A Kúria
2020. július 1. napjától hatályos
ügyelosztási rendje
A Kúria elnökeként a Büntető, a Polgári és a Közigazgatási Kollégium, valamint a Bírói
Tanács véleményének ismeretében, a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény (Bszi.) 8-10. §-aiban foglaltak alapján az alábbiak szerint határozom meg
a Kúria 2020. július 1. napjától hatályos ügyelosztási rendjét.

I.
BÜNTETŐ KOLLÉGIUM
Vezetője:

Dr. Székely Ákos tanácselnök, igazgatási feladattal történő megbízással

Az ügyek elosztásának és elbírálásának rendje:
Az új érkezésű ügyek igazgatási értelemben vett tanácsok közötti elosztását az igazgatási
feladatokkal megbízott tanácselnök végzi [Büsz. 31. § f) pontja] az alábbiaknak
megfelelően.
Az ügyek érkezésük szerint emelkedő számsorrendben kerülnek kiszignálásra a három
büntető tanácsra; azzal a kivétellel, hogy a katonai büntetőeljárás hatálya alá tartozó ügyet a
B.III., a közlekedési bűncselekményt tartalmazó ügyet pedig a B.II. tanács bírálja el. Az
érkezés szerinti ügyelosztás érvényesül minden ügycsoportban (felülvizsgálat, felülvizsgálat
a törvényesség érdekében, másodfokú, harmadfokú és a peren kívüli egyéb ügyek) és a soron
kívül elintézendő ügyekben, ide értve a kiemelt jelentőségű ügyeket is. Az összefüggő,
azonos alapügyhöz kapcsolódó ügyek ugyanazon tanácsra kerülnek kiszignálásra.
Az ügyelosztási rendben meghatározottaktól hivatali érdekből (pl. a munkateher tanácsok
közötti egyenletes elosztása érdekében), illetve egyéb fontos okból (pl. kizárás,
összeférhetetlenség, soron kívüli ügyek intézése) lehet csak eltérni oly módon, hogy az
ügyelosztási rendtől való eltérés utóbb szükség esetén megállapítható legyen.
Az ügyek elbírálása főszabályként háromtagú ítélkező tanácsban történik. A tanács tagjait a
tanács elnöke, vagy a tanács adminisztratív ügyeinek intézéséért felelős tanács elnöke jelöli
ki. Utóbbi a tárgyaláson vagy tanácsülésen kívül megteheti mindazokat az intézkedéseket,
amelyekre az adott ügyben ítélkező tanács elnöke jogosult. A Be. 655. § (2) bekezdése
alapján – így egyebek mellett a Kúria elnökének 4/2017. számú utasításában foglalt
szempontok figyelembevételével – elrendelhető az ügy öttagú tanácsban való elbírálása.
Amennyiben a rendkívüli ítélkezési szünet alatt az ügyelosztási rend szerint kijelölt tanács
az ítélkezési tevékenységét objektív okból nem tudja ellátni, az időszerűség biztosítása
érdekében az igazgatási feladatokkal megbízott tanácselnök (vagy távolléte esetén az általa
az ügyek kiosztására kijelölt tanácselnök) az automatikus ügyelosztási rendtől eltérhet,
illetve az érintett tanács ügyeinek átosztásáról az általános helyettesítési rendtől eltérően is
intézkedhet.
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B. I. tanács
Tanácselnökök:

Dr. Csák Zsolt
Ellátja a tanács adminisztratív ügyeinek intézését.
Dr. Székely Ákos igazgatási feladatokkal
megbízott tanácselnök
Dr. Feleky István

Bírák:

Dr. Domonyai Alexa
Dr. Gimesi Ágnes Zsuzsanna
Dr. Sebe Mária

Tárgyalási nap/tárgyaló:

kedd/3. számú tárgyalóterem
B. II. tanács

Tanácselnökök:

Dr. Katona Sándor
Ellátja a tanács adminisztratív ügyeinek intézését.
Dr. Molnár Gábor Miklós

Bírák:

Dr. Krecsik Eldoróda
Dr. Somogyi Gábor
Dr. Vaskuti András felmentési idejét tölti

Kirendelt bíró:

Dr. Scholtz Hilda (2020. április 1 - december 31.)
Dr. Péntek László (2020. június 1 - december 31-ig)
Dr. Élő András (2020. június 1- december 31-ig)

Tárgyalási nap/tárgyaló:

csütörtök/9. számú tárgyalóterem
B. III. tanács

Tanácselnökök:

Dr. Kónya István elnökhelyettes
Dr. Márki Zoltán
Ellátja a tanács adminisztratív ügyeinek intézését.

Bírák:

Dr. Bartkó Levente János
Molnár Ferencné dr.
Dr. Soós László

Kirendelt bíró:

Dr. Repkényi Zsuzsanna (2020. április 1-december 31.)

