
2. melléklet

A Kúria (Legfelsőbb Bíróság) hatályos elvi iránymutatásai

A Kúria (Legfelsőbb Bíróság) Közigazgatási Kollégiuma az 
elmúlt években felülvizsgálta az 1990. évtől 2009. évig 
meghozott  jogegységi  határozatait,  kollégiumi 
állásfoglalásait és véleményeit. A  felülvizsgálat során 
nem  törölt  elvi  iránymutatások   alapul  szolgálhatnak  a 
közigazgatási perek új hatásköri és eljárási szabályainak 
megalkotásához.

Az  eljárási  kérdésekben  állásfoglalást  tartalmazó, 
fenntartott,  illetve  azóta  meghozott  iránymutatások  a 
következők:

A/  Az  alkalmazandó  közigazgatási  szakágú  jogegységi 
határozatok :

1/1999. KJE a felettes rendőri szerv vezetőjének a 
panasz elbírálása tárgyában hozott

 határozata bíróság általi felülvizsgálatáról

1/2004. KJE az ügy érdemében hozott környezetvédelmi 
engedély  megadásáról  vagy  elutasításáról  szóló 
határozat bírósági felülvizsgálhatóságáról

2/2004.  KJE  az  önkormányzat  perindítási 
jogosultságáról

2/2006.  KJE  a  közigazgatási  határozat  bírósági 
felülvizsgálata  iránt  indított  perben  a  határozat 
végrehajtásának  felfüggesztéséről  szóló  döntés 
feltételeiről

1/2009. KJE a 2004. évi CXL. törvény 109. § (1) és 
(2) bekezdése alapján téves, illetve nem alakszerű 
formában  megjelenő  közigazgatási  aktus 
felülvizsgálatáról,

2/2010. KJE a választási eljárásról szóló1997. évi C. 
törvény  82.  §  /l/  bekezdésében  és  84.  §  /2/ 
bekezdésében  szabályozott  bírósági  felülvizsgálat 
iránti nempere eljárás nem tárgyi illetékmentes,



4/2010.  KJE  a  társadalmi  szervezetek  jogállásáról 
környezetvédelmi  közigazgatási  hatósági  ügyekben, 
valamint  perindítási  és  kereshetőségi  jogáról 
közigazgatási perekben,

5/2010.  KJE  a  polgármesteri  tisztség  megszüntetése 
iránti per egyes kérdéseiről,

1/2011.  KJE  a  közbeszerzésekről  szóló  2003.  évi 
CXXIX. törvény 323. § /2/-/6/ bekezdésében , valamint 
a  15.§-ában  szabályozott  jogorvoslati  határidők 
számításáról,

1/2012. KMPJE az illetékekről szóló 1990.évi XCIII. 
törvény  38.  §  /1/  bekezdése   és  39.  §  /1/-/3/ 
bekezdései szerint számított  illetékalapról.

B/  Az  alkalmazandó  munkaügyi  szakágú  jogegységi 
határozatok:

2/1999.  KJE  határozat  társadalombiztosítási  ügyben 
közigazgatási  határozattal  szembeni  bírósági 
felülvizsgálatról

3/1999.  KJE  határozat  egészségbiztosítási  és 
nyugellátások  iránti  igények  érvényesítésével 
kapcsolatos perek illeték- és költségmentességéről

1/2005. KJE határozat nyugdíjbiztosítási igazgatási 
szerv  határozatának  módosítására,  illetve 
visszavonására rendelkezésre álló határidőről

C/  A   Polgári  Kollégiummal  közösen  hozott  jogegységi 
határozatok.

1/2003. KPJE egyes közigazgatási hatáskörökről,

1/2004.  KPJE   közigazgatási  határozat,  illetve 
szakvélemény minősítéséről munkaügyi perben,

1/2005.  KPJE  illetékes  bíróság  meghatározásáról 
munkaügyi bíróság hatáskörébe tartozó perben,

1/2006.  KPJE  pert  megszüntető  végzés 
megtámadhatóságáról,

1/2008 KPJE közigazgatási határozat végrehajtásának 
felfüggesztése  iránti  végzés  elleni  fellebbezési 



jogról,

1/2010. KPJE a polgári perrendtartásról szóló 1952. 
évi  III.  törvény  132.  §  /1/  bekezdésének 
alkalmazásáról.

D/ Az alkalmazandó KK véleményeket a 3/2010. (XI.8.) KK 
vélemény tartalmazza:

A  Legfelsőbb  Bíróság  Közigazgatási  Kollégiuma 
felülvizsgálta  az  elmúlt  években  kiadott  kollégiumi 
véleményeket.  A  kollégium  úgy  döntött,  hogy  –  a 
bekövetkezett jogszabályváltozásokra és a bírói gyakorlat 
iránymutatásaira  figyelemmel  –  a  kiadott  kollégiumi 
véleményeket  nem  tartja  fenn,  az  alábbi  vélemények 
kivételével:

1/2008.  KK  vélemény  a  töredékszavazatok 
megosztásáról;

3/2008.  (XI.  24.)  KK  vélemény  a  kizárólagos 
illetékességi okokról közigazgatási perben;

1/2009.  (II.  23.)  KK  vélemény  az  alapítványra 
vonatkozó változás nyilvántartásba vételéről

2/2009.  (X.  7.)  KK  vélemény  a  választási  ügyek 
bírósági felülvizsgálatának határidejéről;

1/2010.  (I.  18.)  KK  vélemény  a  Polgári 
perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény

104/A.    rendelkezéseinek  alkalmazásáról 
közigazgatási perben és nemperes eljárásban;

2/2010.  (II.  22.)  KK  vélemény  a  perköltség 
megállapításáról  a  választási  bizottság 
határozatának  bírósági  felülvizsgálata  iránti 
nemperes eljárásban.”

A  korábbi KK állásfoglalások és vélemények helyébe pedig 
a 4-18/2010. KK vélemények léptek.

Néhány  állásfoglalás  a  bekövetkezett  változások  miatt 
jelentősen  átdolgozva  –  vélemény  formájában  –  később 
került közzétételre:

1/2011. /V.9./ KK vélemény a közigazgatási szervek 



határozatai  felülvizsgálatának  egyes  kérdéseiről 
/korábbi KK 6. és KK 31. helyett,

2/2011.  /V.9./  KK  vélemény  a  kereset  kérelemhez 
kötöttségről  és  a  keresetváltoztatásról  a 
közigazgatási perben / a korábbi KK 34. helyett/,

3/2011.  /V.9./  KK  vélemény  az  ingatlan-
nyilvántartási  eljárásban  hozott  határozat 
kiegészítéséről .

Az  1990.  év  óta  közzétett  KK  állásfoglalásokat  és 
véleményeket – az előzőekben ismertetett kivételekkel - a 
Kollégium nem tartotta fenn.

Az  A/-D/  pontban  felsorolt  elvi  jelentőségű 
iránymutatásokon túlmenően a Közigazgatási Kollégium 1990. 
óta nagyon sok olyan ad hoc konzultációs kérdést kapott, 
amelyekben nem formális eljárás keretében foglalt állást, 
mégis a helyes eljárási megoldások megtalálásához fontos 
segítséget nyújtott az alsóbb fokú bíróságok számára. Ezek 
a  vélemények  is  fellelhetők,  melyek  tanulmányozása 
segíthet  a  közigazgatási  perek  vitás  kérdéseinek 
kiküszöböléséhez.


