág részkollégiumként működik.

Főbb feladataik igazgatási téren:
• véleményt nyilvánítanak a kúriai bírói és kúriai tanácselnöki álláspá-

lyázatokról,
• részt vesznek a bíró szakmai tevékenységének érékelésében,
• véleményezik az ügyelosztási tervet,
• véleményt nyilvánítanak a Kúria kollégiumvezetője, kollégiumveze-

tő-helyettese, tanácselnöke esetében az álláspályázatokról és kezde-
ményezhetik a bírósági vezető bírósági vezetői vizsgálatának elren-
delését vagy felmentését.

Emellett a kollégiumok – önállóan vagy a többi kollégiummal közö-
sen – az egységes ítélkezési gyakorlat biztosítása érdekében kollégiumi 
véleményeket nyilvánítanak a vitás jogalkalmazási kérdésekben. Ez azt 
jelenti, hogy a Kúria figyelemmel kíséri a bíróságok gyakorlatát, és 
ha azonos típusú (a bírák úgy mondják: „tényállású”) ügyeknél eltérő 
jogértelmezést tapasztal  –  ami ugyanannak a jogkérdésnek más-más 
megoldására, azaz eltérő ítéletekhez vezet –, akkor a testület a kollégiu-
mi véleményével segíti az alsóbb szintű bíróságokat az egységes, ezáltal 
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kiszámítható ítélkezésben. Ezért a kollégiumi vélemény – a jogegységi 
határozatok mellett – a jogbiztonság megteremtésének fontos eszköze.

A bírói tanács

A Kúria hét tagból és három póttagból álló bírói tanácsát a Kúria Teljes 
Ülése választja meg hat évre. A bírói tanács elnökét és elnökhelyettesét 
tagjai közül választja. A bírói tanács ülésének állandó meghívottja a 
Kúria elnöke. Az ülés a bírók számára nyilvános. A bírói tanács sze-
mélyi ügyekben történő véleménynyilvánítás esetén zárt ülést tarthat.

Főbb feladatai:

Véleményt nyilvánít:
• a Kúriára kiírt bírói pályázatok esetén a bíró kinevezése tárgyá-

ban, ennek keretében a pályázókat meghallgatja, és a pályázatokat 
az elért pontszámoknak megfelelően rangsorolja, továbbá – kivé-
ve, ha ez a bíró hozzájárulásával történik – a bíró beosztása, áthe-
lyezése, kirendelése,

• a bíróság éves költségvetési terve és a jóváhagyott költségvetés fel-
használása,

• a Kúria szervezeti és működési szabályzata és ügyelosztási terve
       tárgyában.

Ez a „bírói tanács” tehát – bár elnevezésében hasonlít rá – nem azonos 
az ítélkező tevékenységet ellátó, három (kivételesen öt) kúriai bíróból 
álló bírói tanácsokkal, amelyekről a következő cím alatt lesz szó.
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Ítélkező tanácsok és az önkormányzati tanács

Ítélkező tanácsok

A Kúrián az egyes kollégiumokon belül az egyedi ügyekben három 
hivatásos bíróból álló ítélkező tanácsok járnak el. A tanács élén a ha-
tározatlan időre kinevezett tanácselnök áll. Az ügy – tanácselnök által 
kijelölt – előadó bírója ismerteti az ügyet, a tanács harmadik tagja pe-
dig szavazó bíróként jár el. Ha felülvizsgálati eljárásban az ügy különös 
bonyolultsága vagy kiemelt társadalmi jelentősége indokolja, a Kúria 
elrendelheti, hogy az ügyben öt hivatásos bíróból álló tanács járjon el.

Az ítélkező tanácsok a Kúria elé kerülő ügyekben a felek kérelmére 
tárgyaláson járnak el, kivéve büntetőügyben, amelyben tanácsülésen 
vagy nyilvános ülésen hoznak döntést. Ilyenkor az ítélkező tanács há-
rom (kivételesen öt) bíró tagja a hagyományoknak megfelelően bírói 
talárban, a Kúria egyik tárgyalótermében tartott nyilvános tárgyaláson 
hozza meg döntését.

 

Ha a felek nem kérnek tárgyalást, akkor a Kúria a kérelmet tárgyalás 
tartása nélkül bírálja el. Ilyenkor az ítélkező tanács bírói a tanácselnök 
dolgozószobájában folytatott tanácskozáson döntik el az ügyet.

Részlet a Határidők a Kúria előtti felülvizsgálati eljárásokban című tájékoztató 
kisfilmből
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Részlet a Határidők a Kúria előtti felülvizsgálati eljárásokban című tájékoztató 
kisfilmből

A bírók munkáját az ítélkező tanácshoz beosztott igazságügyi alkalma-
zottak segítik. Közülük a bírósági titkárok és jogi ügyintézők végzik 
a felülvizsgálati és egyéb kérelmek előzetes megvizsgálását, e körben 
határozattervezeteket készítenek, tárgyalási jegyzőkönyvet vezetnek 
és szerkesztenek, ezenfelül gyakran közreműködnek a joggyakorlat-
elemző csoportok munkájában.

Az ítélkező tanács adminisztratív ügyeit felsőfokú szakirányú végzettségű 
bírósági ügyintézők, a legalább középfokú végzettségű jegyzőkönyvvezetők 
és írnokok intézik. Ennek keretében ügyviteli és adminisztrációs feladato-
kat látnak el: a bírók adminisztratív támogatását, az ügyiratok kezelését, az 
ügyfelek tájékoztatását és a gépírást, így a határozattervezeteken átvezetik 
az eszközölt javításokat, majd az egységes formába öntött határozatokat 
kiadják és anonimizálják (a közzéteendő határozatokból adatvédelmi 
okokból törlik azokat a személyes adatokat, amelyek a felek azonosítását 
lehetővé tennék). Ezen túlmenően részt vesznek a statisztikák elkészítésé-
ben, a perkönyv és a tárgyalási napló vezetésében is.

A hivatalsegéd másolási feladatokat végez, valamint felel az ügyiratok 
bírákhoz, ügykezelő irodába, titkárságokra, illetve nyomdába történő 
továbbításáért.
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A Kúrián belüli munkamegosztást jól szem-
lélteti Az akta útja című kisfilmünk. 

 

A kúriai bírók, főtanácsadók nagy része a napi ítélkező, illetve azt 
segítő munkája mellett szerteágazó egyéb szakmai tevékenységet is 
végez, részben a Kúrián, részben azon kívül. Közülük számosan ok-
tatnak egyetemeken, szakjogász képzésekben, emellett részt vesznek 
záróvizsgáztatásban, illetve az Igazságügyi Minisztérium Jogi Szakvizs-
gabizottságának tagjaként cenzorként tevékenykednek. A Kúria mun-
katársai állandó előadói az OBH keretei között működő, az ország 
összes bírója és igazságügyi alkalmazottja oktatását szervező és koor-
dináló Magyar Igazságügyi Akadémiának, amelynek rendezvényei a 
bírósági tudásmegosztás legfontosabb fórumai. A Kúrián belül pedig 
joggyakorlat-elemző csoportokban és különböző munkacsoportokban 
dolgoznak, amelyek mind a szervezet alapfunkcióját, a jogegység meg-
teremtését szolgálják.

Az erre a feladatra kijelölt kúriai bírók az Európai Jogi Szaktanácsadói 
Hálózat tagjaiként –  szakterületüknek megfelelően –  az EU jogával 
kapcsolatos tanácsadást is nyújtanak az ítélkező tanácsok részére.

Többen vállalnak aktív szerepet a Magyar Bírói Egyesületben és a ha-
zai jogászi hivatásrendeket hagyományosan egyesítő Magyar Jogász 
Egyletben.

Mindezeken felül egyre többen vesznek részt a Kúria és a társszervei 
által itthon, illetve a külföldi partnerszervezetek által külföldön rende-
zett nemzetközi konferenciákon, tanulmányutakon.
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Önkormányzati tanács

A Kúrián az ítélkező tanácsoktól elkülönülve egy sajátos, háromtagú 
önkormányzati tanács is működik, amelynek feladata az önkormány-
zati rendelet – magasabb szintű jogszabályba ütközés szempontjából 
történő  –  felülvizsgálatára irányuló, valamint a helyi önkormányzat 
törvényen alapuló jogalkotási kötelezettsége elmulasztása miatti nem-
peres eljárás lefolytatása. Az önkormányzati tanácsban eljáró bírókat a 
Kúria bírái közül a Kúria elnöke jelöli ki.

Jogegységi tanács és jogegységi panasz tanács

A Kúrián jogegységi tanács és jogegységi panasz tanács is működik, 
amelyekről részletesebben a 7. fejezetben írunk. 

Ítélkezést segítő főbb szervezeti egységek

A Kúria igen sokrétű és összetett ítélkező, és a jogegységet biztosító 
tevékenységét az ügyfeleknek láthatatlan, de az egész szervezet szem-
pontjából nélkülözhetetlen szervezeti egységek támogatják. Ezek kö-
zül – a teljesség igénye nélkül – az alábbiakat emeljük ki.

A Kúria elnöke, elnökhelyettese és főtitkára mellett működő titkársá-
gok a napi munkaszervezéssel kapcsolatos feladatokat látják el.

A Kúria működéséhez szükséges személyi feltételek biztosításával kap-
csolatos feladatokat a Koordinációs, Személyzeti és Oktatási Főosztály 
látja el. A főosztályt a főtitkár-helyettes közvetlen irányításával a főosz-
tályvezető vezeti.

A Költségvetési és Ellátási Főosztály látja el a Kúria költségvetési gaz-
dálkodásával összefüggő, továbbá a szervezet ellátási (műszaki) igénye-
ivel kapcsolatos feladatokat.
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A Kúria informatikai rendszerének működtetését és folyamatos fejlesz-
tését az Informatikai Osztály látja el.

A Kúria a Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Jogi Irodán keresztül 
tart kapcsolatot nemzetközi szervezetekkel (például az Európa Tanács 
és az Európai Unió intézményeivel) és számos ország legfőbb bírói fó-
rumával, továbbá az iroda látja el a külföldi tanulmányutakkal és a 
nemzetközi konferenciákkal kapcsolatos feladatokat.

A Kúria a Sajtótitkárság útján tesz eleget a jogszabályokban előírt tájé-
koztatási kötelezettségének, tart kapcsolatot az írott és az elektronikus 
médiával, ennek keretében tájékoztatást nyújt a Kúria előtt folyamat-
ban lévő és befejezett ügyek állásáról.

A Tudományos és Dokumentációs Központ az ide beosztott főtanács-
adók tudományos tevékenységén keresztül segíti a Kúria ítélkező ta-
nácsainak és kollégiumvezetőinek munkáját. A főtanácsadók  –  akik 
döntően egyetemi oktatók, kutatók, elméleti szakemberek – részt vesz-
nek az ítélkező tanácsok által elbírált ügyekben, a kúriai döntések jogi 
előkészítésében, elemzik és feltárják a hazai, valamint a nemzetközi 
joggyakorlatot, jogirodalmat.

 

A Kúria Tőry Gusztáv Jogi Szakkönyvtára az 
ítélkezési tevékenységet olvasótermi szolgálta-
tással és a szükséges szakirodalom bírák részére 
történő biztosításával segíti.  
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Az Elnöki Iroda ellátja az el-
nöki, elnökhelyettesi, kollégi-
umvezetői, főtitkári ügyek ira-
tainak, valamint a minősített 
iratok kezelését, irattározási 
feladatait.

A Kúria Ügykezelő Irodája lát-
ja el valamennyi szakág iratai-
nak papíralapú és elektronikus 
kezelését, biztosítja az ügyfelek 
és jogi képviselőik számára 
az iratokba való betekintést, 
ügyfélfogadási időben, illetve 
az erre rendszeresített elektro-
nikus rendszereken keresztül. 

Részlet a Kúria Ügykezelő Irodájának kartájából
„Ez a dokumentum a Kúria Ügykezelő Irodájának ügyfélszol-
gálati kartája. A Karta az Ügykezelő Iroda szolgáltatási és ügy-
félszolgálati alapelveit tartalmazza. Célja, hogy a Kúria Ügykeze-
lő Irodájának működése az ügyfelek számára átlátható, nyitott legyen, 
ügyeiket a munkatársak gyorsan, segítőkészen, pártatlanul, magas szak-
mai színvonalon intézzék. Az Ügykezelő Iroda legfontosabb alapelve az 
ügyfélbarát hozzáállás.”

 
Felhasznált források

– Magyarország Alaptörvénye
– 1997. évi LXVIII. törvény az igazságügyi alkalmazottak szolgálati 

jogviszonyáról

Értékes múzeumi köteteket is őriz a Kúria 
könyvtára
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– 2011. évi CLXI. törvény a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról
– 2011. évi CLXII. törvény a bírák jogállásáról és javadalmazásáról
– 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet a bírósági ügyvitel szabályairól
– 17/2014. (XII. 23.) OBH utasítás a bíróságok egységes iratkezelési 

szabályzatáról
– A Kúria elnökének 4/2020. számú utasítása a Kúria Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 9/2012. számú elnöki utasítás mó-
dosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról

– A Kúria Ügykezelő Irodájának kartája
– Bába István (szerk.): Közszolgálati protokoll, Nemzeti Közszolgálati 

Egyetem, Budapest, 2018
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6. A KÚRIA SZEREPE  
AZ EGYEDI ÜGYEKBEN

Polgári és közigazgatási ügyek
Az akta útja a Kúrián
Az ügyek előkészítése a döntéshozatalra
Egyedi ügyekben hozott nem érdemi határozatok
Egyedi ügyekben hozott érdemi határozatok

Büntetőügyek

 
A Kúria végső jogorvoslati fórumként számos feladatot lát el, amelye-
ket a 2. fejezetben, a Kúria ítélkező tevékenysége körében említettünk. 
Polgári és munkaügyi ügyekben másodfokú bíróságként fellebbezést, 
felülvizsgálati bíróságként felülvizsgálati kérelmeket bírál el. Közigaz-
gatási ügyekben elsőfokú, másodfokú és felülvizsgálati bíróságként, 
míg büntetőügyekben másodfokú, harmadfokú és felülvizsgálati bí-
róságként is eljár. A legnagyobb számban a felülvizsgálati ügyek for-
dulnak elő a Kúrián, ezért ez a fejezet a felülvizsgálati kérelmek elbí-
rálására irányuló felülvizsgálati eljárások leglényegesebb elemeit fogja 
bemutatni. 

A felülvizsgálat olyan rendkívüli jogorvoslat, amely a rendes jogorvos-
lat (fellebbezési eljárás) során hozott jogerős bírósági határozat vala-
mely jogkérdésben megmutatkozó hibájának orvoslására szolgál. Az 
eljárás lefolytatására kizárólag a Kúria rendelkezik hatáskörrel.

A Kúria eljárását főszabály szerint első- és másodfokú bírósági eljárások 
előzik meg. Azokban az ügyekben, amelyekben a bíróságok jogerős, 
fellebbezéssel már nem támadható határozatot hoztak, a felek polgári 
és közigazgatási ügyekben felülvizsgálati kérelmet, büntetőügyekben 
felülvizsgálati indítványt terjeszthetnek elő a Kúriához. A Kúria az 
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ítélkező tevékenysége során ezekben az egyedi ügyekben, meghatá-
rozott személyek (felek) között felmerült jogvitákban hoz döntést. 
A polgári és a közigazgatási, valamint a büntetőügyek elbírálása egy-
mástól eltérő eljárásjogi rend szerint történik. Emiatt az egyedi ügyek 
elbírálásának folyamatában is különbségek mutatkoznak a polgári és 
közigazgatási, valamint a büntetőeljárások során. Ennek megfelelően 
e fejezet első részében a polgári és közigazgatási ügyekre vonatkoztatva 
végigkövetjük, hogy milyen utat járnak be az akták a Kúrián. Ezt kö-
vetően megvizsgáljuk, hogy milyen szűrőt alkalmaz a Kúria az ügyek 
elbírálhatósága tekintetében. Végül áttekintjük, hogyan hozza meg az 
érdemi és a nem érdemi határozatait a Kúria. A fejezet második ré-
szében azokat a szabályokat tekintjük át, amelyek a büntetőeljárásra 
vonatkoznak.

Polgári és közigazgatási ügyek

A polgári és a közigazgatási ügyek elbírálásának hasonlósága abból fa-
kad, hogy a közigazgatási pereket szabályozó közigazgatási perrendtar-
tás előírja, hogy meghatározott esetekben a polgári perekre vonatkozó 
polgári perrendtartást kell alkalmazni. A két ügytípus elbírálásában 
megmutatkozó főbb eltéreseket az alábbiakban elkülönítve mutatjuk be.

Az akta útja a Kúrián

A bíróságok jogerős, ügydöntő határozatai ellen felülvizsgálati kérel-
met nyújthat be a fél, ha az ügyben hozott döntést jogszabálysértőnek 
véli. Mivel az aktába rendezett ügy iratai az elsőfokon eljárt bíróságon 
találhatók, a felülvizsgálati kérelmet ahhoz a bírósághoz szükséges a 
Kúriának címezve benyújtani. A felülvizsgálati kérelem megérkezését 
és lajstromozását követően az elsőfokú bíróság az ügy összes iratát fel-
terjeszti a Kúriára. Miután az elsőfokú bíróságtól megérkezik a felter-
jesztett akta a Kúriára, az ügykezelő iroda lajstromozza azt. Ennek ke-
retében ügyszámmal (lajstromszámmal) látják el az ügyet. Az alapügy 
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iratait tartalmazó, általában barna színű iratborítékkal fedett aktától 
elkülönítetten, kék színű iratborítékban helyezik el a felülvizsgálati ké-
relmet, valamint az azzal érintett bírósági határozatokat. Ebbe az ún. 
házi iratba kerülnek a Kúrián keletkezett iratok és az a felülvizsgálati 
eljárás teljes időtartama alatt együtt mozog a felterjesztett alapiratokat 
tartalmazó aktával. A lajstromozást követően a kollégiumvezetőkhöz 
viszik be az aktákat, akik az előre meghatározott, a Kúria honlapján 
közzétett, hatályos ügyelosztási rend alapján kiszignálják (kiosztják) az 
ügyeket az elbírálásra jogosult tanácsra. Ennek eredményeként érkez-
nek meg az akták az ítélkező tanácsokhoz, amelyekben egy-egy ügyin-
téző (jogi ügyintéző, bírósági titkár, bírósági ügyintéző) meghatározott 
szempontok alapján előkészíti az aktákat arra, hogy a tanács dönteni 
tudjon a szabályoknak megfelelő felülvizsgálati kérelem tárgyában. 

A tanács vezetését ellátó bíró, a tanácselnök az ügykezelő irodától köz-
vetetten átvett új érkezésű ügyeket kiszignálja, azaz kijelöli a tanács 
egyik bírójára (őt nevezi a bírósági szakzsargon „előadó bírónak”). Ezt 
követően a szükséges intézkedéseket (pl. végzéstervezeteket) az ügy-
intéző a tanácselnök számára előkészíti. Ebben a szakaszban az akta 
az ügyintézőnél vagy a tanácselnöknél, majd a határozat kiadásakor 
a tanács mellé beosztott leírónál található. Abban az esetben, amikor 
az ügy elbírálására kitűzött határnapig (az ügy eldöntésének várható 
időpontjáig) még hónapok vannak hátra, a tanács az aktát átadja a 
kezelőirodának. Ekkor a tanács által meghatározott naptári napig nyil-
vántartásban (ún. „scontroban”) található az akta a kezelőiroda e célra 
rendszeresített szekrényében. Ennek igénybevétele megkönnyíti az ira-
tok kezelését, hiszen az intézkedést nem igénylő akták nem foglalják a 
helyet a bírók és a tisztviselők dolgozószobájában azok elől, amelyek-
ben intézkedni szükséges. Főszabály szerint a scontro lejártakor érkezik 
vissza a tanácsba az akta, azonban új irat érkezésekor vagy a tanács 
kérésére az ügykezelő iroda a nyilvántartási idő letelténél korábban is 
megküldi az aktát. Új irat érkezésekor – annak tartalmától és a szük-
séges intézkedéstől függően – az akta az ügyintézőnél, a bíróknál vagy 
a leírónál lelhető fel. 
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Az ügy elbírálásának határnapja előtt meghatározott idővel az akta ah-
hoz a bíróhoz kerül, akire a tanácselnök korábban kiszignálta az ügyet. 
Ő lesz az ügy már említett előadó bírója, akinek kellő időt szükséges 
biztosítani a felkészüléshez annak érdekében, hogy a felülvizsgálati ké-
relemben felvetett jogi problémákat áttanulmányozza. A tanács tagjai az 
előadó bíró által ismertetett kérdéseket tanácskozás keretében, és az ügy 
iratainak áttekintésével megvitatják, majd tárgyaláson vagy tanácsülésen 
együttesen hoznak döntést arról, hogy a felülvizsgálati kérelem alapos-e. 
A Kúria az ügyeket főszabály szerint az érkezésük sorrendjében intézi el, 
soron kívüli eljárásra csak kivételes esetben van lehetőség.

Miután az eljáró tanács meghozta a felülvizsgálati eljárásban a dön-
tést, az előadó bíró a leíró segítségével írásba foglalja az ítéletet. Ebben 
a szakaszban az akta az előadó bírónál és a leírónál található, ahhoz 
igazodóan, hogy melyikük dolgozik az ügy irataival. A megszerkesz-
tett határozatot és az aktát a leíró átadja a tanácselnöknek revideálásra 
(felülvizsgálatra, ellenőrzésre). A tanácselnök által felülvizsgált határo-
zatot a bírók aláírják, majd az akta visszakerül a leíróhoz. A leíró és az 
ügykezelő iroda elvégez még néhány feladatot annak érdekében, hogy 
a Kúria a meghozott határozattal együtt visszaküldje a felterjesztett ira-
tokat az elsőfokon eljárt bíróságra. Az elsőfokú bíróság teendője ezután 
egyfelől, főszabály szerint a Kúria határozatának a felek részére való 
kézbesítése, másfelől pedig az ügyirat meghatározott ideig tartó őrzé-
se. A felülvizsgálati eljáráshoz kötődő (kék) házi irat a Kúrián marad. 
Az eljáró tanács elvégez még néhány feladatot, majd azok végeztével 
az elsőfokú bírósághoz hasonlóan a házi iratot meghatározott időre 
irattárba helyezi.

 
 
 
Az akta útja a felülvizsgálati eljárásban. 
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Az ügyek előkészítése a döntéshozatalra

A felterjesztett, új ügyek előkészítése során elsők között arról szüksé-
ges meggyőződni, hogy a Kúriának van-e jogszabályi lehetősége az ügy 
érdemében eljárni, ennek során érdemi döntést hozni. Az előkészítő 
tevékenység által a Kúria kiszűri azokat a felülvizsgálati kérelmeket, 
amelyeket érdemben, a jogi problémára fókuszálva nem tud elbírálni 
valamely eljárásjogi akadály miatt. Az egyes szempontokra meghatá-
rozott protokollt, kontrollistát (ún. előkészítő lapot) alkalmaznak az 
eljáró tanácsok. 

Az előkészítés során meg kell vizsgálni, hogy a felülvizsgálati kérelmet 
az eljárásjogi szabályban meghatározott határidőben és módon nyúj-
tották-e be, és a benyújtó jogosult-e a kérelem előterjesztésére. Továb-
bi fontos kritérium annak megjelölése, hogy a jogerős ítélet milyen 
jogszabályba ütközik; ennek pontos, szakszerű megjelölésére számos 
részletszabály vonatkozik. Ehhez kapcsolódik annak vizsgálata, hogy a 
felülvizsgálati kérelmet megfelelő képviseleti jogosultsággal (pl. ügyvé-
di meghatalmazással) rendelkező jogi képviselő szerkesztette-e és ter-
jesztette-e elő, hiszen a jogi szakértelem megléte alapvető követelmény 
a felülvizsgálati eljárásban. 

Polgári perekben a felülvizsgálati kérelemmel egyidejűleg a felül-
vizsgálat engedélyezése iránti, külön kérelmet is elő kell terjesztenie 
a félnek abban az esetben, ha főszabály szerint nem lenne helye az 
ügyben felülvizsgálati eljárásnak. Nincs helye felülvizsgálatnak például 
azokban a vagyonjogi perekben, amelyekben a felülvizsgálati kérelem-
ben vitatott érték nem haladja meg a meghatározott értékhatárt. Ilyen 
perek esetében csak a Kúria külön engedélye alapján van helye felül-
vizsgálatnak, az engedélyezési okokat a polgári perrendtartásról szóló 
törvény határozza meg. Engedélyezhető például a felülvizsgálat, ha az 
adott ügyben a joggyakorlat továbbfejlesztése, a joggyakorlat egysé-
gének biztosítása, vagy a felvetett jogkérdés különleges súlya, illetve 
társadalmi jelentősége indokolja azt.
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A polgári perektől eltérően a közigazgatási perekben főszabály szerint 
nincs helye felülvizsgálatnak a jogerős ítéletek ellen, nem automatikus 
a felülvizsgálati kérelem előterjeszthetősége. A felülvizsgálati kérelmet 
előterjesztő félnek minden esetben meg kell jelölnie, hogy a jogsza-
bályban meghatározott mely befogadhatósági ok fennállása indokolja 
a felülvizsgálati kérelmének érdemi vizsgálatát. A közigazgatási pe-
rekben a felülvizsgálati kérelem foglalja magában a befogadhatóságot 
megjelölő okokat, nem szükséges külön kérelemként előterjeszteni. 
Mind a polgári, mind a közigazgatási perekben háromtagú tanács ha-
tároz arról, hogy a Kúria lefolytatja-e a felülvizsgálati eljárást az enge-
délyezés iránti kérelemben vagy a felülvizsgálati kérelemben megjelölt 
befogadási okok fennállása alapján.

A magyar jog viszonylag tág körben biztosít lehetőséget 
arra, hogy a felek a jogerős határozat felülvizsgálatát kérjék a 
Kúriától. Számos más jogrendszerben sokkal korlátozottabb 
a legfelsőbb bírói fórumhoz fordulás joga. Az angolszász (com-
mon law) jogrendszerekben a legfelsőbb bírósághoz fordulás joga nem 
alanyi jog, hanem engedélyhez kötött, az engedély megadása pedig a 
bíróság mérlegelési jogkörébe tartozik. Például, az Egyesült Királyság 
Legfelsőbb Bíróságához (Supreme Court) csak akkor lehet fellebbezni, 
ha a fellebbezést engedélyezi az a bíróság, amelyik a megfellebbezen-
dő határozatot hozta (Angliában és Wales-ben ez tipikusan a Court 
of Appeal), vagy – ennek hiányában – maga a Legfelsőbb Bíróság. (A 
magyar, illetve a kontinentális fogalmak szerint ez nem fellebbezésnek, 
hanem felülvizsgálatnak minősül, az angol terminológia azonban nem 
tesz különbséget a rendes és a rendkívüli jogorvoslat között, mindket-
tőt az appeal, vagyis a fellebbezés szó jelöli.) Az engedély megadásának 
feltétele az, hogy a bíróság úgy ítélje meg, hogy az ügy jelentős társa-
dalmi súlyú, vitás jogkérdést (arguable point of law of general public 
importance) vet fel. Évente átlagosan 200-230 engedélyezés iránti ké-
relem érkezik a Legfelsőbb Bíróságra, ebből 60-80 esetben engedélye-
zik a fellebbezést, évente átlagosan 80 ítélet születik. 
Az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága (Supreme Court) szintén 
csak előzetes engedély (ún. writ of certiorari) alapján fogadja be a fel-
lebbezési kérelmeket. Az engedély megadásáról mindig a Legfelsőbb 
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Bíróság dönt, a bíróság kilenc tagjából legalább négy bírónak kell 
az engedély megadása mellett szavaznia. A Bíróság tipikusan olyan 
esetekben engedélyezi a fellebbezést, ha egy jelentős, szövetségi jogi 
kérdésben eltérő gyakorlat alakul ki különböző szövetségi fellebbvi-
teli bíróságokon vagy tagállami legfelsőbb bíróságokon, vagy ha egy 
tagállami vagy szövetségi fellebbviteli bíróság egy jelentős szövetségi 
jogi kérdésben a Legfelsőbb Bíróság gyakorlatával ellentétes döntést 
hozott. Évente átlagosan 7000 engedélyezés iránti kérelem érkezik a 
Legfelsőbb Bírósághoz, amely azonban csak 100-150 esetben adja meg 
az engedélyt. 
De kontinentális jogrendszerekben is előfordul, hogy előzetes enge-
délyhez kötik a legfelsőbb bíróság általi felülvizsgálatot. Például, a 
német Szövetségi Legfelsőbb Bíróság (Bundesgerichtshof, BGH) polgá-
ri ügyekben csak akkor fogad be felülvizsgálati kérelmeket, ha azt a 
jogerős ítéletet hozó, másodfokú bíróság vagy a Legfelsőbb Bíróság 
engedélyezi. Az engedélyt előbb a másodfokú bíróságtól kell kérni, 
annak megtagadása esetén az engedély megtagadása miatti panasszal 
(Nichtzulassungsbeschwerde) lehet fordulni a Legfelsőbb Bírósághoz. 
Az engedély megadásának feltétele, hogy az ügy alapvető jelentőségű 
jogkérdést vessen fel, vagy a Legfelsőbb Bíróság döntése a jog tovább-
fejlesztése vagy a jogegység biztosítása miatt szükséges legyen. 
2001-ben a magyar jogalkotó is kísérletet tett az engedélyezési rend-
szer meghonosítására polgári ügyekben. A polgári perrendtartás akkori 
módosítása előírta, hogy önmagában a jogerős határozat jogszabály-
sértő volta nem elegendő a felülvizsgálathoz, hanem arra csak akkor 
kerülhet sor, ha azt a joggyakorlat egységéhez vagy továbbfejlesztésé-
hez fűződő általános érdek is indokolja. A felülvizsgálati kérelmeket 
a Legfelsőbb Bíróság egy bírája előzetesen megvizsgálta volna ebből a 
szempontból, és a kérelem érdemi elbírálására csak akkor került volna 
sor, ha az a jogegység vagy a jogfejlesztés szempontjából indokoltnak 
tűnt. A módosítás szerint tehát a felülvizsgálat elsősorban nem jog-
orvoslati, hanem jogegységi-jogfejlesztési funkciót töltött volna be. 
Azonban az Alkotmánybíróság a 42/2004. (XI. 9.) AB határozatával 
megsemmisítette a felülvizsgálati kérelem előterjesztésének új felté-
telrendszerét, mert álláspontja szerint sérti a jogbiztonságot, hogy az 
alapvetően jogorvoslati célú jogintézmény igénybevétele csak egy to-
vábbi, jogegység-biztosító feltétel fennállása esetén lehetséges, és így 
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keveredik benne a jogorvoslati és a jogegységi funkció. Így polgári 
ügyekben a felülvizsgálat hatályos jogunk szerint alanyi jogon igénybe 
vehető, rendkívüli perorvoslat, a felülvizsgálati kérelemben elegendő 
arra hivatkozni, hogy a jogerős határozat az ügy érdemi elbírálására 
kiható módon jogszabálysértő. Az új, 2016-ban elfogadott polgá-
ri perrendtartás csak kivételes jelleggel, a felülvizsgálatból főszabály 
szerint kizárt perek esetében vezette be az engedélyezési rendszert a 
fent írtak szerint. Közigazgatási ügyekben viszont általános jelleggel 
bevezette az engedélyezési rendszert a 2017-ben elfogadott közigazga-
tási perrendtartás, vagyis minden, közigazgatási ügyben előterjesztett 
felülvizsgálati kérelem esetében mérlegelési jog illeti meg a Kúriát a 
kérelem befogadásával kapcsolatban.
Egy legfelsőbb bíróság karakterét alapvetően meghatározza, hogy 
van-e mérlegelési joga a felülvizsgálati kérelmek befogadásával kap-
csolatban. Ha a felülvizsgálat a bíróság előzetes engedélyéhez kötött, 
előtérbe kerül a legfelsőbb bíróság jogfejlesztő és jogegységi funkciója, 
hiszen csak azokat a kérelmeket fogja befogadni (engedélyezni), ame-
lyek – a megítélése szerint – a jogfejlesztés vagy a jogegység szempont-
jából jelentős jogkérdést vetnek fel. Ha viszont a felülvizsgálat alanyi 
jog, vagyis a legfelsőbb bíróság nem válogathat a kérelmek között a fel-
merülő jogkérdés súlya alapján, hanem minden, a formai követelmé-
nyeknek megfelelő kérelmet érdemben el kell bírálnia, akkor az egyéni 
jogvédelmi (jogorvoslati) funkció válik meghatározóvá, dominánssá a 
legfelsőbb bíróság tevékenységében.    

 
További szempontokat is figyelembe vesznek az előkészítést végző ügy-
intézők (ld. 5. fejezet), így például feljegyzik az előkészítő lapra, hogy 
van-e olyan egyéb kérelem a felülvizsgálati kérelemben, amelyről soron 
kívül kell dönteni, esetleg kérte-e az előterjesztő fél az ügy tárgyaláson 
történő elbírálását. Ezeken túlmenően egyéb olyan információkat is 
feltüntetnek, amelyek segítenek az előadó bírónak áttekinthetőbbé 
tenni az olykor „nagyra nőtt” aktákat. Gyakori az is, hogy a jelentő-
sebb iratokat megjelölik vagy előzetesen felhívják egy-egy fontos kö-
rülményre a bírók figyelmét.
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Határidők a Kúria előtti felülvizsgálati  
eljárásokban. 

 

A döntéselőkészítés folyamatában jelentős szerepet kapnak a Kúria Tudo-
mányos és Dokumentációs Központjának főtanácsadói, különösen – de 
nem kizárólagosan – az olyan ügyekben, amelyek eldöntéséhez az Alkot-
mánybíróság, az Európai Unió Bírósága, az Emberi Jogok Európai Bíró-
sága esetjogának figyelemmel kísérése szükséges. Amikor az eljáró tanács 
észleli, hogy az adott ügyben felmerült jogi probléma megoldásához a fenti 
fórumok döntéseinek ismerete indokolt, vagy elvi jelentőségű ügyben kell 
döntést hozni, főtanácsadói vélemény készítésére kéri fel a főtanácsadót. A 
főtanácsadói vélemény megalkotásához a tanács minden fontos informáci-
ót, iratot a főtanácsadó rendelkezésére bocsát. A főtanácsadók ezek alapján 
elemzik és feltárják a jogi kérdésre vonatkozó hazai, valamint nemzetközi 
joggyakorlatot és jogirodalmat, majd a tudományos tevékenységük során 
kialakított álláspontjukat írásban rögzítik, és azt a tanács számára meg-
küldik. Szükség esetén a főtanácsadó szóban, tanácsülésen is előadhatja a 
tanácsnak a megállapításait. A főtanácsadók e tevékenységükkel vesznek 
részt a kúriai döntések jogi előkészítésében. Egyfelől csökkentik a taná-
csokra háruló, kutató és elemző feladatokból eredő munkaterhet, másfelől 
speciális elméleti szakértelmük révén, a döntéselőkészítés fázisában segítik 
a Kúria ítélkező és jogegységesítő tevékenységét.

Egyedi ügyekben hozott nem érdemi határozatok

Azokban az ügyekben, amelyekben az előkészítés vagy az eljárás során a 
Kúria eljárását kizáró akadály merül fel, a Kúria nem érdemi határozatot 
hoz. Ezek főként olyan, a felülvizsgálati kérelmet visszautasító végzések, 
amelyekben a Kúria egy eljárásjogi hiba vagy hiányosság jogkövetkezmé-
nyét vonja le. 
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Polgári és közigazgatási ügyekben a felülvizsgálati kérelmet visszauta-
sító végzés meghozatalára több okból is sor kerülhet. Ilyen ok példá-
ul az, ha olyan határozat ellen nyújt be a fél felülvizsgálati kérelmet, 
amely ellen nincs helye felülvizsgálatnak. Polgári ügyben nincs helye 
felülvizsgálatnak az elsőfokon jogerőre emelkedett ítélet ellen, kivéve, 
ha azt törvény lehetővé teszi. Közigazgatási ügyben sincs helye felül-
vizsgálatnak az elsőfokon jogerőre emelkedett határozat ellen, kivéve, 
ha a fellebbezést törvény nem teszi lehetővé, vagy kizárja. Abban az 
esetben is visszautasításnak van helye, ha a felülvizsgálati kérelmet nem 
az arra jogosult terjesztette elő, vagy ha a felülvizsgálati kérelmet határ-
időn túl, elkésetten terjesztik elő. Azonos a jogkövetkezmény, ha nem 
jelölnek meg olyan okot, amely alapján a felülvizsgálati kérelem köz-
igazgatási ügyben befogadható, polgári ügyben pedig a felülvizsgálat 
engedélyezhető. Visszautasításnak van akkor is helye, ha nem adnak 
elő olyan jogszabálysértést és az azt alátámasztó jogi indokolást, amely 
miatt a jogerős határozat felülvizsgálatát kérik. 

A fent említett esetekben  –  a felülvizsgálati kérelem előterjesztésére 
nyitva álló határidő letelte után – hiánypótlás keretében sincs helye a 
mulasztás orvoslásának. Ugyanakkor például a jogi képviselő képvise-
leti meghatalmazásának hiánya miatt csak eredménytelen hiánypótlási 
felhívást követően van helye visszautasításnak. Egyes ügytípusokban 
(pl. társadalombiztosítási határozatok felülvizsgálata) gyakran elő-
fordul, hogy a felek személyesen, jogi képviselet nélkül nyújtják be a 
felülvizsgálati kérelem tartalmú beadványokat. Ezért a Kúria – meg-
felelő határidő tűzésével és a mulasztás jogkövetkezményére történő 
figyelmeztetés mellett – hiánypótlás keretében arra hívja fel ilyenkor a 
feleket, hogy gondoskodjanak a jogi képviseletükről, akár a jogi segít-
ségnyújtó szolgálat igénybevételével. A Kúriának a hiánypótlás ellenére 
is számos esetben kell visszautasítania a fél beadványát amiatt, mert 
vagy nem gondoskodott határidőn belül a jogi képviseletéről, vagy 
meghatalmazott ugyan jogi képviselőt, azonban az általa benyújtott 
beadvány mégsem felel meg a jogszabályi követelményeknek.
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Személyes részvétel a Kúria előtti eljárásban. 

 
 

A fenti esetekben a Kúria ún. alaki végzést hoz, amelyben röviden 
ismerteti az ügy tényállását, valamint a vonatkozó jogszabályi ren-
delkezések felhívása mellett levezeti az indokolásban, hogy miért kel-
lett érdemi vizsgálat nélkül visszautasítani a felülvizsgálati kérelmet. 
Ezekben az esetekben tehát a Kúria az ügy érdemét, magát a lényegi 
jogi problémát figyelmen kívül hagyni kényszerül. Mivel a Kúria ha-
tározata ellen nincs helye további felülvizsgálatnak, ezért egy-egy fent 
említett eljárásjogi hiba vagy hiányosság miatt véglegesen elenyészik a 
jogorvoslat lehetősége. 

Egyedi ügyekben hozott érdemi határozatok

Ha az előterjesztett felülvizsgálati kérelem megfelel minden jogszabá-
lyi követelménynek, akkor a Kúria tanácsa érdemben tud foglalkozni 
a felülvizsgálati kérelemben felvetett jogi problémával. Ezek a kérdések 
lehetnek anyagi jogi és eljárásjogi jellegűek is, és akár egyidejűleg több 
jogszabálysértés miatt is indokolttá válhat a jogerős ítélet felülvizsgálata. 

