HIRDETMÉNY
Bírósági ülnökök választására

Az Alaptörvény 27. cikk (2) bekezdése értelmében a törvény által meghatározott ügyekben és
módon nem hivatásos bírák is részt vesznek az ítélkezésben.
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. Törvény (a továbbiakban:
Bjt.) 212.-219. §-ai alapján kerül sor 2019. évben a bírósági ülnökök kijelölésére és
megválasztására.
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a bírósági ülnököket a 2019. április 25-ei
képviselő-testületi ülésén választja meg.
A Bjt. 213. § (1) bekezdése értelmében ülnököket a bíróság illetékességi területén lakóhellyel
rendelkező nagykorú magyar állampolgárok, a bíróság illetékességi területén működő helyi
önkormányzatok és egyesületek – kivéve a pártokat - jelölik.
A Bjt. 213. § (2) bekezdés a) pontja értelmében a fiatalkorúak büntető ügyeiben eljáró
bíróság pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén alapfokú és középfokú nevelésioktatási intézmények tantestületei jelölik. A tantestületek nyugdíjas állományukba már nem
tartozó pedagógust is jelölhetnek.
A Bjt. 213. § (2) bekezdés b) pontja értelmében a fiatalkorúak büntető ügyében eljáró
bíróság nem pedagógus ülnökeit az egyesületek – kivéve pártokat, a foglalkozásuk szerinti
érdek-képviseleti szervek, valamint őket a büntetőeljárásól szóló 2017. évi XC. törvény (a
továbbiakban: Be.) 680. § (5) bekezdésé c)1 pontja szerinti munkakörben foglalkoztató, vagy
korábban foglalkoztató szervezetek jelölik.
A Bjt. 213. § (4) bekezdése értelmében a közigazgatási és munkaügyi bíróság ülnökeit
elsősorban a munkavállalók és munkaadók érdek-képviseleti szervei jelölik.
Ülnököt jelölni lehet:
a Veszprémi Törvényszék
és a Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
ítélő Tanácsaiba.
Fiatalkorúak büntető ügyében eljáró bírósági ülnököt jelölni lehet:
A Zirci Járásbíróság
és a Veszprémi Törvényszék
ítélő Tanácsába.

1

680. § (5) bekezdés c) a család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás, gyámügyi igazgatás keretében az
ellátottak gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, nevelését, gondozását vagy szociális
segítését, a gyermek sorsának rendezését közvetlenül szolgáló, egyetemi vagy főiskolai végzettséghez kötött
munkakörben dolgozó vagy korábban dolgozó személy vehet részt.

A Bjt. 212. § (1) bekezdésében rögzített általános feltétel szerint ülnöknek az a 30. évet
betöltött magyar állampolgár választható meg, aki nem áll cselekvőlépességet érintő
gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll
közügyektől eltiltás hatálya alatt sem.
A Be. 680. § (5) bekezdésében rögzített különös feltétel szerint a fiatalkorú elleni
büntetőeljárásban ülnökként kizárólag
a) pedagógus,
b) pszichológus, vagy
c) a család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás, gyámügyi igazgatás keretében az
ellátottak gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, nevelését, gondozását
vagy szociális segítését, a gyermek sorsának rendezését közvetlenül szolgáló, egyetemi vagy
főiskolai végzettséghez kötött munkakörben dolgozó vagy korábban dolgozó személy vehet
részt.
A jelöléshez csatolni kell az azt elfogadó nyilatkozatot, amelynek tartalmaznia kell a jelölt
nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, lakóhelyét, iskolai végzettségét,
szakképzettségét, foglalkozását, munkahelye nevét és címét, egy hónapra járó távolléti díja
összegét elérhetőségét (telefon száma, e-mail) és aláírását.
A jelölt a jelölés elfogadását követően haladéktalanul, az ülnökké történő megválasztására
jogosult képviselő-testület részére a bírósági ülnökök részére kiállított hatósági erkölcsi
bizonyítvánnyal igazolja azt, hogy
- büntetlen előéletű
- nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt (A jelöléshez ezen speciális feltételt is
igazoló erkölcsi bizonyítványt kell igényelni.)
Amennyiben a jelölt ezen igazolási kötelezettség valamelyikét elmulasztja, ülnökké
megválasztani nem lehet.
A bírósági ülnökök választásáról szóló tájékoztató (1. melléklet) megtalálható a Városháza
hirdetőtábláján, illetve a www.zirc.hu honlapon. A honlapon megtalálható 3. számú melléklet
a bírósági ülnökök jogairól és kötelezettségeiről, a 4/a, a 4/b. és 4/c. számú mellékletek a
bírósági ülnökké jelölésről, illetve 5. számú melléklet a nyilatkozat bírósági ülnökké jelölés
elfogadásáról.
A jelöléseket, az elfogadó nyilatkozatokat a bíróság székhelye szerinti települési
önkormányzathoz, illetőleg a megyei közgyűléshez, a főpolgármesterhez, a nemzetiségi
önkormányzathoz (Bjt. 215. § (1) bekezdés2) kell eljuttatni, attól függően, hogy melyik
bírósághoz történt a jelölés.
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215. § (1)2 A járásbíróság ülnökeit a bíróság székhelye szerint illetékes helyi önkormányzat, illetve települési
nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete, a törvényszék, valamint a közigazgatási és munkaügyi bíróság
ülnökeit a megyei (fővárosi), illetve megyei jogú városi képviselő-testület és a területi nemzetiségi
önkormányzatok képviselő-testületei választják meg. A Budapest területén működő járásbíróságok ülnökeit a
bíróság illetékességi területe szerinti helyi önkormányzatok és települési nemzetiségi önkormányzatok
képviselő-testületei választják meg. Olyan járásbíróság esetén, amelynek székhelye nem az illetékességi
területén helyezkedik el, az ülnököket az illetékességi terület szerinti megyei képviselő-testület és a területi
nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületei választják meg.

A jelöléshez szükséges nyomtatványok és tájékoztató, illetve ülnökválasztással kapcsolatos
felvilágosítás Kukoda Bernadett önkormányzati referenstől kérhető a Zirci Közös
Önkormányzati Hivatalban.
A bírósági ülnök jelölés határideje: 2019. április 8.
A jelöléshez szükséges nyomtatványt és a jelölés elfogadásáról szóló nyilatkozatot Kukoda
Bernadett referensnél kell leadni.

Zirc, 2019. március 19.

Ottó Péter
polgármester