Tárgyalási nap/tárgyaló:

kedd/9. számú tárgyalóterem

A tanácsok helyettesítési sorrendje:
a) a B. I. tanácsot helyettesíti a B. III. tanács
b) a B. II. tanácsot helyettesíti a B. I. tanács
c) a B. III. tanácsot helyettesíti a B. II. tanács
Az ítélkezési szünetekben – ide nem értve a rendkívüli ítélkezési szünetet – külön
meghatározott ügyeleti rend érvényesül.
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Ez irányadó a soron kívül intézendő ügyek, így a kényszerintézkedéssel kapcsolatos
eljárásokra. Az ítélkezési szünetet követően ezen ügyekben az ügyelosztás rendje az
ítélkezési szünetet megelőző helyzetre áll vissza.
Büntető jogegységi tanács:
A tanács elnöke:

Dr. Kónya István elnökhelyettes, amennyiben a jogegységi
tanács elnöke nem a Kúria elnöke

A tanács tagjait a törvényi rendelkezéseknek megfelelően a jogegységi tanács elnöke jelöli
a kollégium tagjai közül. A kollégium valamennyi bírója tagja a büntető jogegységi
tanácsnak.

II.
POLGÁRI KOLLÉGIUM
Vezetője:

Böszörményiné dr. Kovács Katalin elnökhelyettes

Az ügyek elosztásának és elbírálásának rendje:
Az új érkezésű ügyek igazgatási értelemben vett tanácsok közötti elosztását a Polgári szakág
esetében Böszörményiné dr. Kovács Katalin elnökhelyettes, a Gazdasági szakág esetében a
szakágvezető tanácselnök (akadályoztatásuk esetén dr. Orosz Árpád igazgatási feladatokkal
megbízott tanácselnök) végzi az ügy tárgya szerinti szakosodás alapján [Büsz. 31. § f) pont]
az alábbiaknak megfelelően.
A Munkaügyi szakágban az ügyek kiosztása automatikus.
Az ügyelosztási rendben meghatározottaktól hivatali érdekből (pld. a munkateher tanácsok
közötti egyenletes elosztása érdekében), illetve egyéb fontos okból (pl. kizárás,
összeférhetetlenség, soron kívüli ügyek intézése) lehet csak eltérni, oly módon, hogy az
ügyelosztási rendtől való eltérés indoka utóbb szükség esetén megállapítható legyen.
Az időszerűség biztosítása céljából a Kúria elnöke egyedi intézkedéssel elrendelheti egyes
ügyek csoportjának átosztását más eljáró tanácsra.
Amennyiben a rendkívüli ítélkezési szünet alatt az ügyelosztási rend szerint kijelölt tanács
az ítélkezési tevékenységét objektív okból nem tudja ellátni, az időszerűség biztosítása
érdekében az ügyek kiosztására a fentiek szerint jogosult tanácselnök az ügyelosztási rendtől
eltérhet, illetve az érintett tanács ügyeinek átosztásáról az általános helyettesítési rendtől
eltérően is intézkedhet.
A ítélkezési szünetekben – ide nem értve a rendkívüli ítélkezési szünetet – külön
meghatározott ügyeleti, készenléti rend érvényesül.
Az azonos ügycsoportokat tárgyaló tanácsok között az ügyek elosztása a munkateherre
tekintettel történik.
Az ügyeket háromtagú ítélkező tanácsok bírálják el. A tanács tagjait a tanács elnöke vagy a
tanács adminisztratív ügyeinek intézéséért felelős tanácselnöke jelöli ki. Utóbbi tárgyaláson
vagy tanácsülésen kívül megteheti mindazokat az intézkedéseket, amelyekre az adott ügyben
ítélkező tanács elnöke jogosult. Ha az ügy különös bonyolultsága indokolja, a tanács elnöke
– a Kúria elnökének 4/2017. számú utasításban foglalt szempontok figyelembevételével –
elrendelheti az ügy öttagú tanácsban való elbírálását.
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Polgári szakág
P. I/A. tanács
Tulajdoni perek (pl. a tulajdonjog megszerzésével és a használati jogokkal kapcsolatos
jogviták, közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos jogviták); Birtokviták; Szomszédjogi
perek; Öröklési jogviták; Tartási és életjáradéki szerződésekkel kapcsolatos perek.
Tanácselnök:

Dr. Orosz Árpád Gábor
igazgatási feladatok ellátásával megbízott tanácselnök

Bírók:

Dr. Csentericsné dr. Ágh Bíró Ágnes
Dr. Kiss Gábor
Dr. Gyarmathy Judit

Tárgyalási nap/tárgyaló:

szerda / 5. sz. tárgyalóterem
P. I/B. tanács

Tulajdoni perek (pl. a tulajdonjog megszerzésével és a használati jogokkal kapcsolatos
jogviták); Ingatlan-nyilvántartással kapcsolatos perek; Társasházzal kapcsolatos jogviták;
Zálogjoggal kapcsolatos perek; Végrehajtási perek és végrehajtási ügyek; Jognyilatkozat
pótlásával kapcsolatos ügyek; Külföldi határozatok tanúsítvánnyal való ellátásával
kapcsolatos ügyek.
Tanácselnök:

Dr. Harter Mária

Bírók:

Dr. Varga Edit Mária
Dr. Mocsár Attila Zsolt

Tárgyalási nap/tárgyaló:

szerda / 5. sz. tárgyalóterem
P. II. tanács

Családjogi perek, személyállapoti perek. Az ajándékozási szerződésekből és egyéb ingyenes
ügyletekből fakadó jogviták. Élettársak és más hozzátartozók vagyoni viszonyaival
kapcsolatos jogviták. Közös tulajdon megszüntetése iránti perek. Távoltartási ügyek.
Kötelező pszichiátriai gyógykezelés bírói felülvizsgálatával kapcsolatos ügyek.
Jogellenesen Magyarországra hozott gyermek visszavitelével kapcsolatos nemperes ügyek.
Eljáró bíróság kijelölése iránti ügyek.
Tanácselnök:

Dr. Baloginé dr. Faiszt Judit

Bírók:

Dr. Kövesné dr. Kósa Zsuzsanna
Nyírőné dr. Kiss Ildikó

Tárgyalási nap/tárgyaló:

kedd / 1. sz. tárgyalóterem
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P. III. tanács
Szerződésen kívül, valamint szerződésszegéssel okozott károk megtérítése iránti perek (azon
belül elsősorban egészségügyi szolgáltatók ellen indított kártérítési perek, baleseti kártérítési
perek, valamint közigazgatási-, bírósági- és ügyészségi jogkörben okozott kár megtérítése
iránti perek, az állammal szembeni kártérítési és kártalanítási perek).
Tanácselnök:

Salamonné dr. Piltz Judit igazgatási feladattal mb. bíróként

Bírók:

Dr. Döme Attila
Dr. Zumbók Péter

Kirendelt bíró:

Dr. Kiss Gabriella (2020.06.01 - 2020.12.31.)

Tárgyalási nap/tárgyaló:

szerda / 9. sz. tárgyalóterem
P. IV. tanács

Személyiségi jogi perek. Adatvédelemmel kapcsolatos perek. Szellemi alkotásokkal
kapcsolatos jogviták. Sajtó-helyreigazítás iránt indított perek. Közigazgatási-, bírósági- és
ügyészségi jogkörben okozott kár megtérítése iránti perek.
Tanácselnök:

Böszörményiné dr. Kovács Katalin elnökhelyettes
Ellátja a tanács adminisztratív ügyeinek intézését.
Dr. Wellmann György (2020.08.23-ig)

Bírók:

Dr. Kovács Zsuzsanna
Dr. Pataki Árpád

Kirendelt bíró:

Dr. Molnár Tibor Tamás (2020.06.01-2020.12.31.)

Tárgyalási nap/tárgyaló:

szerda / 1. sz. tárgyalóterem,
P. V/A. tanács

Vegyes kötelmi ügyek (azon belül elsősorban az adásvételi szerződés altípusaival és a
vállalkozási típusú szerződésekkel kapcsolatos jogviták, valamint hitel-, kölcsön- és
pénzügyi lízingszerződésekkel kapcsolatos perek). Szerződések biztosítékaival, valamint a
szerződések teljesítésével és megszüntetésével kapcsolatos elszámolási ügyek.
Önkormányzatok kötelmi jogi perei. Környezetvédelemmel kapcsolatos perek.
Közbeszerzési törvényen alapuló perek.
Tanácselnök:

Dr. Bartal Géza

Bírók:

Dr. Simonné dr. Gombos Katalin
Ellátja a Polgári Kollégium sajtószóvivői feladatait is.
Dr. Cseh Attila
Ellátja a Kúria oktatásfelelősi feladatait is.

Kirendelt bírók:

Dr. Hrubi Adrienn (2020.06.01-2020.12.31.)
Dr. Gyöngyösiné dr. Antók Éva (2020.06.01-2020.12.31.)
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Tárgyalási nap/tárgyaló:

csütörtök / 6. sz. tárgyalóterem
P.V/B. tanács

Vegyes kötelmi ügyek (azon belül elsősorban a megbízási-, bizományi-, biztosítási-, bérleti-,
haszonbérleti és letéti szerződéssel kapcsolatos jogviták).
Tanácselnök:

Dr. Szabó Klára

Bírók:

Dr. Madarász Anna
Dr. Magosi Szilvia

Tárgyalási nap/tárgyaló:

szerda / 9. sz. tárgyalóterem
P. VI. tanács

Vegyes kötelmi ügyek (azon belül elsősorban az adásvétellel és annak különös nemeivel,
valamint hitel-, kölcsön- és pénzügyi lízingszerződésekkel kapcsolatos perek). A szerződés
érvénytelensége iránti perek. Szerződés hatálytalansága iránti perek. Vadászatra jogosult
kártérítési felelősségével kapcsolatos perek.
Tanácselnökök:

Dr. Kollár Márta (2020.07.23-ig)
Dr. Wellmann György (2020.08.23-ig)
Dr. Puskás Péter
Ellátja a tanács adminisztratív ügyeinek intézését.