Az eljáró tanács megvizsgálja a felek között felmerült jogvita részle-
teit. Ennek során kötve van a felülvizsgálati kérelmet előterjesztő fél 
által megjelölt jogszabálysértés vizsgálatához, ezért hiába észlel az ügy 
tanulmányozása közben további jogsértést, annak kellő megjelölése és 
indokolása nélkül kénytelen figyelmen kívül hagyni azt. Ez a felül-
vizsgálati eljárás rendkívüli perorvoslati jellegéből adódó sajátossága. A 
felülvizsgálati kérelemben előadottak tehát meghatározzák a felülvizs-
gálati eljárás kereteit, azon a bírók nem terjeszkedhetnek túl, és nem 
értelmezhetik tágan, kiterjesztően. Ugyanakkor valamennyi – a jogsza-
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bályi előírásoknak megfelelően – megjelölt jogszabálysértést vizsgálni 
szükséges, a döntésben pedig azokra nézve indokolási kötelezettség 
van. E körben megemlítendő, hogy a jogerős ítélet nem támadható 
felülvizsgálati kérelemmel olyan kérdésben, amely nem képezte tár-
gyát az első-, illetve a másodfokú eljárásnak. Az ilyen hivatkozásokat a 
Kúria érdemben nem tudja vizsgálni.

A tanács együtt alakítja ki a közös álláspontját, ennek során áttekinti 
a Kúria korábbi, hasonló tárgyú ügyekben hozott döntéseit. A tanács 
tagjai a főtanácsadó által adott véleményben foglaltakat is értékelik. 
Mivel a Kúria előtti felülvizsgálati eljárások során döntő többségében 
elvi jelentőségű ügyekben kell döntést hozni, gyakori a hosszas, órá-
kon át tartó tanácskozás a bírók részéről. 

A Kúria eljárásában az a szabály is speciális a többi bíróság eljárásához 
képest, hogy nincsen helye bizonyításnak (pl. tanú meghallgatásnak, 
új okiratok csatolásának), tekintettel arra, hogy főszabályként jog-
kérdések vizsgálata szükséges. A bírók kizárólag a felterjesztett iratok 
alapján ítélkezhetnek. Arra azonban szűk körben van lehetőség, hogy 
tárgyalás tartása esetén a felek jogi képviselőinek kérdéseket tegyenek 
fel. Ezáltal tisztázhatnak olyan kérdéseket, amelyek az iratok alapján 
nem egyértelműek, esetleg ellentmondásosak. Ennek biztosítására a 
jogalkotó úgy rendelkezett, hogy ha a tanács szükségesnek találja a 
tárgyalás tartását az ügyben, annak ellenére kitűzheti a tárgyalást, hogy 
azt a felek maguk nem kérték. 

A felülvizsgálati eljárás keretében a bíróságok mérlegelési körébe 
tartozó kérdés általában nem vizsgálható. Kivételes esetben van 
lehetőség a bizonyítás adatainak felülmérlegelésére, újabb egybe-
vetésére és értékelésére. A Kúria következetes gyakorlata szerint a bizo-
nyítékok mérlegelésére vonatkozó szabályok megsértésére alapított felül-
vizsgálati kérelem csak a következő esetekben lehet eredményes. Ilyen, 
ha a jogerős ítéletben megállapított tényállás iratellenes, vagy a bíróság a 
bizonyítékokat – azok egybevetése során – nem a maguk összességében 
értékelte és ennélfogva a megállapított tényállás nyilvánvalóan oksze-
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rűtlen, vagyis lényeges logikai ellentmondást tartalmaz. Az minősíthető 
nyilvánvalóan okszerűtlen következtetésnek, ha a bizonyítékokból csak 
egyfajta, a felülvizsgálattal támadott ítélettől eltérő következtetésre lehet 
jutni (BH 2013.119.II.). A felülvizsgálati eljárásban, ha olyan eljárási 
szabálysértés nem történt, ami az ügy érdemi elbírálására lényeges kiha-
tással volt, a megtámadott határozatot hatályában fenn kell tartani. Nem 
állapítható meg tehát eljárási szabálysértés, ha a felülvizsgálati kérelem a 
bizonyítékok szabad mérlegelését támadja. 

Főszabály szerint a Kúria tárgyaláson kívül, tanácsülésen dönt, mert 
nem merül fel igény a felekkel, illetve jogi képviselőikkel való sze-
mélyes találkozásra, elegendő az iratok alapján rendelkezésre álló 
információ a döntéshez, továbbá a felek sem kérték a tárgyalás meg-
tartását. A tanácsülésnek is  –  hasonlóan a tárgyalóteremben tartott 
tárgyaláshoz – kötött, formalizált szabályai vannak. A bírók jellemzően 
heti rendszerességgel, egy kijelölt napon ülnek össze, általában a ta-
nácselnök dolgozószobájában, ahol a fentebb ismertettek szerint ad-
ják elő egymásnak az ügyeket. Mivel a Kúria főszabály szerint három 
bíróból álló tanácsban jár el, ezért a döntéseket vitás kérdések esetén 
szavazattöbbséggel hozzák meg. Nem gyakori, de időnként adódnak 
olyan komplexebb jogi problémák, amelyek miatt az eljáró tanács el-
nöke elrendelheti öttagú tanács felállítását. Ez utóbbi esetben az ügy 
bonyolultabb megítélése teszi szükségessé további bírók bevonását a 
döntéshozatalba. 

A Kúria a döntés meghozatala során azt vizsgálja, hogy fennáll-e a hi-
vatkozott jogszabálysértés. A jogszabálysértés megállapításakor a Kúria 
az ún. „kasszációs”, illetve „reformatórius” jogkörét gyakorolja. Az 
előbbi rendszer lényege, hogy a felülvizsgált határozat jogszabálysértő 
voltának megállapítása esetén nincs lehetőség annak helyesbítésére, ha-
nem azt – részben vagy egészben – hatályon kívül szükséges helyezni. 
A Kúria azokban az esetekben, amikor megállapítja, hogy a jogerős, 
felülvizsgálattal érintett határozat jogszabálysértő, hatályon kívül he-
lyezi azt, és az eljárt bíróságot új eljárásra és új határozat hozatalára uta-
sítja. Előfordulhat, hogy nemcsak a jogerős, hanem az azt megelőző, 
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elsőfokú eljárásban meghozott határozat is jogszabálysértő. Ezekben az 
esetekben a Kúria a jogerős határozatot az elsőfokú határozatra is ki-
terjedő hatállyal helyezi hatályon kívül, és az elsőfokon eljárt bíróságot 
utasítja új eljárásra és új határozat hozatalára. A Kúria a végzésének 
indokolásában utasítást fogalmaz meg a megismételt eljárást lefolytató 
bíróságnak arra vonatkozóan, hogy milyen cselekményeket (pl. meg-
határozott bizonyítási eljárás lefolytatása) kell elvégeznie a jogszabály-
sértés orvoslása érdekében. Ezek az utasítások kötelezők a megismételt 
eljárást lefolytató bíróságra, azok végrehajtásával eleget kell tenni a 
Kúria iránymutatásának. Közigazgatási perekben a Kúria – a bírósági 
döntésén keresztül – a közigazgatási hatóság döntését is érintheti, ha-
tályon kívül helyezheti, megsemmisítheti és a közigazgatási hatóságot 
új eljárásra kötelezheti.

Ehhez képest a reformatórius rendszerben a bíróság a felülvizsgált ha-
tározatot érdemben felülbírálhatja, amelynek eredményeként megvál-
toztathatja azt. A Kúria ezen jogköre gyakorlásának előfeltétele, hogy 
rendelkezésére álljanak azok a tények és bizonyítékok, amelyek alapján 
az alsóbb szintű bíróság „helyébe lépve”, mérlegelés során saját maga 
is meg tudja hozni a jogszabályoknak megfelelő döntést. Ha a Kúria 
minden tény és bizonyíték ismeretében van a jogszabálysértés orvos-
lásához, akkor a jogerős határozatot részben vagy egészben hatályon 
kívül helyezi és az elsőfokú döntést – ha az érdemben helytálló – hely-
benhagyja vagy részben, illetve egészben megváltoztatva hoz jogsza-
bálynak megfelelő új döntést.

Harmadikként említendő az az eset, amikor a Kúria a felülvizsgálati 
kérelemmel támadott jogerős határozatról azt állapítja meg, hogy az a 
jogszabályoknak megfelel. Ennek eredményeként hatályában fenntart-
ja a jogerős határozatot. Abban az esetben is hatályában kell fenntarta-
ni a jogerős határozatot, ha megállapítható ugyan, hogy történt eljárási 
szabálysértés a jogerős határozat meghozatalakor, azonban annak nem 
volt az ügy érdemi elbírálására lényeges kihatása. A Kúria szintén hatá-
lyában fenntartja a jogerős határozatot, ha az jogkérdésben nem tért el 
a Kúria hivatkozott, közzétett határozatától.
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Az eljáró tanácsok bírói szavazással hoznak döntést az ügyekben. 
Mivel a Kúria háromtagú, illetve különösen bonyolult ügyek-
ben öttagú tanácsban jár el, a szavazategyenlőség lehetősége nem 
merül fel. Az ügy előadását, majd a felmerült jogi problémák meg-
vitatását követően az ügyben hozandó döntésről elsőként a legfiatalabb 
bíró, végezetül pedig a tanács elnöke szavaz. Ritkán és kivételes esetben 
előfordulhat azonban, hogy a tanács valamely tagja részben vagy egész-
ben nem ért egyet a meghozott döntéssel. Ez esetben lehetősége van ún. 
különvéleményt írni, amely tartalmazza a saját jogi álláspontját. A vé-
leményt egy lezárt borítékban helyezik el, annak tartalmát a felek nem 
ismerhetik meg.

Míg a kontinentális (civil law) jogrendszerekben a bíróságok az 
ítélkező tanács mint testület közös álláspontját tükröző, egységes 
határozatot hoznak, addig az angolszász (common law) jogrendsze-
rekben az ítélkező tanácsot alkotó valamennyi bíró önállóan kifejtheti az 
álláspontját az ítéletben. Így az egyes bíróknak a többségi állásponttól 
eltérő különvéleménye is nyilvános. Például az Egyesült Királyság Leg-
felsőbb Bírósága jellemzően öttagú tanácsban hozza meg az ítéleteit, 
amelyekben valamennyi bíró egymás után, külön-külön kifejti a saját 
álláspontját, levezeti az egyéni érvelését. Ugyanakkor az utóbbi években 
megfigyelhető ennek a gyakorlatnak a megváltozása: egyre gyakoribbak 
az olyan ítéletek, ahol az egyes bírók nem fejtik ki külön-külön az ál-
láspontjukat, hanem egy egységes, testületi álláspont jelenik csak meg, 
amelyet az egyik bíró jegyez, a többiek csak az egyetértésüket jelzik. Az 
Egyesült Államok Legfelsőbb Bíróságának ítéleteire szintén az jellemző, 
hogy minden egyes ítélet tartalmazza minden bíró önálló véleményét, 
legyen az a többségi állásponttal egyező, ún. párhuzamos vélemény (con-
curring opinion), vagy attól különböző, ún. különvélemény (dissenting 
opinion). Ugyanakkor teljes egyetértés esetén az USA Legfelsőbb Bíró-
sága is hoz olyan ítéleteket, amelyekben egyetlen bíró fejti ki a Bíróság 
egységes álláspontját. A magyar jogrendszerben az Alkotmánybíróság az 
egyetlen bíróság, amelynek a határozatai a többségi, testületi álláspont 
mellett tartalmazzák az egyes alkotmánybírák esetleges párhuzamos, il-
letve különvéleményeit is. 
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A tanács jellemzően több ügyben dönt egy tárgyalási napon; a befeje-
zett ügyek lajstromszámát, valamint az ügyben hozott döntést megfe-
lelő módon, helyben adminisztrálják. Az adminisztráció az ügyintézők 
feladata. Főszabály szerint az elektronikus, gyakran papíralapú tárgya-
lási naplóban is rögzítik a befejezett ügyekben hozott döntéseket, vala-
mint néhány további fontos adatot. 

Függetlenül attól, hogy a Kúria tanácsa érdemi vagy nem érdemi ha-
tározatot hoz, az üggyel kapcsolatban még számos teendő adódik. A 
legfontosabb az, hogy az előadó bíró az ítéletet vagy a végzést írásba 
foglalja a leíró közreműködésével. Ezt követően a tanácselnök revi-
deálja, felülvizsgálja a határozatot, amelynek keretében korrekciókat 
eszközölhet azon. Miután elkészült a letisztázott, végleges határozat, 
az eljáró bírók aláírják. 

Amikor a véglegesített határozat szövege 
elkészül, akkor a Kúria az ügy irataival 
együtt visszaküldi (expediálja) az elsőfokon 
eljárt bíróságnak, annak érdekében, hogy a felek 
számára kézbesítse a határozatot. A Kúria végül 
anonimizálja az ügydöntő ítéletet, ezáltal eltávo-
lítja azokat a személyazonosító adatokat, amelyek 

megismerése esetén beazonosíthatóvá válhatnak az ügyben érintett sze-
mélyek, szervezetek. Erre azért van szükség, mert a Kúria az egyedi ha-
tározatokat a Bírósági Határozatok Gyűjteményében mindenki számára 
hozzáférhetővé teszi. 

Büntetőügyek

A Kúria a büntetőeljárásban elbírálja a bíróságok jogerős ügydöntő 
határozataival szemben benyújtott felülvizsgálati indítványokat. A 
polgári és közigazgatási eljárásokkal szemben a büntetőeljárás sajá-
tossága, hogy felülvizsgálati indítványt a terhelt terhére a jogerőtől 
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számított hat hónapon belül csak az ügyész nyújthat be, míg a terhelt 
javára időbeli korlátozás nélkül a terhelt és a védő vagy akár az ügyész 
is előterjeszthet. (A törvény egyéb jogosultakat is meghatároz, mint pl. 
terhelt halála után akár hozzátartozója is kezdeményezheti a felülvizs-
gálati eljárás lefolytatását.)

Az indítványokat az alapügyben eljárt elsőfokú bíróságnak 
(járásbíróságnak vagy törvényszéknek) kell megküldeni, aki azt az 
ügy irataival együtt a Kúriára felterjeszti. Az iratok iktatását követő-
en – más ügyszakokhoz hasonlóan – a kollégiumvezető az ügyelosztási 
rendnek megfelelően az eljáró tanácsra szignálja az ügyet.

A tanács elnöke megvizsgálja a felülvizsgálati indítványt és a felter-
jesztett iratokat, és megteszi a szükséges intézkedéseket az ügy elbírá-
lásához: ha szükséges, védőt rendel ki a terhelt védelmére, felhívja az 
indítvány elterjesztőjét annak kiegészítésére, pontosítására.

Ha a felülvizsgálati indítvány a törvényben meghatározott feltételek-
nek valamely okból nem felel meg, pl. olyan személy nyújtotta be, aki-
nek a törvény ilyen jogot nem biztosít vagy nem ügydöntő határozat 
ellen kerül benyújtásra, a Kúria a felülvizsgálati indítványt határozattal 
elutasítja.

Ha az indítvány érdemi vizsgálatának van helye, azt az ügy irataival 
együtt a tanács elnöke a Legfőbb Ügyészségnek küldi meg. Az ügyész-
ség az indítványt megvizsgálja és arra észrevételt tesz, majd az iratokat 
visszaküldi a Kúriára.

Az eljáró tanács elnöke az indítványt immár az ügyészi nyilatkozattal 
együtt vizsgálja meg, és amennyiben szükségesnek látja, intézkedik a 
kiszabott büntetés vagy intézkedés végrehajtásának felfüggesztéséről 
vagy félbeszakításáról. Intézkedik az ügy érdemi elbírálásáról, tehát az 
ügyet „kitűzi”, azaz kijelöli az eljáró bírókat és közülük az ügy előadó-
ját, megküldi az ügyészi nyilatkozatot a terheltnek és a védőnek, akik 
erre észrevételt tehetnek, továbbá meghatározza a tanácsülés vagy 
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nyilvános ülés időpontját, amely általában a soron következő szabad 
határnap, a legtöbb esetben a kitűzéstől számított 2-3 hónapon belüli 
időpont. 

Főszabály szerint a Kúria büntető tanácsa tanácsülésen jár el, ahol a 
három bíró megvizsgálja az ügyet és dönt az indítványról. Ha a felül-
vizsgálati eljárást az ügyész a terhelt terhére kezdeményezte, a terhelt 
és a védő kérhetik nyilvános ülés tartását, de a tanács elnöke is dönthet 
úgy, hogy az ügy kiemelt jelentőségére való tekintettel, vagy más fontos 
okból azt nyilvános ülésen bírálja le, ahol a három bíróból álló tanács 
személyesen hallgatja meg az ügyészt, a védőt és a terheltet, döntését 
pedig ezután hozza meg és azt nyilvánosan kihirdeti. 

A tanácsülésen meghozott, illetve a nyilvános ülésen kihirdetett ha-
tározatokat az előadó bíró írásba foglalja és a tanács mellett dolgozó 
tisztviselők közreműködésével a Kúria határozatát az érintett feleknek 
kézbesíti. Az eljárás befejeztét követően az ügy iratait a felterjesztő 
bírságnak küldi vissza a Kúria.

A büntetőeljárásról szóló törvény csak meghatározott körben ad 
lehetőséget a jogerős bírósági döntés megváltoztatására, elsősorban lé-
nyeges eljárási vagy anyagi jogi szabálysértés esetén. Ha a felülvizsgála-
ti indítvány olyan okra hivatkozik, amely esetén felülvizsgálatnak van 
helye, azonban az indítványt a Kúria nem találja alaposnak, a támadott 
határozatot hatályában fenntartja, tehát az továbbra is „érvényes”. Ak-
kor viszont, ha az indítvány alapos, és a Kúria jogszabálysértést észlel, a 
támadott határozatot megváltoztatja, és maga hoz döntést az ügyben. 
Ha azonban erre nincs lehetősége, a támadott határozatot hatályon 
kívül helyezi és az alsóbb fokú bíróságot új eljárásra utasítja. Ilyenkor a 
büntetőeljárás az adott terhelttel szemben újrakezdődik. 
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Az eltérő bírói jogértelmezések kialakulásának lehetősége
Hogyan biztosítható az egységes jogalkalmazás?

Az angolszász precedens-rendszer
A kontinentális jogrendszerek megoldásai

A Kúria eszközei a jogegység biztosítására
A határozatok közzététele 
A felülvizsgálati eljárás korlátozott jogegységi funkciója
Jogegységi határozat
Jogegységi panasz
Joggyakorlat-elemzés
Kollégiumi vélemény
Jogorvoslat a törvényesség érdekében

A Kúria eszközei a jogegység biztosítására

Amint arra már korábban is utaltunk, a Kúriának az igazság-
szolgáltatásban betöltött szerepét két funkcióval lehet leírni. A Kúria 
mint legfőbb bírói fórum egyrészt az elé kerülő ügyekben egyedi hatá-
rozatokat hoz a felek jogainak megóvása, a jogviták megnyugtató lezá-
rása érdekében (jogorvoslati vagy egyéni jogvédelmi funkció), másrészt 
felelős a jogalkalmazás egységének megteremtéséért és fenntartásáért 
(jogegységi funkció). 

Ez a fejezet a Kúria jogegységi funkciójáról szól. Elsőként azt vizsgálja, 
hogy egyáltalán hogyan fordulhat elő, hogy egy adott jogrendszeren 
belül eltérő ítélkezési gyakorlatok alakulnak ki annak ellenére, hogy 
valamennyi bíróság ugyanazokat a jogszabályokat alkalmazza. Ezt kö-
vetően bemutatja, hogy a különböző jogrendszerek milyen eszközökkel 
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törekednek az ítélkezési gyakorlat egységének biztosítására. Végül 
számba veszi, hogy a Kúriának milyen eszközök állnak rendelkezésére 
az egységes ítélkezési gyakorlat, az egységes jogalkalmazás (röviden: 
jogegység) biztosítása érdekében. 

Az eltérő bírói jogértelmezések kialakulásának 
lehetősége

Ítélkezési tevékenységük során a bíróságok a törvényeket és az egyéb 
jogszabályokat alkalmazzák, a jogszabályok érvényesülését biztosítják. 
A bíróságok tevékenységét ezért szokás jogalkalmazásnak is hívni, 
szembeállítva azt a jogalkotással, amely a parlament (az Országgyűlés), 
a kormány és más szervek feladata. 

Jogalkalmazás az is, amikor a jogszabályt nem bíróság, hanem 
más állami, közigazgatási szerv (hatóság) alkalmazza. A köz-
igazgatási szervek határozataival szemben azonban lehetőség van 
bírósági jogorvoslatra. Például egy szomszédok közötti birtokvitában 
a jegyző is dönthet, a jegyző határozatát azonban bármelyik fél bíróság 
előtt megtámadhatja, a bíróság a jegyző határozatát megváltoztathatja. 
Jogalkalmazás –  a szó legtágabb értelmében –  az is, amikor maguk az 
érdekelt személyek alkalmazzák a jogszabályokat, vagyis önkéntesen kö-
vetik azokat. Például ilyen, tág értelemben vett jogalkalmazás az, hogy az 
ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződést a szerződő felek közokiratba 
vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalják annak érdeké-
ben, hogy az az ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre alkalmas legyen.
A bíróságok által végzett jogalkalmazást törvénykezésnek is hívjuk. A 
törvénykezés szót a hétköznapi nyelvben sokszor tévesen használják, a 
törvényhozás szinonimájaként. Például, a sajtó gyakran beszél „törvény-
kezési dömpingről”, arra utalva, hogy az Országgyűlés túl sok törvényt 
alkot. A „törvénykezés” és a „törvényhozás” nem szinonimák, előbbi a 
bíróságok tevékenységére, vagyis a jogalkalmazásra (igazságszolgáltatás-
ra, ítélkezésre), utóbbi az Országgyűlés tevékenységére, a törvényalko-
tásra utal.
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A jogalkalmazás során a bíróság a jogszabályokban megfogalmazott 
általános, absztrakt szabályokat alkalmazza az egyedi esetre, a konkrét 
tényállásra. (Ezt a logikai műveletet, az egyedi eset általános szabály 
alá rendelését szubszumpciónak is szokás hívni.) Az általános, absztrakt 
szabályok egyedi, konkrét esetekre való alkalmazása majdnem mindig 
felvet értelmezési kérdéseket, és gyakran előfordul, hogy a különböző 
bíróságok ezeket a kérdéseket nem azonos módon válaszolják meg. 

Az eltérő bírósági jogértelmezésnek többféle oka lehet. Lehetséges, 
hogy a jogszabály szövege nem egyértelmű, a jogalkotó nem fogal-
mazott elég pontosan, elég világosan. Az eltérő értelmezés lehetősége 
azonban jellemzően a jogszabályok általánossága és az esetek egyedisé-
ge közötti ellentétből fakad. A jogszabályok szükségszerűen általános 
szabályok, hiszen nem lehetséges az életben előforduló valamennyi 
egyedi esetre jogszabályt alkotni. A bíróságok által eldöntendő jogvi-
ták alapjául szolgáló tényállások viszont egyedi esetek és a bíróságok 
sokszor eltérően ítélik meg azt, hogy az általános szabály vonatkozik-e 
az egyedi esetre, és ha igen, hogyan.

Vannak olyan, fokozott veszéllyel járó tevékenységek (jogi szak-
kifejezéssel: veszélyes üzemek), amelyek esetében a tevékenység 
folytatója (jogi szakkifejezéssel: a veszélyes üzem üzembentartója) 
a kártérítési felelősség általános szabályainál szigorúbb felelősséggel 
tartozik az ilyen tevékenységből eredő kárért. Míg az általános szabályok 
szerint a károkozó mentesül a felelősség alól, vagyis nem kötelezhető kár-
térítésre, ha a kár annak ellenére következett be, hogy úgy járt el, ahogy 
az az adott helyzetben általában elvárható (Ptk. 6:519. §), addig a veszé-
lyes üzem üzembentartója csak akkor mentesül a felelősség alól, ha a kárt 
olyan elháríthatatlan ok idézte elő, amely a fokozott veszéllyel járó tevé-
kenység körén kívül esik (Ptk. 6:535. §). A törvény nem határozza meg, 
hogy mi mindent kell fokozott veszéllyel járó tevékenységnek tekinteni, 
ezért alapvetően a bírói gyakorlat feladata eldönteni, hogy mi minősül 
veszélyes üzemnek, és mi nem. A technika fejlődésével ez a kör állandóan 
változik, bővül. A veszélyes üzemi felelősség kialakulása a vasút és más, 
gépi erővel hajtott járművek elterjedéséhez köthető, így nem vitás, hogy 
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a gépjárművek működtetése veszélyes üzemnek minősül. Egyéb jármű-
veknél már nem ilyen egyértelmű a helyzet. 
Egy ügyben (BH 2013. 91.) azt kellett eldöntenie a bíróságnak, hogy 
a nyári bobpálya üzemeltetése veszélyes üzemnek minősül-e. A felperes 
az alperes (egy sportlétesítmény) által üzemeltetett nyári bobpályán bal-
esetet szenvedett: a bob felborult, a felperes kiesett a bobból, megsérült, 
kórházi kezelésre és több műtéti beavatkozásra szorult. Keresetében a 
balesetből származó vagyoni és nem vagyoni kára megtérítése iránt tá-
masztott igényt az alperessel szemben. Az elsőfokú bíróság ítéletével a 
keresetet elutasította. Az igazságügyi szakértői vélemény alapján megálla-
pította, hogy a bobkocsit drótkötél húzza a pálya legmagasabb pontjára, 
ahonnan a gravitációs erő hatására, terelővályúban halad a legalacso-
nyabb pontig, a pálya nyomvonalát automatikusan követve siklik, nem 
kormányozható, sebessége fékkarral szabályozható. Mindezek alapján az 
elsőfokú bíróság arra jutott, hogy a bobkocsi könnyen kezelhető, egysze-
rű felépítésű játékszer, amely különösebb előképzettség nélkül használha-
tó, veszélyes üzemnek nem minősül. Ezért a kártérítés általános szabályait 
alkalmazta, és megállapította, hogy az alperes nem tartozik felelősséggel, 
mert megfelelő tájékoztatást nyújtott: a bobpálya bejáratánál figyelmez-
tető táblát helyeztek el a pálya helyes használatáról, a tiltó szabályokról, 
piktogram mutatta a gyorsítás és lassítás helyes módját. Ezzel szemben a 
felperes fellebbezése folytán eljárt másodfokú bíróság úgy foglalt állást, 
hogy az alperes által üzemeltetett bobpálya veszélyes üzemnek minősül. 
Figyelembe vette, hogy a lecsúszás közben a bobkocsi haladását emberi 
beavatkozással befolyásolni nem lehet, annak során csak a fizika törvé-
nyei érvényesülnek, illetve a bobkocsi viselkedését és egyensúlyi helyzetét 
a rajta ülők reakciója jelentősen befolyásolja. Ennek alapján igazoltnak 
látta, hogy csekély hiba is aránytalanul nagy kár okozására képes, ezért a 
bobpálya, illetve a bobkocsi a veszélyessége miatt nem tekinthető játék-
szernek. Mivel az alperes nem tudta bizonyítani, hogy a baleset a műkö-
dési körén kívül eső, elháríthatatlan okból következett be, a másodfokú 
bíróság a veszélyes üzemi felelősség szabályát alkalmazva megállapította 
az alperes kártérítési felelősséget. Az alperes felülvizsgálati kérelmet ter-
jesztett elő a jogerős ítélettel szemben, azonban a Kúria azt nem találta 
megalapozottnak, a másodfokú bírósággal egyetértve megállapította: a 
nyári bobpálya a 750 m hosszú pályaszakaszra, az elérhető 30 km/h kö-
rüli sebességre, az ebben rejlő mozgási energia nagyságára, a bobkocsi 
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fékezhetőségére és sajátos egyensúlyi viszonyaira figyelemmel veszélyes 
üzemnek minősül, mert e tulajdonságai miatt, használata során kis hiba 
is súlyos következményekhez vezethet. 
Egy másik ügyben (BH 2017. 406) azt kellett eldöntenie a bíróság-
nak, hogy a négykerekű gyermekquad üzemeltetése veszélyes üzemnek 
minősül-e. Ebben az esetben az elsőfokú bíróság a quad használatát és 
üzemeltetését fokozott veszéllyel járó tevékenységnek minősítette, a má-
sodfokú bíróság azonban nem osztotta ezt az álláspontot. A másodfo-
kú bíróság abból indult ki, hogy a gyermekquad négykerekű, a borulás 
veszélye csekély, működése kívülről kontrollálható egy távirányítóval, 
amely ebben az esetben is a felügyeletet ellátó szülő birtokában volt. 
E távirányító segítségével a jármű 100 méteres hatótávolságon belül 
a vezető gyermek akaratától függetlenül megállítható volt. A jármű 
csak egy sebességfokozatban volt használható, így az elérhető sebesség 
egy gyermekkerékpárral elérhető sebesség alatt volt, illetve a járművet 
villanymotor hajtotta. Mindezek alapján a gyermekquad használatát 
nem minősítette veszélyes üzemnek, mert álláspontja szerint az üzemel-
tetése nem jelent nagyobb veszélyt sem annak vezetőjére, sem környeze-
tére, mint egy gyermekkerékpár, amelyet a bírói gyakorlat nem tekint ve-
szélyes üzemnek. A Kúria az elsőfokú bírósággal értett egyet. Rámutatott, 
hogy a másodfokú bíróság több megállapítása ellentétes a műszaki szak-
értői véleménnyel. A quadot négyütemű, benzinüzemű robbanómotor 
hajtotta, akár 40 kilométer/óra sebesség is elérhető volt vele, három 
különböző sebességfokozatban való üzemeltetésre volt alkalmas. Az, 
hogy átmenetileg, meghibásodás folytán nem volt lehetséges a 2-es 
sebességfokozatba való kapcsolás, még nem szüntette meg a jármű ve-
szélyes üzemi jellegét.
Az utóbbi esetben a másodfokú bíróság ítélete téves ténymegállapítá-
sokon alapult, a ténybeli tévedések okozták a jogi tévedését. Az előbbi 
esetben az elsőfokú bíróság a tényeket helyesen állapította meg, de nem 
vette figyelembe azt az állandó bírói gyakorlatot, amely szerint veszélyes 
üzemnek minősül az a tevékenység, amelynek a folytatása során fellépő, 
csekély rendellenesség is súlyos károkat tud okozni.

Bár majdnem minden jogszabály általános szabály, vannak olyan jog-
szabályi rendelkezések, amelyek csak általános elveket fogalmaznak 
meg, amelyek tartalommal való kitöltése a jogalkalmazó feladata. Ezek 



144

A Kúria

az ún. generálklauzulák (vagy generális klauzulák) kifejezetten tág te-
ret biztosítanak az eltérő bírósági jogértelmezések kialakulására. Egy 
találó megfogalmazás szerint a generálklauzulában „a törvényhozó 
kifejezetten feljogosítja a bírót a jogfejlesztésre” (Lábady Tamás). A 
Polgári Törvénykönyv (Ptk.) számos generálklauzulát tartalmaz. Egye-
sek az egész polgári jogot áthatják. Ilyen például a jóhiszeműség és 
tisztesség alapelve: „A jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése 
során a felek a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megfele-
lően kötelesek eljárni.” (1:3. § (1) bek.) Vagy a joggal való visszaélés 
tilalma: „A törvény tiltja a joggal való visszaélést.” (1:5. § (1) bek.) 
Vannak speciálisabb, a polgári jog egy-egy részterületén érvényesülő 
generálklauzulák is. Például, a személyiségi jogi generálklauzula sze-
rint: „(1) Mindenkinek joga van ahhoz, hogy törvény és mások jo-
gainak korlátai között személyiségét […] szabadon érvényesíthesse, 
és hogy abban őt senki ne gátolja. (2) Az emberi méltóságot és az 
abból fakadó személyiségi jogokat mindenki köteles tiszteletben tar-
tani. A személyiségi jogok e törvény védelme alatt állnak.” (2:42. §) 
Ilyen a szükségtelen zavarás tilalmát megfogalmazó, ún. szomszédjogi 
generálklauzula is: „A tulajdonos a dolog használata során köteles tar-
tózkodni minden olyan magatartástól, amellyel másokat, különösen a 
szomszédokat szükségtelenül zavarná, vagy amellyel jogaik gyakorlását 
veszélyeztetné.” (5:23. §) 

Gyakran kerül sor a szomszédjogi generálklauzula alkalmazásá-
ra állattartással kapcsolatos, szomszédok közötti jogvitákban. Az 
egyik ilyen ügyben (BH 2012. 260) az alperes egy sorházas kialakítá-
sú, családi ház jellegű társasház egyik lakásában, illetve a hozzá tartozó 
udvarban az 1980-as évek végétől kezdődően kutyákat tartott és azok 
tenyésztésével foglalkozott. A jogvita idején hat törpe schnauzer, egy kö-
zép schnauzer, két óriás schnauzer fajtájú tenyészkutyája volt, továbbá 
kedvtelésből tartott egy boxer fajtájút is. A felperes 1997-ben költözött 
a szomszéd lakásba. A társasházi lakásokhoz kerítéssel elkülönített telek-
rész tartozott, a peres felek ingatlanait közel két méter magas téglakerítés 
választotta el. A társasház közvetlenül külterületi minősítésű, nagy zöld-
területek közelében állt. Az ingatlan közelében egy zöldségpucoló üzem 
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és egy tehenészet is működött. A környéken többen tartottak háziállatot: 
kutyákat, baromfit, galambokat. A helyi önkormányzati rendelet 2002-
től engedélyhez kötötte a kettőnél több eb tartását. A felperes kerese-
tében azt kérte, hogy a bíróság állapítsa meg: az alperes azzal, hogy az 
önkormányzati rendeletben foglaltak ellenére kettőnél több kutyát tart és 
tenyészt, birtokháborítást követett el, mert azok hangos ugatásukkal, vi-
zeletük szagával az ingatlana birtoklásában zavarják. Kérte az alperest kö-
telezni a birtokháborító magatartás megszüntetésére, továbbá arra, hogy 
a kutyák tenyésztésével hagyjon fel, és azok számát kettőre csökkentse. Az 
elsőfokú bíróság a keresetet elutasította. Indokolása szerint a bizonyítási 
eljárás (tanúvallomások, helyszíni szemle) alapján nem állapítható meg, 
hogy az alperes a kutyák tartásával és tenyésztésével szükségtelenül za-
varná a felperest lakása birtoklásában. A másodfokú bíróság az elsőfokú 
bíróság ítéletét megváltoztatta és helyt adott a keresetnek. Álláspontja 
szerint köztudomású tény, hogy Magyarországon az uralkodó szélirány 
észak-nyugati, továbbá az is, hogy nyolc-tíz vagy annál nagyobb számú 
kutya tartása jelentős hang- és szaghatással jár. Az alperes felülvizsgálati 
kérelme alapján eljárt Kúria a másodfokú ítéletet hatályon kívül helyezte 
és az elsőfokú ítéletet helybenhagyta. Kifejtette: azt, hogy a zavarás szük-
ségtelen-e és azt mások milyen mértékig kötelesek tűrni, az ügy összes 
körülményének a mérlegelésével kell eldönteni. Nem általánosságban, 
hanem mindig az adott ügyben kell elbírálni, hogy a zavarás szükségte-
len-e, meghaladja-e az ilyen helyzetben általában elviselhető mértéket. 
Jogszabályt sértett ezért a másodfokú bíróság, amikor köztudomásúnak 
tartott tényekre hivatkozással állapította meg, hogy az alperes részéről a 
szükségtelen zavarás megvalósult, önmagában a kutyák nagyobb számára 
és a Magyarországon uralkodó szélirányra hivatkozással. Arra is utalt a 
Kúria, hogy a megállapított tényállás szerint az alperes a kutyákat rende-
zett körülmények között, tisztán tartja, a kerítés közvetlen szomszédságá-
ban kutyaszag a helyszíni szemlekor nem volt tapasztalható. Rámutatott 
arra is, hogy a felperes 1997-ben költözött a társasházba, míg az alpe-
res már az 1980-as évek végétől kezdődően foglalkozott kutyatartással 
(tenyésztéssel), ingatlanát ennek a célnak megfelelően alakította ki. A 
felperes tehát maga választott lakhelyéül egy olyan lakókörnyezetet, ahol 
a lakóközösség kialakult élet- és szokásrendje szerint nemcsak kutyát, de 
még kis és nagy haszonállatot is tartanak, éppen a környezet jellegére 
tekintettel. Abban mindhárom bíróság egyetértett, hogy önmagában 
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az önkormányzati engedély hiánya miatt nem állapítható meg, hogy a 
kutyatenyésztés szükségtelen zavarást valósít meg, hiszen általánosan el-
fogadott, hogy a jogellenességet minden jogág a saját szabályai szerint 
állapítja meg, a közigazgatási jogi jogellenesség nem alapoz meg polgári 
jogi jogellenességet. (Ráadásul, az adott esetben az alperes a peres eljárás 
alatt engedélyt kapott tíz kutya tartására.)  

A fenti példákból látható, hogy akár egy absztrakt fogalom (fokozott 
veszéllyel járó tevékenység, veszélyes üzem), akár egy generálklauzula 
(szükségtelen zavarás tilalma) alkalmazásáról van szó, a bírói jogalkal-
mazás nem egyszerűsíthető le egy logikai műveletre. A bíró, illetve a 
bíróság nem automata, amelybe betáplálják egy adott jogrendszer jog-
szabályait és egy adott tényállásra mindig ugyanazt a megoldást „dobja 
ki”. Mind a tényállás helyes megállapítása, a valóság tényeiből a jogilag 
releváns tények „kihámozása”, mind az alkalmazandó jogszabály értel-
mének meghatározása, a törvény határozatlan fogalmainak határozott 
tartalommal való kitöltése értékelő, mérlegelő, sok esetben jogot fej-
lesztő, jogot teremtő tevékenységet vár el a bírótól. „A jogalkalmazó a 
jogalkotást mintegy továbbviszi, kiegészíti.” (Szászy István)

A jogalkalmazás azonban természetesen nem eredményezheti azt, hogy 
a különböző bíróságok teljesen kiszámíthatatlanul, önkényesen értel-
mezzék a jogszabályokat. Jogállami keretek között a jogbiztonság kö-
vetelménye megkívánja, hogy a bíróságok az ítélkezésük során azonos 
tényállású ügyekben azonos vagy legalább hasonló tartalmú ítéleteket 
hozzanak, függetlenül attól, hogy az adott ügyet mely bíróságon tár-
gyalták, első- vagy másodfokon hozták-e a jogerős ítéletet.

Hogyan biztosítható az egységes jogalkalmazás?

Az angolszász precedens-rendszer

Az egységes jogalkalmazás biztosításának egyik módja az angolszász 
(ún. common law) jogrendszerekben ismert precedens-rendszer. En-
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nek az a lényege, hogy a felsőbb bíróságok egyedi ügyekben hozott 
határozatai, pontosabban az azok alapjául szolgáló jogelvek, vagyis a 
határozatokban megfogalmazott, általánosítható, elvi megfontolások, 
amelyek az adott ügyben hozott döntést magyarázzák, kötelezőek az 
alsóbb fokú bíróságokra, vagyis a hasonló eseteket ugyanezen jogelvek, 
megfontolások szerint kell eldönteniük. A precedens-rendszer lényegét 
jól kifejezi a stare decisis (az eldöntött esetekhez való igazodás) alapelve.

