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Magyarország Alaptörvénye rögzíti a bírósági ülnökök igazságszolgáltatásban való részvételének
alapelvét, így lehetőséget ad arra, hogy törvény által meghatározott ügyekben és módon a hivatásos
bírák mellett laikus bírák is részt vegyenek az ítélkezésben. Az Alaptörvény indokolása szerint a
bírósági ülnökrendszer fenntartásának indoka a jogi megfontolásokon túli mérlegelési szempontok
becsatornázásának biztosítása az ítélkezésben.
Az igazságszolgáltatás független működésének biztosításaképp a hivatásos bírák mellett a bírósági
ülnökök is függetlenek, a jogszabályok alapján meggyőződésüknek megfelelően döntenek, az
ítélkezési tevékenységükkel összefüggésben nem befolyásolhatók és nem utasíthatók. A bírósági
ülnökök megbízatásukat az irányadó törvények rendelkezései alapján választással nyerik el.
Magyarország köztársasági elnöke 98/2015. (II. 11.) KE határozatával a bírósági ülnökök
választását 2015. március 7. és április 30. napja közé eső időtartamra tűzte ki. A Közgyűlés feladata,
hogy ezen időintervallumon belül megválassza a Debreceni Járásbíróság, a Debreceni Törvényszék,
valamint a Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság meghatározott számú ülnökét, illetve
pedagógus ülnökét. Az Országos Bírósági Hivatal elnökének a megválasztandó ülnökök számát
megállapító levele értelmében a Közgyűlésnek
• a Debreceni Járásbíróságra 10 ülnök és 10 pedagógus ülnök,
• a Debreceni Törvényszékre 4 ülnök és 9 pedagógus ülnök,
• a Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra 20 ülnök
megválasztásáról kell döntenie.
A Közgyűlés döntését megelőző jelölési folyamat és a választási eljárás szabályait
a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (a továbbiakban: Bjt.)
tartalmazza.
I. A jelölés folyamata
A bírósági ülnököket a bíróság illetékességi területén lakóhellyel rendelkező nagykorú magyar
állampolgárok, a bíróság illetékességi területén működő helyi önkormányzatok és az egyesületek –
kivéve a pártokat – jelölik. A fiatalkorúak büntető ügyeiben eljáró bíróság pedagógus ülnökeit a
bíróság
illetékességi
területén
működő
alapfokú
és
középfokú
nevelési-oktatási intézmények tantestületei, a közigazgatási és munkaügyi bíróság ülnökeit pedig
elsősorban a munkavállalók és munkaadók érdek-képviseleti szervei jelölik.
Az ülnökjelöltnek a jelölés elfogadásáról írásban kell nyilatkoznia. A nyilatkozat a jelölt nevét,
születési helyét és idejét, anyja nevét, lakóhelyét, iskolai végzettségét, szakképzettségét,
foglalkozását, munkahelye nevét és címét, egy hónapra járó távolléti díja összegét, valamint az
aláírását kell tartalmazza. A jelölt a jelölés elfogadását követően haladéktalanul, az ülnökké történő
megválasztására jogosult képviselő-testület részére hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal köteles
igazolni büntetlen előéletét. Ha a jelölt igazolási kötelezettségét elmulasztja, ülnökké megválasztani
nem lehet.
(A bírósági ülnökök jelölése során irányadó szabályokat a Bjt. 213. § (1), (2) és (4) bekezdései és
214. § (1)–(3) bekezdései tartalmazzák.)

