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Fórumrendszer

2022. március 1. után
a közigazgatási bírósági ügyekben
Az elsőfokú közigazgatási peres, nemperes és egyéb közigazgatási bírósági ügyekre
vonatkozó törvényszéki hatáskörök, továbbá az illetékesség változatlan.
Rendes jogorvoslati szintként az ítélőtábla hatáskörét mondja ki a törvény 2022.
március 1-től, kizárólagos illetékesség megállapításával együtt, ami azt jelenti, hogy a
közigazgatási másodfokú ítélkezés egyedüli letéteményese a Fővárosi Ítélőtábla lesz.
A Fővárosi Ítélőtábla a közigazgatási perekben a törvényszék által hozott fellebbezhető végzések és egyes ítéletek tekintetében fellebbviteli bíróságként jár el.

Kúria
Fővárosi
Ítélőtábla

8 törvényszék

A Kúria alapvetően felülvizsgálati (rendkívüli jogorvoslati) fórumként jár el 2022.
március 1. napját követően a törvényszéken induló közigazgatási peres eljárások
vonatkozásában.
A Kúria elsőfokú hatáskörébe tartozó ügyek – a közigazgatási szerv kijelölésére
irányuló eljárást leszámítva – változatlan.

A hatásköri változás időbeli ütemezése,
kezelése
Az eljáró fórum kérdését az dönti el, hogy a fellebbezést (jogorvoslati kérelmet) 2022.
február 28. napjáig vagy azt követő napon terjesztik-e elő: ha a fellebbezést 2022. február 28. napjáig benyújtják az elsőfokon eljáró törvényszékre, akkor még a Kúria, ha
2022. március 1. napján vagy azt követően nyújtják be, akkor a Fővárosi Ítélőtábla jár el.
A hatásköri változás a folyamatos ügyvitelben szünetelést nem eredményez, a törvényszékek – a törvényi előfeltételek teljesülése esetén – a fellebbezést a megfelelő
fellebbviteli fórumhoz terjesztik fel elbírálásra. A hatásköri változást a bíróságok a törvény átmeneti rendelkezéseinek betartásával kezelik, a folyamatban lévő ügyekben a
hatásköri változással érintett ügyekben a fellebbezéssel támadható határozatok jogorvoslati kioktatásában külön tájékoztatást adva.

A közigazgatási kollégiummal rendelkező
ítélőtábla illetékessége
A Fővárosi Ítélőtábla kizárólagosan illetékes a közigazgatási perekben a törvényszék
által hozott fellebbezhető végzésekkel és az ítéletekkel szemben benyújtható fellebbezések elbírálására.
A kizárólagos illetékesség azt jelenti, hogy függetlenül attól, hogy a polgári ügyekben az eljáró törvényszékek határozatával szembeni fellebbezés elbírálására az öt
ítélőtábla valamelyike jár el, a közigazgatási bírósági ügyekben az alábbi térkép szerinti illetékességi területen eljáró nyolc törvényszék határozatával szemben minden
esetben a Fővárosi Ítélőtábla jár el másodfokon.

Eljárás a Fővárosi Ítélőtábla előtt
A Fővárosi Ítélőtábla előtti fellebbezési eljárásban – szemben a Kúria előtti eljárással – a jogi képviselet főszabály szerint nem kötelező.
Lényeges azonban, hogy 2022. március 1. napját követően is kötelező a jogi képviselet a Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességébe tartozó egyes ügyekhez és
a közigazgatási szerződéssel kapcsolatos perekhez kapcsolódó fellebbezési eljárásban, a Fővárosi Ítélőtábla előtt (kivételi szabály).
A kötelező jogi képviselettel nem érintett ügyekben a természetes személy fél személyesen is eljárhat.
A bírósági tárgyalótermek távmeghallgatásra alkalmas összekötése folyamatos, az
már számos végponton biztosított.
A közigazgatási bírósági fellebbviteli ügyben eljáró Fővárosi Ítélőtábla által a fellebbviteli eljárásban tartott tárgyaláson megjelenés – az országos illetékesség ellenére
– nem jár nagyobb idő- és költségigénnyel, ha a felek a távmeghallgatási rendszer
használatát igénylik.
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