A határozatoknak a kötelező erővel bíró, elvi tartalmát hívják – latin 
kifejezéssel – ratio decidendinek, szó szerinti fordításban: a döntés in-
dokának. A határozat egyéb, kötelező erővel nem bíró részeit, a bíró-
ságnak az adott ügy eldöntéséhez szorosan nem tartozó fejtegetéseit 
pedig – szintén latin kifejezéssel – obiter dictának (szó szerinti fordítás-
ban: egyébként mondottak, mellesleg mondottak) hívják.  

Az Egyesült Királyságban a Supreme Court (Legfelsőbb Bíró-
ság) határozatai, pontosabban azok precedens értékű tartalma 
valamennyi, alsóbb fokú bíróságra kötelező. Az egy szinttel lejjebb 
elhelyezkedő Court of Appeal (Fellebbviteli Bíróság) határozatai szintén 
kötelezőek valamennyi, alsóbb fokú bíróságra nézve. Ugyanígy, a még 
egy szinttel lejjebb elhelyezkedő High Court of Justice határozatai is köte-
lezők az alsóbb fokú bíróságokra. (Megjegyzendő, hogy a Supreme Court 
az egész Egyesült Királyság legfőbb bírói fóruma, a Court of Appeal és a 
High Court illetékessége viszont Angliára és Wales-re korlátozódik. Skó-
ciában és Észak-Írországban más bíróságok járnak el, tehát a Court of 
Appeal és a High Court döntései a skót és északír bírák számára nem 
kötelező precedensek.)
További, érdekes kérdés a precedensek horizontális kötelező ereje, vagyis 
hogy egy bíróság kötve van-e a saját, korábbi határozataiban megfogal-
mazott elvekhez, vagy felülbírálhatja-e azokat egy későbbi ügyben. Az 
1966. évi Practice Statement szerint a Supreme Court kivételesen, indo-
kolt esetben eltérhet a saját, korábbi határozataiban foglaltaktól, mert a 
precedensekhez való túl merev igazodás adott esetben igazságtalansághoz 
vezethet, illetve akadályozhatja a jog fejlődését. A Court of Appeal fősza-
bály szerint kötve van ugyan a saját, korábbi határozataihoz, de ez alól 
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is van néhány kivétel. Például, eltérhet a saját, korábbi határozatától, ha 
az ellentétes a Supreme Court egy későbbi határozatával. A High Court 
bírái nincsenek kötve a High Court más bírái által hozott határozatokhoz.
Az egységes jogalkalmazást az is elősegíti, hogy az angol bírósági szer-
vezetrendszer jóval központosítottabb (centralizáltabb), mint a legtöbb 
kontinentális bírósági szervezetrendszer. Míg a kontinentális jogrendsze-
rekben csak a legfelsőbb bíróságok rendelkeznek az egész országra ki-
terjedő illetékességgel, Angliában és Wales-ben mindhárom felsőbíróság 
(tehát a Supreme Court, a Court of Appeal és a High Court) illetékessége 
kiterjed Anglia és Wales egészére. Ezzel szemben például Magyarorszá-
gon a Kúria alatt öt ítélőtábla és húsz törvényszék működik. Hasonló a 
helyzet a többi kontinentális országban is. Például, Franciaországban a 
legfelsőbb bíróság (Semmítőszék, Cour de cassation) alatt 36 fellebbvi-
teli bíróság (cour d’appel) és több mint 1000 elsőfokú bíróság működik. 
(Utóbbiak között vannak rendes, vagyis általános hatáskörű, és különös, 
vagyis speciális hatáskörű bíróságok.) Egy kevésbé központosított, ille-
tékességi területek szerint széttagoltabb bírósági szervezetrendszerben 
nyilvánvalóan nagyobb az esélye annak, hogy eltérő jogértelmezések ala-
kulnak ki a legfelsőbb bíróság alatti bírósági szinteken.       
Végül, az is elősegíti az egységes jogalkalmazást, hogy az angolszász 
legfelsőbb bíróságok kis ügyteherrel dolgozó, kis létszámú bíróságok: 
az Egyesült Királyság Legfelsőbb Bíróságának 12, az Egyesült Államok 
Legfelsőbb Bíróságának 9, a kanadai Legfelsőbb Bíróságnak szintén 9, 
az ausztrál Legfelsőbb Bíróságnak (High Court) 7 tagja van. A kis ügyte-
her azt jelenti, hogy ezekben a jogrendszerekben a legfelsőbb bírósághoz 
fordulás joga nem alanyi jog, hanem engedélyhez kötött, vagyis a leg-
felsőbb bíróság mérlegelési jogkörébe tartozik, hogy befogad-e egy fel-
lebbezési (felülvizsgálati) kérelmet. Az engedélyt csak a nagy jelentőségű 
ügyekben adják meg, tipikusan akkor, ha a joggyakorlat egységének vagy 
továbbfejlesztésének érdekében szükséges a legfelsőbb bíróság döntése. 
A kisszámú ügy mindegyikének eldöntésében részt vesz a legfelsőbb bí-
róság valamennyi tagja, vagy – az Egyesült Királyság általában ötfős ta-
nácsban ítélkező Legfelsőbb Bírósága esetében – mindazok a bírák, akik 
az adott ügy elbírálásához szükséges szakértelemmel rendelkeznek. Így 
gyakorlatilag kizárt, hogy a legfelsőbb bíróság egy adott jogkérdésben 
több, egymásnak ellentmondó határozatot hozzon. Legfeljebb arról lehet 
szó, hogy a legfelsőbb bíróság egy korábbi határozatát egy későbbi ügy-
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ben felülbírálja (overruling). Ezzel szemben a kontinentális jogrendszerek 
legfelsőbb bíróságai jellemzően nagy ügyteherrel dolgozó, nagyobb lét-
számú bíróságok, amelyek kisebb egységekre (kollégiumokra, kamarák-
ra, szenátusokra, tanácsokra) tagolódnak. (Például, a német Szövetségi 
Legfelsőbb Bíróságnak jelenleg [2020] 152 bírája van, akik 13 polgári és 
6 büntető szenátusba beosztva ítélkeznek.) Az egyes egységek hatásköre 
meghatározott, azonban előfordulhatnak hatásköri átfedések. Az ilyen, 
nagy létszámú legfelsőbb bíróságok esetében előfordul, hogy a legfelsőbb 
bíróság egyes kamarái vagy tanácsai ellentétes döntéseket hoznak, ugyan-
arra a jogkérdésre eltérő válaszokat adnak. A legfelsőbb bíróságon belül 
kialakuló, eltérő joggyakorlat feloldására természetesen léteznek eszkö-
zök. Például, ha a hat kamarából álló, francia Semmítőszék két kamarája 
ugyanabban a jogkérdésben eltérő határozatokat hoz, akkor a vitás kér-
dést egy ún. vegyes kamara (chambre mixte) elé utalják, amely a Sem-
mítőszék elnökéből és mindkét érintett kamara négy-négy tagjából áll.

A kontinentális jogrendszerek megoldásai

A kontinentális (ún. civil law) jogrendszerekben a bíróságokat nem 
kötik a felsőbb bíróságok döntései. Ez természetesen nem azt jelenti, 
hogy az alsóbb fokú bíróságok nincsenek figyelemmel a felsőbb bírósá-
gok döntéseire, csak azt, hogy nem kötelesek követni azokat. A felsőbb 
bírói fórumok jogértelmezésének önkéntes követését – a felsőbb bíró-
ságok érvelésének meggyőző erején túl – elősegíti az, hogy az alsóbb 
fokú bíróság arra számíthat, hogy a felsőbb bíróság jogértelmezésétől 
eltérő határozatát a felsőbb bíróság hatályon kívül fogja helyezni, meg 
fogja változtatni vagy új eljárásra (új határozat hozatalára) fogja uta-
sítani. 

A felsőbb bíróságok jogértelmezésének önkéntes követésén túl a kon-
tinentális jogrendszerekben is kialakultak a jogalkalmazás egységét 
elősegíteni hivatott jogintézmények. Például, a francia jog 1991 óta 
ismeri a Semmítőszék (Cour de cassation, a francia legfelsőbb bíróság) 
által adott, előzetes vélemény (avis) intézményét. Amennyiben egy 
alsóbb fokú bíróság eljárásában egy olyan új, komoly értelmezési ne-
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hézséget jelentő jogkérdés merül fel, amely számos jogvita elbírálása 
szempontjából jelentőséggel bír, az adott bíróság a Semmítőszékhez 
fordulhat iránymutatásért. A Semmítőszék három hónapos határidőn 
belül kialakított véleményének, állásfoglalásának nincs kötelező ereje: 
az nem köti sem az állásfoglalást kérő bíróságot, sem a többi alsóbb 
fokú bíróságot. Tekintettel arra, hogy az előzetes állásfoglalás elvi jel-
legű, és nem a konkrét ügy mikénti eldöntését írja elő, a Semmítőszék 
sincs kötve az állásfoglalásában kialakított jogi álláspontjához, így azt 
a későbbiekben finomíthatja, módosíthatja, vagy akár teljes mérték-
ben megváltoztathatja. A Semmítőszék évente átlagosan tíz ilyen vé-
leményt ad ki. 2012-ben Hollandiában is bevezették az alsóbb fokú 
bíróságok által a Legfelsőbb Bírósághoz (Hoge Raad) intézhető előzetes 
kérdés (prejudiciële vraag) intézményét polgári ügyekben, 2016-ban 
pedig adójogi ügyekben is. (Jelenleg megfontolás tárgyát képezi a ki-
terjesztése büntetőügyekre.) Az előzetes kérdés előterjesztésének felté-
telei hasonlóak a francia jog szerinti feltételekhez: akkor terjeszthető 
elő ilyen kérdés, ha a kérdés megválaszolása az adott ügy eldöntéséhez 
szükséges, és a kérdés számos, azonos vagy hasonló tényállású ügy el-
döntése szempontjából jelentőséggel bír. Jelentős különbség azonban 
a francia szabályozáshoz képest, hogy a holland Legfelsőbb Bíróság 
előzetes döntése (prejudiciële beslissing) köti az alsóbb fokú bíróságot, 
amely az előzetes döntést kérte. Az előzetes döntés tehát nem dönti 
ugyan el a konkrét ügyet, de az alsóbb fokú bíróság köteles követni az 
adott jogkérdésben a Legfelsőbb Bíróság álláspontját. 

Több országban ismert az ún. törvényesség érdekében való meg-
semmisítés (Franciaország, Belgium: cassation dans l’intérêt de la loi, 
Olaszország: cassazione nell’interesse della legge, Hollandia: cassatie in 
het belang der wet) intézménye. Ezt a legfelsőbb bíróság melletti fő-
ügyész kezdeményezheti olyan ítélettel szemben, amelynek a felek 
nem kérték a megsemmisítését (felülvizsgálatát), azonban a főügyész 
álláspontja szerint az ítélet jogszabálysértő, ezért szükséges a megsem-
misítése annak érdekében, hogy a jogszabálysértő ítélet ne „fertőzze 
meg” a bírói gyakorlatot, vagyis ne kezdje el követni a jogszabálysértő 
ítéletet a többi bíróság. A főügyész csak akkor kezdeményezheti egy 
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ítélet törvényesség érdekében való megsemmisítését, ha már eltelt 
az a határidő, amelyen belül még maguk a felek kérhették volna az 
ítélet megsemmisítését. Ha a legfelsőbb bíróság helyt ad a főügyész 
kérelmének és megsemmisíti az ítéletet, a megsemmisítés a peres 
felekre nem hat ki, a jogszabálysértő ítélet  –  a felek egymás közötti 
viszonyában – hatályban marad, azonban nem lesz „precedensértékű”. 
A bíróságok tudni fogják, hogy az ítéletben foglalt jogértelmezést 
nem kell követniük, és az ügyvédek is tudni fogják, hogy egy későbbi 
perben az adott ítéletre nem lehet hivatkozniuk. A jogintézmény 
célja tehát az, hogy megelőzze egy jogszabálysértő bírói jogértelmezés 
elterjedését, egy jogszabálysértő bírói gyakorlat kialakulását, anélkül, 
hogy sértené a peres felek rendelkezési jogát (vagyis azt, hogy maguk 
döntsenek arról, hogy kérik-e a rájuk vonatkozó ítélet felülvizsgálatát). 
Büntetőügyekben a magyar jog is ismeri a „jogorvoslat a törvényesség 
érdekében” nevű intézményt, erre az alábbiakban visszatérünk.  

A jogerős bírósági határozatok legfelsőbb bíróságtól kérhető felülvizs-
gálatának is lehet jogegységi funkciója. Például, ahogy arról az előző 
fejezetben volt szó, a német Szövetségi Legfelsőbb Bíróság (Bundesge-
richtshof, BGH) polgári ügyekben csak akkor fogad be felülvizsgálati 
kérelmeket, ha az ügy alapvető jelentőségű jogkérdést vet fel, vagy a 
Legfelsőbb Bíróság döntése a jog továbbfejlesztése vagy a jogegység biz-
tosítása érdekében szükséges. Szintén engedélyhez kötött a felülvizsgá-
lat Németország másik négy, speciális hatáskörű, szövetségi legfelsőbb 
bírósága (Szövetségi Közigazgatási Bíróság, Szövetségi Munkaügyi Bí-
róság, Szövetségi Pénzügyi Bíróság, Szövetségi Társadalombiztosítási 
Bíróság) előtt. Az egyik engedélyezési ok az, ha a felülvizsgálat a jog-
egység biztosítása érdekében szükséges. A felülvizsgálati eljárás tehát 
nem kizárólag jogorvoslati, egyéni jogvédelmi funkciót tölthet be, ha-
nem jogegységi funkciója is lehet. Ahogy az alábbiakban látni fogjuk, 
közigazgatási és polgári ügyekben a magyar jog szerinti felülvizsgálati 
eljárás is rendelkezik – korlátozott mértékben – jogegységi funkcióval.   

Végül, utalni kell arra, hogy informális eszközök, például a különbö-
ző szintű bíróságok közötti kapcsolattartás is elősegíthetik az egységes 
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jogalkalmazást. Például, a francia Semmítőszék elnöke és a Semmítő-
szék egyes kamaráit képviselő bírák évente találkoznak a fellebbviteli 
bíróságok elnökeivel, hogy megvitassák a jogalkalmazás során felme-
rült új kérdéseket, új jogi problémákat.

A Kúria eszközei a jogegység biztosítására

A Kúria jogegységi funkciójának különösen nagy hangsúlyt ad az 
Alaptörvény 25. cikkének (3) bekezdése, amely szerint a Kúria bizto-
sítja a bíróságok jogalkalmazásának egységét. A jogegység biztosítására 
a Kúriának számos eszköz áll a rendelkezésére, ezek közül az Alap-
törvény csak egyet említ: a jogegységi határozatot, amely a legerősebb 
eszköz a Kúria kezében a jogegység biztosítására, hiszen ez valamennyi 
magyar bíróságra kötelező. 

A jogegységi határozatra vonatkozó részletes szabályokat, illetve a jog-
egység biztosítását szolgáló, egyéb eszközökre vonatkozó szabályokat 
a Bszi., valamint az eljárásjogi kódexek (Pp., Kp., Be.) tartalmazzák. 

A Bszi. szerint a Kúria az ítélkezés egységének biztosítása érdekében 
jogegységi határozatokat hoz, elbírálja a jogegységi panaszokat, joggya-
korlat-elemzést folytat, közzéteszi a Kúria által hozott határozatokat, 
továbbá a Kúria kollégiumai az egységes ítélkezési gyakorlat biztosítása 
érdekében figyelemmel kísérik a bíróságok gyakorlatát, és véleményt 
(ún. kollégiumi véleményt) nyilvánítanak a vitás jogalkalmazási kérdé-
sekben. Ezeken felül azonban van két, az eljárásjogi kódexekben sza-
bályozott rendkívüli perorvoslat, amely, ha csak korlátozott mértékben 
is, de szintén rendelkezik jogegységi funkcióval: a felülvizsgálati eljárás 
és a kizárólag büntetőügyekben alkalmazható, jogorvoslat a törvényes-
ség érdekében nevű eljárás. Az alábbiakban ezeket az eszközöket, illetve 
eljárásokat fogjuk bemutatni.
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A határozatok közzététele 

A Kúria határozatai közül csak az ún. jogegységi határozatok kötele-
zők az alsóbb fokú bíróságokra. A jogegységi határozatokkal az aláb-
biakban részletesen foglalkozunk, itt elég annyit előrebocsátani, hogy 
a jogegységi határozatok nem egyedi ügyekben hozott döntések, nem 
konkrét felek közötti jogvitát döntenek el, hanem egy adott jogkérdés-
ben adnak általános, elvi iránymutatást, jellemzően egy jogértelmezési 
vitát döntenek el.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy a Kúria egyedi ügyekben hozott ha-
tározatai nincsenek hatással az alsóbb fokú bíróságok ítélkezésére. A 
Kúria ugyanis több formában is közzéteszi a határozatait, a közzétett 
határozatok pedig – kötelező erő nélkül is – orientálják az alsóbb fokú 
bíróságokat. A Kúria egyedi határozatainak tehát kötelező ereje ugyan 
nincs, de meggyőző ereje lehet.

A kúriai határozatok közzétételére két döntvénytárban kerül sor. Egy-
részt, valamennyi magyar bíróság, így a Kúria is közzéteszi lényegében 
valamennyi érdemi határozatát a Bírósági Határozatok Gyűjteményé-
ben (BHGY). Ez egy bárki számára ingyenes hozzáférést biztosító, 
online adatbázis (https://birosag.hu/birosagi-hatarozatok-gyujteme-
nye), amelyben anonimizált formában (vagyis a felek neve és egyéb 
személyes adatai nélkül) megtalálhatók és kereshetők a határozatok. 
Másrészt, a Kúria tanácsai a fontosabb, elvi jelentőségű határozatai-
kat szerkesztett (rövidített) formában is közzéteszik a Kúriai Döntések 
című, havonta nyomtatott formában is megjelenő folyóiratban. 2013 
előtt ez a folyóirat a Bírósági Határozatok címet viselte, alcímként ma is 
ez olvasható a folyóirat címlapján. A folyóiratra, illetve a folyóiratban 
közzétett határozatokból álló döntvénytárra a jogászok csak BH-ként 
szoktak utalni. Ez a döntvénytár is elérhető online formában, de csak 
előfizetéshez kötött jogtárakban. A BH-ban közzétett egyes határoza-
tokra a közzététel évszámával és egy sorszámmal szokás utalni, például: 
BH 2020. 69. 
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Fontos különbség a két döntvénytár között, hogy a BHGY anonimi-
zált, de egyébként nem szerkesztett határozatokat tartalmaz, vagyis a 
határozat teljes egészében, olyan formában olvasható, ahogy azt maguk 
a felek kézhez kapták; ezzel szemben a BH-ban szerkesztett (rövidített, 
egyszerűsített) formában teszik közzé a határozatokat, illetve az egyes 
BH-k „fejrésszel” is rendelkeznek: a „fejrész” egy vagy több pontban 
kiemeli a döntés lényegét, a jogkérdésekben tett főbb, elvi megállapí-
tásait. A szerkesztést a Kúria bírói végzik.

BHGY BH
valamennyi magyar bíróság érdemi 

határozatát tartalmazza (néhány 
ügytípus kivételével)

csak válogatott, fontosabb, elvi 
jelentőségű kúriai határozatokat 

tartalmaz
anonimizált, de egyébként nem 

szerkesztett határozatokat tartalmaz
szerkesztett határozatokat tartalmaz

csak online formában létezik online és nyomtatott formában is 
elérhető

ingyenesen hozzáférhető előfizetéssel hozzáférhető
 
A BH-ban közzétett kúriai határozatokat a jogszabályok nem ruház-
zák fel kötelező erővel vagy bármilyen kiemelt jelentőséggel. Tehát 
elvi szinten egy BH-ban közzétett kúriai határozat nem „erősebb” 
egy BH-ban közzé nem tett kúriai határozatnál. Gyakorlati szem-
pontból mégis nagy jelentősége van a BH-ban való közzétételnek. 
A BHGY-ban ugyanis évente 2500-3000 kúriai határozatot tesznek 
közzé, ez a döntvénytár jelenleg közel negyvenezer kúriai határo-
zatot tartalmaz, amelyek között nehéz megtalálni azokat, amelyek 
egy adott kérdésben valóban relevánsak. (A jelenlegi, „szabad szö-
veges keresés” funkcióval lehet ugyan keresni egy adott szót vagy 
kifejezést tartalmazó határozatokra, de csak minden egyes határo-
zatot átböngészve lehet megállapítani, hogy valóban releváns-e az 
adott témával kapcsolatban, vagy csak mellékesen fordul elő benne 
a keresett szó vagy kifejezés.) Ehhez képest a BH-ban évente 350-
400 kúriai határozatot tesznek közzé, amelyek lényegét a „fejrészek” 
általában jól kiemelik, ezzel is megkönnyítve a valóban releváns ha-
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tározatok megtalálását. Vagyis a BH-ban való közzététellel a Kúria 
nemcsak jelzi, hogy mely határozatait tartja elvi jelentőségű dönté-
seknek, hanem megkönnyíti a Kúria elvi jelentőségű határozatainak 
megismerését, áttekinthetővé teszi a kúriai gyakorlatot egyrészt az 
alsóbb fokú bíróságok, másrészt valamennyi jogász (különösen az 
ügyvédek), illetve jogkereső állampolgár számára. 
Ha egy alsóbb fokú bíróság észleli, hogy az általa eldöntendő ügy-
ben felmerült jogkérdést a Kúria egy másik, korábbi ügyben már 
megválaszolta, akkor az alsóbb fokú bíróság jellemzően követni fog-
ja a Kúria álláspontját. Erre azonban nem köteles, el is térhet a kúriai 
állásponttól, de az eljárásjogi kódexek 2020. április 1-jétől hatályos 
módosítása előírja, hogy az alsóbb fokú bíróságnak ilyen esetben a 
határozata indokolásában ki kell térnie azokra az okokra, amelyek 
miatt jogkérdésben eltért a Kúriának a BHGY-ben közzétett hatá-
rozatától. 

A felülvizsgálati eljárás korlátozott jogegységi funkciója

A felülvizsgálati eljárás – az előző fejezetben írtak szerint – elsődlege-
sen egyéni jogvédelmi, jogorvoslati funkciót tölt be, vagyis a felek 
közötti jogvita lezárására irányul. Ugyanakkor a 2016-ban és 2017-
ben elfogadott, új eljárásjogi kódexek, illetve a 2020. április 1-jétől 
hatályos módosításuk korlátozott jogegységi funkcióval is felruházták 
a felülvizsgálat jogintézményét. A jogegységi funkció eltérő mértékben 
érvényesül az egyes ügyszakokban: legerősebben a közigazgatási ügyek, 
legkevésbé a büntetőügyek esetében van jelen.

A korlátozott jogegységi funkció egyrészt abban érhető tetten, 
hogy – az eljárásjogi kódexek 2020. április 1-jétől hatályos módosítása 
szerint – nemcsak arra hivatkozással kérhető a Kúriától a jogerős hatá-
rozat felülvizsgálata, hogy a jogerős határozat az ügy érdemére kiható 
módon jogszabálysértő, hanem arra hivatkozással is, hogy a jogerős ha-
tározat a Kúriának a BHGY-ben közzétett határozatától jogkérdésben 
eltér. E tekintetben nincs különbség a három ügyszak között. (Ugyan-
akkor közigazgatási ügyekben már a fellebbezés is előterjeszthető arra 
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hivatkozással, hogy az elsőfokú ítélet a Kúriának a BHGY-ben közzé-
tett határozatától jogkérdésben eltér. Közigazgatási ügyekben ugyanis 
másodfokú bíróságként mindig a Kúria jár el, és fellebbezésre a polgári 
és büntetőügyekhez képest szűkebb körben van lehetőség: csak akkor, 
ha a fél jogszabálysértésre vagy a Kúria közzétett határozatától jogkér-
désben való eltérésre hivatkozik.)      

Másrészt abban jelenik meg a jogegységi funkció, hogy az ügyek meg-
határozott körében (valamennyi közigazgatási ügyben és egyes polgári 
ügyekben) a Kúriát mérlegelési jog illeti meg a felülvizsgálati kérelem 
befogadásával (engedélyezésével) kapcsolatban, és az egyik mérlegelési 
szempont az, hogy a felülvizsgálati kérelem érdemi elbírálása a jog- 
gyakorlat egységének vagy továbbfejlesztésének biztosítása érdekében 
indokolt-e. Másképpen fogalmazva: az ügyeknek ebben a körében 
nem alapozza meg a jogerős határozat felülvizsgálatához való jogot ön-
magában az, hogy a fél arra hivatkozik, hogy a jogerős határozat az ügy 
érdemére kiható módon jogszabálysértő, hanem valamilyen további 
körülménynek is fenn kell állnia ahhoz, hogy a Kúria a felülvizsgálati 
kérelmet befogadja, vagyis érdemben elbírálja. Ilyen további körül-
mény lehet az, ha a felülvizsgálati kérelem elbírálása a joggyakorlat 
egységének vagy továbbfejlesztésének biztosítása érdekében indokolt.

Közigazgatási ügyekben a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. 
évi I. törvény vezette be a befogadási eljárás intézményét. Ez azt jelenti, 
hogy a Kúria minden, közigazgatási ügyben előterjesztett felülvizsgá-
lati kérelem esetén háromtagú tanácsban, tárgyaláson kívül előzetesen 
megvizsgálja, hogy a felülvizsgálati kérelemben megjelölt jogszabály-
sértés vizsgálata indokolt-e, például a joggyakorlat egységének biztosí-
tása érdekében, vagy a Kúriának a BHGY-ben közzétett határozatától 
jogkérdésben való eltérés miatt.

Polgári ügyekben főszabály szerint nincs szükség a Kúria előzetes dön-
tésére a felülvizsgálati kérelem befogadásáról. Azonban vannak olyan 
ügyek, amelyekben főszabály szerint kizárt a jogerős határozat felül-
vizsgálata (pl. olyan vagyonjogi perek, amelyekben a pertárgy értéke 
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nem haladja meg az ötmillió forintot), viszont a Kúria kivételesen en-
gedélyezheti a felülvizsgálatot ezekben az ügyekben is, ha a felülvizsgá-
latot valamilyen további szempont, például a joggyakorlat egységének 
biztosítása indokolja. A 2020. április 1-jétől hatályos szabályok szerint 
a Kúria köteles engedélyezni a felülvizsgálatot, ha az ítélet a Kúria köz-
zétett határozatától jogkérdésben eltér. 

Büntetőügyekben sem általános, sem kivételes jelleggel nem illeti meg 
a Kúriát előzetes mérlegelési jog a felülvizsgálati indítvány befogadá-
sával (engedélyezésével) kapcsolatban, így a jogegység biztosítása mint 
befogadási (engedélyezési) ok sem merül fel, vagyis a felülvizsgálat 
korlátozott jogegységi funkciója a legkevésbé a büntetőügyek esetében 
érvényesül.

Jogegységi határozat

Az Alaptörvény szerint a Kúria az egyedi ügyekben való döntéshozatal 
mellett „biztosítja a bíróságok jogalkalmazásának egységét, a bírósá-
gokra kötelező jogegységi határozatot hoz”. (Alaptörvény 25. cikk (3) 
bekezdés.) 

Jogegységi eljárás lefolytatásának a következő esetekben van helye:  

a) ha a joggyakorlat továbbfejlesztése vagy az egységes ítélkezési gya-
korlat biztosítása érdekében elvi kérdésben jogegységi határozat 
meghozatala szükséges, 

b) ha a Kúria valamely ítélkező tanácsa – egy általa eldöntendő egyedi 
ügyben – jogkérdésben el kíván térni a Kúriának a BHGY-ben köz-
zétett, korábbi határozatától,

c) ha korábban meghozott jogegységi határozat megváltoztatása vagy 
hatályon kívül helyezése szükséges.

Jogegységi eljárás lefolytatását a Kúria elnöke, elnökhelyettese, kollégi-
umvezetője, kollégiumvezető-helyettese, valamelyik ítélőtábla elnöke, 
a legfőbb ügyész, illetve – a fenti b) esetben – a Kúria ítélkező tanácsa 
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indítványozhatja. Az indítványban meg kell jelölni, hogy az indítvá-
nyozó milyen kérdésben és milyen okból kéri a jogegységi tanács hatá-
rozatának meghozatalát. 

Az egységes ítélkezési gyakorlat biztosítása érdekében akkor kerül sor 
jogegységi eljárás lefolytatására, ha valamely elvi kérdésben a törvény-
székek vagy az ítélőtáblák között eltérő gyakorlat alakul ki, vagy akár 
a Kúria egyes tanácsai hoztak jogkérdésben ellentétes határozatokat.

A 3/2019. Büntető jogegységi határozat (BJE) meghozatalára 
azért került sor, mert a Kúria egyes büntető tanácsai ellentétes 
határozatokat hoztak abban a jogkérdésben, hogy milyen elkö-
vetési magatartás értékelhető „bűncselekmény elkövetésére vállalkozás-
ként”. A Btk. szerint az olyan bűncselekmények esetében, ahol már az 
előkészület is büntetendő, előkészületnek minősül az is, ha valaki a bűn-
cselekmény elkövetésére vállalkozik. Az egyik ügyben a Kúria ítélkező 
tanácsa emberölés előkészületének minősítette azt, amikor valaki egy 
általa törvényjavaslatnak tekintett fogalmazványt készített és juttatott el 
az országgyűlési képviselőkhöz, majd a saját weboldalára feltöltött egy 
„Fogadalom” megnevezésű írást, amelyben azt vállalta, hogy kivégzi azo-
kat az országgyűlési képviselőket, akik a törvényjavaslatot nem szavazzák 
meg. A Kúriának az ügyben ítélkező tanácsa úgy foglalt állást, hogy „az 
ölési szándék meghirdetése, fogadalommal megerősítése komoly elhatá-
rozást bizonyít, amely megvalósításának reális lehetősége nem zárható 
ki, így annak büntetőjogi értékelése, emberölés előkészületeként történő 
minősítése nem maradhat el”. 
Ezzel ellentétes álláspontot foglalt el a Kúria másik ítélkező tanácsa abban 
az ügyben, amelynek tényállása szerint egy gimnazista a Facebook Mes-
sengeren, illetve személyes beszélgetések során több osztálytársával, isko-
latársával és egy ismerősével azt közölte, hogy a gimnáziumukban több 
személyt lelő, majd ezt követően öngyilkosságot követ el. A Kúriának a 
felülvizsgálati eljárás során eljáró, ítélkező tanácsa a gimnazistát az ellene 
emberölés előkészületének bűntette miatt emelt vád alól felmentette. Ál-
láspontja szerint a terhelt tudatában megjelent, virtuális értelemben tes-
tet öltött, másokkal is közölt ölési vágy önmagában nem szolgálhat alapul 
az emberölés előkészületének megállapításához, az ölési szándék egyol-
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dalú kinyilatkoztatását a Btk. nem rendeli büntetni. A bűncselekmény 
elkövetésére vállalkozással mint előkészületi magatartással kapcsolatban 
kifejtette, hogy az „vállalkozik” bűncselekmény elkövetésére, aki más ez 
irányú felhívását elfogadja. A „bűncselekmény elkövetésére vállalkozás” 
mint előkészületi magatartás nem foglalja magában az egyoldalú kinyi-
latkoztatást, amely nem kapcsolódik egy másik személy bűncselekmény 
elkövetésére irányuló felhívásához. 
A Kúria Büntető Kollégiumának vezetője indítványozta a jogegységi eljá-
rás lefolytatását az egységes ítélkezési gyakorlat biztosítása érdekében. A 
jogegységi tanács az előbbi állásponttal értett egyet, a jogegységi határo-
zat megállapította, hogy „bűncselekmény elkövetésére irányuló szándék 
felhívás nélküli kinyilvánítása is alkalmas lehet bűncselekmény megálla-
pítására”.

Ha a Kúria valamelyik ítélkező tanácsa – egy általa eldöntendő egyedi 
ügyben – jogkérdésben el kíván térni a Kúriának a BHGY-ben közzé-
tett, korábbi határozatától, akkor jogegységi eljárás lefolytatását kell 
indítványoznia, és indítványában javaslatot kell tennie a jogkérdés mi-
kénti eldöntésére is. A jogegységi határozat meghozataláig az egyedi 
ügyben folytatott eljárását fel kell függesztenie. A jogegységi eljárás 
befejezése után a tanács már csak a jogkérdést elvi jelleggel eldöntő 
jogegységi határozatnak megfelelő határozatot hozhat, ennyiben a jog-
egységi határozatnak az egyedi ügy elbírálására kiható hatálya is van.

A jogegységi eljárás ebben az esetben annak megelőzésére szolgál, hogy 
eltérő gyakorlat alakuljon ki ugyanabban a jogkérdésben a Kúrián be-
lül, amelyet csak egy utólagos, az egységes ítélkezési gyakorlat kialakí-
tását célzó jogegységi eljárásban lehet megszüntetni. Ha a jogegységi 
eljárás során a jogegységi tanács a Kúria korábbi jogértelmezésétől való 
eltérést nem támogatja, jogegységi határozatában a korábbi álláspontot 
megerősíti. Ha viszont a körülmények folytán indokolt a korábbi jog- 
gyakorlat megváltoztatása, ennek megfelelő döntést hoz.

Érdekesség, hogy a 2012-től 2020. április 1-jéig hatályos szabályozás 
szerint a Kúria ítélkező tanácsai csak akkor voltak kötelesek jogegységi 
eljárást kezdeményezni, ha a Kúria másik ítélkező tanácsának elvi 



160

A Kúria

bírósági határozatként (EBH) közzétett határozatától vagy egy alsóbb 
fokú bíróság elvi bírósági döntésként (EBD) közzétett határozatától 
kívántak jogkérdésben eltérni. Ebben az időszakban a Kúrián büntető, 
polgári, gazdasági, munkaügyi és közigazgatási szakágú elvi közzétételi 
tanácsok működtek. Ezek a tanácsok választották ki a Kúria, illetve 
az alsóbb fokú bíróságok (jellemzően az ítélőtáblák) határozatai közül 
azokat, amelyek a társadalom széles körét érintő vagy a közérdek 
szempontjából kiemelkedő jelentőségű, elvi kérdésekre vonatkoztak. 
Ezeket a határozatokat EBH-ként, illetve EBD-ként közzétették a 
bíróságok központi internetes honlapján, a Kúria honlapján és a BH-
ban. Ez a szabályozás kevésbé volt képes annak megelőzésére, hogy 
eltérő gyakorlat alakuljon ki ugyanabban a jogkérdésben a Kúrián 
belül. Ezért a jogalkotó 2020. április 1-jével megszüntette az EBH 
és az EBD intézményét, és visszaállította az 1997 és 2012 közötti 
szabályozást, amely szerint a Kúria ítélkező tanácsainak jogegységi 
eljárást kell kezdeményezniük, ha a Kúria bármely korábbi, közzétett 
határozatától jogkérdésben el kívánnak térni. 

Az 1/2008. Polgári jogegységi határozat (PJE) meghozatalára 
azért került sor, mert a Legfelsőbb Bíróság (a Kúria jogelődje) 
egyik polgári tanácsa egy előtte folyamatban lévő ügyben el kívánt 
térni a Legfelsőbb Bíróság egy másik polgári tanácsának a több, korábbi 
határozatban kifejtett álláspontjától, amely szerint a genetikai, teratológi-
ai ártalom következtében fogyatékossággal született gyermek saját jogán 
kártérítési igénnyel léphet fel az egészségügyi intézménnyel szemben, 
ha anyja a terhesgondozás során elmaradt vagy hibás tájékoztatás miatt 
nem élhetett a terhesség-megszakítás jogával. A genetikai, teratológiai 
ártalom a magzat fejlődésében örökletes vagy más, ismeretlen eredetű 
okból bekövetkező zavar, amelynek oka – az orvostudomány mai állása 
szerint –  ismeretlen és annak kialakulása orvosi eszközökkel nem aka-
dályozható meg. Ezekben az esetekben tehát nem maga a fogyatékosság 
vezethető vissza orvosi tevékenységre vagy mulasztásra, hanem a terhes-
ség-megszakítás esélyének elvesztése. A szülők és a fogyatékosan szüle-
tett gyermek kártérítési igénye azon alapul, hogy a terhesség alatt a szü-
lők – orvosi diagnosztikai tévedés vagy mulasztás folytán – nem kaptak 
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tájékoztatást arról, hogy – nagy valószínűséggel – fogyatékos gyermekük 
fog születni, ezáltal az anya nem élhetett a terhesség-megszakítás jogával. 
A bírói gyakorlat egységes volt abban a tekintetben, hogy a szülők jogo-
sultak kártérítési igényt érvényesíteni a családtervezéshez fűződő joguk 
sérelmére hivatkozással, azonban nem volt egységes abban a kérdésben, 
hogy a fogyatékos gyermek a saját jogán is igényelhet-e kártérítést az 
egészségügyi intézménytől azon az alapon, hogy az elmulasztott abortusz 
miatt megszületett és fogyatékosan kénytelen élni. 
A Legfelsőbb Bíróság korábbi határozatokat hozó tanácsának álláspontja 
szerint a kórház hibájából egy törvény által biztosított joggal való élés 
lehetősége elmaradt és ennek következtében a fogyatékos gyermek a szü-
letésétől kezdve nem élhet teljes életet. A kórház mulasztása folytán sérül 
a fogyatékossággal született gyermeknek az az alkotmányban biztosított 
joga, amely szerint minden embernek veleszületett joga van az élethez és 
az emberi méltósághoz, illetve a legmagasabb szintű testi és lelki egész-
séghez. 
Több megyei bíróság és több ítélőtábla ezzel ellentétes álláspontra he-
lyezkedett és elutasította a fogyatékos gyermek kártérítési igényét. Arra 
hivatkoztak, hogy nem szenvedtek sérelmet a gyermeknek az élethez és 
az emberi méltósághoz, valamint a legmagasabb szintű testi és lelki egész-
séghez fűződő alkotmányos jogai, mert a gyermeknek biológiai esélye 
sem volt a teljes, egészséges életre. A fogyatékosságából eredő hátrányai 
tehát nem hozhatók összefüggésbe az egészségügyi intézmény mulasz-
tásával. Kifejtették továbbá, hogy a magyar jog nem ismeri el a magzat 
alanyi jogát sem a megszületésre, sem arra, hogy művi beavatkozással az 
életét elvegyék. A saját élete elvételéhez való alanyi jog hiányában alanyi 
jogsértés nem következett be, hiányzik a cselekmény jogellenessége. A 
magzat számára alternatív lehetőség csak a magzati halál vagy a fogyaté-
kos megszületés volt, kárigénye elismerése esetén tehát a gyermek azért 
részesülne kártérítésben, mert megszületett és él. Az élet azonban kárként 
nem értelmezhető. 
A Legfelsőbb Bíróság jogegységi eljárást indítványozó tanácsa ez utóbbi 
állásponttal értett egyet. A jogegységi tanács egyetértett az indítványo-
zó tanáccsal, és a jogegységi határozatban megállapította: „A genetikai, 
teratológiai ártalom következtében fogyatékossággal született gyermek a 
saját jogán nem igényelhet kártérítést a polgári jog szabályai szerint az 
egészségügyi szolgáltatótól amiatt, hogy a terhesgondozás során elmaradt 
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vagy hibás orvosi tájékoztatás következtében anyja nem élhetett a terhes-
ség-megszakítás jogszabály által biztosított jogával.” Az indokolás szerint 
a természetnél fogva károsodott magzatnak nincs olyan jogosultsága, 
hogy – a saját leendő életét értéktelennek tételezve – az abortuszt „válassza” 
vagyis azt állítsa, hogy jobb lett volna meg sem születnie, mint fogyatéko-
san élnie. Erre vonatkozó alanyi jog hiányában vele szemben az orvos nem 
követhet el jogellenes magatartást azáltal, hogy a szülőkkel szembeni tájé-
koztatási kötelezettségének nem tesz eleget. Másrészt, a genetikai, teratoló-
giai ártalom következtében fogyatékos gyermek esetében semmilyen esély 
nem volt arra, hogy ép emberként élje az életét, így fogyatékos állapota 
nem mérhető egy korábbi ép állapothoz vagy annak lehetőségéhez, legfel-
jebb a „nemléthez”. Ez utóbbinak „előnyösebb állapotként” való értelme-
zése azonban nyilvánvalóan a Magyar Köztársaság alkotmányos rendjébe 
ütközne. Azáltal, hogy a fogyatékos gyermeknek a fejlődési rendellenesség 
következtében esélye sem volt az egészséges életre, nem léphet fel kárté-
rítési igénnyel az egészségügyi intézménnyel szemben. Nem hivatkozhat 
a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez való alkotmányos 
alapjog sérelmére, mert biológiailag, fiziológiailag nincs lehetősége a teljes, 
egészséges életre, a legmagasabb szintű testi és lelki egészségre.