II. A jelölési eljárás előkészítése és lebonyolítása érdekében elvégzett feladatok
A bírósági ülnökök jelölésére jogosult személyek és szervezetek megfelelő tájékoztatása érdekében
a 2015. évi bírósági ülnökválasztásról hirdetmény került kifüggesztésre a polgármesteri hivatal
hirdetőtábláin, továbbá a szükséges nyilatkozatok kitöltési útmutatóval együtt elérhetőek voltak a
www.debrecen.hu internetes portálon, valamint a polgármesteri hivatal valamennyi portáján. A
bírósági ülnökök jogairól és kötelezettségeiről szóló tájékoztató, a pedagógus ülnökök jelöléséről
szóló tájékoztató, valamint a pedagógus ülnökök jelölésére szolgáló dokumentumok szintén
közzétételre kerültek az internetes portálon.
A pedagógus ülnökök jelölésére irányuló eljárás elősegítése, az érintett alapfokú és középfokú
nevelési-oktatási intézmények értesítése érdekében megkereséssel éltünk a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ Debreceni Tankerületének igazgatója mint a megyeközponti tankerület
vezetője felé.
A jelölésre nyitva álló határidőn belül 106 személy bírósági ülnökké, illetve pedagógus ülnökké
történő jelölésére irányuló nyilatkozat érkezett. Az Országos Bírósági Hivatal elnökének a
megválasztandó ülnökök számát megállapító levele értelmében a Közgyűlésnek
a Debreceni Járásbíróságra 10, a Debreceni Törvényszékre 9, azaz összességében
19 pedagógus ülnököt kellene megválasztania, azonban ennél kevesebb, összesen
11 fiatalkorúak büntető ügyeiben eljáró bíróságra történő jelölésre szolgáló nyilatkozat érkezett.
Az ülnökjelöltek névsorát az előterjesztés melléklete tartalmazza.
III. Az ülnökválasztás szabályai
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.
Bírósági ülnöknek az a 30. évét betöltött magyar állampolgár választható meg, aki nem áll a
cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá
büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem. Az ülnök nem lehet tagja
pártnak, és politikai tevékenységet nem folytathat. Egy jelölt kizárólag egy bírósághoz választható
meg ülnökké. Az ülnök megbízatása megszűnik a 70. év betöltésével.
(A bírósági ülnökjelöltek megválasztására irányuló szabályokat a Bjt. 215. § (1) bekezdése, 212. §
(1), (3) bekezdései, 214. § (5) bekezdése, valamint 220. § (1) bekezdés d) pontja tartalmazza.)
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
Mötv.) 42. § 10. pontja értelmében a képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át a bíróságok
ülnökeinek
megválasztása.
A
Mötv.
50.
§-a
alapján
a
törvény
által
a képviselő-testület hatáskörébe utalt választáshoz minősített többség szükséges.
A Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontjában foglalt feltétel fennállásának hiányára tekintettel, azaz a
választás
zárt
ülésen
való
tárgyalására
irányuló
érintetti
kérés
nélkül
a képviselő-testület a határozati javaslatról nyilvános ülésen dönt.
A bírósági ülnökök megválasztására irányuló döntés meghozatala során – az Országos Bírósági
Hivatal elnökének kérésére – külön kell szavazni a fiatalkorúak büntető ügyeiben eljáró pedagógus
ülnökök megválasztásáról.

IV. A választás előkészítése során elvégzett feladatok
A bírósági ülnökjelöltek törvényi feltételeknek való megfelelésének és a jelöléshez szükséges
nyilatkozatok tartalmának ellenőrzése, illetve a Közgyűlés döntésének előkészítése érdekében a
polgármesteri hivatal az alábbi ellenőrzési feladatokat végezte el:
•
•
•

•

a jelölésre és a jelölés elfogadására szolgáló nyilatkozatok megtétele időpontjának, a
nyilatkozatok hiánytalan kitöltésének, aláírásának, az ülnökjelölt életkori korlátnak való
megfelelésének ellenőrzése;
a jelölésre és a jelölés elfogadására szolgáló nyilatkozatokban foglalt adatok, valamint a
magyar állampolgárság ellenőrzése (a polgárok személyi és lakcím adatait tartalmazó
nyilvántartás felhasználásával);
a jelölési jogosultság meglétének vizsgálata (többek között a bíróságok elnevezéséről,
székhelyéről
és
illetékességi
területének
meghatározásáról
szóló
2010. évi CLXXXIV. törvény 1. melléklete szerinti bírósági illetékességi
terület-meghatározás alapulvételével);
a hatósági erkölcsi bizonyítvány meglétének, érvényességének és tartalmának vizsgálata, a
büntetlen előéletre vonatkozó feltétel és azon körülmény ellenőrzése, hogy az ülnökjelölt
nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt.

