A Kúria elnökének
20/2020. számú elnöki utasítása az öttagú tanácsok felállításának rendjéről

A Kúria elnökeként a Kúria öttagú tanácsainak felállítására vonatkozó eljárásrendet - a
büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 13. § (5) bekezdésére, valamint a 653. § (1)
bekezdésére figyelemmel, a 655. § (1) bekezdésében és a Polgári perrendtartásról szóló 2016.
évi CXXX. törvény 9. § (5) bekezdésében foglaltakra figyelemmel az alábbiak szerint
állapítom meg.

1. Az ügyek öttagú tanácsban történő elbírálása nem az ítélkezés egységét biztosító eszköz;
öttagú tanács felállítására a bírói tanácsok ítélkezésére irányadó eljárásjogi rendelkezések
alapján kerülhet sor.
2. A Kúria öttagú tanácsának felállítására az ügyben eljáró tanács elnökének döntése alapján
kerül sor. Az öttagú tanács elé utalásról rendelkező végzést a felekkel közölni kell.
3. A tanács elnöke az öttagú tanács elé utalásról rendelkező végzés meghozatalát követően
haladéktalanul tájékoztatja átiratban az ügyszak szerinti kollégiumvezetőt az öttagú tanács
elé utalásról, kérve egyúttal a tanács további két tagjának kijelölését. Az átiratnak
tartalmaznia kell az ügy eldöntése szempontjából jelentős a Kúria ügyelosztási rendje
alapján a tanácsokhoz rendelhető közelebbi tárgymegjelölést, melyre tekintettel a tanács
további két tagja haladéktalanul kijelölésre kerül. Az átiratot elnöki ügyként kell kezelni
(A kollégiumvezető által kezdeményezett egyéb ügyek).
4. Az ügyszak szerinti kollégiumvezető az öttagú tanács további két tagját az alábbi rend
szerint jelöli ki:
5. A tanács további két tagjának kijelölése az átiratok kollégiumvezető részére történő
bemutatásának sorrendje szerint történik. A kijelölésre az átiratban szereplő közelebbi
tárgymegjelöléshez köthető tárgyú ügyeket a Kúria ügyelosztási rendje szerint tárgyaló
tanácsból, illetve tanácsokból kerül sor; több tanács esetén a tanácsok száma szerinti
sorrendben haladva, tanácsonként egy-egy bíró kijelölésével. A tanács tagjai közül a
kijelölés a családi név kezdőbetűjének alfabetikus sorrendje szerint történik azzal. hogy az

adott bíró következő kijelölésére akkor kerülhet sor, ha a kijelölés vonatkozásában
figyelembe vehető tanácsok bírái is azonos alkalommal már kijelölésre kerültek.
6. A tanács további két tagjának 4. pontban meghatározott kijelölési rendjétől hivatali
érdekből, így például a munkateher tanácsok és bírák közötti egyenletes eloszlása
érdekében, illetve egyéb fontos okból (például kizárás, összeférhetetlenség, soron kívüli
ügyek intézése) lehet csak eltérni, oly módon, hogy a kijelölési rendtől való eltérés indoka
utóbb szükség esetén megállapítható legyen. A kollégiumvezető a kijelölési rendtől való
eltérés indokát az elnöki ügyiratban rögzíti.
7. Amennyiben a tanács további tagjának másik ügyszakba beosztott bírót kell kijelölni, a
kollégiumvezető az átiratot további intézkedés végett haladéktalanul továbbítja a másik
ügyszak kollégiumvezetője részére a tanács további tagiának kijelölése érdekében.
8. Az öttagú tanács további két tagjának kijelölését követően, a tanács elnöke intézkedik a
tanács összetételének lajstromba való bevezetése iránt és erről tájékoztatja az Ügykezelő
Irodát a lajstrom további adatainak felvitele céljából (öttagú tanácsban történő elbírálás).
9. 8. Ez az elnöki utasítás 2020. október 15. napján lép hatályba; ezzel egyidejűleg az öttagú
tanácsokra történő áttérésről szóló 4/2017. számú elnöki utasítás hatályát veszti.
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