Korábban meghozott jogegységi határozat megváltoztatása vagy hatá-
lyon kívül helyezése újabb jogegységi határozattal történhet. Ez olyan 
esetekben válhat szükségessé, ha megváltozik a jogegységi határozat 
alapjául szolgáló jogszabály, vagy ha esetleg a későbbi tapasztalatok 
alapján bebizonyosodik, hogy a kifejtett jogi álláspont eredetileg sem 
volt helyes, és azon a Kúria változtatni kíván. De arra is volt már példa, 
hogy azért kellett egy korábbi jogegységi határozatot egy új jogegységi 
határozattal hatályon kívül helyezni, mert az Alkotmánybíróság egy 
alkotmányjogi panasz eljárásban hozott határozatában a jogegységi 
határozatban kifejtettekkel tartalmilag ellentétes álláspontot foglalt el.

Az 1/2012. Büntető-közigazgatási-munkaügyi-polgári jog-
egységi határozat (BKMPJE) meghozatalára az egységes ítél-
kezési gyakorlat biztosítása érdekében került sor. A Kúria, 
illetve a Legfelsőbb Bíróság töretlen gyakorlata az volt, hogy a nyil-
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vánosság előtt folytatott munkavégzés, a közterületen történő szolgálati 
kötelezettségteljesítés nem minősül nyilvános közszereplésnek, ezért a 
tevékenységét széles nyilvánosság előtt kifejtő rendőr, tűzoltó, börtönőr, 
postás, mentős, utcaseprő stb. képmása csak a hozzájárulásával hozható 
nyilvánosságra. (A Polgári Törvénykönyv főszabály szerint csak akkor en-
gedi meg képmás, például fénykép készítését és nyilvánosságra hozatalát, 
ha ahhoz az érintett hozzájárul. Kivétel ez alól a nyilvános közszereplésről 
készült felvétel, ebben az esetben nincs szükség az érintett hozzájárulá-
sára.) Például, egy konkrét ügyben a Legfelsőbb Bíróság megállapította, 
hogy az utcán járőröző rendőrről felvétel készítése és annak dokumen-
tumfilmben való felhasználása sérti az adott rendőr személyiségi jogát, ha 
az engedély nélkül készült felvétel a személyt egyediesítetten ábrázolja. 
Ezzel részben ellentétesen foglalt állást a Pécsi Ítélőtábla egy döntésében, 
amely szerint a sporteseményre vagy más tömegrendezvényre kivezényelt 
rendőrök rendfenntartó tevékenysége nyilvános közszereplés, ezért kép-
másuk nyilvánosságra hozatalához engedélyükre nincs szükség. 

A Kúria jogegységi tanácsa a korábbi kúriai ítélkezési gyakorlat fenn-
tartása mellett foglalt állást, és a jogegységi határozatban kimondta: 
„A nyilvános helyen vagy közterületen szolgálati kötelezettséget tel-
jesítő vagy munkát végző személy e tevékenységének ellátása során 
nem minősül közszereplőnek, ezért a személyt beazonosítható mó-
don, egyediesítetten ábrázoló képmás vagy hangfelvétel nyilvános-
ságra hozatalához szükséges a hozzájárulása.” Indokolásában hang-
súlyozta, hogy a szolgálati jogviszony vagy munkaviszony alapján a 
nyilvánosság előtt, közterületen tevékenykedő rendőrök nem önkén-
tes akaratelhatározás alapján, nem abból a célból tevékenykednek, 
hogy a társadalmi viszonyok alakításában szereplésükkel részt vegye-
nek, hanem törvényben meghatározott, illetve munkaköri kötele-
zettségüknek tesznek eleget. 

Az 1/2015. Büntető-közigazgatási-munkaügyi-polgári jogegységi ha-
tározatban a Kúria kollégiumainak együttes ülése mint jogegységi ta-
nács hatályon kívül helyezte az 1/2012. BKMPJE határozatot, mert az 
Alkotmánybíróság egy 2014. évi határozatában – alkotmányjogi panasz 
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folytán – megsemmisítette a Fővárosi Ítélőtábla egyik ítéletét, amely az 
1/2012. BKMPJE határozatban foglaltakkal megegyezően értelmezte 
a nyilvános közszereplés fogalmát. Vagyis tartalmi ellentmondás ke-
letkezett a korábbi jogegységi határozat és az Alkotmánybíróság hatá-
rozata között. (Az Alkotmánybíróság tehát nem a korábbi jogegységi 
határozat alaptörvény-ellenességét, hanem egy olyan ítélőtáblai hatá-
rozat alaptörvény-ellenességét állapította meg, amely nem hivatkozott 
ugyan a korábbi jogegységi határozatra, de azzal megegyező választ 
adott az adott jogkérdésre.) Az Alkotmánybíróság határozata azon 
alapult, hogy a rendőr képmáshoz fűződő, személyiségi jogát adott 
esetben korlátozhatja a sajtószabadság alkotmányos joga, a rendőr 
képmásának – az érintett engedélye nélküli – nyilvánosságra hozatalát 
adott esetben indokolhatja a közvélemény közérdekű ügyekről való 
tájékoztatásához fűződő alkotmányos érdek.

A jogegységi eljárás lefolytatására irányuló indítványt az ún. jogegy-
ségi tanács bírálja el. Ez nem egy állandóan működő tanács, hanem 
az adott jogegységi eljárás lefolytatására felállított, „ad hoc” tanács. 
A jogegységi tanácsot a Kúria elnöke, elnökhelyettese, kollégiumve-
zetője vagy kollégiumvezető-helyettese vezeti. A jogegységi tanács az 
elnökből és további hat tagból áll, a tagokat a jogegységi tanács elnöke 
választja ki. 

A jogegységi tanács összetétele attól függ, hogy a jogegységi eljárásban 
hozandó döntés egy vagy több kollégium ügykörét érinti. Például, ha a 
döntés kizárólag a büntetőjogot érinti, akkor a jogegységi tanács tagjai 
valamennyien a Kúria Büntető Kollégiumának bírái közül kerülnek 
ki. Ha a döntés több kollégium ügykörét is érinti, akkor a jogegységi 
tanács elnöke a tanácsot az érintett kollégiumokban eljáró bírák közül 
arányosan jelöli ki.

Az 1/2017. Közigazgatási-munkaügyi-polgári jogegységi hatá-
rozat (KMPJE) azzal kapcsolatban ad iránymutatást, hogy in-
gatlan tulajdonjogának a haszonélvezeti jog fenntartásával történő 
átruházása esetén (például ha a nagyszülők az unokájuknak ajándékozzák 
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az ingatlanukat a holtig tartó haszonélvezeti jog fenntartásával) milyen 
szabályok szerint történik a haszonélvezeti jog ingatlan-nyilvántartási be-
jegyzése. A határozat két kollégium ügykörét is érintette: egyrészt a Pol-
gári Kollégiumét, hiszen a tulajdonjog és a haszonélvezeti jog a polgári 
jog körébe tartozó jogintézmények, másrészt a Közigazgatási-Munkaügyi 
Kollégiumét, mert a tulajdonjog és a haszonélvezeti jog ingatlan-nyilván-
tartási bejegyzését közigazgatási szervek (ingatlanügyi hatóságok, korábbi 
nevükön: földhivatalok) végzik, a határozataik bírósági felülvizsgálata a 
közigazgatási ügyszakra tartozik. Ebben az esetben a jogegységi tanács 
elnöke a Kúria elnöke (maga is közigazgatási ügyszakos bíró) volt, a ta-
nács hat tagja közül négyen közigazgatási, ketten polgári ügyszakos bírák 
voltak. A közigazgatási ügyszakos bírák „túlsúlyát” az indokolta, hogy a 
Közigazgatási Kollégium egyik tanácsa indítványozta az eljárást, mert el 
kívánt térni a Közigazgatási Kollégium több, korábbi határozatától. (A 
Kúria kollégiumai azóta átalakultak: 2020. április 1-jétől a munkaügyi 
tanácsokat a Polgári Kollégiumhoz csatolták, azon belül részkollégiumot 
alkotnak.)

Ha a jogegységi eljárás lefolytatását a Kúria valamelyik ítélkező tanácsa 
indítványozta, mert – egy általa eldöntendő egyedi ügyben – jogkér-
désben el kíván térni a Kúria korábbi határozatától, akkor a jogegységi 
tanács tagjait úgy kell kiválasztani, hogy abban nem lehetnek többség-
ben sem az indítványozó tanácsnak a tagjai, sem annak a tanácsnak a 
tagjai, amely azt a határozatot hozta, amelytől az indítványozó tanács 
el kíván térni.

Nem héttagú tanács, hanem a Kúria teljes, érintett kollégiuma jár el 
jogegységi tanácsként, ha a jogegységi eljárás célja

a) korábban meghozott jogegységi határozat megváltoztatása vagy ha-
tályon kívül helyezése, vagy

b) a joggyakorlat továbbfejlesztése érdekében szükséges elvi kérdés el-
döntése.
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Az előbbire példa a végrendelet tanújának aláírásáról és a sze-
mélyének megállapításáról szóló 2/2016. Polgári jogegységi ha-
tározat, amely hatályon kívül helyezte az ugyanabban a tárgyban 
hozott, 3/2012. Polgári jogegységi határozatot. A 2012. évi jogegy-
ségi határozatot öttagú jogegységi tanács hozta, a 2016. évi határozatot 
a Kúria teljes Polgári Kollégiuma hozta, jogegységi tanácsként eljárva.
Az utóbbira példa a 6/2013. Polgári jogegységi határozat a deviza alapú 
kölcsönszerződésekkel kapcsolatos perekben felmerült egyes elvi kérdé-
sekről, vagy a 2/2014. Polgári jogegységi határozat a devizaalapú fogyasz-
tói kölcsönszerződések árfolyamkockázatra vonatkozó rendelkezéseiről. 
Az ún. devizahiteles perek nagy társadalmi jelentőségű kérdésben számos 
jogi problémát vetettek fel, ezért a joggyakorlat továbbfejlesztése érdeké-
ben a Kúria Polgári Kollégiuma mint jogegységi tanács több jogegységi 
határozatot is hozott ebben a tárgykörben.

A jogegységi tanács jogegységi határozatot vagy a határozathozatalt 
mellőző végzést hoz. Utóbbira például akkor kerül sor, ha a jogegységi 
tanács úgy találja, hogy a jogegységi határozat meghozatalának törvé-
nyi feltételei nem állnak fenn (pl. helytelenül állította az indítványozó, 
hogy az adott kérdésben ellentétes bírói gyakorlat alakult ki), vagy a 
jogegységi tanács nem ad engedélyt az ítélkező tanácsnak a Kúria ko-
rábbi határozatában foglalt jogi állásponttól való eltérésre. 

A jogegységi határozat – az egyedi ügyekben hozott határozatokhoz 
hasonlóan – rendelkező részből és indokolásból áll, azonban mind a 
rendelkező rész, mind az indokolás jelentősen eltér az egyedi ügyek-
ben megszokottól. A rendelkező rész tartalmazza a jogegységi eljárás 
tárgyául szolgáló, illetve azzal szorosan összefüggő elvi kérdésben adott 
iránymutatást. A jogegységi határozat rendelkező része a jogszabályok 
szövegére emlékeztet, hiszen általános szabályt mond ki, elvi állásfog-
lalást tartalmaz. 

A 2/2016. Polgári jogegységi határozat a rendelkező részben a 
következő elvi iránymutatást tartalmazza: „A végrendeleti tanú 
aláírása megfelel az aláírással szemben támasztott követelmények-
nek, ha a tanú a rá jellemző, általa kialakított egyedi írásformát és írás-
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képet tükröző módon írja alá az okiratot. Ha a tanú személye az ok-
iratból nem állapítható meg, a bíróság erre vonatkozóan bizonyítást 
folytathat le.”

Az indokolás ismerteti az elbírálandó elvi kérdésben kialakult eltérő ál-
láspontokat, szükség esetén az indítvánnyal érintett bírósági határoza-
tokban megállapított tényállás lényegét, helyt adó határozat esetében 
megindokolja a rendelkező részben foglaltakat, a határozathozatalt 
mellőző végzés esetében pedig kifejti a határozathozatal mellőzésének 
okát.

A jogegységi határozatot a Magyar Közlönyben, a BHGY-ben, a bí-
róságok központi honlapján és a Kúria honlapján közzé kell tenni. A 
jogegységi határozat a bíróságokra a Magyar Közlönyben történő köz-
zététel időpontjától kötelező.

Az Alkotmánybíróság utólagos normakontroll eljárásban, bírói kez-
deményezés alapján folytatott egyedi normakontroll eljárásban, alkot-
mányjogi panasz alapján, vagy nemzetközi szerződésbe ütközés vizsgá-
lata során vizsgálhatja a jogegységi határozatoknak az Alaptörvénnyel, 
illetve nemzetközi szerződéssel való összhangját. (Abtv. 37. § (2) bek.) 
Ha egy alsóbb fokú bíróság egy jogegységi határozatot alaptörvény-el-
lenesnek tart, kérheti az Alkotmánybíróságtól a jogegységi határozat 
alaptörvény-ellenességének megállapítását.

A jogegységi határozat intézményét már a II. világháború 
előtti jogunk is ismerte. Két esetben volt helye jogegységi 
határozat (J.H. vagy J.E.H.) hozatalának: a) ha a királyi 
Kúria valamely tanácsa el kívánt térni a királyi Kúria korábban 
hozott, ugyanazt az elvi kérdést eldöntő határozatától, vagy b) ha a 
bíróságok elvi kérdésben ellentétes gyakorlata folytán a királyi Kúria 
elnöke vagy az igazságügy-miniszter az elvi kérdés eldöntését szük-
ségesnek látta. A jogegységi határozatot jogegységi tanács hozta. Ez 
nem egy-egy jogegységi határozat meghozatalára alakított, „ad hoc” 
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tanács volt, hanem évente kellett a Kúrián négy jogegységi tanácsot 
felállítani. (Némi leegyszerűsítéssel: egy polgári jogi, egy ingatlan-
jogi, egy kereskedelmi jogi és egy büntetőjogi jogegységi tanácsot.) 
A jogegységi határozattól csak ún. teljes ülési határozattal (T.Ü.H.) 
lehetett eltérni. A teljes ülés polgári jogi természetű, vitás elvi kérdés 
esetén a Kúria polgári tanácsainak tagjaiból, büntetőjogi természe-
tű, vitás elvi kérdés esetén a Kúria büntető tanácsainak tagjaiból, 
ha pedig a felmerült vitás elvi kérdés nem csupán polgári jogi vagy 
nem csupán büntetőjogi természetű volt, a vegyes teljes ülés a Kúria 
összes polgári és büntető tanácsának tagjaiból állt. Teljes ülési hatá-
rozattól csak újabb teljes ülési határozattal lehetett eltérni. (1912. évi 
LIV. törvénycikk, 70-78. §§) 
A jogegységi határozat és a teljes ülési határozat intézményét az 
1949. évi 9. törvényerejű rendelet szüntette meg, amely egyúttal be-
vezette az irányelv és az elvi döntés intézményét mint a Legfelsőbb 
Bíróság által a bíróságok ítélkezése fölött gyakorolt „elvi irányítás” új 
eszközeit. Ezek a bíróságok számára kötelezők voltak, a Legfelsőbb 
Bíróság héttagú tanácsa hozta őket az igazságügyi miniszter kezde-
ményezése alapján. 
A rendszerváltás után, 1997-ben megszüntették az irányelv és az elvi 
döntés intézményét, helyettük újra bevezették a jogegységi határozat 
intézményét. Az azóta eltelt 22 évben a Kúria (illetve jogelődje, a 
Legfelsőbb Bíróság) 208 jogegységi határozatot hozott, ezek közül 
46 már nem hatályos.
Egy 2019-ben hozott ítéletében az Európai Unió Bírósága (EUB) 
is vizsgálta a jogegységi határozat intézményét. A Dunai v Erste 
Bank (C-118/17. számú) ügyben egy magyar bíróság – ún. előzetes 
döntéshozatali eljárásban  –  egyebek mellett azt a kérdést tette fel 
az EUB-nak, hogy összeegyeztethető-e az uniós joggal, ha egy tag-
állam legfelsőbb bírói szerve minden bíróságra kötelező, jogegységi 
határozatokkal irányítja az eljáró bíróságok ítélkezési gyakorlatát. Az 
általános, elvi jellegű kérdést a magyar bíróság az ún. devizahiteles 
ügyekkel kapcsolatos jogegységi határozatok kapcsán tette fel, ame-
lyek részben a fogyasztói szerződések tisztességtelen kikötéseiről szó-
ló európai uniós irányelvet értelmezték. Az EUB azt a választ adta, 
hogy nem ellentétes az Európai Unió Alapjogi Chartája által biztosí-
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tott, a hatékony jogorvoslathoz és a tisztességes eljáráshoz való joggal 
az, hogy egy tagállam legfelsőbb bírósága az egységes jogértelmezés 
érdekében egy uniós irányelv végrehajtására vonatkozó, kötelező ha-
tározatokat hoz, amennyiben az ilyen határozatok nem akadályozzák 
sem azt, hogy az adott ügyben eljáró bíróság az irányelvi szabályok 
teljes érvényesülését biztosítsa, és a fogyasztó számára az irányelvből 
fakadó jogainak védelme érdekében hatékony jogorvoslatot nyújt-
son, sem pedig azt, hogy ezt illetően előzetes döntéshozatal céljából 
a Bírósághoz forduljon.

Jogegységi panasz

A jogegységi panasz új jogintézmény: 2019-ben vezette be a jogalko-
tó, 2020. április 1-jén és július 1-jén léptek hatályba az ezzel kapcso-
latos szabályok. 2020. július 1-jéig a Kúria felülvizsgálati eljárásban 
hozott határozatával szemben már csak az Alkotmánybírósághoz le-
hetett fordulni ún. alkotmányjogi panasszal, arra hivatkozva, hogy a 
Kúria határozata az Alaptörvénybe ütközik. A 2020. július 1. után 
hozott határozatokkal szemben a jogegységi panasz egy új jogorvosla-
ti eszköz a Kúria felülvizsgálati eljárásban hozott határozatával szem-
ben. Előterjeszthető mindhárom ügyszakban a felülvizsgálati kérel-
met érdemben elbíráló határozattal szemben, közigazgatási ügyekben 
a felülvizsgálati kérelem befogadását megtagadó, polgári ügyekben a 
felülvizsgálatot megtagadó határozattal szemben is. A panasz előter-
jesztője tulajdonképpen mindegyik esetben arra hivatkozhat, hogy 
a Kúria jogkérdésben eltért a saját, korábbi gyakorlatától, azaz va-
lamely 2012. január 1. után hozott és közzétett határozatától. Vagy 
közvetetten: azáltal, hogy nem észlelte, hogy az általa felülvizsgált 
jogerős határozat ellentétes a Kúria korábbi határozataiban megje-
lenő jogértelmezéssel. Vagy közvetlenül: azáltal, hogy maga a Kúria 
hozott a korábbi határozataiban foglalt jogértelmezéssel ellentétes 
határozatot, anélkül, hogy erre jogegységi határozat „felhatalmazta” 
volna. Az új jogintézmény célja végső soron az, hogy megakadályozza 
a jogegység Kúrián belül megbomlását, vagyis azt, hogy egymásnak 
ellentmondó kúriai határozatok szülessenek. 
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A jogegységi panasz a következő esetekben vehető igénybe: 

a) ha arra hivatkozva kérték a Kúriától az alsóbb fokú bíróság jogerős 
határozata felülvizsgálatát, hogy az a Kúria közzétett határozatától 
jogkérdésben eltér, a Kúria azonban a jogerős határozatot hatályá-
ban fenntartotta,

b) ha közigazgatási ügyben arra hivatkozva kérték a Kúriától a jogerős 
határozat felülvizsgálatát, hogy az a Kúria közzétett határozatától 
jogkérdésben eltér, a Kúria azonban a felülvizsgálati kérelem befoga-
dását megtagadta,

c) ha polgári ügyben arra hivatkozva kérték a jogerős határozat felül-
vizsgálatának engedélyezését, hogy az a Kúria közzétett határozatától 
jogkérdésben eltér, a Kúria azonban a felülvizsgálatot megtagadta,

d) ha a Kúria ítélkező tanácsa a felülvizsgálati eljárásban hozott hatá-
rozatában jogkérdésben  –  jogegységi eljárás kezdeményezése nél-
kül – úgy tért el a Kúria közzétett határozatától, hogy az adott elté-
résre az alsóbb fokú bíróságok határozatában nem került sor.

Tehát a panasz előterjesztője az első három esetben arra hivatkozik, 
hogy a jogerős határozatot hozó bíróság eltért a Kúria jogértelmezé-
sétől, erre már a felülvizsgálati kérelmében, illetve a felülvizsgálat en-
gedélyezése iránti kérelmében is hivatkozott, a Kúria ennek ellenére a 
jogerős határozatot hatályában fenntartotta, a felülvizsgálati kérelem 
befogadását vagy a felülvizsgálatot megtagadta. A negyedik esetben 
pedig arra hivatkozik, hogy nem az alsóbb fokú bíróságok, hanem a 
Kúria maga tért el a saját korábbi jogértelmezésétől a felülvizsgálati 
eljárásban hozott határozatában, anélkül, hogy jogegységi eljárást kez-
deményezett volna. 

A jogegységi panaszt természetesen nem a Kúria támadott határozatát 
hozó tanács, hanem az ún. jogegységi panasz tanács bírálja el. A tanács 
az elnökből és további nyolc tagból áll. A jogegységi panasz tanács el-
nöke a Kúria elnöke vagy elnökhelyettese. A további tagokat az elnök 
a Kúria bírói közül jelöli ki, úgy, hogy minden kollégiumból legalább 
egy-egy tagot ki kell jelölni. Vagyis például egy tisztán polgári jogi ügy-
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ben is képviselteti magát a Kúria Büntető Kollégiuma és Közigazgatási 
Kollégiuma is, legalább egy-egy bíróval.

A jogegységi panasz tanácsnak az első lépcsőben arról kell állást fog-
lalnia, hogy a panasz előterjesztője helyesen állítja-e, hogy a panasszal 
támadott határozat a Kúria korábbi, közzétett határozatától jogkérdés-
ben eltért. Ha azt állapítja meg, hogy nem történt ilyen eltérés, akkor 
a jogegységi panaszt elutasítja. Ha viszont azt állapítja meg, hogy a 
panasszal támadott határozat valóban jogkérdésben eltért a Kúria ko-
rábbi, közzétett határozatától, akkor a következő lépcsőben arról kell 
döntenie, hogy az eltérés indokolt volt-e. Ha indokolt volt, akkor a 
tanács dönt a bíróságokra kötelező értelmezésről és a panasszal táma-
dott határozatot hatályában fenntartja. Ebben az esetben a jogegységi 
panasz tanács határozata jogegységi határozat hatályú, azt a jogegységi 
határozatok közzétételére vonatkozó szabályok szerint a Magyar Köz-
lönyben közzé kell tenni. Ha az eltérés nem volt indokolt, a panasszal 
támadott határozatot hatályon kívül helyezi, és a hatályon kívül helye-
zett határozatot hozó kúriai tanácsot új eljárásra és új, a Kúria korábbi 
határozatával (határozataival) összhangban álló határozat hozatalára 
utasítja.

A jogegységi panasz funkciója kettős: egyszerre szolgálja az egyéni jog-
védelmet és a jogegység fenntartását. Ahogy az új intézményt bevezető 
törvény javaslatának indokolása fogalmaz: „A jogegységi panasz tanács 
döntése egyrészt az utolsó bírósági jogorvoslati forma, amely véglege-
sen lezárja az ügyet. Másrészt a jogegység kérdésében is állást foglal: 
vagy a korábbi gyakorlatot tartja fenn, vagy pedig az attól eltérő dön-
téshez fűz általános kötelező erőt a jövőre nézve.”

Joggyakorlat-elemzés

2012 óta a Kúria elnökének lehetősége van bírósági joggyakorlat-elem-
ző csoportok felállítására is. E csoportok feladata a bíróságok ítélkezési 
gyakorlatának vizsgálata egy-egy meghatározott témakörben. A téma-
köröket (vizsgálati tárgyköröket) a Kúria elnöke évente határozza meg, 
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elsősorban a Kúria kollégiumainak javaslatai alapján, de az ítélőtáb-
lák és a törvényszékek kollégiumvezetői, az OBH elnöke és a legfőbb 
ügyész is tehetnek javaslatot vizsgálati tárgykörökre. 

Egy csoport jellemzően egy adott kollégium ügyköréhez tartozó témát 
vizsgál, kollégiumonként évente általában 2-3 joggyakorlat-elemző 
csoport működik, de gyakran kerül sor több kollégium ügykörét érin-
tő joggyakorlat-elemző csoport felállítására is. 2012 és 2019 között 
összesen 57 joggyakorlat-elemző csoport működött a Kúrián.

Néhány példa a joggyakorlat-elemzés keretében vizsgált 
tárgy körökre: 
• A közérdekű adatok kiadásával kapcsolatos perek bírósági 

gyakorlata (2017–2018)
• A társasházi jogvitákkal kapcsolatos ítélkezési gyakorlat (2016–

2017)
• A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek hitelezőkkel 

szembeni felelőssége (2016–2017)
• A büntetéskiszabás országos gyakorlatának vizsgálata (2018–2019)
• A kisajátítási perek gyakorlata (2014–2015)
• A munkáltató egészségkárosodásért fennálló kártérítési felelőssé-

gének egyes kérdései (2016–2017)
• Az Alaptörvény követelményeinek érvényesülése a bírósági ítélke-

zésben (2016–2017)

A csoport elnöke mindig kúriai bíró, a csoport tagjai elsősorban a 
Kúria bírói és az alsóbb fokú bíróságokon ítélkező bírók közül kerül-
nek ki, de a vizsgált területtel foglalkozó elméleti szakemberek (egyete-
mi oktatók) vagy gyakorlati szakemberek (pl. ügyvédek) is bevonhatók 
a csoport munkájába. A csoport több ülést tart, a joggyakorlat-elem-
zés hosszabb időt (jellemzően egy évet) vesz igénybe, ennek során a 
csoport a vizsgált tárgykörben hozott, jogerős határozattal befejezett 
ügyeket vizsgálja a csoport által meghatározott szempontok szerint. 
Jellemző munkamódszer a határozatok bekérése a törvényszékektől 
és ítélőtábláktól, és a bekért határozatok értékelése adatlapok segít-
ségével. Gyakran előfordul az is, hogy a csoport egyes tagjai tanulmá-
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nyokat készítenek, amelyben elméleti álláspontjukat vagy gyakorlati 
tapasztalataikat foglalják össze a vizsgált témakörben.

 
A joggyakorlat-elemző csoport a vizsgálat 
eredményéről összefoglaló véleményt ké-
szít. Az elkészült összefoglaló véleményt 
a Kúria illetékes kollégiuma megvitatja, 
és egyetértése esetén annak megállapítá-
sait a csoport vezetője a Kúria honlapján 
közzéteszi:

 
Az összefoglaló vélemény tartalmazza a csoport álláspontját (közös ál-
láspont hiányában a különböző álláspontokat) a vizsgált kérdésekről, 
javaslatokat fogalmazhat meg a bíróságok számára a helyes ítélkezési 
gyakorlat megvalósulása érdekében, de az összefoglaló vélemény alap-
ján a Kúria kollégiumvezetője jogegységi eljárást is indítványozhat, 
vagy jogalkotás kezdeményezése érdekében – a Kúria elnökén keresz-
tül – az OBH elnökéhez is fordulhat. Arra is több példa volt, hogy egy 
joggyakorlat-elemző csoport összefoglaló véleménye alapján kollégiu-
mi vélemény megalkotására került sor.

Kollégiumi vélemény

A kollégiumi vélemény intézménye ezen a néven 1997 óta létezik, de 
kollégiumi állásfoglalás néven valójában már 1954 óta része a Leg-
felsőbb Bíróság jogegységi eszköztárának, bár törvényi szinten csak 
1972-ben nevesítették. Törvényi szabályozása ma is rendkívül szűksza-
vú, mindössze annyi olvasható a Bszi.-ben, hogy: „A Kúria kollégiu-
mai az egységes ítélkezési gyakorlat biztosítása érdekében figyelemmel 
kísérik a bíróságok gyakorlatát, és véleményt nyilváníthatnak a vitás 
jogalkalmazási kérdésekben.” (Bszi. 27. § (1) bekezdés) 
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A kollégiumi vélemény annyiban hasonlít a jogegységi határozatra, 
hogy nem egyedi ügyet, konkrét jogvitát dönt el, hanem elvi állásfog-
lalást, iránymutatást tartalmaz a jogszabályok helyes értelmezéséről. 
Azonban – a jogegységi határozatokkal ellentétben – a kollégiumi vé-
leményben foglaltak a bíróságokra nézve nem bírnak kötelező erővel.  

A másik jelentős különbség a két eszköz között, hogy a jogegységi ha-
tározatok jellemzően csak egy vagy néhány kisebb kérdésről szólnak, 
adott esetben csak egyetlen jogszabályi rendelkezés helyes értelmezé-
séről döntenek, a kollégiumi vélemények viszont gyakran egy adott 
jogintézmény vagy egy adott pertípus kapcsán felmerülő, számos jo-
gértelmezési kérdésben foglalnak állást, nem ritkán egy adott témakör 
átfogó elemzését adják. 

1/2017. (IX. 11.) PK vélemény az ingatlan közös tulajdo-
na megszüntetésének egyes kérdéseiről [a Kúria Polgári 
Kollégiuma által kiadott vélemény]
1/2011. (VI. 15.) PK vélemény a fedezetelvonó szerződés egyes 
jogalkalmazási kérdéseiről [a Kúria Polgári Kollégiuma által ki-
adott vélemény]
4/2017. (XI. 28.) KMK vélemény az egyenlő bánásmód köve-
telményének megsértésével kapcsolatos munkaügyi perek egyes 
kérdéseiről [a Kúria Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiuma által 
kiadott vélemény]
78/2009. BK vélemény a vagyonelkobzás elrendeléséről a korrup-
ciós bűncselekmények kapcsán [a Kúria Büntető Kollégiuma által 
kiadott vélemény]
57/2007. BK vélemény a kábítószer-kereskedelem és a kábítószer 
birtoklása miatti büntetőjogi felelősségről [a Kúria Büntető Kol-
légiuma által kiadott vélemény]

A jogszabályok a kollégiumi vélemény meghozatalának semmiféle 
eljárási szabályát nem tartalmazzák. A gyakorlatban a kollégiumi 
vélemény az adott kollégium valamennyi tagjának egyszerű szó-
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többséggel meghozott, testületi döntése. A kollégiumi vélemények 
jellemzően rendelkező részből és indokolásból állnak. A kollégiumi 
véleményeket közzéteszik a BHGY-ben, a Kúriai Döntések (Bírósági 
Határozatok, BH) folyóiratban és a Kúria honlapján is.

Előfordul, hogy a Kúria „preventív jelleggel” alkalmazza ezt az intéz-
ményt, vagyis egy új jogszabály elfogadásakor, egy új jogintézmény 
bevezetésekor, akár még az új jogszabály hatálybalépése előtt. 

Az új polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. tör-
vény 2018. január 1-jén lépett hatályba, azonban a Kúria 
Polgári Kollégiuma már 2017-ben elfogadta a 2/2017. (XI. 
13.) PK véleményt a felülvizsgálat engedélyezésével kapcsolatos 
egyes kérdésekről. Az új törvény az ügyek egy meghatározott kö-
rében, ahol a felülvizsgálat főszabály szerint kizárt, mérlegelési 
jogot biztosított a Kúriának a felülvizsgálat kivételes engedélye-
zésére, meghatározva a mérlegelés szempontjait. Mivel a mérle-
gelési szempontokat a törvény általános, absztrakt módon hatá-
rozta meg, a Polgári Kollégium a szempontok konkretizálásával, 
értelmezésével mintegy előre segítséget kívánt nyújtani a peres 
feleknek és jogi képviselőiknek, azzal kapcsolatban, hogy mit kell 
szem előtt tartaniuk az engedélyezés iránti kérelem megszövege-
zésekor. A jogszabály „előzetes értelmezésének” másik célja az 
átlátható, következetes és egységes gyakorlat kialakítása volt.

Jogorvoslat a törvényesség érdekében

Büntetőügyekben egy további eszköz is a Kúria rendelkezésére áll a 
jogegység biztosítására. A „jogorvoslat a törvényesség érdekében” 
nevű, rendkívüli jogorvoslatot a legfőbb ügyész indítványozhatja a 
Kúria kivételével bármely büntetőbíróság általa törvénysértőnek tar-
tott jogerős, illetve végleges határozatával szemben, ha a törvénysértés 
orvoslására más rendkívüli jogorvoslat (elsősorban felülvizsgálati el-
járás) útján nincs lehetőség. A jogorvoslat indítványozása nincs ha-
táridőhöz kötve. Az indítványra a terhelt és a védő is észrevételeket 
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tehet. A Kúria az indítványt minden esetben nyilvános ülésen bírálja 
el. Ha a Kúria az indítványt alaposnak találja, ítéletében megállapítja, 
hogy a sérelmezett határozat törvénysértő. Ellenkező esetben végzéssel 
elutasítja az indítványt. A törvénysértés megállapítása esetén a Kúria a 
terheltet felmentheti, a kényszergyógykezelését mellőzheti, az eljárást 
megszüntetheti, enyhébb büntetést szabhat ki, vagy enyhébb intéz-
kedést alkalmazhat, illetve ilyen határozat meghozatala érdekében a 
sérelmezett határozatot hatályon kívül helyezheti, és szükség esetén az 
eljárt bíróságot új eljárásra utasíthatja. Vagyis az eljárás eredményeként 
a jogerős határozatok csak szűk körben és kizárólag a terhelt javára vál-
toztathatók meg. E rendkívüli jogorvoslat elsődleges funkciója tehát 
nem a törvénysértés orvoslása, hanem annak megállapítása, és ezen 
keresztül az egységes jogalkalmazás kialakítása. 

E rendkívüli jogorvoslatot régóta ismeri a magyar büntetőel-
járási jog: a bűnvádi perrendtartásról szóló 1896. évi XXXIII. 
törvénycikk vezette be „perorvoslat a jogegység érdekében” né-
ven, az akkori szabályozás a hatályos szabályokkal lényegében egyezett. 
(Azonban 1912-től a jogegységi perorvoslatot a királyi Kúria jogegységi 
tanácsa bírálta el.) 1949-ben a jogintézmény új nevet kapott: perorvoslat 
a törvényesség érdekében. 1950-ben a polgári ügyekben is bevezették, rá-
adásul a felekre is kiterjedő hatállyal. Az 1951. évi büntető perrendtartás 
és az 1952. évi polgári perrendtartás által egyaránt intézményesített rend-
kívüli perorvoslat 1954-ben a törvényességi óvás nevet kapta, és annak 
emelésére a Legfelsőbb Bíróság elnöke is jogot kapott. A rendszerváltás 
után az Alkotmánybíróság a 9/1992. (I. 30.) számú határozatával meg-
állapította, hogy a törvényességi óvás jogintézménye alkotmányellenes 
és ezért a rá vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket megsemmisítette. Az 
Alkotmánybíróság arra jutott, hogy a törvényességi óvás intézményében 
úgy vegyül a jogegységi és az egyéni jogvédelmi (jogorvoslati) funkció, 
hogy egyiknek sincsenek meg az alkotmányos feltételei, sőt az egyik fel-
adathoz szükséges alkotmányos feltételek megvalósulását a másik feladat 
nem teszi lehetővé. Ezt az alkotmánybírósági határozatot követően ve-
zette be az 1992. évi LXVI. törvény a felülvizsgálatot mint rendkívüli 
jogorvoslatot. Büntetőügyekben az 1999. évi CX. törvény vezette be a 
törvényesség érdekében bejelentett jogorvoslatot.
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Útban a precedens-rendszer felé?

Összegzésként elmondható, hogy a Bszi. és az eljárásjogi kódexek 
2020. április 1-jétől hatályos módosításai elmozdulást jelentenek a 
precedens-rendszer irányába. A precedens-rendszer irányába tett lé-
pésnek tekinthető mindenekelőtt az, hogy az alsóbb fokú bíróságokat 
indokolási kötelezettség terheli, ha jogkérdésben el kívánnak térni egy 
közzétett kúriai határozattól. Ez ugyan nem jelenti az angolszász stare 
decisis elv átültetését a magyar jogrendszerbe, hiszen a Kúria egyedi 
ügyekben hozott határozataiban megjelenő jogértelmezés továbbra 
sem kötelező az alsóbb fokú bíróságokra, de az indokolási kötelezettség 
bizonyos fokig „vertikális precedenserővel” ruházza fel a Kúria hatá-
rozatait. További eltérés az angolszász precedens-rendszerhez képest, 
hogy nem minden felsőbb bíróság gyakorlatától, hanem kizárólag a 
kúriai határozatoktól való eltérést kell indokolni. Tehát, például egy 
törvényszék indokolási kötelezettség nélkül eltérhet egy ítélőtáblai ha-
tározatban foglalt jogértelmezéstől, ha az adott jogkérdésben a Kúria 
még nem fejtette ki az álláspontját. 

A kúriai határozatok vertikális precedenserejét erősíti az is, hogy a 
felülvizsgálati kérelem (felülvizsgálati indítvány) arra hivatkozással is 
előterjeszthető, hogy a jogerős határozat jogkérdésben eltér egy köz-
zétett kúriai határozattól. Igaz, az új szabályok hatálybalépése előtt is 
hivatkozhatott a felülvizsgálatot kérő fél arra, hogy a jogerős határozat 
azért jogszabálysértő, mert egy adott jogszabályi rendelkezést nem a 
Kúria határozataival összhangban értelmezett a másodfokú bíróság. 