Bírók:

Dr. Kocsis Ottilia
Dr. Csesznok Judit Anna

Tárgyalási nap/tárgyaló:

kedd / 5. sz. tárgyalóterem

A tanácsok helyettesítési rendje:
a) a P.I/A., P.I/B. és P.II. tanácsok tagjai szükség esetén egymást helyettesítik,
b) a P.III. és P.IV. tanács – a tanácsok folyamatos számozása érdekében a külön számozás
megtartása mellett – egy nagytanácsként működik,
c) a P.V/A., P.V/B. és P.VI. tanácsok tagjai szükség esetén egymást helyettesítik.
Gazdasági szakág
G.VII/A. tanács
Társasági jogi viták; Cégekkel kapcsolatos nemperes és peres eljárások; Végelszámolási és
vagyonrendezési ügyek; Cégek megszűnését követően a volt tagok között a vagyon
megosztásával kapcsolatos perek; Kényszertörlési eljárást követően megszűnt cégek tagjai,
illetve vezető tisztségviselői elleni perek; Szövetkezetekkel kapcsolatos jogviták;
Fuvarozással és szállítmányozással kapcsolatos perek; Külföldi jogi személyek perei;
Tisztességtelen piaci magatartással kapcsolatos perek; Részvényekkel kapcsolatos perek;
Koncessziós szerződésen alapuló ügyek; Egyes gazdálkodó szervezetek közötti egyéb
kötelmi ügyek; Hitel-, kölcsön- és pénzügyi lízingszerződésekkel kapcsolatos perek.
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Tanácselnök:

Dr. Vezekényi Ursula
Vezeti a Gazdasági szakágat.

Bírók:

Dr. Tibold Ágnes
Dr. Osztovits András

Kirendelt bíró:

Dr. Bajnok István Sándor (2020.07.01.-2020.12.31.)

Tárgyalási nap/tárgyaló:

kedd / 2. sz. tárgyalóterem
G.VII/B. tanács

Csődeljárással és felszámolási eljárással kapcsolatos ügyek, a felszámoló által vagy ellene
indítandó perek, a felszámolási eljárás során a felszámoló által kötött szerződésekkel
kapcsolatos jogviták, a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet vezetője, tagjai elleni
kártérítési ügyek; Önkormányzatok adósságrendezési eljárásával kapcsolatos ügyek; A
természetes személyek adósságrendezési eljárásával kapcsolatos ügyek; Vagyonrendezési
ügyek; Választottbírósági eljárással kapcsolatos ügyek; Értékpapírokkal (kivéve részvény)
és közraktárral kapcsolatos perek; Egészségügyi finanszírozással kapcsolatos perek;
Forgalmazási és jogbérleti szerződésekkel kapcsolatos ügyek; Koncessziós szerződésen
alapuló ügyek; Egyes gazdálkodó szervezetek közötti egyéb kötelmi ügyek; Hitel-, kölcsönés pénzügyi lízingszerződésekkel kapcsolatos perek; Civil szervezetek nyilvántartási és
egyéb ügyei.
Tanácselnök:

Dr. Farkas Attila

Bírók:

Dr. Csőke Andrea
Dr. Gáspár Mónika
Ellátja a Polgári Kollégium e-per kapcsolattartói
feladatait.

Kirendelt bíró:

Dr. Dzsula Marianna (2020.04.15.-2020.12.31.)

Tárgyalási nap/tárgyaló:

kedd / 2. sz. tárgyalóterem

A tanács helyettesítési rendje:
a G. VII/A., G.VII/B. és P.V/A. tanács tagjai szükség esetén helyettesítik egymást.
Munkaügyi Részkollégium
M. X. tanács
A Pp. XXXIX. Fejezete 508. §-ában felsorolt ügyek.
Tanácselnök:

Dr. Hajdu Edit
Ellátja a tanács adminisztratív ügyeinek intézését.
Dr. Stark Marianna
Dr. Suba Ildikó
főtitkár-helyettes

Bírók:

Dr. Mészárosné dr. Szabó Zsuzsanna
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Szolnokiné dr. Csernay Krisztina
Dr. Tánczos Rita
Igazgatási feladatként ellátja a szakág vezetését.
Tárgyalási nap/tárgyaló:

szerda / 2. sz. tárgyalóterem

A tanácsok helyettesítési rendje:
A munkaügyi tanács bírái valamennyi polgári szakágbeli tanács tekintetében helyettesítésre
jogosultak.
Polgári-gazdasági-munkaügyi Jogegységi Tanács:
A tanács elnöke: Böszörményiné dr. Kovács Katalin elnökhelyettes, amennyiben a
jogegységi tanács elnöke nem a Kúria elnöke
A tanács tagjait a törvényi rendelkezéseknek megfelelően a jogegységi tanács elnöke jelöli
a kollégium tagjai közül. A kollégium mindhárom szakágának valamennyi bírója tagja a
Polgári Kollégium jogegységi tanácsának.