A jogegységi eljárás szabályainak módosítása és a jogegységi panasz 
intézményének bevezetése pedig „horizontális precedenserővel” ruház-
ta fel a kúriai határozatokat. A Kúria tanácsai – hasonlóan az 1997 
és 2012 közötti szabályozáshoz  –  nem térhetnek el a saját, korábbi 
határozataikban foglalt jogértelmezéstől vagy más tanácsok korábbi 
jogértelmezésétől, ha erre nem kapnak „felhatalmazást” jogegységi 
határozat formájában. Ha mégis sor kerülne ilyen eltérésre, akkor a 
jogegységi panasz eljárás útján orvosolható a hiba, állítható helyre a 



178

A Kúria

Kúrián belüli jogegység. A „magyar precedens-rendszer” ebből a szem-
pontból is eltér az angolszász modelltől: a common law jogrendszerek 
legfelsőbb bíróságai speciális eljárás lefolytatása nélkül is felülbírálhat-
ják, megváltoztathatják saját, korábbi jogértelmezésüket. 
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8. A KÚRIA KÜLSŐ KAPCSOLATAI

A Kúria és a média
A Kúria honlapja
Kúriai videók
Nyitott Kúria
Kiadványok
A Kúria és a közösségi média

A Kúria nemzetközi kapcsolatai
A Kúria és az Európai Unió Bíróságának kapcsolata
Az Emberi Jogok Európai Bíróságáról (EJEB)
A Kúria nemzetközi kapcsolatai bírósági szervezetekkel

A Kúria történetét, felépítését, feladatait és szakmai eredményeit már 
megismerhettük az előző fejezetekben. Egy szervezet számára – külö-
nösen egy ország legfőbb bírói fórumára – nézve kiemelt jelentőségű, 
hogy ezeket az eredményeket, vagyis ítéleteit, jogegységesítő tevékeny-
ségét, a jogfejlődésre és -tudományra gyakorolt hatását minél szélesebb 
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körben, hazánkban és nemzetközileg is megismerjék. A Kúria 2020-
ban elfogadott stratégiája is kimondja, hogy e vívmányokat „oly módon 
kell megjeleníteni, hogy azok a hazai közönség, a nyilvánosság, a többi 
jogászi hivatásrend és a jogalkotás, illetve a nemzetközi fórumok számára 
egyaránt érzékelhetővé váljanak”. E fejezet azt mutatja be, hogy a Kúria 
eredményeit és üzeneteit miként juttatja el a nyilvánosság számára, ho-
gyan informálja a közvéleményt, illetve milyen kiterjedt nemzetközi 
kapcsolatokkal rendelkezik.

A Kúria és a média

„Nagy emberek sosem félnek a sajtószabadságtól; ahol ugyanis nem tá-
rolnak puskaport, ott engedhetik dohányozni az embereket.” (Karl Julius 
Weber; német jogász, szatirikus író 1767–1832)

Biztos akadnak olyanok, akik úgy képzelik el egy bíróság működését, 
hogy a törvények minden egyes betűjét ismerő bírók elefántcsonttor-
nyaikba vonulva; oszlopokkal tarkított, szép, díszes, historizáló stílusú 
épületekbe zárkózva döntenek más emberek vitás ügyeiről. Pedig ez 
már régóta nem jellemző a Kúrián folyó munkára. A nyilvános tárgya-
lások látogathatók, a döntések mindenki számára megismerhetők, sőt 
a Kúria működéséről is rengeteg forrásból értesülhetnek az érdeklődők.

Darák Péter, a Kúria elnöke egy 2013-as konferencián úgy fogalma-
zott, hogy „a bírósági eljárás nyilvánossága a bírói hatalom korlátjaként a 
jogállamiság fontos garanciája”. Véleménye szerint a bírósági tárgyalások 
és döntések nyilvánossága biztosítja, hogy a bíró „szem előtt legyen”, a 
nyilvánosság kontrollja alatt álljon. Ez a teljes nyilvánosságon, a nyil-
vános bírósági tárgyalások bárki általi látogathatóságán keresztül, azaz 
közvetlenül biztosítja az említett garanciát.

A Kúria kommunikációjának egyik legfontosabb csatornája a média. A 
legfőbb bírói fórum újságírókon, riportereken, vagyis az újságokon, te-
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levízió- és rádiócsatornákon és internetes híroldalakon keresztül – azaz 
közvetett módon  –  is eljuttatja üzeneteit a nyilvánossághoz. Ennek 
irányításáért a Kúrián működő Sajtótitkárság felel.

A sajtó informálása alapvetően kétféleképpen zajlik. Egyrészről a Kúria 
biztosítja, hogy a nyilvános tárgyalások látogathatók legyenek; az új-
ságírók, ha érdekli őket, részt vehessenek rajtuk. A kúriai döntésekről 
közlemények születnek, amelyek a Kúria honlapján megjelennek, de 
a munkatársak az összefoglalókat közvetlenül az újságírókhoz is eljut-
tatják. A Kúria évente kétszer nagyszabású sajtótájékoztatót szervez, 
ahová minden médium meghívót kap, a Kúria vezetése pedig beszá-
mol a legfontosabb ügyekről, történésekről. Ezenkívül a Sajtótitkárság 
munkatársai a bíróknak, bírósági vezetőknek különböző interjúkat, 
médiaszerepléseket is szerveznek. Az informálás másik útja az, ha ma-
guk az újságírók kérdeznek vagy kérnek megszólalást a Kúriától. A 
Sajtótitkárságra évente több száz ilyen megkeresés érkezik e-mailen, 
telefonon vagy akár személyesen is. A legfőbb bírói fórum sajtóosztá-
lya igyekszik pontosan, ugyanakkor minél gyorsabban is megválaszol-
ni a kérdéseket. A válaszokat bírókkal, vezetőkkel, szóvivőkkel közösen 
dolgozzák ki. Az utóbbi években sikerült elérni, hogy a munkatársak 
két órán belül válaszoljanak a megkeresésekre. 

A Kúria honlapja

 
 
 
A Kúriáról a legtöbb információ a legfőbb 
bírói fórum honlapján található.  

 
 

A weboldalon megismerhető a Kúria működése, döntései, olvashatók 
közleményei, ezenkívül fotók, videók és hanganyagok is találhatók. 
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A honlap látogatottsága évről évre növekszik. 2019-ben a honlapra 
kattintók száma átlépte a kétmilliót. Legtöbben továbbra is az elvi bí-
rósági határozatok iránt érdeklődnek, ezt népszerűségben a sajtó me-
nüpont követi. Csak 2019-ben közel másfél ezer új tartalom került fel 
a honlapra.

A szöveges közlemények mellett egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a 
multimediális tartalmak. A kúriai konferenciákról, bírói ülésekről fil-
mes összefoglalók készültek, a honlap számos informatív hanganyag-
gal és fotóval gazdagodott. 

Kúriai videók

A honlapon lehetőség van arra, hogy a Kúria üzeneteit, mondanivaló-
ját ne csak írott szövegek formájában tálalja – erre szolgálnak a pod-
castok és a videófilmek is.

 
A Kúria működése most már informá-
ciós kisfilmeken, animációkkal tarkított 
videókon keresztül is megismerhető. Eddig öt 
tematikus tájékoztató kisfilm készült el – ezek 
nagyon egyszerűen elérhetők a honlapról, de a 
YouTube-on is megtekinthetők. 

A kisfilmek címei a következők: Az akta útja, Személyes részvétel a 
Kúria előtti eljárásban, Panaszügyintézés a Kúrián, Választási-népszava-
zási ügyek a Kúrián és Határidők a Kúria előtti felülvizsgálati eljárá-
sokban.

A honlapon szereplő videóknak köszönhetően a Kúria műkö-
désén kívül egyéb ügyekbe is bepillantást nyerhetünk. A leg-
főbb bírói fórum számos izgalmas jogvitát old meg, és hoz dön-
tés olyan ügyekben, amelyek érdeklik a közvéleményt, illetve amelyek 
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mindannyiunk számára tanulságosak lehetnek. 
A 20-30 perces, Kúriai esetek című, videós kere-
kasztal-beszélgetéseket tartalmazó sorozat kúriai 
bírák és más területek szakértőinek részvételével 
készül, és a Kúrián lezárult ügyek megismerteté-
sét, közérthetővé tételét célozza. A West-Balkán 
tragédiáról, a Marian Cozma-gyilkosságról, a 
kisgyermeküket éheztető szülők büntetőügyé-

ről, érdekes munkajogi és izgalmas polgári jogi esetekről is sok minden 
kiderül ezekből a kisfilmekből.

Nyitott Kúria

A Kúria, a kúriai ítéletek nagy hatással vannak a jogtudományra is. 
A fórumon dolgozó bírák nagy többsége egyetemen is tanít, számos 
tanulmányt, könyvet jegyez. A Kúria rendkívül sok tudományos kon-
ferenciát is rendez, neves előadók részvételével. A Sajtótitkárság szin-
te minden ilyen tanácskozásról tájékoztatja a nyilvánosságot, illetve a 
szakmai közönséget. A honlapon az eseményekről közleményt ad ki, 
igény szerint külön interjúkat szervez, multimediális tartalmakat tesz 
közzé.

A Sajtótitkárság az egyetemek jogi karaival együttműködve, érdeklődő 
hallgatók és oktatók számára rendszeresen tart videófilm-vetítéseket, 
ahol a Kúriai eseteket mutatják be. 2019-re a rendezvényt már az ösz-
szes magyarországi jogi karon sikerült megszervezni, és a nagy sikerű 
sorozat tovább folytatódik. 

Az Országos Bírósági Hivatal által elindított, úgynevezett Nyitott 
Bíróság Programhoz a Kúria is csatlakozott. A projekt célja, hogy a 
nagyközönség és a fiatalok jobban, akár testközelből, személyesen is 
megismerjék a bíróságok működését. A Kúria rendszeresen fogad di-
ákcsoportokat, a Kúria elnöke pedig minden évben ellátogat gimnázi-
umokba, hogy előadást tartson a tanulóknak.



186

A Kúria

Ez a zsebkönyv is, amit Ön most a kezében tart, része a Nyitott Bíró-
ság Programnak, hiszen érthetően, világosan mutatja be Magyarország 
legfőbb bírói fórumát.

Kiadványok

A közvélemény folyamatos tájékoztatásának az is része, hogy a Kúria 
szerkesztésében ismeretterjesztő és tudományos szempontból is jelen-
tős könyvek jelennek meg.

A Kúria minden évben Évkönyvet ad ki, 
amelyben helyet kap az egyedi ügyekben 
folytatott ítélkező tevékenység és a jogegy-
ségi munka, emellett az intézmény munkatársai-
nak bemutatásával személyessé, emberközelivé te-
szi a legfőbb bírói fórumot. 2019-ben az Évkönyv 
angol nyelven is megjelent. A kiadványok a hon-
lapon is elérhetők.

Az Évkönyvek mellett a Kúria által szervezett konferenciákról, tu-
dományos tanácskozásokról is jelennek meg tanulmánykötetek, de 
készült már tanulmánygyűjtemény a Kúria közigazgatási szakágában 
ítélkező bírók munkáiból is.

A Kúria és a közösségi média

 A legfőbb bírói fórum nem tart fenn fel-
használói profilokat olyan közösségi olda-
lakon, mint a Facebook, Instagram vagy Twitter. 
Ugyanakkor a Kúriának van saját YouTube csa-
tornája, ahol kisfilmjeit, videóit, konferenciákon 
készített felvételeit teszi közzé.

Mindazonáltal az, hogy a Kúriának nincs saját profilja a különböző 
közösségi oldalakon , nem jelenti azt, hogy ezeken a felületeken egyál-
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talán nincs jelen. Hírportálok, magánszemélyek és egyéb felhasználók 
rendszeresen hoznak létre és kommentálnak Kúriáról szóló bejegyzése-
ket, híreket és cikkeket.

A Kúria nemzetközi kapcsolatai

A magyar bíróságok ma már nem az állam határain belül, elszigetelve 
működő igazságszolgáltatási szervek, ugyanis alkalmazni kötelesek az 
európai uniós jogszabályokat és kihat rájuk a nemzetközi jogfejlődés is. 
Éppen ezért a Kúriának is kiemelten fontos, hogy uniós és nemzetközi 
szakmai kapcsolatokat ápoljon.

A Kúria figyelemmel kíséri más országok legfelsőbb bíróságai, illetve 
a két európai bírósági fórum, az Emberi Jogok Európai Bírósága és 
az Európai Unió Bírósága tevékenységét. A Kúria rendszeresen elemzi 
ezen európai bírósági fórumok döntéseit.

A Kúria és az Európai Unió Bíróságának kapcsolata

Az Európai Unió Bírósága (EUB) kérésre tájékoztatást nyújt a tagállamok 
nemzeti bíróságainak az Európai Unió jogának hatályáról, érvényességé-
ről, így ha a tagállami bíróságoknak nehézségei támadnak az uniós jog-
szabályok értelmezésével kapcsolatban, akkor a luxembourgi testülethez 
fordulhatnak. A Kúria bírái is már számos alkalommal tettek fel kérdést 
az uniós bírósági fórumnak, ezt a szaknyelv úgy hívja, hogy előzetes dön-
téshozatali eljárást kezdeményeztek. Az EUB értelmezése kötelező érvé-
nyű a nemzeti bíróságokra nézve, ugyanakkor az EUB nem jogosult az 
adott ügy eldöntésére, csak az uniós jog értelmezésének segítése a feladata.



188

A Kúria

Mit érdemes tudni az Európai Unió Bíróságáról?
Az EUB (amelyet néha Európai Bíróságnak, illetve Curianak is 
neveznek) az Európai Unió (EU) legmagasabb szintű igazságszol-
gáltatási szerve. A tagállami bíróságokkal, így a Kúriával is együttmű-
ködve biztosítja, hogy az Európai Unió jogát megfelelően alkalmazzák és 
egységesen értelmezzék. Az EUB-nak magyar tagja is van.
Az EU bírósági rendszere két fő szervezetből áll: a Bíróságból és a Tör-
vényszékből.
Az uniós bíróságok székhelye Luxembourgban van, az intézmények-
ben  –  adott esetben tolmácsok, fordítók segítségével  –  több nyelven 
kommunikálnak. Egy-egy bírósági eljárás nyelve az EU bármely hivatalos 
nyelve lehet. Ez azért van, mert az uniós bíróságoknak be kell tartaniuk 
a többnyelvűség elvét, mivel az eljárás nyelvén kell kommunikálniuk 
a felekkel, és biztosítaniuk kell, hogy az ítéleteket megismerjék és 
megértsék a tagállamokban.
Nem szabad azt sem elfelejteni, hogy az uniós jog alkalmazása nem csak 
az uniós bíróságok feladata: azt a tagállamok bíróságainak is alkalmazni-
uk kell. Más szóval az uniós bíróságok és a tagállamok bíróságai együtt 
munkálkodnak az uniós jog egységes alkalmazása és értelmezése érde-
kében.
Az uniós Bíróság munkáját főtanácsnokok segítik, akik pártatlan véle-
ményt nyilvánítanak bizonyos ügyekről, mielőtt azokról döntés születne.
Az EUB-ot ugyanakkor nem szabad összetéveszteni az Emberi Jogok Eu-
rópai Bíróságával (EJEB). Az EJEB nem az EU egyik bírósága, hanem azt 
az Európa Tanács keretében az Emberi Jogok Európai Egyezménye hoz-
ta létre, hogy biztosítsa az ebben az egyezményben és jegyzőkönyveiben 
garantált jogok és szabadságok tiszteletben tartását. Az EJEB által kiala-
kított ítélkezési gyakorlat azonban fontos hatással lehet az uniós jogalkal-
mazásra, mivel az egyezményben garantált alapvető jogok és szabadságok 
egyben az uniós jog alapelvei is.

Miként is működik a kapcsolat a Kúria és az EUB között?

Elsőként talán azt érdemes  áttekinteni, hogy milyen kapcsolatok lé-
teznek a jog területén. Vannak uniós jogszabályok és vannak az adott 
állam, esetünkben Magyarország jogszabályi rendelkezései. Ugyanak-
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kor a magyar jogszabályoknak is harmonizálniuk kell az európai uniós 
joggal. A magyar bíróságok sokszor szembesülnek olyan problémák-
kal, kihívást jelentő és egyúttal európai uniós jogot is érintő kérdések-
kel, amelyekre válaszolniuk kell, annak érdekében, hogy egy jogvitát 
eldöntsenek. Ebben az esetben előzetes döntéshozatali eljárás kereté-
ben a magyar bírók kérdéseket tehetnek fel a luxembourgi bíróságnak.

A megkeresési kérelmek nem csupán a legfőbb bírói fórumtól szár-
mazhatnak, hanem a bírósági rendszer különböző szintjeiről is. A 
magyar bíróságok az elmúlt öt évben több mint 100 ilyen eljárást 
kezdeményeztek. Mindez azt is jelzi, hogy az uniós jog ténylegesen 
„behatolt” a magyar jogalkalmazásba.

Közigazgatási ügy:
A magánszemély erdőtulajdonos felperes által benyújtott Natura 
2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompen-
zációs támogatás iránti kérelmet az elsőfokú hatóság elutasította, majd a 
döntést az alperesként eljárt másodfokú közigazgatási szerv helybenhagy-
ta, mert álláspontjuk szerint nem nyújtható támogatás olyan erdőrész-
letre, amely akár csak részben is állami vagy önkormányzati tulajdonban 
áll. Az elsőfokú bíróság elutasította a felperes keresetét, ezért az ellen 
felülvizsgálati kérelmet terjesztett elő a Kúriához. A felperes álláspontja 
szerint a jogszabályok helyes értelmezéséből az következett, hogy arányo-
san csökkenteni kell a támogatás mértékét az állam tulajdoni hányadának 
megfelelő 0,182 %-kal. A Kúria a per tárgyalását felfüggesztette és előze-
tes döntéshozatali eljárást kezdeményezett az alábbi kérdések feltevésével: 
1) Úgy értelmezendő-e az ügyben alkalmazandó EK rendelet, hogy az 
nem zárja ki a magántulajdonosokat teljes egészében az erdészeti földte-
rületek fenntartható használatát célzó támogatások köréből, ahol a terü-
let részben állami tulajdonban is áll?
2) Amennyiben a támogatás teljes egészében nem kizárt, értelmezhető 
úgy az EK rendelet, hogy az adott terület vonatkozásában a magánsze-
mély erdőgazdálkodót vagy magánszemély tulajdonost a tulajdoni há-
nyad arányában illeti meg a támogatás?
Az EUB döntése szerint az EK rendeletet úgy kell értelmezni, hogy 
amennyiben egy Natura 2000 támogatásra jogosult erdőterület részben 
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állami tulajdonban, részben egy magánszemély tulajdonában van, az 
utóbbi részére nyújtandó támogatás összegének kiszámításakor figyelem-
be kell venni az állami tulajdonban lévő terület nagyságának a magánsze-
mély tulajdonában lévő terület nagyságához viszonyított arányát.
A Kúria az EUB döntése alapján megállapította, hogy a magánszemély 
által benyújtott Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz 
nyújtandó kompenzációs támogatás iránti kérelem nem utasítható el 
azon az alapon, hogy az adott erdőrészleten részben az államnak is van 
tulajdona. A magánszemély részére nyújtandó támogatás összegének ki-
számítása érdekében figyelembe kell venni az ezen állami tulajdonban 
lévő terület nagyságának a magánszemély tulajdonában lévő terület nagy-
ságához viszonyított arányát. Mindezek miatt a Kúria a jogerős ítéletet, 
valamint az alperes határozatát az elsőfokú határozatra is kiterjedően ha-
tályon kívül helyezte és az alperest új lefolytatására kötelezte.

[Kfv.IV.35.498/2015/5.  –  per tárgyalását felfüggesztő és EUB el-
járását kezdeményező végzés; C-315/16.  –  EUB döntés; Kfv.
IV.35.259/2017/3. – Kúria döntése (BH 2017/11/384.]
Munkaügy:
A munkavállaló felperes 2005. július 18-tól köztisztviselőként állt az 
alperes alkalmazásában. A jogviszonya a kormánytisztviselők jogállásá-
ról szóló 2010. évi LVIII. törvény (Ktjv.) alapján kormánytisztviselői 
jogviszonnyá alakult át, amelyet az alperes a Ktjv. 8. § (1) bekezdés b) 
pontja alapján, indokolás nélkül a 2011. május 25-én közölt felmentés-
sel megszüntetett. A felperes a keresetében a felmentés jogellenességének 
megállapítását azért kérte, mert az Alkotmánybíróság a 8/2011. (II.18.) 
AB határozatával 2011. május 31-ével megsemmisítette a Ktjv. 8. § (1) 
bekezdés a) pontját, másrészt a felmentési jog gyakorlása rendeltetéselle-
nes volt. Emiatt a felperes eredeti munkakörébe történő visszahelyezést és 
elmaradt illetményt kért. Az elsőfokon eljárt bíróság ítéletével a keresetet 
elutasította. A döntés indokolásának lényege szerint az AB a Ktjv. 8. § 
(1) bekezdésének b) pontját 2011. május 31. napjával semmisítette meg, 
ezért a jogszabály a felmentés felperessel való közléskor (2011. május 25.) 
hatályos volt, az nem jogellenes. A felperes fellebbezése folytán eljárt má-
sodfokú bíróság ítéletével az elsőfokú ítéletet helybenhagyta. A jogerős 
ítélet ellen a felperes terjesztett elő felülvizsgálati kérelmet a Kúriához. 
A felperes a jogi érvelését  –  egyebek mellett  –  az Alapjogi Charta 30. 
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cikkében lévő védelemre, és a 47. cikkben foglaltakra alapozta. A Kúria 
a per tárgyalását felfüggesztette és előzetes döntéshozatali eljárást kezde-
ményezett az alábbi kérdésekben:
1) Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 30. cikkét úgy kell-e értel-
mezni, hogy ennek az indokolatlan elbocsátás elleni védelemre vonat-
kozó rendelkezése arra tekintet nélkül alkalmazandó, hogy a tagállam a 
Módosított Európai Szociális Charta 24. cikkét nem ismerte el magára 
nézve kötelezőnek?
2) Ha igen, az Európai Unió Alapjogi Chartájának 30. cikkét úgy kell-e 
értelmezni, hogy az „indokolatlan elbocsátás” fogalmával megegyező az a 
tagállami rendelkezés, amely szerint a kormánytisztviselő felmentésekor 
nem kell vele közölni a döntés indokát?
3) Az Európai Unió Alapjogi Chartája 30. cikkének „az uniós joggal, va-
lamint a nemzeti szabályokkal és gyakorlattal összhangban” szövegrészét 
úgy kell-e értelmezni, hogy tagállam jogszabállyal meghatározhat olyan 
kivételes személyi kört, akik jogviszonya megszüntetésénél nem kell al-
kalmazni a 30. cikket?
4) Az 1-3. számig feltett kérdések függvényében az Európai Unió Alapjo-
gi Chartája 51. cikkének (1) bekezdését kormánytisztviselőre vonatkozó-
an úgy kell-e értelmezni, hogy a 30. cikkel ellentétes tagállami szabályo-
zást a tagállami bíróságnak figyelmen kívül kell hagyni?
Az EUB megállapította, hogy nem rendelkezik hatáskörrel a szóban for-
gó ügyben, mivel a jogi helyzet nem tartozik az uniós jog alkalmazási 
körébe. A döntést követően a Kúria megállapította, hogy a felülvizsgálati 
kérelemnek az Alapjogi Chartával és más uniós jogszabályokkal összefüg-
gő érvelése nem képezheti a felülvizsgálati eljárás tárgyát, mivel a Ktjv. 
megalkotásával Magyarország nem az Unió jogát hajtotta végre [végzés 
13; Az Európai Unióról és az Európai Unió Működéséről Szóló Szerző-
dés 19. cikk (1) bekezdés, (3) bekezdés b) pont]. Ezért az Alapjogi Charta 
és az „Európai Unió joga” megsértése címén a felmentés jogellenessége 
nem állapítható meg. A Kúria a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta.
(Mfv.I.10.072/2013/6.  –  per tárgyalását felfüggesztő és EUB 
eljárását kezdeményező végzés; C-332/13  –  EUB döntés; 
Mfv.I.10.078/2014/2. – Kúria döntése)

Időközben a bíróságok azzal is szembesültek, hogy fontos lenne mi-
nél jobban átlátniuk azt, hogy milyen kérdésekre adott már választ az 



192

A Kúria

EUB. Éppen ezért az EUB, valamint az uniós tagállami legfelsőbb 
bíróságok és alkotmánybíróságok elnökei kezdeményezésére 2018-
ban létrejött egy új intranetes  –  nem internetes, azaz, amely nem 
a világhálón érhető el, hanem a hálózat tagjai által közösen hasz-
nált felület – platform, az Európai Unió Bírósági Hálózata. A portál 
első menüpontja az előzetes döntéshozatali eljárásokhoz kapcsolódó 
egyes bírósági dokumentumokat és azok hivatalos uniós nyelvek-
re lefordított változatait tartalmazza. Az intranetes portál második 
menüpontja azokat az uniós jog alkalmazása szempontjából érdekes 
vagy jelentős nemzeti bírósági döntéseket gyűjti össze, amelyek meg-
hozatalát nem előzte meg az EUB előzetes döntéshozatali eljárása. 
Mindezek elősegítik a tagállami bíróságok uniós jogalkalmazásának 
egységesítését.

Eközben a Kúrián is dolgoznak olyan szakemberek, akik az európai 
jog hazai ítélkezésben való érvényesülését segítik. Ők a Kúria európai 
jogi szaktanácsadói. Tevékenységüket a 2013-ban megalakult Euró-
pai Jogi Szaktanácsadói Hálózat keretében fejtik ki. A Kúria európai 
jogi szaktanácsadói a Kúria bírói közül kerülnek ki, speciális utasítás-
ban rögzített feladataikat (pl. az EU jogának alkalmazásával, az EUB 
és az EJEB joggyakorlatával kapcsolatos tanácsadás, szakmai anyagok 
készítése és véleményezése, közérdekű információk megosztása) napi 
bírói munkájuk mellett látják el.

Az Emberi Jogok Európai Bíróságáról (EJEB)

Az EJEB, amelynek székhelye a franciaországi Strasbourgban van, 
az Emberi Jogok Európai Egyezménye betartásának felügyeletére 
létrehozott bíróság. Az egyezményt 1950-ben kötötték. Az Európa 
Tanács – amely szintén nem európai uniós szervezet – egyezményé-
nek az Európa Tanács mind a 47 jelenlegi tagja részese. Hasonlóan az 
EUB-hoz, a strasbourgi testületnek is van magyar tagja.

Az Emberi Jogok Európai Egyezménye védi többek között az élethez 
való jogot, a tisztességes bírósági eljáráshoz való jogot, a magán- és 
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családi élet tiszteletben tartásához való jogot, a véleménynyilvánítás 
szabadságát, a gondolat, lelkiismeret és vallás szabadságát. Ha va-
lakit sérelem ér egyezményes jogaiban, akkor a rendelkezésére álló, 
hatékony jogorvoslatok (pl. hazai bíróságokhoz fordulás) kimeríté-
sét követően az EJEB-hez fordulhat. Kérelmet, panaszt akár magyar 
nyelven is lehet Strasbourgba küldeni. Kérelmet az EJEB-hez az 
egyezményben részes állam (azaz az Európa Tanács valamennyi tag-
állama) és olyan magánszemélyek vagy magánszemélyek csoportjai 
nyújthatnak be, akik az egyezményben és annak jegyzőkönyveiben 
rögzített jogaik megsértését panaszolják.

A Kúria nemzetközi kapcsolatai bírósági szervezetekkel

A Kúria részt vesz számos nemzetközi bírósági szervezet munkájában, 
többek között az alábbi nemzetközi tagsággal rendelkező szervezetek 
tevékenységében működik közre:

• Az Európai Unió Legfelsőbb Bírósági Elnökeinek Hálózata
• Közigazgatási Legfelsőbb Bíróságok Nemzetközi Egyesülete
• Az Európai Unió Közigazgatási Legfelsőbb Bíróságai és Államta-

nácsai Egyesülete
• Európai Jogi Intézet

A Kúria ezen túlmenően rendszeresen küld bírókat külföldi rendezvé-
nyekre, a nemzetközi szervezetek által cserebíróknak szervezett progra-
mok keretében pedig külföldi bírókat fogad konzultációra, tapasztalat-
cserére. A Kúria munkatársai minden évben részt vesznek nemzetközi 
bírósági szakmai rendezvényeken, tanulmányutakon. A Kúria elnöke 
és bírái számtalan nemzetközi konferencián tartanak előadásokat.

A Kúria rendszeresen tájékoztatja nemzetközi partnereit a magyar ítél-
kezési gyakorlatról, illetve megkeresi a partnerbíróságokat annak érde-
kében, hogy más nemzeti jogalkalmazási gyakorlatot is megismerjen 
vagy egy bonyolultabb jogkérdéssel kapcsolatban konzultáljon.
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A külföldi partnerekkel folytatott kap-
csolattartás egyik legfontosabb eszköze a 
Kúria angol nyelvű honlapja.

 
 

A Kúria azonban nemcsak kiküldött munkatársain keresztül vesz részt 
a nemzetközi együttműködésben, hanem maga is aktívan szervez 
nemzetközi rendezvényeket, nemzetközi találkozókat, konferenciákat.

A Kúria a világ számos országának legfelsőbb bíróságával alakított ki 
vagy ápol jó partnerséget. Elmélyítette kapcsolatait többek között a 
német legfelsőbb bíróságokkal, a francia, a montenegrói, a lengyel, 
a lett és a litván legfelsőbb bírósággal, valamint az Európán kívüli 
legfelsőbb bíróságok fórumai közül a vietnámi, a délkoreai és a kínai 
legfelsőbb bírósággal. A Kúria emellett valamennyi szomszédos ország 
legfelsőbb bíróságával szoros nemzetközi szakmai partnerséget ápol.

A nemzetközi együttműködésnek szá-
mos kézzelfogható eredménye is van. 
Így például 2017-ben elkészült egy hasz-
nos útmutató az európai uniós legfelsőbb 
bíróságok igazgatásának megkönnyítése érde-
kében. A szakmai segédlet a „Legfelsőbb bíró-
ságok mint a bírósági rendszerek hatékonyságá-
nak garanciái az Európai Unióban” elnevezésű 

projekt keretében jött létre. A programban részt vett a lett, a litván és a 
spanyol legfelsőbb bíróság, a Kúria, az Antwerpeni Egyetem és a Ljubl-
janai Egyetem. Az útmutató olyan problémák megoldásában segít, mint 
hogyan lehet átláthatóbb a bíróság működése, miként csökkenthető az 
ügyhátralék, hogyan lehet hatékonyan ügyeket elosztani a bírói tanácsok 
között és milyen módon tudnak a bíróságok megfelelően kommunikálni 
a nyilvánossággal. 
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2016-ban a Kúria csatlakozott a Felsőbb Bíróságok Hálózatához, ame-
lyet az EJEB hozott létre annak érdekében, hogy az Európa Tanács 
tagállamainak legfelsőbb bíróságaitól és alkotmánybíróságaitól gyors 
és pontos információt kaphasson az európai kontinensen felmerülő 
emberi jogi kérdésekre adott válaszokról. A Kúria 2018-tól ugyancsak 
részese az Európai Unió Bírósági Hálózata platformjának, amely fent 
részletesen már bemutatásra került és amelynek keretében az EUB tel-
jesebb tájékoztatást nyújt a hálózathoz csatlakozó bíróságok részére az 
európai uniós jogalkalmazás egyes kérdéseiről.

Felhasznált források:

A Kúria 2020. évi, módosított középtávú intézményi stratégiája, 
kézirat
Antwerpeni Egyetem, Ljubljanai Egyetem, Lettország Legfelsőbb Bí-
rósága, Litvánia Legfelsőbb Bírósága, Spanyolország Legfelsőbb Bí-
rósága, a magyar Kúria: Legjobb gyakorlatok: Útmutató a legfelsőbb 
bíróságok ügyviteléhez, 2017 
https://kuria-birosag.hu/hu/allami-projektek-sajtokozl/el-
keszult-az-europai-unios-legfelsobb-birosagok-igazgatasahoz-keszitett 
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9. A JÖVŐ TECHNOLÓGIÁI 
A KÚRIÁN

 

Informatika a bíróságokon (múlt – jelen – jövő)
Az ügyfelek szolgálatában (ügyfélbarát megoldások)
E-perek, e-Akták, digitalizáció
Dönthet-e bíró helyett robot? – Mesterséges intelligencia az ítél-
kezésben?

Ma már szinte nincs is olyan gazdasági tevékenység és államhatalmi, 
közszolgáltatási terület, ahol ne alkalmaznák a műszaki-technológiai 
fejlődés eredményeit, és amelyre ne lenne hatással kiváltképpen az 
informatika rohamos fejlődése. Felvillantva a múlt mára elavult esz-
közparkját és munkamódszereit, bemutatva a jelen állapotokat és kihí-
vásait, fejezetünk további részében a mesterséges intelligencia megke-
rülhetetlen kérdésével foglalkozunk: felválthatja-e, helyettesítheti-e az 
„ember-bírót” a sok tekintetben tökéletesebb (?) „robot-bíró”?

 
Informatika a bíróságokon (múlt – jelen – jövő)

Évtizedekkel ezelőtt a mai kúriai bírók és munkatársaik nagy része a 
jelenben már elképzelhetetlen technikai körülmények között kezdte 
munkáját. Hol volt még internet, hangalapú leíró eszköz, távmeghall-
gatás Via video rendszeren, Skype megbeszélés és hasonlók?

A bírósági munka évszázadokig hagyományosan papíralapú volt 
(nagyrészt még ma is az). A jegyzőkönyvek, határozatok klasszikus író-
gépeken készültek (ahol az elütések javítására is csak igen korlátozottan 
volt mód, nemhogy a szöveg szerkesztésére). A bírósági nyilvántartá-
sok (lajstrom, iktatókönyv, névmutató stb.) vezetése kézzel történt. 
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Minden eljárási mozzanat papíron zajlott az ügyfelek és a bíróság, va-
lamint az egyes bíróságok között is. 

Ez ma már nem felelne meg a XXI. 
századi társadalmi elvárásoknak és 
az időszerűségi követelményeknek 
sem, ugyanakkor a bírók és az ő 
munkájukat segítő igazságügyi al-
kalmazottak részéről is már régóta 
egyre nagyobb igény mutatkozik a 
modern, a feladatok elvégzését meg-
könnyítő új eszközök használatára.

Az elmúlt évtizedekben fokozatossá vált az informatikai eszközök 
és technológiák térnyerése a bíróságok, így a Kúria munkájában is. 
Ezt számos jogszabályi rendelkezés is szükségessé tette, így például az 
elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény (Eat.), amely 
az e-aláírásokról szóló 1999/93/EK irányelvnek való megfelelést szol-
gálta. Ez a törvény több, a bíróságok eljárását szabályozó jogszabály 
módosítását is maga után vonta. Később a 2015. évi E-ügyintézési 
törvény számos területen tette nélkülözhetetlenné az elektronikus alá-
írások alkalmazását.

A világ számos bíróságán ma már minden elektronikusan zajlik. 
A felek csak elektronikusan nyújtanak be dokumentumokat és a 
bíróság is mindent digitálisan kezel, a bírók csak számítógépeken 
dolgoznak. Németországban például a stuttgarti munkaügyi bíróság volt 
az első olyan német bíróság, amelyik papíralapú akták nélkül dolgozott. 
Nem sokkal ezután a hamburgi pénzügyi bíróság is követte a példát.

A magyar bírósági szervezetben egy 2000-ben elfogadott kormányha-
tározat alapján a cégbíróságokon a cégügyek intézése, a cégeljárás volt 
az a szakterület, ahol meg lehetett és kellett kezdeni az elektronikus 
úton történő ügyintézés bevezetését.
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Az első mérföldkő a korabeli Cégtörvény 2003. évi átfogó módosítása 
volt, amely megteremtette a cégiratok elektronikus úton való megis-
merésének lehetőségét. Ez óriási fejlődést indított el, amely nemcsak a 
bíróságok, hanem a cégügyek ügyfelei és jogi képviselői (ügyvédi iro-
dák) számára is jelentősen könnyítette és egyszerűsítette az ügyintézést. 

Első lépcsőben – még csak választható, nem kötelező formában –  a 
kft.-k és a részvénytársaságok részére vált lehetővé a cégbejegyzés irán-
ti kérelem és mellékletei elektronikus benyújtása a cégbíróságokhoz. 
2005-től az elektronikus cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárás so-
rán az elektronikus okiratokat ún. minősített elektronikus aláírással és 
időbélyegzővel kellett ellátni. 2006-tól valamennyi gazdasági társaság 
részére lehetővé vált az említett eljárások elektronikus úton történő 
lefolytatása. Ennek alapvető gazdasági és társadalmi célja az volt, hogy 
a cégalapítások és változásbejegyzések gyorsabbak, egyszerűbbek legye-
nek, és a cégekre a lehető legkevesebb adminisztratív teher háruljon. 
Az elektronikus cégeljárás 2008. július 1-jétől kizárólagossá vált.

A bírósági eljárások közül sokáig kizárólag a cégeljárásban volt kötelező 
az elektronikus út alkalmazása. Az évente több százezer peres és nem-
peres eljárás azonban még mindig papíralapon zajlott. Ez lassú, időigé-
nyes, a hatékonyság és az időszerű ítélkezés ellen ható munkavégzéssel 
járt, mellesleg – az óriási mennyiségű papír felhasználás miatt – kör-
nyezetbarátnak sem volt mondható.

Az elektronikus aláírási jog kezdeti lépéseitől többlépcsős folyamat 
vezetett a bírósági eljárásokban  –  ezen belül a polgári peres eljárás-
ban – mára általánossá vált, sőt sok esetben kizárólagosan és kötelezően 
alkalmazandó elektronikus kapcsolattartáshoz. Eleinte, a 2010-es évek 
első felében ezen a területen is csupán lehetőség volt a beadványok 
elektronikus úton történő benyújtása, majd több 2015. évi törvény 
rendelkezésének eredményeképpen 2016. július 1-jétől a belföldi szék-
hellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek és a jogi képviselővel eljáró 
felek számára kötelezővé vált az elektronikus kapcsolattartás.
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Ugyanezen időponttól a törvény számos eljárástípusban (például fi-
zetési meghagyásos eljárásokban, közigazgatási határozatok bírósági 
felülvizsgálata iránti perekben, a jegyző előtt indult birtokvédelmi pe-
rekben stb.) vezette be kötelező jelleggel a kapcsolattartás ezen módját, 
és ezzel párhuzamosan a bíróságok egymás közötti és a közigazgatási 
szervekkel, illetve más hatóságokkal történő elektronikus kommuniká-
cióját is kötelezővé tette.

Mindez természetesen az informatikai eszközök, technológiák, és a bí-
rók, igazságügyi alkalmazottak informatikai ismereteinek folyamatos 
és jelentős bővítését tette szükségessé.

Az eddig bemutatott fejlődés azonban még csak az ügyfelek (jogi kép-
viselőik) által a bíróságokhoz előterjesztendő beadványok benyújtását, 
illetve a bíróság által az ügyfelekhez (jogi képviselőikhez) megkülden-
dő bírósági iratok (jegyzőkönyvek, határozatok) eljuttatását terelte át a 
hagyományos postai, papíralapú kézbesítésről az elektronikus kommu-
nikációs csatornákra. Úgy is mondhatjuk: csak az „input” és „output” 
oldal vált elektronikussá, ám ez nem jelentette magának a közbeékelt 
bírósági eljárásnak az elektronikussá válását, azaz digitalizációját is. 
Erre egészen 2020. január 1-jéig kellett várni. Addig – ha csökkenő 
mértékben is – a bíróságokon maradtak a papírhegyek.

Az elmúlt években azonban jelentős fejlesztésekre került sor a bírósá-
gokon az ügyek egyszerűsítése, gyorsítása érdekében.

Az ügyfelek szolgálatában (ügyfélbarát megoldások)

A bíróságokon –  így a Kúrián –  zajló informatikai fejlesztések soha 
nem öncélúak. Lényegük az ügyfelek számára a bíróságokhoz, ezáltal 
az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés minél egyszerűbb, gyorsabb, 
hatékonyabb és gazdaságosabb biztosítása. Ennek kiemelkedően fon-
tos része az előző címben bemutatott, az ügyfelek és a bíróságok kö-
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zötti elektronikus kommunikáció, amely természetesen az ellenérdekű 
ügyfelek (jogi képviselők) egymás közötti információ-áramoltatását 
(beadványaik, peres irataik egymásnak való elektronikus megküldését) 
is lényegesen könnyíti. Összességében már ezek a lépések is rövidítik és 
egyszerűsítik az eljárást.

Az egyes eljárásokhoz kapcsolódóan a feleknek számos kötelezettsé-
gük van, amelyek segítése érdekében az elmúlt években a bíróságokon 
több, jelentős informatikai fejlesztés történt. 

A bírósági eljárás megindításakor a feleknek le kell róniuk az eljárási il-
letéket, amit a korábbiakban hagyományosan illetékbélyeg formájában 
(illetve más módokon) fizettek meg. Az elektronikus kapcsolattartás 
esetén ezek a formák részben nem járhatók (az illetékbélyeget nincs 
hova ragasztani), részben csak bizonyos feltételek (például meghatáro-
zott összeget meghaladó illeték) fennállta esetén alkalmazhatók. 

Az elektronikus kézbesítési rendszer azonban lehetővé teszi, hogy az 
ügyfelek az illetékfizetési kötelezettségüket elektronikus úton teljesít-
hessék. Ez az Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszer (EFER) al-
kalmazásával történik, amelynek használatával az ügyfél – a megfelelő 
űrlap Ügyfélkapun, Cégkapun vagy Hivatali kapun történt beküldését 
követően – automatikusan átirányításra kerül az Igazságügyi Fizetési 
Portálra, amelyen teljesítheti a konkrét tranzakciót. Így néhány kattin-
tással eleget tehet illetékfizetési kötelezettségének.

Emellett az ügyfeleknek az egyes eljárások időtartama alatt – az adott 
ügy aktuális állásától függően – folyamatosan eleget kell tenniük eljá-
rásjogi kötelezettségeiknek. Ezekkel kapcsolatban célszerű, ha mielőbb 
értesülnek egyes történésekről (például megérkezett-e a szakvélemény, 
az ellenérdekű fél fellebbezett-e stb.) Ezt a célt szolgálja a Bírósági 
Elektronikus Tájékoztató és Figyelmeztető Rendszer (BETFR), amely-
nek segítségével a regisztráló ügyfelek, jogi képviselők betekinthetnek 
az ügy alapadataiba, SMS és e-mail üzenetben tájékoztatást kaphatnak 
a fontosabb eljárási cselekményekről.
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Az Üzemzavar naptár ismerete elengedhetetlen a jogi képviselők szá-
mára, mert ennek az alkalmazásnak a segítségével folyamatos és idősze-
rű tájékoztatást érhetnek el az elektronikus kapcsolattartást biztosító 
rendszerek karbantartásáról, üzemkieséséről. Ezek az események, illet-
ve időtartamok a felek szempontjából kiemelkedő jelentőséggel bírnak 
az eljárási határidők számítása és betartása szempontjából (például a 
jogorvoslati kérelmek, fellebbezések, felülvizsgálati kérelmek előter-
jesztésénél).

Hasznos szolgáltatás a Csődbetekintő Portál, amely a Csődtörvény 
szerinti meghatározott igazolás kiállítása iránti kérelmek elektronikus 
ügyintézését teszi lehetővé.

A Pertartam-kalkulátor azt mutatja meg, hogy egy adott bíróság egyes 
ügytípusokat átlagosan mennyi idő alatt intéz el, s ezáltal a felek el-
dönthetik, hogy a per időszerűbb intézését biztosító melyik illetékes 
bíróságnál indítanak pert.

Az E-panasz alkalmazás útján pedig az ügyfelek az esetleges igazgatási 
értelemben vett panaszaikat nyújthatják be elektronikus úton, időkor-
lát nélkül.

Ezek az informatikai fejlesztések ma már ügyfélbarát módon teszik 
lehetővé, hogy az ügyfelek egy adott eljáráshoz kapcsolódóan számos 
lépést ezeken a felületeken tehessenek meg, illetve bizonyos informá-
ciókhoz ilyen módon juthassanak hozzá. Nem kell tehát a bíróságok 
ügyfélfogadó irodáiban – adott esetben hosszas várakozás után – sze-
mélyesen érdeklődniük ügyük aktuális állása felől, mert a szükséges 
információkhoz egyszerűbben is hozzájuthatnak az elektronikus csa-
tornákon.

Ugyancsak az eljárások minél gyorsabb és akadálymentesebb lefolytatá-
sát segíti a polgári és a büntetőeljárásokban egyaránt alkalmazható Via 
video rendszer, amely a felek, más perbeli személyek, tanúk, szakértők 
távmeghallgatását, valamint a kép- és hangrögzítést teszi lehetővé.
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Ez a rendszer alkalmas az eljárásokban esetenként óhatatlanul érintett 
gyermekek és fiatalkorúak, valamint a védett személyek biztonságá-
nak garantálására, emellett csökkenti az állampolgárok bíróság előtti 
megjelenésével összefüggésben felmerülő időt és költségeket (például a 
tárgyalás helyétől távol lakó személyek esetén).

Lehetővé teszi továbbá az idős koruk, egészségi állapotuk miatt a tár-
gyaláson megjelenni nem tudó személyek meghallgatását, illetve a 
büntetésvégrehajtási intézetekben fogva tartott személyek utaztatásával 
kapcsolatban felmerülő biztonsági kockázat kizárását és az ezzel kap-
csolatos költségek minimalizálását.

A hazai bíróságok ennek a rend-
szernek a segítségével külföldi bíró-
ságokkal és nemzetközi igazságügyi 
szervekkel is kapcsolatba léphetnek. 
Emellett alkalmas bírósági értekez-
letek, oktatások, videókonferenciák 
megtartására is.

Az elmúlt években kiépített rendszer 
indokoltságát és hasznát a 2020. évi 
koronavírus-járvány messzemenőkig 
igazolta, hiszen alkalmazásával mini-
malizálható volt az ügyfelek egymás 
közötti, és a bíróságokkal való köz-
vetlen érintkezése.

E-perek, e-Akták, digitalizáció

A múltbéli viszonyokkal kapcsolatban az előző fejezetekben írtakhoz 
képest ma már nemcsak az ügyfelek és a bíróságok közötti kapcsolat-
tartás, hanem maga a teljes eljárás is fokozatosan digitalizált formát ölt.
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E fejlődés során kiemelkedő mérföldkő 2020. január 1-je, az OBH ál-
tal fejlesztett Digitális Bíróság Projekt alkalmazásának kezdete, mert az 
ezt követően indult elsőfokú peres eljárásokban a bíróságok az ügyek 
teljes anyagát digitalizálják, így a peranyag a hozzáférésre jogosultak 
számára elektronikus úton a maga egészében megtekinthetővé válik. 
Ezzel együtt a bíróságok munkavégzése is jelentősen átalakul, és még 
fontosabbá válik az informatikai rendszerek és a személyes adatok biz-
tonságának garantálása.

Mindez persze időben hosszú, többéves folyamat, és megvalósulása csak 
„felmenő rendszerben” lehetséges. A változás azonban megkezdődött.

Mit jelent ez az ügyfelek oldaláról nézve? (Ideértve természetesen a jogi 
képviselőiket is.) Az ügyfelek a projekt keretében kifejlesztett Ügyfél 
Iratbetekintő Rendszer (ÜIR) segítségével – megfelelő és biztonságos 
ügyfélazonosítást követően – az eljárási pozíciójuknak megfelelő ira-
tokat

• elektronikus formában (ún. e-Akta),
• online, azaz földrajzi értelemben bárhonnan,
• a hét minden napján,
• a nap 24 órájában
• ingyenesen megtekinthetik,
   azaz nincsenek kötve 
• a bírósági ügyfélfogadó irodák, ügyfélcentrumok nyitvatartásához, 
• bármiféle térbeli körülményhez vagy
• időbeli kerethez.

Az iratokat kényelmesen, a nekik legmegfelelőbb időpontban, akár 
otthonukból tekinthetik meg.

Hasonlóképpen kereshetnek a Bírósági Határozatok Gyűjteményében 
(BHGY) a bíróságok által ide feltöltött, anonimizált határozatok kö-
zött és érhetik el a már említett BETFR funkciókat és az eljárási Per-
tartam-kalkulátort.
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Természetesen annak sincs akadálya, hogy a külső (otthoni) elérés-
sel (számítógép, internet, informatikai ismeretek hiányában) nem 
rendelkező ügyfelek a bíróságok ügyfélfogadó irodáiban, ügyfélcent-
rumaiban személyesen tekinthessenek be az e-Aktába. Erre szolgál a 
Lajstrom irodai Iratbetekintő Rendszer (LIR).

A digitalizáció a belső bírósági munkafolyamatokat is átalakítja. 

Ennek példája a hazai bíróságokon, köztük a Kúrián is egyre széle-
sebb körben alkalmazott beszédfelismerő (Globalspeach) rendszer, 
amely – megfelelő bevezetési időszakot követően – a hagyományos és 
időt rabló szövegleíró munkafeladatok jelentős részét képes kiváltani. 
Ezáltal hozzájárul ahhoz, hogy az érintett munkatársak a felszabaduló 
munkaidejüket más, érdemi feladatok ellátására fordíthassák. 

Míg évtizedekkel ezelőtt a bírók először közvetlenül (hangfelvétel 
nélkül) diktálták a gépíróknak a jegyzőkönyveket és a határozatokat, 
később pedig kazettára, majd digitális diktafonba mondták ezeket, az 
új alkalmazás mindezt feleslegessé teszi, mert a diktált szöveget felis-
merve, rögtön írásbeli formába alakítja át, amely ezután korrigálható, 
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szerkeszthető. Fontos ugyanakkor megjegyezni, hogy a beszédfelis-
merő rendszerek nem feltétlenül gyorsítják meg mindenki számára a 
munkát. Tapasztalat mutatja, hogy az élőbeszéden alapuló kommuni-
káció jelentősége csökken, és egyre nagyobb teret nyer az elektronikus 
felületeken végbemenő írásbeliség, például: Messenger, Viber, SMS, 
közösségi oldalak. Emiatt már fiatal jogászok között is gyakori, hogy 
gyorsabban írnak meg egy szöveget számítógépen, mint ha azt egy 
szoftvernek diktálnák.

Az új alkalmazások terén a 2020-as év bizonyult az első igazi 
„éles tesztnek”, amikor a koronavírus-járvány okozta veszélyhely-
zet a bíróságokat is új kihívások elé állította. Bebizonyosodott, hogy 
egy ilyen vis major helyzetben is milyen nagy segítséget tud jelenteni 
a munkavégzésben a technika. A bíróságoknak megoldást kellett talál-
niuk a dolgozók otthoni munkavégzésére (home office), a távmunkára. 
Az ügyfelekkel kapcsolatban pedig, mivel időlegesen rendkívüli ítélkezési 
szünetet rendelt el a kormány, az ügyfélfogadás szünetelt, át kellett térni 
az ügyintézés elektronikus változatára, offline-ból az online érintkezésre. 
Szinte egyik napról a másikra kellett megoldani a tárgyalások távmeg-
hallgatással történő lebonyolítását azokban az ügyekben, amelyekben az 
mellőzhetetlen volt. Ahogyan az ügyfelek, úgy a bírók közötti személyes 
kapcsolatot is a legszükségesebb minimumra igyekeztek csökkenteni, 
ezért a tanácsülések, a bírák közötti szakmai megbeszélések is többnyire 
videókonferenciákon zajlottak. Egyszerre kellett a technikai feltételeket 
biztosítani, a szoftvereket beüzemelni – és maguknak a bíráknak is minél 
gyorsabban megtanulni és használni az új programokat. Elmondható, 
hogy a Kúria sikeresen vette az akadályt, hiszen az ügyek, akták nem tor-
lódtak fel, a perek és ügyek befejezésében nem történt jelentős változás. 
Emellett a Kúria vezetői több értekezletet, az egyes kollégiumok – ép-
pen a veszélyhelyzettel összefüggő ítélkezési feladatokkal összefüggés-
ben – több kollégiumi ülést is tartottak, sőt, 2020. május 25-én a Kúria 
történetében először, mintegy 85 fő részvételével Skype-on tartották meg 
a legfőbb bírói fórum Teljes Ülését.

Mindez azonban még a közelében sincs mindannak a jövőbeni tech-
nikai, technológiai fejlődésnek, amely a mesterséges intelligencia, a 
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robotizáció fejlődésével ma még alig-alig sejthető lehetőségeket rejt 
magában az ítélkező és az azt kiszolgáló munka terén. Erről szól a kö-
vetkező fejezet.

Dönthet-e bíró helyett robot? – Mesterséges 
intelligencia az ítélkezésben

Először is tisztázzuk magát a fogalmat, azt, hogy mit is nevezünk mes-
terséges intelligenciának. 

Röviden: mesterséges intelligenciának (MI vagy AI – az angol Artificial 
Intelligence-ből) intelligens viselkedésre utaló rendszereket nevezünk, 
amelyek meghatározott célok elérése érdekében elemzik a környezetü-
ket és intézkedéseket hajtanak végre. A fogalmat elsősorban a számítás-
technikával hozzuk kapcsolatba. A MI-án alapuló rendszerek lehetnek 
szoftveralapúak (pl. képelemző szoftverek, hang-és arcfelismerő rend-
szerek) és beépíthetők hardver eszközökbe is (pl. drónokba). 

A mesterséges intelligencia kutatása mára olyan tudományággá vált, 
amely a valós életbeli problémákra igyekszik megoldásokat nyújtani. A 
technológia fejlődése mögött mindig valamilyen valós társadalmi igény 
húzódik meg. Napjainkban a mesterséges intelligencia-rendszereket el-
terjedten használják a gazdaság- és orvostudományban, a tervezésben, 
a katonaságnál, számítógépes programokban és videójátékokban, de 
az online szövegírásban is. Az automatizáció segítségével csökkenthető 
a munka egyes részeire fordított idő, valamint a költségek is. A mun-
kafolyamatokat automatizáló (robotizáló) szoftverek emberi tevékeny-
ségeket imitálnak, szabályozott és felügyelt működésűek, folyamatos 
működést tesznek lehetővé minimális hibázási lehetőséggel.

A múlt század közepén nemcsak a Nyugat-Európában a fiatalok elkép-
zeléseit érvényre juttatni kívánó ’68-as diáklázadás, vagy Amerikában a 
hatalmas „lázadó fiatalság” zenei fesztiváljai zajlottak, hanem az infor-
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matika robbanásszerű fejlődése is. 1975. április 4-én Bill Gates és kollégái 
életre hívták a Microsoftot. 

Ami akkor csodának számított: mára történelem. Napjainkban a biomet-
rikus adatrögzítés (pl. a munkahelyeken az ujjlenyomat- vagy íriszazono-
sításon alapuló beléptetőrendszer mint a modern munkaidő nyilvántartási 
eszköze), a robotautók, a drónok, a „felhőben” történő adattárolás és a 
mesterséges intelligencia jelenti a fejlődést. 

Az igazságszolgáltatással kapcsolatban a 21. század egyik izgalmas, elméleti 
vitákat is kiváltó kérdése – amely még igen távolinak tűnhet, de a technika 
rohamos fejlődése okán mégsem elhanyagolható – az, hogy átvehetik-e 
robotok, programok, alkalmazások a bíró szerepét a döntések meghozata-
lában, illetve az ügyvédek feladatainak egy részét (például a sokszor sablo-
nos, nyomtatványokon alapuló okiratszerkesztést, mondjuk egy adásvételi 
szerződés esetében). Vagyis a kérdés az, hogy milyen hatással lesz a mester-
séges intelligencia a bírói és általában a jogászi munkára és magára a jogra? 

A European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ) által 2018-ban 
elfogadott Chartája szerint az MI segítheti a jogászi munkát, gyorsabbá és 
hatékonyabbá teheti azt.1

A jogalkalmazók ma már részben alkalmazzák az MI nyújtotta lehetőségeket, 
gondoljunk csak az online vitarendezésre, az okiratszerkesztésre, a 
beadványok elektronikus úton való benyújtására. 

Az adattartalmak felhalmozódásával, a kereső algoritmusokkal és az előre 
megírt lekérdezésekkel már számítógépes úton előállíthatók összefüggések, 
és ez felveti annak a lehetőségét is, hogy a számítástechnikában úgyneve-
zett bírói profilok kialakítására kerüljön sor. Az informatika segítségével 
lemodellezhető, hogy mely tanács mely pertípusban milyen joggyakorla-
tot folytat, milyen jogértelmezést alkalmaz, vagyis, hogy bizonyos típu-
sú ügyek esetén milyen bírói döntés várható. Az MI az addig meghozott 
döntésekben felfedezett egyezőségekből kiindulva jósolja meg az ügyek 
kimenetelét.
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Argentínában például az ügyészségen és a bíróságokon már hasz-
nálnak egy olyan applikációt (Prometea) is, amely nemcsak bíró-
sági iratok, beadványok elkészítésére képes, hanem bírói döntése-
ket is „meg tud hozni”. Az MI alapú program 2016–2017 között 
született 2000 döntésből tanult. Természetesen a bíróé a döntő szó, de 
a statisztikák szerint a bírók 33-ból 33 esetben elfogadták az applikáció 
döntését. 

Felmerül a kérdés, hogy egy idő után átvehetik-e a gépek az emberek 
helyett az ítélkezés feladatát. Illetve kérdés az is, ki akarja azt, hogy 
robotok döntsenek a bírók helyett a jogvitákban, bírósági eljárások-
ban. Ha ez bekövetkezne, ha a gépek ítélkeznének, akkor mi lenne az 
egyéni elbírálásokkal? Hogyan viselnék el az emberek, ha algoritmu-
sok alapján dőlnének el peres ügyeik? Elfogadható-e egy ilyen módon 
meghozott döntés?

Gondoskodni kell arról, hogy a mesterséges intelligencia megbízható 
legyen (kibervédelem, adatvédelem, felügyelet, megbízhatóság, átlát-
hatóság). A megbízhatóság terén a jognak ugyanolyan szerepe van, 
mint az etikai elveknek. Ilyen elv például az emberi autonómia és mél-
tányosság tiszteletben tartása. 

A magyar jogban természetesen ma is vannak olyan jogterületek, ahol 
automatikus döntéshozatali eljárás történik – ilyen például a gyorshaj-
tásért kapott csekk –, viszont a bírói kontroll és a személyes döntésho-
zatal minden esetben biztosított az állampolgárok számára. Vagyis, ha 
az állampolgár nem ért egyet a rá kiszabott büntetéssel, akkor felleb-
bezhet azért, hogy ezt a döntést egy magasabb szerv bírálja felül. Ezt az 
Alaptörvény XVIII. cikk (7) bekezdése is rögzíti. 

Az USA-ban használt rendszer (COMPAS – Correctional Offen-
der Management Profiling for Alternative Sanction) segítségével az 
amerikai bíróságok meg tudják vizsgálni egy vádlott visszaesésre 
való hajlamát. Ez segítséget nyújt a büntetőügyekben ítélkező bírák szá-
mára a büntetés mértékének meghatározásakor. 
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Ez a tudományterület rendkívül megosztó; a tudósok között sok a tá-
mogató és az ellenző vélemény is. A támogatók álláspontja az, hogy 
ha a döntések alapjául szolgáló jogszabályokat emberek alkotják meg, 
magát a döntéshozatalt miért ne lehetne egy precíz gépre bízni? Az 
ellenzők viszont azzal érvelnek, hogy egy bírói döntésnél nemcsak a 
végkifejletet kell figyelembe venni, hanem az oda vezető folyamatot is, 
a morális és a társadalmi környezetet is. Ennek az észlelésére viszont 
egy gép nem képes, az csupán az elé tárt adatbázisból tudna építkezni. 
Az éppen hatályos jogszabályok alapján a mesterséges intelligencia ta-
lán képes lenne dönteni, viszont előremutató, a jogfejlődést előmozdí-
tó gondolatokat nagy valószínűség szerint nem tudna megfogalmazni, 
mint ahogyan például kiemelt ügyekben teszik azt az egyes államok 
legfelsőbb bíróságai. 

Darák Péter, a Kúria elnöke tanulmányában arról számolt be, hogy 
egy mesterséges intelligencia az Emberi Jogok Európai Bírósága által 
tárgyalt ügyek százainak kimeneteléről adott helyes előrejelzést. Ez egy 
kísérlet volt, amit a University College London és a Sheffieldi és a 
Pennsylvaniai Egyetemek kutatói hajtottak végre, és amelynek során 
584 ügy adatsorait használták fel úgy, hogy az algoritmus mintákat 
keresett a szövegekben, és ennek alapján képes volt „nem jogsértőnek”, 
illetve „jogsértőnek” minősíteni az adott ügyet. A jogi minősítés fino-
mabb árnyalatait azonban nem volt képes érzékelni. Egy adatelemzés-
sel foglalkozó tanácsadó szerint a mesterséges intelligencia segítségével 
rengeteg idő takarítható meg azáltal, hogy bizonyos, kevésbé fontos 
munkafázisokat automatizálnak, valamint oly módon, hogy megbe-
csüli az ügyek kimenetelét. Viszont a végleges döntést nem szerencsés 
egy gépre bízni. 

A robotok vélhetően még jó ideig biztosan nem fogják helyettesíteni 
vagy átvenni a bírók és az ügyvédek szerepét az igazságszolgáltatásban. 
A bíróság nem futószalagon gyártja a pereket, a döntések nem egyfor-
mák, mint ahogyan az ügyek tényállásai sem. Minden ügy, minden 
eset különböző, nincs két teljesen egyforma, így a finomhangolásra 
képtelen robotok sem képesek az emberek helyett dönteni, legalábbis 
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egyelőre. A jogszabályok alaposabb ismerete nem pótolja a bíróban 
meglévő becsületességet, erkölcsöt, jóhiszeműséget, mértékletességet, 
adott esetben a méltányosság és a mérlegelés képességét. 

Kérdés: képes lesz-e a mesterséges intelligencia bármikor is hordozni és 
döntésein keresztül érvényesíteni ezeket az emberi alapértékeket, figye-
lemmel arra is, hogy a római jogból több mint kétezer éve ismertek és 
ma is érvényesek Celsus szavai: „ius est ars boni et aequi”, azaz „a jog a 
jó és a méltányos művészete” (Ulpianus után). 

1 Alaptörvény, 25. cikk.
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10. VÁLOGATÁS A KÚRIA 
ÉRDEKES ESETEIBŐL

Büntetőjogi döntések

Végzetes diszkótragédia – Halálos tömegszerencsétlenség, fiatal 
áldozatok (Bfv.III.1051/2013.)

Az elsőfokú bíróság az I. rendű és a II. rendű terheltet bűnösnek 
mondta ki halálos tömegszerencsétlenséget okozó foglakozás körében 
elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétségében, ezért mind az I., mind 
a II. rendű terheltet 2 év 8 hónap  –  2-2 évi próbaidőre felfüggesz-
tett – fogházbüntetésre és 2-2 évi, a rendezvényszervezői foglalkozástól 
eltiltásra ítélte. 

A másodfokú bíróság az elsőfokú ítéletet annyiban változtatta meg, 
hogy az I. rendű terhelt fogházbüntetésének mértékét 3 év 4 hónapra 
súlyosította, és mindkét terhelt szabadságvesztése fele részének vég-
rehajtását függesztette fel 2 évi próbaidőre azzal, hogy a terheltek a 
szabadságvesztés végrehajtandó részéből feltételes szabadságra nem 
bocsáthatók. 

Az irányadó tényállás szerint az I. rendű terhelt ügyvezetőként a W. B. 
klub üzemeltetője volt, aki a klubot 2011. január 15-re bérbe adta a 
D. M. Kft.-nek egy zenés rendezvény megrendezéséhez. A rendezvény 
szervezésében és lebonyolításában a II. rendű terhelt is részt vett. 

A 2011. január 15-ei rendezvényen a klub épületének földszintjén, va-
lamint a 3. és 4. emeletén zenés műsorok folytak, a ruhatár a második 
emeleten a lépcső közelében üzemelt. 
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Már a nyitás után egy-másfél órával hatalmas tömeg tartózkodott a 
szórakozóhelyen, a bent tartózkodók száma a hatósági engedélyben 
meghatározott maximális létszám 8-10-szerese volt. Az illetékes keres-
kedelmi hatósági engedély vendéglátásra és 300 főre vonatkozott. 

A bejárat előtt is nagy tömeg várakozott a bemenetelre, a folyamatosan 
érkezők miatt a földszinten mozdulni sem lehetett. 

Az alacsony létszámú biztonsági személyzet a tömeg irányítását nem 
tudta megoldani, a lépcsőknél pedig egyáltalán nem volt őr, aki a ven-
dégek folyamatos haladását segíthette volna. Mindezek következében a 
második emeleti lépcsőforduló mellett kialakított ruhatárnál szükség-
szerűen torlódás, tumultus alakult ki, amely érintette a földszinten és 
a lépcsőn tartózkodókat, illetőleg haladókat. A tömeg ellentétes irányú 
sodró mozgása következtében a lépcsőn három sértett elesett. Az őket 
összenyomó tömeg következtében fulladás miatt mindhárman életü-
ket vesztették. A tumultusban többen pedig 8 napon belül, illetve 8 
napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedtek. 

A jogerős határozat ellen az I. rendű terhelt védője, valamint a II. 
rendű terhelt  –  védője útján  –  nyújtott be felülvizsgálati indítványt 
felmentése érdekében. A II. rendű terhelt és védője másodsorban a 
minősítés megváltoztatását (minősített eset helyett a foglalkozás köré-
ben elkövetett veszélyeztetés alapesetének megállapítását) és a büntetés 
enyhítését kérte. Az I. rendű terhelt arra hivatkozott, hogy nem volt a 
rendezvény szervezője, mert csupán bérbe adta az épület Kft. kezelésé-
ben álló részét. A rendezvény lebonyolításának módjáért, a bekövetke-
zett balesetért nem lehet felelős.

A II. rendű terhelt álláspontja szerint rendezvényszervezőként a felada-
tát csak az képezte, hogy a programot, a zenét és a belépőjegy-árusítást 
biztosítsa. 

A IV. rendű terhelt közreműködését igénybe véve az I. rendű terhelt 
vállalta a bérleti szerződésben a rendezvények biztosításával, bizton-
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ságával kapcsolatos kötelezettség teljesítését. Ekként alappal bízhatott 
abban, hogy neki ezekkel a kérdésekkel nem kell foglalkoznia, hiszen 
az eszközei sem voltak meg hozzá.

A Kúria a felülvizsgálati indítványokat nem tartotta alaposnak. Egyet-
értett azzal, hogy az I. és a II. rendű terhelt egyaránt rendezvényszer-
vezőnek tekintendő, s azzal is, hogy a vádbeli rendezvény kapcsán 
mindketten szervezési feladatokat láttak el, amelynek során – a rájuk 
vonatkozó foglalkozási szabályokat megszegve – a résztvevők bizton-
ságáról nem gondoskodtak. Az I. rendű terhelt tudatában volt annak, 
hogy az építmény tömegrendezvény megtartására nem alkalmas. A 
rendezvény helyszínén jelen volt, s látta a bejutására várakozó hatalmas 
tömeget. Tisztában volt azzal, hogy a ruhatár elhelyezkedése folytán 
a tömeg ellentétes irányú mozgása közvetlen veszélyhelyzet létrejöt-
tét eredményezheti, ám könnyelműen bízott abban, hogy ez mégsem 
következik be. A II. rendű terhelt pedig azért nem látta előre a káros 
következmények lehetőségét, mert a tőle elvárható gondosságot elmu-
lasztotta. A szabályszegések, az építésügyi, tűzrendészeti szabályokból 
eredő általános (objektív) gondossági kötelesség figyelmen kívül ha-
gyása és a súlyos eredmény között okozati kapcsolat áll fenn. Szó sincs 
tehát arról, hogy a halálos tömegszerencsétlenség a terheltek foglal-
kozási szabályszegése nélkül is elháríthatatlanul létrejött volna. Arra 
nézve pedig, hogy a késelés híre miatt kialakult pánik vezetett volna 
a minősített esetet megalapozó halálos eredmény kialakulásához, a 
tényállás semmiféle adatot nem szolgál. Úgyszintén közömbös a ter-
heltek büntetőjogi felelőssége szempontjából a rendőrségi intézkedés 
esetleges késedelme is. A büntetőjogi felelősségük ezért nem vitatható. 
Mindezek alapján a Kúria az I. és a II. rendű terheltet érintően a jog-
erős ügydöntő határozatot hatályában fenntartotta. 

A döntés jól példázza, hogy egy rendezvényszervező minden esetben köteles 
biztosítani közönsége számára az eseményen való biztonságos részvételt, 
ennek érdekében arra megfelelő helyet választani a rendezvény lebonyo-
lítására és a rendezvényen részt vevők számát ehhez igazítva korlátozni.
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Üldözött tolvaj (Bfv.III.859/2017.)

Az I. rendű terhelt személygépkocsival közlekedett Budapesten, ami-
kor a piros jelzésnél megállt. Az ügy II. rendű terheltje és utastársa 
motorkerékpárral jobb oldalról az I. rendű terhelt autójához hajtott 
azért, hogy a jobb oldali ülésén elhelyezett táskát eltulajdonítsák. A II. 
rendű terhelt utasa a jármű felhúzott, jobb oldali első üvegét betörte 
és I. rendű terhelt táskáját kivette, majd a II. rendű terhelttel együtt a 
motorkerékpárral a helyszínről elhajtott. Az I. rendű terhelt, miután 
észlelte táskájának jogtalan eltulajdonítását, személygépkocsijával a 
motorkerékpárosok után indult, azzal a szándékkal, hogy értékeit visz-
szaszerezze. A menekülés során gyorsítással folyamatosan követte őket. 
A II. rendű terhelt áthaladt a szembeni forgalmi sávba, miközben egyre 
megközelítve követte őt az I. rendű terhelt.

A lopási cselekmény elkövetésétől kb. 500 méternyi távolságra, a ke-
reszteződés előtt kb. 60 méterre az I. rendű terhelt nekiütközött a mo-
torkerékpár hátuljának.

Az ütközés következtében a motorkerékpár hátulja megemelkedett, 
a jármű irányítása feletti uralmát a II. rendű terhelt elveszítette. A 
stabilitást veszített, elboruló motorkerékpár átsodródott az útkeresz-
teződésen, és nekiütközött a szemből érkező, forgalmi okból álló sze-
mélygépkocsinak. Az I. rendű terhelt a motorkerékpárnak ütközést kö-
vetően szemből a piros jelzés miatt álló személygépkocsinak ütközött. 
A baleset miatt a jármű alá beszorult II. rendű terhelt társa a kórházba 
szállítását követően életét vesztette. Az ütközés következtében az egyik 
személygépkocsiban ülő személy, valamint az I. rendű terhelt 8 napon 
belül gyógyuló könnyű sérüléseket szenvedett el. A balesettel érintett 
személygépkocsikban és a motorkerékpárban összesen közel 3 millió 
forint kár keletkezett. 

A bíróság jogerős ítéletében a személygépkocsit vezető I. rendű ter-
heltet bűnösnek mondta ki halált okozó közúti veszélyeztetés bűntet-
tében, és 2 rendbeli rongálás bűntettében, 3 rendbeli rongálás vétsé-
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gében, ezért őt halmazati büntetésül 2 év szabadságvesztésre és 2 év 
közúti járművezetéstől eltiltásra ítélte azzal, hogy a szabadságvesztés 
végrehajtását 2 évi próbaidőre felfüggesztette és előzetes mentesítésben 
részesítette. 

A jogerős ügydöntő határozattal szemben az I. rendű terhelt védője 
nyújtott be felülvizsgálati indítványt.

A Kúria a felülvizsgálati eljárás során abból a törvényi rendelkezésből 
indult ki, hogy nem büntetendő az a cselekmény, amely a saját, illet-
ve más vagy mások javai ellen intézett jogtalan támadás elhárításához 
szükséges. 

A jogos védelem körében a javak ellen intézett jogtalan támadás a jog-
szerűen tulajdonban tartott vagy birtokolt vagyontárgy eltulajdonítást 
célzó elvétele, elragadása. A saját, illetve más javai ellen az elvétellel in-
tézett jogtalan támadás elhárításának törvényes módja az elvétel folya-
matának a védekező általi megszakítása, amely megvalósul a dolognak 
a tetten ért tolvajtól visszaszerzésével, ha a dolog feletti jogos uralmi 
helyzet így visszaállítható. Ennek az elhárító cselekménynek szükséges, 
jogszerű módja az, ha a tulajdonos (védekező) – a javak védelme, azok 
visszaszerzése érdekében –  forró nyomon üldözőbe veszi a tetten ért 
tolvajt.

Ami a felrótt rongálási cselekményeket illeti, a Kúria leszögezte azt 
is, hogy a Btk. 371. §-ában büntetni rendelt magatartások kizárólag 
szándékosan követhetők el. Ennek megállapítására az irányadó 
tényállás törvényes alapot nem adott.

A fentiekre tekintettel a Kúria – figyelemmel arra, hogy az I. rendű ter-
helt jogos védelmi helyzetben cselekedett – a megtámadott határozatot 
megváltoztatta és az I. rendű terheltet az emelt vád alól felmentette.

Az ügy tanulsága, hogy a javak elleni jogtalan támadást gépjárművel vég-
rehajtó támadót gépjárművel nyomon követni, s a jogtalanul elvett javak 
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visszaadásának kikényszerítése végett utolérni olyan törvényes joggyakor-
lás, amely védelmi cselekmény, a javak ellen intézett jogtalan támadást 
elhárító magatartás. Az abból eredő nem szándékolt súlyosabb következ-
mény kockázatát ez esetben is a jogtalan támadó viseli.

Miként védhető meg a magántulajdon? – A kerítésbe vezetett 
áram esete (Bhar.III.561/2018.)

Az elkövetéskor 73 éves terhelt lakóépülete melléképületéből áramot 
vezetett a szomszédjától elválasztó drótkerítésre, abból a célból, hogy 
azzal a szomszéd kutyáit a kerítéstől távol tartsa. A szomszédos ingat-
lanban három személy lakott. 

A szomszéd felfigyelt arra, hogy a kerítés egy szakasza az esős idő elle-
nére csillog, ezért megvizsgálta azt, és észlelte, hogy a vádlott áramot 
vezetett a kerítésbe. A vádlott cselekménye következtében a kerítés kb. 
60 cm-es szakasza került feszültség alá, ami akkor eredményezhetett 
volna halálos áramütést, ha csapadékos időben a sértett az adott kerí-
tésszakaszt legalább 200 négyzetmilliméter bőrfelülettel, mezítláb vagy 
kifejezetten ázott cipőben érinti meg, száraz időben pedig e feltételek 
még tovább szűkültek. 

Mindezek alapján az elsőfokú bíróság a vádlottat nem találta bűnös-
nek, és az emberölés bűntettének kísérlete miatt emelt vád alól felmen-
tette, míg a másodfokú bíróság szerint a vádlott bűnös volt foglalkozás 
körében elkövetett veszélyeztetés bűntettében, ezért őt 1 évre próbára 
bocsátotta. 

Az ügyészi másodfellebbezés alapján eljárva a Kúria, mint harmadfokú 
bíróság rámutatott arra, hogy ugyan a halálos eredmény bekövetkezése 
több feltétel együttes megvalósulását kívánta volna meg, azonban ezek 
kivétel nélkül kívül estek a vádlott hatókörén, a feltételek megvalósulás 
pedig nem volt eleve kizárt. A halálos eredmény bekövetkezésének fel-
tételei között nem volt olyan, amit a vádlott uralma alatt tartott volna. 
Ezért kizárólag a véletlenen múlt, hogy azok megvalósulnak-e mielőtt 
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a kerítésbe vezetett áramot (eredmény bekövetkezte nélkül) valaki ész-
leli és felfedi.

A vádlott tudata átfogta, hogy az általa választott „birtokvédő mód-
szer” következtében megsérülhet valaki úgy, hogy az életét veszíti. Ez 
ellen semmit nem tett, pedig a szándékosság kizárásához elegendő lett 
volna akár csupán figyelmeztetni az érintetteket. Ekként azonban be-
lenyugodott a halálos eredmény eshetőségébe, azt a véletlenen kívül 
semmi más nem gátolta meg. Szándéka ezért – eshetőlegesen – a halá-
los eredmény okozására is kiterjedt, cselekményének helyes minősítése 
emberölés bűntettének kísérlete. 

A Kúria nem látott ugyanakkor indokot arra, hogy az egyébként bün-
tetlen előéletű, időskorú vádlottal szemben az igen távoli kísérletre 
figyelemmel súlyosabb büntetést szabjon ki, ezért ún. kétfokú enyhí-
tés teljes kimerítésével 1 évi szabadságvesztést szabott ki, melyet 1 évi 
próbaidőre felfüggesztett.

A döntés megmutatja, kétségtelen, hogy mindenkinek joga van tulajdona 
védelméhez, ahogyan ahhoz is, hogy birtokát zavartalanul használhassa. 
Arra azonban minden körülmények között figyelemmel kell lenni, hogy az 
intézkedés, amint a saját javai védelme érdekében tesz, nem veszélyezteti-e 
mások testi épségét, életét, esetleg javait.

Skalpolás (Bfv.III.1462/2011.)

A büntetlen előéletű, hentes foglalkozású terhelt az elmeműködés 
kóros állapotában nem szenvedett, beszámítható, azonban idült al-
koholista, indulatilag labilis, agresszív megnyilvánulásokra hajlamos 
személy volt. Feleségével házassága megromlott, gyakran veszekedtek, 
amelyek nem egy esetben tettlegességig fajultak. 

A cselekmény napján a terhelt annyira ittas volt, hogy a hazafelé vezető 
úton az út menti árokba esett, ahonnan egy ismerőse segítette ki és 
kísérte haza, majd a lakásban ismét alkohol fogyasztott. 
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Az esti órákban a felesége bement az előszobából nyíló, a pincelejárót 
is magában foglaló előtérbe, hogy egy cigarettát elszívjon. A pincele-
járóhoz a létra nem volt odahelyezve. Az ittas állapotban lévő terhelt 
a felesége után ment és az előtérben homlokon ütötte, majd az 1,84 
méter mély pincébe lökte. A pincébe zuhant asszony hanyatt esett és az 
eszméletét is elveszítette. A terhelt, hallva a felesége hörgését, leugrott 
mellé a pincébe, és egy tapétavágó késsel a sértett fején lévő bőrt a 
szemöldök felett a fülétől a másik füléig felhasította, majd a hajas fej-
bőrt a fejtetőig hátrahúzva megskalpolta. Ezután visszament a lakásba, 
lefeküdt aludni és reggel 5 óra körül ébredt fel. Reggel a terhelt a szom-
szédba ment és elmondta, hogy a feleségét baleset érte, így értesítették 
a mentőket és a rendőrséget.

A sértett halálát a cselekményt követően 20-30 perccel a magasból 
történő lezuhanás okozta sérülések miatti traumás sokk és a skalpo-
lás talaján kialakult kivérzéses sokk együttesen okozta, élete a gyors és 
szakszerű orvosi beavatkozással esetlegesen megmenthető lett volna, de 
a gerincsérülés miatt alsó végtagi lebénulás bekövetkezett volna.

A bíróság ezért a terheltet különös kegyetlenséggel elkövetett embe-
rölés bűntette miatt életfogytig tartó fegyházbüntetésre és 10 évi köz-
ügyektől eltiltásra ítélte azzal, hogy a terhelt legkorábban 35 év után 
bocsátható feltételes szabadságra. 