III.
KÖZIGAZGATÁSI KOLLÉGIUM
Vezetője:

Dr. Kalas Tibor

A felülvizsgálati ügyek elosztásának módja automatikus. Az ügyek tanácsokhoz való
kiosztását az iktatás szerinti ügyszámvégződés határozza meg. Az ügyelosztás ezen módjától
a Bszi. 11.§ (2) bekezdése alapján az eljárási törvényekben szabályozott esetekben, továbbá
igazgatási úton a bíróság működését érintő fontos okból lehet eltérni.
A fellebbezési ügyek elosztásának módja automatikus. Az ügyek tanácsokhoz való
kiosztását az iktatás szerinti ügyszámvégződés határozza meg. Az ügyelosztás ezen módjától
a Bszi. 11.§ (2) bekezdése alapján az eljárási törvényekben szabályozott esetekben, továbbá
igazgatási úton a bíróság működését érintő fontos okból lehet eltérni.
A társadalombiztosítási, munkaügyi hatósági, munkabiztonsági és közszolgálati ügyek
a tárgyuk alapján kerülnek kiosztásra az ügyelosztási rendben megjelölt K.VII. tanácshoz.
Ha az ügy különös bonyolultsága indokolja, a tanács elnöke – a Kúria elnökének 4/2017.
számú utasításban foglalt szempontok figyelembevételével – elrendelheti az ügy öttagú
tanácsban való elbírálását.
A választási és nemzetiségi képviselői méltatlansági ügyek elosztásának módja
automatikus. Az ügyek tanácsokhoz való kiosztását az ügyek érkezési sorrendje határozza
meg, ennek figyelembevételével a soron következő tanácshoz két ügy kerül kiosztásra.
Amennyiben a soron következő tanács a bíróság működését érintő objektív körülmény miatt
ítélkezési feladatát nem tudja ellátni, úgy a sorban következő tanács részére kerül az ügy
kiosztásra. Ebben az esetben a kieső tanács az ügyelosztási kör végére kerül.
A népszavazásra feltett kérdés hitelesítésével kapcsolatos ügyek kiosztása a K.II., K.III.
és K.IV. tanácsok között érkezési sorrendben, automatikusan történik, tanácsonként, egy ügy
kiosztásával.
A gyülekezési jog gyakorlásával kapcsolatos ügyek kiosztása automatikus, 2020. április
1. napjától kezdve érkezett ügy érkezési sorrendben kerül kiosztásra a K.I. - K.VI.
tanácsokhoz.
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Amennyiben a soron következő tanács a bíróság működését érintő objektív körülmény miatt
ítélkezési feladatát nem tudja ellátni, úgy a sorban következő tanács részére kerül az ügy
kiosztásra. Ebben az esetben a kieső tanács az ügyelosztási kör végére kerül.
Az időszerűség biztosításának céljából a Kúria elnöke egyedi intézkedéssel elrendelheti
folyamatos ügyszám szerint meghatározott ügyek csoportjának átosztását más eljáró
tanácsra.
Amennyiben a rendkívüli ítélkezési szünet alatt az ügyelosztási rend szerint kijelölt
tanács az ítélkezési tevékenységét objektív okból nem tudja ellátni, az időszerűség
biztosítása érdekében a kollégiumvezető (vagy távolléte esetén az általa az ügyek
kiosztására kijelölt tanácselnök az automatikus ügyelosztási rendtől eltérhet, illetve az
érintett tanács ügyeinek átosztásáról az általános helyettesítési rendtől eltérően is
intézkedhet.
K. I. tanács
Adó, vám-jövedék, és illetékügyek, valamint a pénzügyi felügyeleti ügyek (iktatószámuk
35.000-től a 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 számra végződő ügyek) és a választási és nemzetiségi
képviselői méltatlansági ügyek.
Tanácselnökök:

Dr. Darák Péter a Kúria elnöke
Dr. Hajnal Péter
Ellátja a tanács adminisztratív ügyeinek intézését.
Dr. Lomnici Zoltán

Bírók:

Dr. Heinemann Csilla
Huszárné dr. Oláh Éva
Dr. Stefancsik Márta Anna

Kirendelt bíró:

Dr. Huber Gábor (2020.12.31-ig)

A tanácselnökök a következő bírákkal járnak el:
Tanácselnökök:

Dr. Darák Péter a Kúria elnöke
Dr. Hajnal Péter
Ellátja a tanács adminisztratív ügyeinek intézését.

Bírók:

Dr. Heinemann Csilla
Huszárné dr. Oláh Éva

Tárgyalási nap/tárgyaló:

csütörtök / 1. sz. tárgyalóterem

Tanácselnök:

Dr. Lomnici Zoltán

Bíró:

Dr. Stefancsik Márta Anna

Kirendelt bíró:

Dr. Huber Gábor (2020.12.31-ig)

Tárgyalási nap/tárgyaló:

csütörtök / 2. sz. tárgyalóterem
K. II. tanács
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A K.I. és K.IV. tanács ügykörébe tartozó ügyeken kívül minden egyéb ügy (1,2,3,4,5
sorszámra végződő ügyek kerülnek kiosztásra; iktatószámuk 37.000-től), a választási és
nemzetiségi képviselői méltatlansági ügyek, valamint népszavazásra feltett kérdés
hitelesítésével kapcsolatos ügyek.
Tanácselnökök:

Dr. Tóth Kincső
Ellátja a tanács adminisztratív ügyeinek intézését.
Dr. Kovács András

Bíró:

Dr. Bögös Fruzsina

Kirendelt bírók:

Dr. Figula Ildikó (2020.12.31-ig)
Dr. Rák-Fekete Edina (2020.12.31-ig)
Dr. Szilas Judit (2020.12.31-ig)

A tanácselnökök a következő bírákkal járnak el:
Tanácselnök:
Bíró:

Dr. Tóth Kincső
Dr. Bögös Fruzsina

Kirendelt bíró:

Dr. Szilas Judit (2020.12.31-ig)

Tárgyalási nap/tárgyaló:

szerda / 6. sz. tárgyalóterem

Tanácselnök:

Dr. Kovács András

Kirendelt bírók:

Dr. Figula Ildikó (2020.12.31-ig)
Dr. Rák-Fekete Edina (2020.12.31-ig)

Tárgyalási nap/tárgyaló:

kedd / 6. sz. tárgyalóterem
K.III. tanács

A K.I. és K.IV. tanács ügykörébe tartozó ügyeken kívül minden egyéb ügyek (37.000-től a
6,7,8 számra végződő ügyek), választási és nemzetiségi képviselői méltatlansági ügyek,
valamint népszavazásra feltett kérdés hitelesítésével kapcsolatos ügyek.
Tanácselnökök:

Dr. Sperka Kálmán
Ellátja a tanács adminisztratív ügyeinek intézését.
Dr. Kalas Tibor

Bírók:

Dr. Vitál-Eigner Beáta
Dr. Sugár Tamás

Tárgyalási nap/tárgyaló:

szerda / 3. sz. tárgyalóterem
Önkormányzati Tanács
(felülvizsgálati ügyekben K. IV. tanács)

A törvény szerinti ügykörén túl a népszavazásra feltett kérdés hitelesítésével kapcsolatos
ügyek, választási és nemzetiségi képviselői méltatlansági ügyek, valamint önkormányzati és
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hatósági tevékenységgel összefüggő felülvizsgálati ügyek és pénzügyi támogatásokkal
kapcsolatos ügyek. A K.I. tanács ügykörébe tartozó ügyeken kívül minden egyéb ügy, 0, 9
sorszámra végződő ügyek, iktatószámuk 37.000-től. Valamint ezen kívül, eseti átosztás
alapján a K.II. és K.III. tanácsok ügykiosztásába tartozó ügyek.
Tanácselnökök:

Dr. Patyi András
Ellátja a tanács adminisztratív ügyeinek intézését
Dr. Balogh Zsolt Péter

Bírók:

Dr. Horváth Tamás
Dr. Kiss Árpád Lajos
Dr. Dobó Viola

Kirendelt bíró:

Dr. Varga Eszter (2020.12.31-ig)

A tanácselnökök a következő bírákkal járnak el:
Tanácselnök:
Dr. Patyi András
Bíró:

Dr. Dobó Viola

Kirendelt bíró:

Dr. Varga Eszter (2020.12.31-ig)

Tárgyalási nap/tárgyaló:

kedd / 6. sz. tárgyalóterem

Tanácselnök:

Dr. Balogh Zsolt Péter

Bírók:

Dr. Horváth Tamás
Dr. Kiss Árpád Lajos

Tárgyalási nap/tárgyaló:

kedd / 6. sz. tárgyalóterem
K.V. tanács

Fellebbezett peres és peren kívüli ügyek (iktatószámuk 39.000-től az 0,1,2,3,4 számra
végződő ügyek).
Tanácselnökök:

Dr. Mudráné dr. Láng Erzsébet
Ellátja a tanács adminisztratív ügyeinek intézését
Dr. Kurucz Krisztina

Kirendelt bírók:

Dr. Banu Zsoltné dr. Szabó Judit (2020.12.31-ig)
Dr. Ócsai Beatrix (2020.12.31-ig)
Ságiné dr. Márkus Anett (2020.12.31-ig)
Dr. Szomszéd Éva (2020.12.31-ig)

A tanácselnökök a következő bírákkal járnak el:
Tanácselnök:

Dr. Mudráné dr. Láng Erzsébet

Kirendelt bírók:

Dr. Banu Zsoltné dr. Szabó Judit (2020.12.31-ig)
Ságiné dr. Márkus Anett (2020.12.31-ig)
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Tárgyalási nap/tárgyaló:

hétfő / 5. sz. tárgyalóterem

Tanácselnök:

Dr. Kurucz Krisztina

Kirendelt bírók:

Dr. Ócsai Beatrix (2020.12.31-ig)
Dr. Szomszéd Éva (2020.12.31-ig)