A jogerős ítélet ellen a terhelt nyújtott be felülvizsgálati indítványt. 
Arra hivatkozott, hogy a terhére rótt bűncselekmény nem emberölés, 
hanem halált okozó testi sértés bűntette. Álláspontja szerint a sértett 
halála a pincébe leesés után következett be, a skalpolásra a halál beáll-
ta után került sor, így az kívül esik az emberölés tényállása körén, a 
cselekmény emiatt sem minősülhetett volna különös kegyetlenséggel 
elkövetettnek.

A Kúria megállapította, hogy a terhelt felülvizsgálati indítványa rész-
ben törvényben kizárt, részben pedig alaptalan. 
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A jogerős tényállás szerint a sértett halála a cselekményt követően kb. 
20-30 perccel következett be, miután a terhelt már eltávozott. A ter-
helt cselekménye és a sértett halála között közvetlen okozati összefüg-
gés volt, az elkövetés külvilágban megnyilvánuló körülményei (a sér-
tett mélybe lökése, a sértett fejének, életfontosságú testrészének késsel 
történő támadása, skalpolása, magatehetetlen sértett magára hagyása) 
alapján a terhelt szándéka kétséget kizáróan a sértett életének kioltásá-
ra, nem csupán testi sértésre irányult. 

Az irányadó tényállás szerint a sértett még életben volt fejbőrének 
átmetszésekor és hátrahúzásakor, a halála később következett be. E 
körülmény megalapozta a különös kegyetlenséggel elkövetés szerinti 
minősítést, függetlenül attól, hogy a sértett eszméletvesztése következ-
tében esetleg már nem érzett fájdalmat. 

Ezért a Kúria a felülvizsgálati indítvánnyal megtámadott első- és má-
sodfokú határozatokat hatályában fenntartotta.

A döntés arra mutat rá, hogy a különös kegyetlenség megállapításánál 
emberiességi, valamint erkölcsi szempontok a meghatározók, a terhelt 
cselekménye rendkívüli embertelenséggel, a sértett emberi mivoltának 
durva megalázásával végrehajtott ölési cselekmény volt, amely esetben az 
eszméletlenség miatti fájdalomérzet hiánya közömbös.

Háborús bűnök (Bfv.X.1087/2012.)

A terheltek a II. világháborúban 1942 őszén az akkori Szovjetunió (ma: 
Ukrajna) területén Lemberg (Lvov) városában a megszálló magyar 
honvédség katonái voltak. Az 1950-ben lefolytatott büntetőeljárásban 
mind az első- mind a másodfokú bíróság azt rótta a terhükre, hogy a 
megszállott területen élő zsidó lakosság tagjainak azt ígérték, miszerint 
anyagi ellenszolgáltatás fejében Magyarországra csempészik őket. 
Ehelyett, miután az érintettek a kialkudott készpénzt kifizették a 
katonáknak, őket a terheltek nem Magyarországra csempészték, hanem 
a megszállott területen működő német birodalmi titkosrendőrségnek 
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(Gestapo) adták át. Az I. rendű terhelt a Magyar Honvédségnél 
ezredesi rangban teljesített katonai szolgálatot, a Gestapo lembergi 
parancsnokságával megállapodott és ennek megfelelően társai 
tevékenységét megszervezte. Ezért őt 1950-ben emberek törvénytelen 
kivégzésével és megkínzásával elkövetett háborús bűntett miatt halálra, 
a többieket hosszú tartamú szabadságvesztésre ítélték.

Háborús bűnös az, aki a megszállott területek lakosságával vagy a hadi-
foglyokkal való bánásmód tekintetében a háborúra vonatkozó nemzet-
közi jogszabályokat súlyosan megsértette, vagy a visszacsatolt területek 
lakosságával a rábízott hatalommal visszaélve kegyetlenkedett, vagy aki 
általában akár belföldön, akár külföldön felbujtója, tettese vagy részese 
volt emberek törvénytelen kivégzésének vagy megkínzásának (1945. 
évi VII. törvény 11. § 5. pont).

Az I. rendű terhelt leszármazottai felülvizsgálati indítványt nyújtottak 
be, kérve a néhai terhelt felmentését a háborús bűntett vádja alól. In-
dítványukat arra alapozták, hogy az ítéletek egyike sem tartalmazza, 
hogy az I. rendű terhelt kiket kínzott meg, kiknek a halála következett 
be az ő magatartásával összefüggésben, illetve hogy bárkit törvénytele-
nül kivégeztek vagy megkínoztak volna az ő cselekményei következté-
ben. Emellett az eljárt bíróságok megsértették a párizsi békeszerződés 
egyenlő bánásmódra vonatkozó, valamint az Emberi Jogok Egyetemes 
Nyilatkozatának a független, pártatlan és méltányos tárgyaláshoz való 
jogra, valamint az ártatlanság vélelmére vonatkozó részét.

A Kúria a felülvizsgálati indítványban hivatkozott jogkérdéseket ki-
zárólag a jogerős határozatokban rögzített tényállás tükrében tehette 
vizsgálat tárgyává. Így a tényállás támadásának minősül az a kifogás, 
amely szerint az ítéletben a bíróság egyetlen személy kifosztását, meg-
kínzását vagy kivégzését sem rögzítette tényként, holott a terhelt ter-
hére megállapított bűncselekmény tényállása szerint az elkövető tettese 
vagy részese emberek törvénytelen kivégzésének vagy megkínzásának. 
A Kúria azt is megállapította, hogy a tényállás tartalmazza a bűncselek-
mény megállapításához szükséges tényeket, miután megjelöli az egyes 
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tényállási pontokban a cselekmények sértettjeinek számát, az elkövetés 
módját, az abban résztvevő személyeket.

Az Ukrajna területén lévő Lemberg városa a tényállás szerinti időszak-
ban a Magyar Királyi Honvédség Nyugati Megszálló Csoportja által 
megszállt terület volt, ezért az ott élő polgári személyek a megszállt 
területen élő lakosságnak és így a hágai egyezmény által védett személyi 
körnek minősültek. A terheltek a cselekményeket háborúban, meg-
szállt területen, és ahogy arra a tényállás egyértelműen utalt, a német 
birodalmi titkosrendőrséggel, a Gestapóval szorosan együttműködve, 
a megszállott területeken származásuk miatt üldözöttekkel szembeni 
jogfosztó rendelkezések felhasználásával követték el; ez pedig egyértel-
műen összefüggött a háborús célokkal. 

A tényállás alapján az I. rendű terhelt magatartása ellentétes volt 
a hágai egyezménnyel és a Magyar Királyi Honvédség részére a 
háborús körülmények között a szolgálati feladatokat előíró Harcászati 
Szabályzattal is; így a terhelt megszegte az akkor hatályos, rá vonatkozó 
katonai szabályzatokat. Ezért a Kúria a megtámadott határozatokat 
hatályában fenntartotta.

Igazságszolgáltatásnak álcázott kivégzés – Nagy Imre és társai 
ügye (Bs.III.1344/2016/10., BH 2016.294.)

A Kúria a 2000. évi CXXX. törvény 1. §-a alapján igazolta, hogy Nagy 
Imre, Dr. Donáth Ferenc, Gimes Miklós, Tildy Zoltán, Maléter Pál, 
Kopácsi Sándor, Dr. Jánosi Ferenc és Vásárhelyi Miklós tekintetében a 
Magyar Népköztársaság Legfelsőbb Bírósága Népbírósági Tanácsának 
TB.NB.003/1958-18. számú ítélete, továbbá Dr. Szilágyi József tekin-
tetében a Magyar Népköztársaság Legfelsőbb Bírósága Népbírósági 
Tanácsának Tb.Nb.003/1958/12. számú ítélete semmis. 

A Legfelsőbb Bíróság Elnökségi Tanácsa Eln.Tan.B.törv.660/1989/6. 
számú, 1989. július 6-án meghozott határozatával – a legfőbb ügyész 
törvényességi óvása alapján eljárva – felülvizsgálta a népbírósági tanács 
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két ítéletét és az elítélteket minden vádpont alól felmentette és hatá-
rozatában megállapította, hogy valamennyi elítélés törvénysértő volt, 
mert a terheltek a felrótt cselekményekkel bűncselekményt nem követ-
tek el; egyben feltárta a népbíróság számos eljárási törvénysértését is. 

A Kúria a legfőbb ügyész semmisség megállapításának igazolása iránti 
indítványát – mindkét ítélet és valamennyi érintett személy tekinteté-
ben – alaposnak találta. 

A 2000. évi CXXX. törvény 2001. január 4-én lépett hatályba, 1. §-a 
szerint: „Semmisnek tekintendő az 1956. évi 28. törvényerejű rende-
lettel és az 1956. évi 32. törvényerejű rendelettel bevezetett rögtönbí-
ráskodás, továbbá az 1957. évi 4. törvényerejű rendelettel bevezetett 
gyorsított eljárásban, valamint az 1957. évi 25. és az 1957. évi 34. tör-
vényerejű rendelettel felállított népbírósági tanács előtti eljárásban – a 
forradalom és szabadságharc céljával, eszmeiségével való azonosulásra 
tekintettel – a forradalommal, illetve harci cselekménnyel összefüggés-
be hozott cselekmény miatti elítélés.”

A 2000. évi CXXX. törvény 2. § (1) bekezdését a 2016. évi LVI. tör-
vény 1. § (1) bekezdése módosította 2016. június 16-tól hatályosan az-
zal a szöveggel, hogy: „Az elítélés a törvény alapján semmis, amelynek 
igazolása a Kúria hatáskörébe tartozik.”

A Kúria jelen eljárásának tárgya nem a törvényességi óvás folytán ho-
zott határozat, hanem a törvény által semmissé nyilvánított elítélésről 
igazolás kiadása. Az viszont tényként leszögezhető, hogy a semmisség 
igazolásának nem akadálya a törvényességi óvás folytán 1989-ben ho-
zott határozat. A törvényességi óvás folytán hozott felmentő határozat 
elvitathatatlan érdeme azonban az, hogy attól kezdve megszűnt a per-
jogi alapja az ügyben érintettek terheltkénti megnevezésének.

A népbírósági elítélés jogi formát adott a Nagy Imre-kormány tagja-
inak perbefogásának, valójában eszközül szolgált arra, hogy a minisz-
terelnököt, Maléter tábornokot, Gimes Miklóst és Dr. Szilágyi Józsefet 
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az életüktől megfosszák, a többieket pedig szigorúan megbüntessék. 
A törvényességi óvás, illetőleg annak folytán a Legfelsőbb Bíróság El-
nökségi Tanácsának hatályon kívül helyező és felmentő határozata az 
eredeti ítéletet bírói teljesítménynek tekintette, mert azt jogilag ítélte 
hibásnak, olyannak, amely egy új eljárással felmentésre kicserélhető. 
A törvényességi óvás olyan jogi felülvizsgálatot végzett el, amely a bű-
nösség alapjául szolgáló tényállás megalapozottságát, a jogi minősítés 
törvényességét és az eljárási szabály betartottságát vizsgálta. Ezekkel az 
eszközökkel annak feltárásáig jutott el, mely szerint az adott ügyben 
„hiányoztak az alkotmányos elvek működésének biztosítékai. Ennek 
oka nem a korabeli téves tudományos nézetekben keresendő, inkább az 
elmélet próbálta időnként igazolni a gyakorlat torzulásait.” Ez az érvelés 
tehát a jogi következményeket alkalmazva hiányokról, torzulásokról 
beszélt, de adós maradt annak a lényegnek a kimondásával, hogy 
ez az eljárás koncepciós, látszatper, sőt a leszámolás eszköze, amely 
előre eldöntötte a megvádolt személyek sorsát, azoknak esélyt nem 
adott, és nem más, mint politikai, államvédelmi cél érdekében hozott 
jogszabályokra hivatkozással más életét elvenni, vagy szabadságától 
másokat megfosztani.

A kitűzött cél az annak elérésére alkalmas jogszabályok megalkotása, a 
bírósági eljárás eljátszása, valóságos de jóvátehetetlen büntetések kisza-
bása, majd végrehajtása a nyilvánosság kizárásával és a nemzetközi jog 
megsértésével, mindez jogon kívüli módszer és következmény, amely 
okkal váltotta ki az ENSZ közgyűlésének elítélését. Ennek a döntésnek 
nincs köze az igazságszolgáltatáshoz, ezért annak eszközeivel maradék-
talanul nem is orvosolható. 

Az igazolás pedig annak Kúria általi közhiteles megállapítása, hogy a 
Nagy Imre és társai ügyében a Legfelsőbb Bíróság Népbírósági Tanácsa 
által TB.NB.003/1958-18. számon, illetve Dr. Szilágyi József ügyében 
Tb.Nb.003/1958/12. számon meghozott ítéletek a 2000. évi CXXX. 
törvény 1. § alapján semmisnek tekintendők, mert meghozatalukra a 
törvény által megnevezett jogszabályok rendjében lefolytatott eljárá-
sokkal került sor. 



226

A Kúria

Az igazolás tehát egy bírósági aktus által végrehajtott művelet, amely-
nek során a konkrét határozatokat fel nem soroló semmisségi törvényt 
a Kúria – a jogosult indítványára – az ügyszám és kihirdetés dátuma 
szerint azonosítható ügyekre vonatkoztatja, másként: az egyedi konk-
rét ügyet az absztrakt törvényi rendelkezés alá besorolja, a törvényben 
nevesített jogszabályok szerinti eljárások miatt. 

A kiadott, s majd kiadásra kerülő igazolásokkal a Kúria a múlttal szem-
benéző, önvizsgálatot tartó utókor tiszteletét fejezi ki a hősök iránt, a jövő 
bíró nemzedékének pedig azt üzeni, hogy hivatásával mindenkor az igaz-
ságszolgáltatást teljesítse, s abból ne engedjen, eljárásában csak a törvényt 
alkalmazza, s az igazságot keresse. Hivatástudatában a politika, a jogtól 
távolodó eszmék vagy sikert, feltűnést ígérő divatok ne befolyásolják. A 
jövő bírói azt se feledjék, hogy Európán belül hol a helyük és melyik nem-
zet bírái.

Polgári jogi döntések

Az alkohol- és kábítószer-függés „eredménye” – Kitagadás az 
örökségből (Pfv.I.20.181/2014., BH 2015.37.)

A szülők másfél éves korában fogadtak örökbe egy gyermeket, akivel 
már általános iskolás korában magatartási problémák miatt folya-
matosan konfliktushelyzet állt fenn. A szülők mindent megtettek a 
megfelelő szocializációjáért: az átlagosnál magasabb életszínvonalat 
biztosítottak részére, több tantárgyból külön tanárt fogadtak mellé, 
rendszeresen pszichológushoz vitték. Agresszív iskolai viselkedése mi-
att iskolát is váltottak. A gyermek hetedikes korától azt tapasztalták, 
hogy az iskolában többször alkoholt fogyasztott. Ez 13 éves korától 
rendszeressé vált, később előbb alkalmanként, majd rendszeresen ká-
bítószert is fogyasztott. A helyzet a középiskolában sem változott, kap-
csolata örökbefogadó szüleivel megromlott. Az iskolai tanulmányok 
befejezése után nem dolgozott. Ittas járművezetés miatt eljárás indult 
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ellene, ami alatt – saját kérésére – pszichiátriai kezelés alatt állt, majd 
rehabilitációs terápiára járt, amelyet idő előtt abbahagyott. Előbb al-
bérletben lakott, majd visszaköltözött szüleihez. 10 hónappal ezután 
ismét visszatért káros szenvedélyeihez.

Időközben örökbefogadó szülője végrendeletet alkotott, amelyben 
minden vagyonát feleségére hagyta. Kijelentette, hogy örökbefogadott 
gyermekét minden örökségéből kitagadja, mert erkölcstelen életmódot 
folytat, kábítószerezik, alkoholista, játékgép-függő, munkakerülő, ta-
nulmányait nem folytatja, és a szülői segítségnyújtást nem fogadja el.

A szülők abból a célból, hogy gyermekük felgyógyulását és önálló élet-
vitelét elősegítsék, lakást vásároltak saját részükre, de azt berendezve a 
gyermekük birtokába adták, és viselték annak fenntartási költségeit. 
Emellett megélhetését is finanszírozták. Az örökbefogadott gyermek 
ellen hamarosan újabb eljárás indult ittas járművezetés miatt, amelyet 
követően részt vett egy 12 hónapos terápián, ám gyógyulása nem bizo-
nyult tartósnak, ismét észlelték ittas, kábítószeres állapotát. Az örökbe-
fogadó szülők egy hasonló problémákkal küzdő, fiatalokkal foglalkozó 
ismerősüktől kértek segítséget, aki a gyermeket életvezetési tanácsokkal 
látta el, és egyik szülőjével együtt egy tisztítókúrára is elküldte.

Örökbefogadó szülője nem sokkal ezután elhunyt. Végrendeletére 
figyelemmel a hagyatéki eljárásban eljárt közjegyző kizárólag az 
örökhagyó túlélő házastársának adta át a hagyatékot. Erre tekintettel 
az örökbefogadott gyermek polgári pert indított a kitagadás érvényte-
lenségének megállapítását kérve.

Az első- és másodfokon eljárt bíróságok vizsgálták, hogy a kitagadás 
törvényi feltételei fennálltak-e, illetve, hogy utóbb az örökhagyó meg-
bocsátott-e (ami ismét lehetővé tenné, hogy a kitagadott személy újra 
örököljön). Végül a keresetet elutasították, így a felperes nem részesült 
az örökségből.
Az ügy a felperes felülvizsgálati kérelme folytán került a Kúria elé. A 
Kúria egyetértett a korábban eljárt bíróságok jogi álláspontjával.



228

A Kúria

Ítéletének lényege és egyúttal az ügy 
tanulsága, hogy az alkohol- és kábító-
szer-függőség, valamint a munkakerülő 
életmód is alapot adhat a kitagadásra, ha az 
örökös az örökhagyó által felajánlott segítség-
gel nem él, az életvitelén az örökhagyó érzelmi 
és anyagi támogatása ellenére nem változtat. 

Önmagában nem minősül megbocsátásnak, ha az örökhagyó a kitagadást 
követően az örökössel a kapcsolatot nem szakítja meg, őt anyagilag 
támogatja. A megbocsátás azt a szándékot is magában foglalja, hogy az 
örökös a hagyatékból részesedhessen.

Salamonnak könnyebb volt? – A gyermekfelügyeleti jog 
rejtelmei (Pfv.II.21.129/2016., BH 2017.123.)

A Kúriának sok-sok tényezőt kellett mérlegelnie egy kiskorú gyermek 
elhelyezése (szülői felügyelet iránti jog) ügyében.

A szülők élettársak voltak, kapcsolatuk megszakadásakor az akkor 6 
éves gyermekük – saját akaratának is megfelelően – az alperesnél (apa) 
maradt, megszokott környezetében. Már a felperes (anya) elköltözését 
követő 1 hónap múlva problémássá vált a gyermekkel való kapcso-
lattartása. Karácsonykor a gyermekkel nem találkozhatott, vele tele-
fonon sem beszélhetett, mert az alperes a telefont nem vette fel. A 
gyermekjóléti központ által egyeztetett kapcsolattartásoknak csak egy 
része valósult meg. Az alperes hamarosan a felperes tudta és beleegye-
zése nélkül másik óvodába íratta át gyermeket. Emiatt a bíróságnak 
kellett szabályoznia a kapcsolattartást, amely azonban nem működött. 
A szülők kapcsolata folyamatosan romlott (kölcsönösen feljelentették 
egymást), az alperest a gyámhivatal többször rendbírsággal sújtotta, 
mert a felperes a gyermeket a kapcsolattartásokra nem tudta elvinni. 
A megvalósult kapcsolattartások is konfliktusokkal terhelten zajlottak, 
az alperes általában külső, harmadik személlyel együtt érkezett, élet-
társa a kapcsolattartásokról rendszeresen felvételeket készített. Előfor-
dult, hogy a gyermek a gépkocsi ablakát sem húzta le, a kocsiból nem 



229

Zsebkönyv Magyarország legfőbb bírói  fórumáról

volt hajlandó kiszállni, később a kapcsolattartásokról megszökött, és a 
rendőrség az alperesi nagymamánál találta meg. A felek lakáskörülmé-
nyei, jövedelmi helyzete egyaránt alkalmasak voltak a gyermek neve-
lésére. A gyermek kötődött az alpereshez, kitűnő tanuló és jó sportoló 
volt. Az iskolával az alperes tartotta a kapcsolatot, ott a másik szülő 
elérhetőségét nem jelentette be.

A felperes pert indított és a gyermek nála történő elhelyezését kérte.

Az első- és a másodfokú eljárást követően az ügy a Kúria előtti felül-
vizsgálati eljárásban folytatódott.

A Kúria a felperesnél történő elhelyezésről döntött. Hangsúlyozta, 
hogy a jogvitában irányadó törvényi rendelkezés értelmében a szü-
lők megegyezésének hiányában a bíróság annál a szülőnél helyezi el 
a gyermeket, akinél a kedvezőbb testi, értelmi és szellemi fejlődése 
biztosított. Az adott ügyben a szülők objektív nevelési körülményei 
(lakhatás, jövedelmi viszonyok) között a gyermek szempontjából lé-
nyeges különbség nem volt, ezért a szubjektív nevelési képességük, 
magatartásuk, a gyermek érdekének (stabilitás, hosszú távú kiegyen-
súlyozott fejlődés) megfelelés szempontjai alapján kellett értékelni a 
bizonyítékokat. A perben beszerzett szakvélemény alapján megálla-
pítható volt az alperes általi befolyásolás, a gyermeket a másik szülő-
től elidegenítő, kisajátító attitűd, az együttműködést negáló viselke-
dések, amelyeket az alperes terhére kellett értékelni. Határozatában 
kiemelte, hogy a szülők közötti érzelmi kapcsolat megszűnése nem 
eredményezheti azt, hogy a gyermek az elköltöző szülőjétől elsza-
kadjon, a vele korábban fennálló érzelmi kötődése megszűnjön. A 
gyermek érdekét súlyosan sértő módon jár el az a szülő, aki a gyer-
meket a másik szülővel való érintkezéstől indokolatlanul elzárja, és 
ellene hangolja. A gyermeket aktuálisan nevelő szülőnek tiszteletben 
kell tartania a különélő szülő és a gyermek kapcsolatát, felelős a kap-
csolattartás megvalósulásáért, a szülő-gyermek viszony változatlan 
fenntartásáért, és ezt a felelősséget a gyermekre nem háríthatja át. A 
perbeli esetben a konfliktusok kialakulását az alperes magatartásából 
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lehetett eredeztetni, ő volt az, aki a másik szülővel való kapcsolat-
tartás pusztán formális, a gyermek fizikai jelenlétét – szeretetteljes 
légkör nélkül – biztosító megvalósítására, ebből következően a má-
sik szülő anyai szerepének kiüresítésére törekedett, csak verbálisan 
hangoztatta a kapcsolattartás fontosságát, tényleges együttműködé-
si szándék nélkül. Minderre tekintettel a gyermek mindenekfelett 
álló érdekét összességében a másik szülőnél történő elhelyezéssel 
ítélte biztosítottnak.

 A döntés arra mutat rá, hogy a szülők a 
közöttük lévő érzelmi kapcsolat megszű-
nése után is kötelesek mindent megtenni közös 
gyermekük érdekében, és tiszteletben kell tarta-
niuk a különélő szülővel való kapcsolattartáshoz 
fűződő jogát. A gyermek nem lehet a másik szü-
lővel szembeni fellépés eszköze.

 
Egy híres festmény nyomában – A bizonyítékok jelentősége 
(Pfv.I.20.506/2018/9.)

A Kúria a közelmúltban a II. világháború alatt eltűnt, majd ismét fel-
bukkant híres festményt érintően hozott ítéletet. 

A perben egy önkormányzat mint felperes egy virágcsendéletet ábrá-
zoló, ismert magyar festmény részére történő birtokba adására kérte 
kötelezni az alperes magánszemélyeket.

A kép 1944–45-ben, a háborús események során eltűnt, a II. világhá-
borút követően az illetékes képtár megsemmisültként tartotta nyilván. 
A festmény adatai 1965-ben változatlan bejegyzéssel kerültek átveze-
tésre a Magyar Nemzeti Galéria leltárkönyvébe. A festmény 2015-ben 
bukkant fel, amikor az egyik alperes egy ismert budapesti aukciósház-
ba adta be értékesítésre.
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A felperes arra alapította igényét, hogy a festményt a jogelődjének 
képtára vásárolta meg még 1937-ben, és állította, hogy többszöri jog-
utódlás folytán ő a kép tulajdonosa, ezért van joga azt birtokolni. (A 
jogutódlás lényege, hogy a jogutódot a jogelőd jogai illetik meg, ha 
tehát a jogelőd tulajdonos volt, a jogutód is az lesz.)

Az alperesek ezzel szemben arra hivatkoztak, hogy egyikük 1992-ben 
Melbourne-ben egy árverésen vásárolta meg a képet, így annak tulaj-
donjogát megszerezte.

A perben hozott jogerős ítélet szerint a bíróság a keresetet eluta-
sította. A felperes felülvizsgálati kérelme folytán az ügy a Kúrián 
folytatódott. A Kúria a jogerős ítélettel egyetértett, így a kereset el-
utasítása véglegessé vált. Határozatában kiemelte: az ügyben a fel-
peresnek kellett volna bizonyítania, hogy a festmény tulajdonjoga 
őt illeti, az általa állított többszöri jogutódlások eredményeként. 
Az általa rendelkezésre bocsátott bizonyítékokból csak az volt meg-
állapítható, hogy a festményt az adott képtár 1937-ben vásárolta 
meg, amely 1935 óta polgármesteri határozat folytán a felperesi 
múzeumok hálózatához tartozott, és azt még 1899-ben a székes-
főváros alapította. Arra azonban a felperes a perben tényelőadást 
sem tett, hogy a II. világháborút követően az említett múzeumok 
mikor szűntek meg, és a tulajdonukba tartozó műveknek mi lett 
a jogi sorsa. Nem bizonyított olyan szervezeti jogutódlás, illetve 
azok láncolata sem, amely alátámasztaná, hogy a felperes – mint 
jelenlegi önkormányzat  –  megszerezte a korábbi önkormányzati 
múzeum műtárgyai (így a perbeli festmény) tulajdonjogát.

A Kúria arra is kitért, hogy a becsatolt iratokból inkább arra lehe-
tett következtetni, hogy a képzőművészeti gyűjtemény az elmúlt 
rendszerben a Nemzeti Galéria kezelésébe, így állami tulajdonba 
került, hiszen a perbeli festmény is a Nemzeti Galériánál került 
leltárba vételre 1965-ben. Ebből következően a felperes önkor-
mányzatnak azt is bizonyítania kellett volna, hogy az a gyűjte-
mény, amelynek a kép is része volt, nem került állami tulajdonba, 
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vagy ha oda került, akkor a rendszerváltozást követően az ő tulaj-
donába került.

A jogeset jól példázza a bizonyítás jelentőségét a polgári perben; a bí-
róság csak a felek által elé tárt bizonyítékok alapján hozhat ítéletet, 
ha a bizonyításra köteles fél nem tud eleget tenni e kötelezettségének, a 
bizonyítatlanságot az ő terhére kell értékelni, ami a per „elvesztéséhez” 
vezet.

Baleset Egyiptomban – Az életet, testi épséget, egészséget 
megkárosító szerződésszegésért való felelősség nem 
korlátozható  
(Pfv.V.21.907/2018., BH 2020.16.)

Az I. rendű és a II. rendű felperesek és néhai édesapjuk, valamint 
édesanyjuk, a III. rendű felperes egy magyar utazási irodával (a ké-
sőbbi alperessel) kötött utazási szerződés alapján Egyiptomban vet-
tek részt társasutazáson, amelynek része volt a repülőtérről a szállo-
dába és a szállodából a repülőtérre történő szállítás is. Az alperes az 
általános szerződési feltételeiben (ÁSZF) kikötötte, hogy az utazási 
iroda az utazási szerződés nemteljesítéséből vagy hibás teljesítéséből 
eredő károkért való felelősségét a szerződésben a részvételi díj 
összegének kétszeresében korlátozza. A társasutazáson az utasok 
szállítását a repülőtér és a szálláshely között az alperes egyiptomi 
partnerirodája, egy egyiptomi cég szervezte meg. 

A felperesek az egyiptomi cég által üzemeltetett autóbusz utasaként 
súlyos közúti balesetet szenvedtek, amikor az autóbusz a szállodából 
a repülőtérre vezető úton felborult. A baleset a buszvezető gyorshaj-
tása miatt következett be. Az I. és II. rendű felperes édesapja életét 
vesztette, az I. és II. rendű felperes könnyebb sérüléseket szenve-
dett. Mindketten tanúi voltak édesapjuk tragikus halálának. A III. 
rendű felperes koponyasérülést, három nyakcsigolyájának törését, 
többszörös borda- és lapockatörést és tüdősérülést szenvedett. 
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Az egyiptomi cég felelősségbiztosítója a felpereseknek egy összegű kár-
térítést fizetett ki, a felperesek azonban ezen felül további kártérítés 
fizetését kérték a magyar utazási irodától, amely azonban megtagadta 
azt. Ezt követően az utazási iroda ellen csődeljárás indult, amely a bí-
róság által jóváhagyott csődegyezséggel (a hitelezőkkel kötött megálla-
podással) zárult. A felperesek azonban nem értesültek a csődeljárásról, 
így nem is jelentették be kártérítési igényüket az eljárás lefolytatására 
a bíróság által kinevezett vagyonfelügyelőnek, így a csődegyezség meg-
kötésében sem vettek részt.

A felperesek keresetükben a balesettel kapcsolatos vagyoni és nem va-
gyoni káruk megtérítésére kérték kötelezni az alperest havi járadék for-
májában. Hivatkoztak a Polgári Törvénykönyvre (Ptk.), amely szerint a 
vállalkozó a közreműködője magatartásáért úgy felel, mintha maga járt 
volna el. Az alperes egyrészt azzal védekezett, hogy az utazási szerződés-
ben a részvételi díj kétszeresében korlátozta kártérítési felelősségét, a 
felelősség korlátozása pedig érvényes volt, mert az utazási szerződésről 
szóló kormányrendelet kifejezetten megengedi, hogy az utazásszervező 
az utazási szerződés nemteljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredő ká-
rokért való felelősségét a részvételi díj kétszeresére korlátozza. Másrészt 
arra hivatkozott, hogy a felperesek nem érvényesíthetik bírósági úton a 
követelésüket, mert a csődtörvény szerint az a hitelező, aki nem jelenti 
be igényét a csődeljárásban, utóbb nem érvényesítheti azt.

Az elsőfokú bíróság megállapította, hogy az alperes kártérítési felelős-
séggel tartozik a felperesek által elszenvedett balesetből eredő, az élet-
ben, a testi épségben, egészségben bekövetkezett károkért. Az alperes 
első védekezésével kapcsolatban kifejtette, hogy a kormányrendeletet 
a Ptk.-val összhangban kell értelmezni, a Ptk. azonban tiltja az életet, 
testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelős-
ség kizárását és korlátozását, ezért a kormányrendeletnek a felelősség 
korlátozását megengedő szabálya csak a vagyoni károkra vonatkozhat. 
Utalt arra is, hogy a kormányrendelet egy európai uniós irányelvet ül-
tetett át a magyar jogba, az irányelv viszont csak a személyi sérülésen 
kívüli károk esetén teszi lehetővé a tagállamoknak a kártérítési felelős-
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ség szerződéses korlátozását. Az alperes másik védekezésével kapcso-
latban a bíróság arra hivatkozott, hogy a felperesek a csődeljárás meg-
indulását megelőzően bejelentették kárigényüket az alperesnek, aki a 
csődtörvény szerint köteles lett volna a csődeljárást elrendelő végzés 
közzétételétől számított öt munkanapon belül értesíteni őket (mint 
ismert hitelezőket) az eljárás megindításáról. A bíróság hivatkozott a 
Kúria egy korábbi ügyben hozott határozatára, amely szerint csak ak-
kor alkalmazható a hitelezőkkel szemben a jogvesztés szankciója, ha 
a csődeljárás alatt álló adós (jelen esetben az utazási iroda) a csődtör-
vény rá vonatkozó rendelkezéseit betartotta, és minden kötelezettségét 
teljesítette a csődeljárás során. Mivel az alperes elmulasztotta a felpe-
resek értesítését a csődeljárás megindulásáról, utóbb nem hivatkozhat 
velük szemben arra, hogy a csődeljárásban be nem jelentett követelé-
süket már nem érvényesíthetik. 

A másodfokú bíróság az elsőfokú ítéletet helybenhagyta. 

Felülvizsgálati kérelmében az alperes arra hivatkozott, hogy az eljárt 
bíróságok tévedtek, amikor nem az utazási szerződésre vonatkozó spe-
ciális jogszabály, a kormányrendelet, hanem a Ptk. általános szabálya 
alapján ítélték meg a kártérítési felelősség korlátozhatóságát. 

A Kúria nem értett egyet az alperes jogszabály-értelmezésével. Rámu-
tatott, hogy egyrészt a Ptk. szerint a polgári jogi viszonyokra vonatko-
zó jogszabályokat, így a kormányrendeletet is a Ptk.-val összhangban 
kell értelmezni, másrészt a kormányrendelet az uniós irányelvnek való 
megfelelést szolgálja, ezért úgy kell értelmezni, hogy az irányelv cél-
ja megvalósuljon. Az alperes csődtörvényre alapozott védekezésével 
kapcsolatban pedig utalt a Ptk.-ban megfogalmazott alapelvre, amely 
szerint a polgári jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során 
a felek a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megfelelően, köl-
csönösen együttműködve kötelesek eljárni. A csődtörvény szerinti ér-
tesítési kötelezettség elmulasztásával az alperes megsértette ezt az alap-
elvet, ezért nem hivatkozhat a felperesekkel szemben a jogvesztésre, 
vagyis nincs akadálya annak, hogy a felperesek bírósági úton érvénye-
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sítsék a kártérítési követelésüket. Mindezek alapján a Kúria a jogerős 
ítéletet hatályában fenntartotta. 

Az eset jól példázza azt, hogy egy jogszabályi rendelkezést (jelen esetben 
az utazási szerződésről szóló kormányrendelet egy szabályát) nem lehet a 
kontextusból kiragadva értelmezni. Az értelmezéskor figyelembe kell venni 
egyrészt az adott jogterület (jelen esetben a polgári jog) egészét átható, a 
Ptk.-ban megfogalmazott alapelveket, másrészt egy uniós jogon alapuló 
nemzeti jogszabály értelmezésekor a tagállami bíróság köteles figyelemmel 
lenni az uniós jogszabályra, a tagállami jogszabályt az alapul szolgáló 
uniós jogszabállyal összhangban értelmezni.

Amikor az azbeszt okoz tragédiát – Az állam is felelős mint 
tulajdonos (Pfv.I.20.474/2018/6.)

A magánszemély felperes a ’70-es évektől évtizedeken át egy – egyebek mel-
lett – azbeszt alapanyagú terméket gyártó üzem szomszédságában lakott. 
2013-ban megbetegedett, és az orvosi vizsgálatok alapján megállapították, 
hogy mellhártyadaganatban szenved. A kezelések ellenére a felperes 2014 
végén elhunyt. Betegségének kiváltó oka az volt, hogy az azbeszt-szeny-
nyezettségnek való kitettsége idején (több mint 15 éven át) azbesztszálak 
kerültek a tüdejébe. Az azbeszt alapanyagú termékek gyártója – a korabeli 
gazdasági viszonyok között – egy állami vállalat volt, a gyártást végző üzem 
is állami tulajdonú ingatlanon (földterületen) működött. 

Az eredetileg az időközben elhunyt felperes  –  majd házastársa mint 
perbeli jogutód – polgári perben a Magyar Állam alperest 100 millió 
forint nem vagyoni kártérítés megfizetésére kérte kötelezni. A felperesi 
álláspont szerint a megbetegedés oka az azbeszt expozíció (a szervezet 
kitevése az azbeszt káros hatásának) volt, amelyért – egyéb hivatkozá-
sok mellett – a korabeli Polgári Törvénykönyv (Ptk.) alapján a Magyar 
Állam azért felelős, mert – mint a földterület tulajdonosa – köteles volt 
a dolog (a földterület) használata során tartózkodni minden olyan ma-
gatartástól, amellyel másokat, különösen a szomszédjait, szükségtelenül 
zavarná.



236

A Kúria

Az állam mint alperes ezzel a hivatkozással szemben vitatta, hogy vele 
mint a föld tulajdonosával szemben a felperes által hivatkozott alapon 
kártérítési igény lenne érvényesíthető, tekintettel arra, hogy a konkrét 
károkozó, jogellenes magatartást (az azbesztszennyezéssel járó gyártást) 
nem ő, hanem a területen működött állami vállalat fejtette ki, így a 
kártérítési igény vele mint közvetlen károkozóval szemben lenne érvé-
nyesíthető. Ezért a kereset elutasítását kérte.

Az ügyben eljárt első- és másodfokú bíróságok a keresetet nem találták 
alaposnak, ezért azt elutasították.

A felülvizsgálati eljárásban a Kúria másképpen ítélte meg a helyzetet. 
Határozatában rámutatott: a tulajdonos nem csak a dolog használata 
során köteles tartózkodni a szomszédokat zavaró magatartástól, meg 
kell akadályoznia azt is, hogy az ingatlanát használó más személy ta-
núsítson ilyen jogellenes magatartást. Ha az ingatlan tulajdonosa nem 
akadályozza meg, hogy az ingatlanát használó olyan tevékenységet 
folytasson, amely a szomszédos ingatlanok használóinak az egészségét 
károsítja, akkor mulasztása folytán szintén károkozónak minősül, aki 
a közvetlen károkozóval a közös károkozás szabályai szerint felel.

 
Az ügy arra világít rá, hogy a tulajdo-
nos nem lehet közömbös az iránt, hogy 
az ingatlanát használó más személy milyen te-
vékenységet fejt ki, kárt okoz-e szomszédjainak, 
mert adott esetben az ingatlan használójával 
együtt felelhet az okozott kárért.

16 évig más nyugdíjából… – Közigazgatási eljárás vagy 
polgári per? (Pfv.V.20.907/2016/5.)

Viszonylag ritkán felmerülő kérdésben kellett állást foglalnia a Kú-
riának egy jogtalanul felvett nyugdíj ügyében.
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Egy néhai személy gondnokság alatt állt, ami miatt folyószámlá-
jára utalt nyugdíját kirendelt gondnoka kezelte. A gondnokolt el-
hunyt, erről a nyugdíjbiztosító nem értesült, ezért még 16 éven át 
változatlanul utalta a nyugdíjat, összességében 6,5 millió forintot. 
A nyugdíjbiztosító a gondnok halálát követően szerzett tudomást a 
történtekről, majd polgári pert indított a néhai gondnok két örökö-
sével szemben, arra hivatkozva, hogy a tovább folyósított nyugdíjat 
a gondnok vette fel, aki azzal jogalap nélkül gazdagodott.

A bíróság jogerős ítéletében a keresetet elutasította, azzal az indoko-
lással, hogy a peres felek (a nyugdíjbiztosító és a gondnok örökösei) 
között a nyugellátás tekintetében közjogi és nem polgári jogi jogvi-
szony jött létre, amelynek közigazgatási jellegét az eredeti kötelezett 
(a gondnok) halála és az öröklés nem változtatta meg. A közjogi 
jogviszonyban pedig nem alkalmazhatók a Polgári Törvénykönyv 
(Ptk.) szabályai, így az abban szabályozott jogalap nélküli gazda-
godás sem.