Tárgyalási nap/tárgyaló:

hétfő /2. sz. tárgyalóterem
K.VI. tanács

Fellebbezett peres és peren kívüli ügyek (iktatószámuk 39.000-től az 5,6,7,8,9 számra
végződő ügyek).
Tanácselnökök:

Dr. Fekete Ildikó
Ellátja a tanács adminisztratív ügyeinek intézését.
Dr. Márton Gizella

Kirendelt bírók:

Dr. Drávecz Margit (2020.12.31-ig)
Dr. Mohay György (2020.12.31-ig)
Dr. Nagy Szabolcs (2020.12.31-ig)
Dr. Remes Gábor (2020.12.31-ig)

A tanácselnökök a következő bírákkal járnak el:
Tanácselnök:

Dr. Fekete Ildikó

Kirendelt bírók:

Dr. Mohay György (2020.12.31-ig)
Dr. Remes Gábor (2020.12.31-ig)

Tárgyalási nap/tárgyaló:

hétfő / 1. sz. tárgyalóterem

Tanácselnök:

Dr. Márton Gizella

Kirendelt bírók:

Dr. Drávecz Margit (2020.12.31-ig)
Dr. Nagy Szabolcs (2020.12.31-ig)

Tárgyalási nap/tárgyaló:

hétfő / 6. sz. tárgyalóterem
K.VII. tanács

A tanács ügykörébe tartoznak a társadalombiztosítási határozat felülvizsgálatára irányuló
perek, a munkaügyi ellenőrzés, a munkavédelem keretében hozott közigazgatási határozatok
felülvizsgálatára irányuló ügyek, közszolgálati perek.
Tanácselnökök:

Dr. Zanathy János
Ellátja a tanács adminisztratív ügyeinek intézését.
Dr. Magyarfalvi Katalin

Bíró:

Dr. Farkas Katalin Éva
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Kirendelt bírók:

Dr. Bérces Nóra (2020.12.31-ig)
Deutschné dr. Kupusz Ildikó (2020.12.31-ig)
Dr. Kulisity Mária (2020.12.31-ig)
Dr. Mészárosné dr. Szabó Judit (2020.12.31-ig)

A tanácselnökök a következő bírákkal járnak el:
Tanácselnök:

Dr. Zanathy János

Bíró:

Dr. Farkas Katalin

Kirendelt bírók:

Dr. Bérces Nóra (2020.12.31-ig)
Deutschné dr. Kupusz Ildikó (2020.12.31-ig)

Tárgyalási nap/tárgyaló:

hétfő / 3. sz. tárgyalóterem

Tanácselnök:

Dr. Magyarfalvi Katalin

Kirendelt bírók:

Dr. Kulisity Mária (2020.12.31-ig)
Dr. Mészárosné dr. Szabó Judit (2020.12.31-ig)

Tárgyalási nap/tárgyaló:

hétfő / 4. sz. tárgyalóterem

A tanácsok helyettesítési rendje:
A nagy tanácsok a helyettesítést elsődlegesen tanácson belül biztosítják akként, hogy a Kúria
Ügyviteli Szabályzatának 18. § (4) bekezdésének megfelelően kijelölt ítélkező tanács
valamely tagjának kiesése esetén a tanácselnököt a tanács másik tanácselnöke, ha a
tanácsban kettőnél több tanácselnök működik, a névsorban következő tanácselnök, a bírót
pedig a tanács bírói közül a névsorban utána következő bíró helyettesíti. Amennyiben ez a
bíróság működéséből eredő objektív ok miatt nem lehetséges, az alábbi helyettesítési rend
érvényesül:
a) K.I. és K.III., tanácsok tagjai helyettesítik egymást,
b) K.II. és K.IV. tanácsok tagjai helyettesítik egymást,
c) K.V. és K.VI. tanácsok tagjai helyettesítik egymást.
d) A K.VII. tanács tagjait a K.III. tanács tagjai helyettesítik.
Az ítélkezési szünetekben – ide nem értve a rendkívüli ítélkezési szünetet - külön
meghatározott ügyeleti- készenléti rend érvényesül.
Ez irányadó a választási, nemzetiségi-, képviselői méltatlansági és gyülekezési ügyekre is.
Az ítélkezési szünetet követően ezen ügyekben az ügyelosztás rendje az ítélkezési szünetet
megelőző helyzetre áll vissza.
Közigazgatási jogegységi tanács:
A tanács elnöke:

Dr. Kalas Tibor kollégiumvezető, amennyiben a jogegységi
tanács elnöke nem a Kúria elnöke