Az ügy felülvizsgálati eljárás keretében a Kúrián folytatódott. A 
Kúria a sajátos tényállású esetben a jogerős ítéletet hatályon kívül 
helyezte és a másodfokú bíróságot új eljárásra és új határozat hoza-
talára utasította. Végzésében rámutatott, hogy a felperes és az alpe-
resek személyére tekintettel közöttük fel sem merülhet közigazgatási 
(társadalombiztosítási) jogviszony léte, így az alperesekkel szemben 
közigazgatási eljárás keretében nincs jogszabályi lehetőség az igény-
érvényesítésre. A Ptk. irányadó szabályából következően emiatt a 
felperes bírói úton, ezen belül –  a polgári perrendtartás rendelke-
zései értelmében  –  polgári peres eljárás keretében érvényesítheti 
igényét, amelyben a jogalap nélküli gazdagodás  –  és az öröklési 
jog – szabályait kell figyelembe vennie a bíróságnak.

Az ügy lényege: az életünket átszövő számtalan jogviszony mikénti meg-
ítélése az azokból eredő igények érvényesítésére irányadó eljárási rendre 
kiható jelentőségű.
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Közigazgatási jogi döntések

Emelt szintű érettségin – Mikor változtatható meg a hatóság 
mérlegelési jogkörben hozott döntése? (Kfv.II.39.055/2012/9.)

A felperes emelt szintű szóbeli érettségi vizsgára jelentkezett biológiá-
ból. A vizsgán kihúzott tétel két részből állt: A) „Az emberi szív” és B) 
„Elolvastuk az élet könyvét”. A felperes 14, 12, 14 pontot, összesítve 
14 pontot kapott a feleletére a háromtagú bizottságtól, amely ered-
ményt vitatva jogorvoslattal élt a vizsgáztatók döntése ellen. Álláspont-
ja szerint a bizottság nem a tételhez tartozó kérdéseket tett fel, továbbá 
az adott válaszokat nem megfelelően értékelte. Kérte a vizsgaeredmé-
nye 37 pontban való meghatározását.

A másodfokú hatóság  –  a megyei kormányhivatal mellett műkö-
dő – vizsgabizottság jogorvoslati kérelmet elutasító döntését helyben-
hagyta. 

A felperes keresetét az elsőfokú bíróság elutasította, mert a felülvizsgál-
ni kért döntéseket tartalmazó határozatok tekintetében jogsértés nem 
volt megállapítható. 

A felperes által előterjesztett felülvizsgálati kérelem folytán eljárt Kúria 
a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta. 

A perben eldöntendő jogkérdés az volt, hogy a vizsgabizottság által 
adott pontszám a bíróság által megváltoztatható-e. Az érettségi vizsga 
eredményének vitatására csak jogsértésre hivatkozással van lehetőség. 
A vizsga értékelése a vizsgáztató mérlegelésének eredménye. Amennyi-
ben a vizsga levezetése megfelelt a jogszabályoknak és a szabályzatokba 
foglalt előírásoknak, a bíróság a vizsga eredményét nem változtathatja 
meg.

A Kúria kiemelte, hogy a szóbeli vizsga komplex teljesítmény, amely-
nek sikerességéhez a vizsgázó tudásának meggyőző felmutatása, lé-
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nyegre törő, világos előadása, a kérdésre adott válasz esetében pedig 
koncentráció, gyors és konkrét válaszadás szükséges. Tekintettel arra, 
hogy a szóbeli vizsga eredménye a szóban előadottak megfelelőségét 
tükrözi, a kidolgozott, írásos tételvázlat tartalma nem lehet alapja a 
szóbeli vizsgaeredmény megváltoztatásának. A bizonyítási eljárás során 
rekonstruált vizsgával kapcsolatban nem merült fel jogsértés, az meg-
felelt a vizsgaszabályzat előírásainak. A Kúria kimondta, hogy a vizs-
gáztató mérlegeléssel meghozott döntése tekintetében a megváltoztató 
jogkör alkalmazása kiterjesztő jogértelmezése okán ellentétes lett volna 
a jogalkotó akaratával. 

A kúriai döntés lényege, hogy a hatósági döntés megváltoztatására adott 
jogkör a vizsga eredményének megváltoztatására  –  mint a vizsgáztató 
mérlegelési jogkörében hozott döntésére – nem terjed ki.

Egy gyülekezés feloszlatása – A demonstráció jogszerűségének 
határai (Kfv.VI.37.430/2018/3.)

A perbeli cselekmények helyszínéül szolgáló közintézményen bontási 
és tervezési munkálatokat végző vállalkozó kordonnal vette körül és 
biztonsági őrökkel védte az építési területet. Néhány nappal később 
két magánszemély bejelentést tett a perben alperesként eljárt rendőr-
ségen, amely szerint 0–24 óráig demonstrációt tartanak a közintéz-
mény körül. Másnap az alpereshez bejelentés érkezett azzal kapcso-
latban, hogy a demonstrációt tartók nem teszik lehetővé járművel a 
munkaterületre való behajtást. Az alperes a helyszínen azt tapasztalta, 
hogy a kordon 150 méter hosszan kidőlt és a munkaterületen 60 civil 
személy tartózkodik. Az alperes képviseletében eljárt, helyszínen meg-
jelent rendőrök tájékoztatták a jelenlévőket, köztük a felperest, hogy 
a magatartásuk a gyülekezési jogról szóló törvénybe ütközik, és felszó-
lították őket a jogsértő magatartás abbahagyására, valamint a terület 
elhagyására. A helyszínen eljáró rendőr őrnagy tájékoztatta a kordon 
visszaállítását megakadályozó jelenlévőket magatartásuk jogszabályba 
ütközéséről, ezért a rendezvényt feloszlatta. A gyülekezésen részt vett 
felperes keresetet terjesztett elő a rendezvény feloszlatása jogellenessé-
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gének megállapítása iránt, mert állítása szerint az alperes a megfelelő 
szükségességi-arányossági mérlegelést nem végezte el.

A perben két alapjog konkurált egymással: az Alaptörvény VIII. cik-
kében rögzített békés gyülekezéshez, valamint az Alaptörvény IV. cikk 
(1) bekezdésében szabályozott személyes biztonsághoz való jog. Az 
Alkotmánybíróság egy határozatában kifejtette, hogy a gyülekezési 
jog gyakorlása keretében békés összejövetelek, felvonulások, tünteté-
sek tarthatók, amelyeken a résztvevők véleményüket szabadon kinyil-
váníthatják. A gyülekezési törvény meghatározta azokat az eseteket, 
amelyek törvényellenességük folytán maguk után vonják a rendezvény 
feloszlatását. Ilyen ok fennálltakor a rendőrségnek nincs mérlegelési 
joga, a feloszlatás kötelező, ilyenkor kerülhet sor a gyülekezési jog mint 
alapjog korlátozására.

Az elsőfokon eljárt bíróság megállapította, hogy a rendezvény feloszla-
tása jogellenes volt, mert az nem sértette mások jogait. A gyülekezési 
jogról szóló törvény szerint a sérelem tényleges bekövetkezésének ese-
tére írja elő az oszlatást, ezért konkrétan bekövetkezett eseménynek 
kellett volna történnie ahhoz, hogy az oszlatás jogszerű legyen. Az al-
peres azon hivatkozása, hogy egy bontás alatt álló épületben és annak 
környékén egy arra járó személy élet- és testi épsége sérülhet, nem ele-
gendő indok, az csak távoli veszélyhelyzetet jelent.

A jogerős ítélet ellen az alperes nyújtott be felülvizsgálati kérelmet, amely-
ben a bizonyítékok szabad mérlegelését jelölte meg jogszabálysértőként. 

A Kúria kifejtette, hogy jogszabálysértést ebben a körben a tényállás 
iratellenessége, a bizonyítékok kirívóan okszerűtlen vagy a logika sza-
bályaival ellentétes mérlegelése alapozhat meg. Tekintettel arra, hogy 
az elsőfokú bíróság által megállapított tényállás nem iratellenes, a bi-
zonyítékokat okszerűen, a logika szabályainak megfelelően értékelte, 
nem mérlegelhető felül a bíróság döntése. A Kúria egyetértett azzal a 
megállapítással, hogy a demonstrálók építési területen való tartózko-
dása veszélyhelyzetet idézhetett volna elő. Ez a veszély azonban távoli, 
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közvetett volt, nem érte el azt a szintet, amely indokolta a feloszlatást. 
A Kúria a fentiek alapján a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta.

Az ügyből tanulságként az vonható le, hogy egy gyülekezés részvevőjeként, 
ezáltal a szabad véleménynyilvánításhoz való jog gyakorlójaként tartóz-
kodni kell attól, hogy bűncselekmény valósuljon meg vagy más joga, sza-
badsága sérüljön. 

Borravaló kezelése kávézókban – A borravalót elkülönítve kell 
kezelni  (Kfv.I.35.512/2019/7.)

A felperes vállalkozó egy budapesti kétszintes, teraszos, 30 asztallal működő kávé-
zót üzemeltetett, amelyben műszakonként két pincér és egy pultos dolgozott, és 
1 pénztárgépet működtetett. A vendégek a nyugta alapján az asztaloknál fizettek 
a pincéreknek, akik azt a borravalóval együtt a náluk lévő pénztárcában helyezték 
el. Időszakonként a pénztárcájukból a pénztárgépbe helyezték át a náluk lévő 
pénzt. A napi bevételt, 100.000 Ft váltópénz kivételével az irodában, a borrava-
lóként kezelt összeget a pultban egy dobozban tartották.

Az adóhatósági ellenőrzés során tartott próbavásárlást és pénztárzárást követően 
felvett jegyzőkönyv szerint a pénztárgép kasszája 12.210 Ft többletet tartalmazott 
a hozzátartozó pénztárgép 145.125 Ft-os bevételéhez képest. Ezért a vállalkozó-
val szemben az elsőfokú adóhatóság pénzbírságot szabott ki, határozatát a má-
sodfokú adóhatóság helybenhagyta. Rögzítette, hogy az online pénztárgépben 
minden pénzmozgást rögzíteni kell, a felperes tényleges bevétele és a pénztárzárás 
bevétele között lévő eltéréssel a mulasztás megvalósult, így az elsőfokú hatóság 
jogszerűen állapította meg a szabályok megsértését. Bizonylattal kell kísérni 
minden olyan tranzakciót, ami nem az értékesítéshez kötődik, de módosítja a 
fióktartalmat; egy meghatározott kód szolgál a borravaló pénztári befizetésének 
nyilvántartására. 

Az elsőfokú bíróság ítéletével az alperes határozatát az elsőfokú hatá-
rozatra is kiterjedően megsemmisítette és a közigazgatási hatóságot új 
eljárásra kötelezte. Az indokolásban megállapította, hogy a szabályozó 
rendelet szerint a pénztároló eszközben lévő pénzkészletnek összeg és 
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összetétel szerint meg kell egyeznie a pénztárgépen bizonylatolt érté-
kesítések és egyéb pénzmozgások egyenlegével. Ez alól kivételt képez, 
ha az eltérést az üzemeltető működési sajátosságai okozzák és az eltérés 
mértéke e működési sajátosságokhoz igazodik. Elfogadta a felperes ér-
velését, aki azt állította, hogy a borravaló ténye és kezelése a vendég-
látóipari helyeken egy olyan sajátosság, ami miatt eltérhet a pénztári 
egyenleg és a pénzkészlet. A bíróság döntése szerint az új eljárás so-
rán az adóhatóságnak fel kell derítenie a kávézóban a pénzkészlet és a 
pénzmozgások egyenlegének a működési sajátosságból eredő mértékét, 
majd ennek eredményétől függően kell döntését meghoznia.

A Kúria az elsőfokú bíróság jogértelmezésével nem értett egyet. A jogalkotó 
az üzemeltető működési sajátosságai megfogalmazásakor nyilvánvalóan az 
olyan helyzetekre gondolt, ahol a termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás 
és az ellenérték bevételezése között magából a tevékenység jellegéből adó-
dóan szükségszerűen telik el hosszabb idő, vagy adódik eltérés, nem pedig 
azokra a helyzetekre, ahol a különböző jogcímen kezelt készpénzösszegek 
elválasztása időbeli, tárolási vagy más nehézséggel jár. Ilyen lehet például az 
ételkiszállítás és csomagküldés. A szabály alól tehát önmagában csak azért, 
mert borravalóval dolgoznak, még nem lehet kivételt tenni. A szabályozás 
ugyanis egy kód alkalmazásával lehetővé teszi, hogy a borravalót elkülönít-
ve, jogszerűen pénztárgépbe helyezzék.

Tehát a borravaló kezelésének folyamata nem minősíthető a pénztár-
gépet üzemeltetők olyan működési sajátosságának, amelyek megala-
pozhatnák a pénzkészlet és a pénztárgép bizonylatolt pénzmozgásai 
egyenlegének eltérését.

 Az ügy tanulsága, hogy a borravalót a 
pénzkészlettől elkülönítve kell kezelni, 
mert pénztároló eszközben lévő pénzkészletnek 
összeg és összetétel szerint meg kell egyeznie a 
pénztárgépen bizonylatolt értékesítések és egyéb 
pénzmozgások egyenlegével. 
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Munkajogi döntések

Feszült helyzetben is tudni kell jól dönteni – A 
tanulmányi szerződés megszegésének következményei 
(Mfv.I.10.512/2016/10.)

A felperes munkáltató légiforgalmi irányítókat képez ki. Az alperes légi-
forgalmi irányító képzésre jelentkezett a felperesnél, majd a kiválasztási 
folyamatot követően felvételt nyert. A felek három megállapodást kötöt-
tek egymással: felnőttképzési szerződést, tanulmányi szerződést, valamint 
lakhatási támogatásról szóló szerződést. 

A felnőttképzési szerződés értelmében a képzés ideje 2 év, annak sikeres 
teljesítése esetén az alperes szolgálati engedély megszerzésére válik jogo-
sulttá. A tanulmányi szerződésben a felperes vállalta, hogy a képzés költ-
ségének megfelelő támogatásban részesíti az alperest, havonta ösztöndíjat 
fizet a részére, továbbá a szakszolgálati engedély megszerzését követően az 
alperest legalább öt évig légiforgalmi irányító munkakörben foglalkoztat-
ja. A megállapodás lényeges kikötése volt, hogy amennyiben a tanulmá-
nyokat az alperes nem megfelelő eredménnyel végzi, a munkáltató men-
tesül az oktatási kötelezettsége alól, és követelheti a ténylegesen nyújtott 
támogatás visszatérítését. A lakhatási támogatásról akként állapodtak meg 
a felek, hogy szerződésszegés esetén 8 napon belül az alperes az összeget 
köteles visszafizetni. 

Az oktatók a 300 órás gyakorlati képzés végén úgy értékelték az alperest, 
hogy nem fejlődik az elvártaknak megfelelően, lámpalázas, nehezen keze-
li a feszültséghelyzeteket, továbbá nyomás alatt logikátlan megoldásokat 
választ. Mivel az alperesnek a szakmai elméleti tudásának gyakorlati alkal-
mazásakor problémái merültek fel, a munkáltató arra a következtetésre 
jutott, hogy nincs értelme az oktatás folytatásának. A felek között az a 
megállapodás jött létre, hogy az alperes visszafizeti a képzési díjnak azt a 
részét, amelyet tanulmányi ösztöndíj és lakhatási támogatás formájában 
fizettek ki; ettől később az alperes – ügyvédje tanácsára – elállt. Ezt köve-
tően a munkáltató a tanulmányi szerződést azonnali hatállyal felmondta.
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A felperes keresetében a teljes 18 millió forintos képzési díj – amely a 
megállapodásba foglalt összeg kb. kilencszerese – és kamata megfizeté-
sére kérte kötelezni az alperest a tanulmányi szerződés alapján nyújtott 
támogatás megtérítése címén. Az alperes viszontkeresetet terjesztett 
elő arra hivatkozva, hogy a felperes nem biztosította számára a szük-
séges munkahelyi gyakorlatot, emiatt mentesül a szerződésből fakadó 
következmények alól. A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéle-
tét – amelyben a keresetnek helyt adott és az alperes viszontkeresetét 
elutasította – helybenhagyta. A felülvizsgálati eljárás az alperes felül-
vizsgálati kérelme alapján volt folyamatban. A Kúria a jogerős ítéletet 
hatályában fenntartotta.

A Munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (régi Mt.) 
szerint a tanulmányi szerződést írásba kellett foglalni, és abban meg 
kellett határozni a munkáltatót terhelő támogatás formáját és mérté-
két, továbbá  –  a támogatás mértékével arányosan  –  a munkavállaló 
által a munkáltatónál kötelezően munkaviszonyban töltendő idő tarta-
mát, amely öt évnél hosszabb nem lehetett. Ha a támogatásban része-
sülő tanulmányait nem megfelelő eredménnyel folytatta, vagy egyéb 
lényeges szerződésszegést követett el, a munkáltató követelhette a tény-
legesen nyújtott támogatásnak megfelelő összeg megtérítését. 

A Kúria egyetértett a jogerős ítéletben foglaltakkal, amely szerint az 
alperes azzal, hogy a megállapodásban foglalt határidőig nem szerezte 
meg a szakszolgálati engedélyt, megszegte a tanulmányi szerződésből 
fakadó kötelezettségét. Az alperest a személyiségjegyei alkalmassá tették 
a munkakör betöltésére, ez azonban nem jelentette azt, hogy az okta-
tóknak a gyakorlatban tapasztalt hiányosságok mellett szükségképpen 
folytatniuk kellett volna az alperes képzését további gyakorlati órák 
biztosításával, valamint a munkáltatónak további költségek okozásá-
val. Az alperes nem mentesülhetett a tanulmányi szerződésből fakadó 
kötelezettségek teljesítése alól, mert az elsőfokú bíróság által lefolyta-
tott bizonyítási eljárás alapján a munkáltató részéről nem merült fel a 
tanulmányi szerződés megszegésének tényét alátámasztó magatartás. 
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A kúriai döntés rámutatott, hogy tanulmányi szerződés kötése esetén a 
munkavállalónak kötelessége az abban foglaltakat betartani. Szerző-
désszegés esetén a munkáltató visszakövetelheti a támogatást. 

(Megjegyzés: Az új Mt. alapján a munkáltató nem követelheti vissza a 
támogatást, ha ő mondja fel a szerződést. A munkavállaló felmondása 
esetén részben vagy egészben visszakövetelhető.)

Takarítást végző gyógyszertári szakasszisztens – A munkáltató 
munkaszerződés szerinti foglalkoztatási kötelezettsége 
(Mfv.I.10.307/2018/7.)

A felperes gyógyszertári szakasszisztens munkakörben állt az alperes al-
kalmazásában. Számítógép segítségével végzett feladatai közé tartozott 
többek között a vényköteles gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök 
kiadása, áruátvétel, gépek és eszközök meghibásodásának jelentése. 
Számítógép nélkül végezhető feladatai részét képezte gyógyszerek ké-
szítése, fiókok, illetve készletek rendezése, a lejárati idők ellenőrzése, 
valamint a takarítás is. 

A felperes 2015. október 28-án a betegállományból visszatérve azt 
tapasztalta, hogy az alperes letiltotta a számítógépes hozzáférését. Ezt 
követően az alperes kizárólag olyan munkák ellátására utasította a fel-
perest, amelyhez nem volt szükséges a számítógép használata. 

A felperes 2015. november 2-án azonnali hatályú felmondással szün-
tette meg jogviszonyát, amelyet azzal indokolt, hogy a gyógyszertár-
vezető 2015. október 28-tól nem a munkaszerződésben foglaltak sze-
rint foglalkoztatja. Ezzel egyidejűleg kérte, hogy az alperes biztosítsa 
a munkakör átadás-átvételének lehetőségét, illetve fizesse ki részére a 
felmondási időre járó távolléti díjat és a végkielégítést. A felperes a fel-
mondást az egyik munkatársa részére adta át, aki azt még azon a napon 
továbbította a munkáltatói jogkör gyakorlója részére. 
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A felperes keresetében annak megállapítását kérte, hogy az azonnali 
hatályú felmondása jogszerű volt, és az alperes fizessen meg részére két 
havi távolléti díjával azonos összegű végkielégítést, felmondási időre 
járó munkabért, valamint cafeteriajuttatást. Az alperes a kereset eluta-
sítását kérte és viszontkeresetet terjesztett elő: kérte, hogy a bíróság 
kötelezze a felperest 30 napra járó felmentési időre kifizetendő mun-
kabérével azonos összegű kártérítés megfizetésére. Arra hivatkozott, 
hogy a felperes felmondását érvénytelennek kell tekinteni, mert nem 
a munkáltatói jogkör gyakorlójával közölte, ezen személy erről csak 
áttételesen értesült. 

Az elsőfokú bíróság ítéletével kötelezte az alperest, hogy fizessen meg 
a felperesnek végkielégítést, felmondási időre járó munkabért és cafe-
teria ellenértéket, míg az alperes viszontkeresetét elutasította. A mind-
két fél fellebbezése folytán eljárt másodfokú bíróság az ítéletével az 
elsőfokú bíróság ítéletét a per főtárgya tekintetében helybenhagyta. A 
jogerős ítélet ellen az alperes nyújtott be felülvizsgálati kérelmet.

A Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) szerint a 
munkáltató vagy a munkavállaló a munkaviszonyt azonnali hatályú 
felmondással megszüntetheti, ha a másik fél  a munkaviszonyból szár-
mazó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal 
jelentős mértékben megszegi, vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, 
amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi. Az azonnali hatá-
lyú felmondás jogát az ennek alapjául szolgáló okról való tudomásszer-
zéstől számított tizenöt napon, legfeljebb azonban az ok bekövetkeztétől 
számított egy éven belül lehet gyakorolni. A tudomásszerzés időpontjá-
nak, ha az azonnali hatályú felmondás jogát testület jogosult gyakorolni, 
azt kell tekinteni, amikor az azonnali hatályú felmondás okáról a testüle-
tet – mint a munkáltatói jogkört gyakorló szervet – tájékoztatják.

A Kúria a jogerős határozatot hatályában fenntartotta. Az eljáró bíró-
ságok a rendelkezésre álló adatok alapján helytállóan következtettek 
arra, hogy a munkáltató a felperessel szemben azzal sértette meg az 
együttműködési kötelezettségét, hogy a gyógyszertári szakasszisztens 
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felperest alapvető, munkaköre jellegét meghatározó feladatainak vég-
zésétől indokolás nélkül eltiltotta, úgy, hogy a változtatás időtartamá-
ról, annak várható módjáról nem tájékoztatta. A felperes az azonnali 
hatályú felmondás továbbítására kérte munkatársát, aki ennek eleget is 
tett, a munkavállaló azonnali hatályú felmondása tehát hatályosult: az 
írásbeli jognyilatkozatot a címzett átvette. A fentiek alapján a munka-
vállaló azonnali hatályú felmondása jogszerűnek minősült.

Az ügy tanulsága az, hogy a felek a munkaszerződésben foglaltaknak 
kötelesek eleget tenni. Bármelyik fél a munkaviszonyt azonnali hatályú 
felmondással megszüntetheti, ha a másik fél a munkaviszonyból származó 
lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős 
mértékben megszegi, vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a 
munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi.

Kéményseprés létra nélkül – Felel-e a munkáltató a nem 
megfelelő munkaeszköz használata miatt bekövetkezett 
munkabalesetért? (Mfv.I.10.338/2017.)

Az alperes alkalmazásában álló kéményseprő felperes 26 év tapaszta-
lattal kéménytisztítási feladatokat végzett önállóan egy ingatlanban, 
amelyben a munkálatok elvégzésekor az ingatlantulajdonos otthon 
tartózkodott. A felperes a lakáson belül található padlásfeljáróhoz 
ment, ahol már a tulajdonos házilagos készítésű, egyágú falétrája elő 
volt készítve a falnak támasztva. A létrát csúszásgátlóval vagy kiakasz-
tóval nem szerelték fel. A felperes – állítása szerint – megkérte a je-
lenlévő tulajdonost a létra megtámasztására, ő pedig a kéménytisztí-
táshoz szükséges eszközökkel elindult a létrán felfelé. A padlás ajtaját 
kinyitotta, az eszközt feltette, majd amikor a padlásra lépett volna, a 
létra kicsúszott alóla. Ennek következtében kb. 3 méter magasságból 
a talajra zuhant, és a bal lába két helyen eltörött. A tulajdonos ekkor a 
padlásfeljárótól több méterre lévő konyha ajtajában tartózkodott. 

A felperes bírósághoz fordult, keresetében munkáltatója mint alperes 
ellen – a felülvizsgálati kérelemmel érintett részében a balesettel össze-
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függésben – vagyoni és nem vagyoni kártérítési igényt terjesztett elő. 
Az elsőfokú bíróság ítéletével a keresetet elutasította. A felperes felleb-
bezése folytán eljárt törvényszék ítéletével az elsőfokú bíróság ítéletét 
helybenhagyta. A másodfokú bíróság ítéletének indokolása szerint a 
felperesnek a munkavégzéshez használt létra alkalmasságáról meg kel-
lett volna győződnie, és a balesetveszélyes létrával nem kezdhette volna 
meg a munkavégzést. A munkabalesetet kizárólag a munkavállaló elhá-
ríthatatlan magatartása okozta, ezért a munkáltató sikeresen mentette 
ki magát a kártérítési felelősség alól. 

A felperes felülvizsgálati kérelme folytán eljárt Kúria közbenső íté-
letével a jogerős ítéletet hatályon kívül helyezte, az elsőfokú ítéletet 
megváltoztatva megállapította az alperes kártérítési felelősségét és az 
összegszerűség tekintetében az elsőfokú bíróságot új eljárás lefolytatá-
sára és új határozat hozatalára utasította. 

A Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) alapján a 
munkáltató köteles megtéríteni a munkavállalónak a munkaviszony-
nyal összefüggésben okozott kárt. Mentesül azonban a felelősség alól, 
ha bizonyítja, hogy azt az ellenőrzési körén kívül eső olyan körülmény 
okozta, amellyel nem kellett számolnia és nem volt elvárható, hogy a 
károkozó körülmény bekövetkezését elkerülje, vagy a kárt elhárítsa, 
illetve a kárt kizárólag a károsult elháríthatatlan magatartása okozta. 

A felülvizsgálati eljárásnak az volt a tárgya, hogy a kárt valóban kizá-
rólag a károsult felperes elháríthatatlan magatartása okozta-e, ennek 
bizonyítása pedig a munkáltató alperest terhelte.

A Kúria megállapította, hogy a balesetnek nem csak az volt az oka, 
hogy a felperes nem a megfelelő megoldást választotta a munka el-
végzéséhez, és rossz döntést hozva megkezdte a munkavégzést a bal-
esetveszélyes létrával. Ahhoz hozzájárult az is, hogy a munkáltatónál 
eltűrt következetlen gyakorlat alakult ki, hiszen nem adott egyértelmű 
utasítást a kéményseprőnek arra, mit tegyen, ha nem megfelelő a tu-
lajdonos által rendelkezésére bocsátott létra. A munkáltató ezért nem 
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mentesülhetett a kárfelelősség alól, hiszen az egészséget nem veszélyez-
tető és biztonságos munkavégzés követelményeinek biztosításáért őt 
terheli a felelősség. 

Az esetből azt a következtetést lehet le-
vonni, hogy ha a munkáltató nem biz-
tosít megfelelő eszközt a munkavégzéshez, 
a kialakult helytelen gyakorlatot eltűri, nem el-
lenőrzi, akkor megalapozottan nem hivatkozhat 
arra, hogy a munkavállaló balesetét kizárólag és a 
részéről elháríthatatlan magatartása okozta.
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11. MOZAIKOK  
A KÚRIA ÉLETÉBŐL

Tudományos tevékenység
Nyelvtanulás, utazások, sport
Kultúra, művészet és a Kúria Klubja
Társadalmi felelősségvállalás
Megújul a bírói talár

A talár története
A talár szó jelentése
A ’90-es évek óta viselt bírói talár
Az új kúriai bírói talárról

A Kúria-szeletről

 
A Kúria munkatársai nem csak a munkában osztoznak. Az itt dolgozó 
bírók és igazságügyi alkalmazottak szerteágazó kulturális, művészeti, 
sport és zenei érdeklődésűek, amelyek kielégítésére a Kúria sokféle mó-
don ad lehetőséget.

Tudományos tevékenység

Számos kúriai bíró és főtanácsadó oktat egyetemeken, rendelkezik 
tudományos fokozattal, tart előadást felsőoktatási intézményekben 
és szakmai konferenciákon. Többen közülük jogi szakvizsgabizottsá-
gok tagjai. Sokan könyvek, tankönyvek, kommentárok, tudományos 
folyóiratokban megjelenő publikációk, tanulmányok és újságcikkek 
szerzői. Mindemellett a Kúria rendszeresen jelentet meg könyveket, 
tanulmányköteteket, kiadványokat.
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Tanulmánykötet a Kúria Közigazgatási 
Szak ágában 2019-ben ítélkező bírák tollából.

 

A bírákat rendszeresen hívják egyetemi rendezvényekre is. A Sajtó-
titkárság – ahogy arról a 8. fejezetben bővebben szó esik – gyakran 
szervez filmvetítéseket és vitafórumokat az egyetemek jogi karain.

Nyelvtanulás, utazások, sport

A Kúria lehetőséget biztosít arra, hogy a bírók és igazságügyi alkalma-
zottak idegen nyelvi kurzusokon, tanfolyamokon vegyenek részt. A 
nyelveket kiválóan beszélő bírók pedig a nemzetközi főosztály szerve-
zésében, közreműködésével külföldi szakmai programokon vehetnek 
részt, tarthatnak előadásokat.

A szellemi leterheltség kompenzálását szolgálják a sportolási lehetősé-
gek, illetve a munkavállalói érdekképviseleti szervezet által rendszeresen 
szervezett csoportos külföldi utazások. A munkatársak csapata rendsze-
resen részt vesz az Országos Bírósági Sportnapok rendezvényein.

Kultúra, művészet és a Kúria Klubja

Szintén az intenzív szellemi munka ellensúlyozását szolgálják a színes 
művészeti programok. A Kúria a bírák számára rendszeresen szervez 
múzeum- és kiállításlátogatásokat .



253

Zsebkönyv Magyarország legfőbb bírói  fórumáról

A kulturális, társadalmi és szakmai események fontos színhelye a bírói 
klub. A Kúria Klubja a kötetlen eszmecserék, beszélgetések mellett az 
Elnöki Titkárság által szervezett klubrendezvényeknek is otthont ad, 
amelyeken a hazai kultúra, a művészetek, a tudomány, a sport és a köz-
élet kiemelkedő képviselőivel való közvetlen hangvételű beszélgetések-
re nyílik lehetőség. A Klub emellett időszaki jelleggel képzőművészeti 
kiállításoknak is helyet biztosít.

A Kúria Klubjában vendég volt többek között Koen Lenaerts, az Euró-
pai Bíróság elnöke; Konok Tamás, Kossuth-díjas festőművész; Molnár 
Piroska, a Nemzet Színésze; Domokos László, az Állami Számvevőszék 
elnöke; Eckart Ratz, az osztrák Legfelsőbb Bíróság elnöke; Storcz Bo-
tond, olimpiai bajnok kajakozó, edző és Suzuki Kimiyoshi, az utolsó 
szamurájok egyikének unokája.

A Klub előadásoknak, a „Tudósklub” címet viselő tudományos ren-
dezvénysorozatnak, delegációk fogadásának, valamint az Alkotmány-
bíróság és a Kúria között zajló szakmai műhelybeszélgetés-sorozatnak 
is otthon ad.

A Kúria Klubja
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  „Tudósklub” a Kúrián.
 
 

 
Társadalmi felelősségvállalás

A Kúria – közjogi pozíciójának megfelelő és ahhoz méltó módon – ki-
veszi részét a társadalmi felelősségvállalásból is. Ennek keretében évek 
óta rendszeres kapcsolatot ápol humanitárius területen példaértékű 
tevékenységet végző szervezetekkel. Közülük is kiemelendő a Böjte 
Csaba ferences rendi szerzetes által létrehozott Dévai Szent Ferenc 
Alapítvány. Az erdélyi gyermekmentő szervezet sanyarú körülmények 
között élő gyermekekről gondoskodik intézményeiben és nevelőszülői 
rendszerben. Emellett a Kúria kapcsolatot ápol hospice tevékenységet 
ellátó szervezetekkel is.

Immár hagyományosan az év kiemelkedő eseménye a Kúria adven-
ti ünnepsége, amely a karácsonyi várakozás időszakában az ünnepi 
hangulatú együttléten kívül a jótékony adományozásra is lehetőséget 
biztosít. A Kúria munkatársai – sokszor saját készítésű – alkotások fel-
ajánlásával évek óta segítik az említett szervezeteket.

 
Megújul a bírói talár

A talár története

A bírók nyilvános ülésen viselt öltözékének kérdésével már 1869-ben, 
a semmítőszék „tanácskozmányán” is foglalkoztak, eszerint a bírók 
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„magyar felső öltönyben karddal tartoznak megjelenni”. 1914-től 
igazságügyminiszteri rendelet kötelezte a bírókat talár és az ahhoz tar-
tozó föveg viselésére, ezt követően azonban a világháborúk és a szocia-
lizmus időszaka alatt a talár viseletének kérdése fel sem merült. Solt Pál 
az 1990-es washingtoni felsőbírósági elnökök nemzetközi konferenci-
áján – saját talár hiányában – egy kölcsönkapott amerikai talárban vett 
részt az ünnepélyes meghívón. Ezután határozta el, hogy 1991-ben a 
Legfelsőbb Bíróságon bevezeti az egységes bírói viseletet, a talárt. 

A talár szó jelentése

Papok, bírák, ügyvédek által, hivatásuk gyakorlásakor viselt ünnepé-
lyes öltözet. Megjelenésében hosszú, bő palást. A latin talaris szóból 
ered, amelynek jelentése „bokáig érő”.

A ’90-es évek óta viselt bírói talár

A magyar bírói talár eleinte fehér zsabós, majd lila bársonybetétes, ki-
hajtós gallérral díszített ruhadarab volt. Formarendszerében azonban 
nem tükröződött a nemzeti jelleg, nem utalt semmi a bírói testület jel-
képrendszerére. Nem kényelmes, nehezen kezelhető anyagból készült.

Így 2017-ben megszületett az elhatározás: a Kúria elnöke, dr. Darák 
Péter felkérte Varga Edinát, a Kúria művészeti vezetőjét, hogy tervez-
zen egy olyan talárt, ami minden igényt kielégít: kellemes a viselése, 
ugyanakkor megjelenésében is különleges, méltó bírói öltözék. 

Az új kúriai bírói talárról

Egy talár tervezésekor nem az aktuális divattrend a mérvadó, ha-
nem az, hogy az öltözék mit képvisel. Egy jól megtervezett formaru-
ha – akárcsak egy logó – első ránézésre megjeleníti, közvetíti az általa 
képviselt intézmény jellegét, szimbolikáját – vagyis a talár felfogható 
szimbolikus öltözetként is.
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Tervezési szempontból fontos volt, hogy viselése során kifejeződjön:

• a nemzeti jelleg,
• a bírói testület méltósága és
• az egyenlőség – jelen esetben, hogy férfiak és nők egyaránt viselhessék,
• a kötődés a hagyományokhoz, ugyanakkor legyen friss és mai.

Több elkészült változat, számos megbeszélés és vita során kristályosodott 
ki a jelenleg megszavazott és alább részletesen bemutatott bírói talár.

Kellemes viselet
Viselése mind a négy 
évszakban kellemes. Hű-
vös időben zakóra, illetve 
blézerre felvéve sem túl 
vastag, ugyanakkor me-
legben vékonyan lehet 
aláöltözni, de szabásából 
adódóan is szellős, len-
ge. A talár szabásvonala 
lefelé bővülő, hátrafelé 
hosszabbodó, lendüle-
tes. Ujja enyhén bővülő, 
a vállnál sűrűn rakott, 
az ünnepélyes magyar 
hagyományokat követi. 
Álló nyakkal készült, a 
nyakkörnél gombbal, 
majd rejtett patentsor-
ral záródik. Az elegáns 
megjelenés érdekében 
minimális a szabás- és 
anyagvariálás, viszont 
díszítésében különleges: A Kúria új bírói talárja



257

Zsebkönyv Magyarország legfőbb bírói  fórumáról

a taláron megjelenő díszítőelemek (zsinór, gomb, szövött címke) a Kúria 
logója alapján egyedileg készültek. Az oldalvarráshoz méretes zseb illeszke-
dik, kulcs és telefon is kényelmesen elfér benne.

Szellős anyag
A talár anyaga viszkóz-poliészter keverék, ami könnyen kezelhető, nem 
gyűrődik. Bélés nélkül, egyrétegű kelméből készült.

Méltóságteljes
A talár fekete, arany zsinórozással díszített, fehér gallérral kiegészítve ünne-
pélyes hatást kelt.

Minden testalkatnak előnyös
A tervezésbe olyan opcionális megoldásokat alakítottak ki, amelyek kiemel-
hetik az egyéni alkat előnyeit:
• tépőzárral könnyen ki-be helyezhető válltöméssel rendelkezik,
• a hölgyeknek lepatentolható, különálló inggallér biztosított, amelyet kü-

lön is ki lehet mosni. 

A bírói talár szimbolikus díszei
A zsinór- és paszománydíszítés csodálatos ékessége a magyar hagyományos 
viseletnek. Az önmagába visszatérő hurokdíszítés ősi motívum. A kötés és 
az oldás mindenséget átfogó, varázslatos jelképrendszere jelenik meg általa. 
Továbbgondolva, a zsinórmérték mint az irányelvekhez való következetes 
igazodás, jól tükrözi a bírói kar szemléletét. 

A Kúria talárja egyszerűen behajtogatható egy logóval ellátott, könnyű 
textiltáskába, így könnyen szállítható, anélkül, hogy gyűrődne.

Az új talár jövője
2020. december 15-től a Kúria bírái már az új talárt hordhatják. Az Or-
szágos Bírói Hivatal is tervezi az új ruhadarab bevezetését – az elképzelés 
szerint a díszítésben megjelenik majd a bíróságok logója, így várhatóan 
általános bírói viseletté is válhat.
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A textiltervező, iparművész Varga Edina1 a tervezés első fázisában 
a díszmagyar záródását vette alapul A paszományokat Tóth János 
paszománykészítő mester műhelyében az eredeti díszmagyar alapján 
készítették. A tervezés második fázisában (a Kúria számára egyedileg) 
mintázták be a talár elejét díszítő arany-fekete színű zsinórt. A 
zsinór csíkok elöl függőlegesen, szimmetrikusan futnak, stabilitást, 
magabiztosságot kölcsönözve a megjelenésnek. A megszokott zsabó így 
egy újszerű, nemzeti jelleget kap. A gomb a Kúria logója alapján készült, 
és Hajdu László, ötvösművész keze munkáját dicséri. Biztosítja a talár 
nyak alatti záródását, egyben díszítőelem is. A talár egyedi jellegének 
hangsúlyozásaként a nyakkör belsejébe a Kúria logóját ábrázoló, fekete 
alapon arannyal szövött címkét varrtak. 

A Kúria számára egyedileg készült kellékek
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A Kúria-szeletről

Végezetül – különösen az édesszájúak örömére – megemlítendő, hogy lé-
tezik egy Kúria-szelet elnevezésű sütemény is. A piskótaszerű finomság ere-
dete – különösen nevének etimológiája – nem tisztázott, receptje azonban 
több szakácsblogon és régi receptgyűjteményben is olvasható.

A „kuria-szelet” receptje a Váncza és Társa Tápszer és Vegyészetigyár 
A mi süteményes könyvünk című, 1936-os szakácskönyvének 11. kiadá-
sában

1 Varga Edina több formaruhát is tervezett, többek között a Fasori Evangélikus 
Gimnázium ünneplő mellényeit, amelyek díszítésüket tekintve hasonlók az új 
kúriai bírói talárhoz.
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