A tanács tagjait a törvényi rendelkezéseknek megfelelően a jogegységi tanács elnöke jelöli
a kollégium tagjai közül. A kollégium valamennyi bírója tagja a közigazgatási jogegységi
tanácsnak.
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Az 1952. évi Pp. XXIV. – Pp. XXX. fejezete szerinti ügyekben eljáró tanács:
A tanács elnöke az alábbi bírák közül választja ki a tanács másik két tagját úgy, hogy a tanács
legalább egy tagja minden esetben az érintett üggyel azonos ügyszakban ítélkező bíró
legyen.
A tanács elnöke, egyben a tanács állandó tagja: Dr. Kalas Tibor kollégiumvezető
Böszörményiné dr. Kovács Katalin
elnökhelyettes
(dr.
Kalas
Tibor
akadályoztatása esetén)
A tanács tagjai:
Dr. Balogh Zsolt Péter tanácselnök
Böszörményiné dr. Kovács Katalin elnökhelyettes
Dr. Farkas Attila tanácselnök
Dr. Sperka Kálmán tanácselnök
Dr. Csőke Andrea bíró
Dr. Sugár Tamás bíró
Dr. Tánczos Rita bíró

(Közigazgatási Kollégium)
(Polgári Kollégium)
(Polgári Kollégium)
(Közigazgatási Kollégium)
(Polgári Kollégium)
(Közigazgatási Kollégium)
(Polgári Kollégium)

A Kp. 15. § (4) bekezdése szerinti eljárásban eljáró tanács:
A tanács a Kp. 15. § (4) bekezdése szerinti ügyeket soron kívül, nemperes eljárásban, öttagú
tanácsban bírálja el. A tanács elnöke és két tagja közigazgatási bíró, további két tagja a
vitával érintett szakágba tartozó bíró. A tanács elnöke az eljáró tanács tagjait az alábbi bírák
közül választja.
A tanács elnöke, egyben a tanács állandó tagja:
Dr. Kalas Tibor kollégiumvezető
Dr. Sperka Kálmán tanácselnök (amennyiben dr. Kalas Tibor a határozat meghozatalában a
bírák kizárására vonatkozó szabályok szerint nem vehet részt)
A tanács tagjai:
Dr. Balogh Zsolt Péter tanácselnök
Böszörményiné dr. Kovács Katalin elnökhelyettes
Dr. Csőke Andrea bíró
Dr. Farkas Attila tanácselnök
Dr. Hajdu Edit tanácselnök
Dr. Magyarfalvi Katalin tanácselnök
Dr. Sperka Kálmán tanácselnök
Dr. Sugár Tamás bíró
Dr. Tánczos Rita bíró

(Közigazgatási Kollégium)
(Polgári Kollégium)
(Polgári Kollégium)
(Polgári Kollégium)
(Polgári Kollégium)
(Közigazgatási Kollégium)
(Közigazgatási Kollégium)
(Közigazgatási Kollégium)
(Polgári Kollégium)

JOGEGYSÉGI PANASZ TANÁCS
A jogegységi panasz tanácsot a Kúria elnöke, akadályoztatása esetén elnökhelyettese vezeti.
A jogegységi panasz tanács az elnökből és nyolc tagból áll. A tagokat az elnök a Kúria
kollégiumainak kijelölt tagjai közül választja ki a jogegységi panasz jellege szerint úgy, hogy
az elbírálásra kerülő jogegységi panasz szerinti kollégiumból legalább három, legfeljebb hat
tag, míg a további kollégiumokból legalább egy-egy tag kerül kijelölésre.
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A jogegységi panasz tanács kijelölt tagjai:
Büntető Kollégium
Dr. Csák Zsolt tanácselnök
Dr. Katona Sándor tanácselnök
Dr. Kónya István tanácselnök, elnökhelyettes
Dr. Márki Zoltán tanácselnök
Dr. Molnár Gábor Miklós tanácselnök
Dr. Székely Ákos tanácselnök
Dr. Bartkó Levente bíró
Molnár Ferencné dr. bíró
Dr. Sebe Mária bíró
Dr. Somogyi Gábor bíró
Közigazgatási Kollégium
Dr. Balogh Zsolt Péter tanácselnök
Dr. Fekete Ildikó tanácselnök
Dr. Hajnal Péter tanácselnök
Dr. Kalas Tibor kollégiumvezető
Dr. Kovács András tanácselnök
Dr. Lomnici Zoltán tanácselnök
Dr. Patyi András tanácselnök
Dr. Sperka Kálmán tanácselnök
Dr. Tóth Kincső tanácselnök
Dr. Zanathy János tanácselnök
Polgári Kollégium
Dr. Harter Mária tanácselnök
Dr. Orosz Árpád Gábor tanácselnök
Böszörményiné dr. Kovács Katalin elnökhelyettes
Dr. Bartal Géza tanácselnök
Dr. Szabó Klára tanácselnök
Dr. Vezekényi Ursula tanácselnök
Dr. Farkas Attila tanácselnök
Dr. Hajdu Edit tanácselnök
Dr. Suba Ildikó tanácselnök, főtitkár-helyettes
Dr. Stark Marianna tanácselnök
Dr. Baloginé dr. Faiszt Judit tanácselnök
Dr. Puskás Péter tanácselnök
Salamonné dr. Piltz Judit igazgatási feladatokkal mb. bíró
Dr. Döme Attila bíró
Budapest, 2020. július 1.
Dr. Darák Péter s.k.
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