V. Az ülnöki tisztség betöltésének általános szabályai és a megbízatás időtartama
A bírósági ülnökök megbízatása 4 évre szól. Így a 2011. évben lefolytatott ülnökválasztási eljárás
eredményeképpen megválasztott bírósági ülnökök megbízatása 2015-ben megszűnik, azaz az új
ülnökválasztástól számított 30 nap elteltével jár le.
A munkaviszonyban, kormánytisztviselői, közszolgálati vagy közalkalmazotti jogviszonyban, a
fegyveres szerveknél és a Magyar Honvédségnél szolgálati viszonyban, vagy foglalkoztatásra
irányuló más jogviszonyban (szövetkezetnél munkaviszony jellegű jogviszonyban stb.) álló ülnököt
ülnöki működésének időtartamára a távolléti díja illeti meg. A fentiekben meghatározott
jogviszonyokban nem álló, vagy az ülnöki működése idejére munkabérben (díjazásban) nem
részesülő ülnököt tiszteletdíj illeti meg. A tiszteletdíj mértéke az ülnök működésének minden
napjára a bírói illetményalap egy munkanapra eső összegének a 25 százaléka. Az ülnök a hivatalos
kiküldetésével járó költségeket a bírákra irányadó rendelkezések megfelelő alkalmazásával
számolhatja el.
Ha valamely jogszabályban biztosított juttatáshoz való jogosultság, illetve annak mértéke
meghatározott munkateljesítménytől vagy a munkában eltöltött napok számától függ, az ülnöki
működés időtartamát munkában töltött időként kell számításba venni.
(A bírósági ülnökök megbízatásának időtartamára vonatkozó, valamint a tisztség betöltése során
irányadó szabályokat a Bjt. 216. § (1) bekezdése, 217. § (1) bekezdése és 221. § (1)–(3) és (5)
bekezdései tartalmazzák.)

VI. A választást követően elvégzendő feladatok
A bírósági ülnökök megválasztására irányuló döntés meghozatalát követően szükséges feladatok
ellátása megköveteli a megválasztó képviselő-testületek és az érintett bíróságok közötti szoros
együttműködést. Az Országos Bírósági Hivatal által készített és valamennyi helyi önkormányzat
számára megküldött tájékoztató anyag az együttműködés részleteiként további információkat és
feladatokat tartalmaz.
Az Országos Bírósági Hivatal elnöke kérésének megfelelően a megválasztott ülnökök névjegyzékét
és a jelöltek elfogadó nyilatkozatait a polgármester a választást követően haladéktalanul átadja a
bíróság elnökének. Az ülnökök megbízólevelét a polgármester állítja ki, a megbízólevél
nyomtatványt az önkormányzat számára az Országos Bírósági Hivatal közvetlenül küldi meg.
A Bjt. 218. § (1) bekezdése értelmében a megválasztott ülnök tisztsége gyakorlásának megkezdése
előtt bírói esküt tesz. Az ülnökök eskütételének megszervezéséről az illetékes bíróság elnöke
gondoskodik.
A Bjt. 214. § (4) bekezdése alapján az ülnök megválasztására jogosult képviselő-testület a számára
benyújtott hatósági erkölcsi bizonyítvány által tartalmazott személyes adatokat a jelölt ülnökké
történő megválasztásáról meghozott döntésig kezeli. Ezen törvényi rendelkezés érvényre juttatása
érdekében szükséges, hogy a polgármesteri hivatal a megválasztásra nem került ülnökjelölteket
tájékoztassa a Közgyűlés döntéséről és postai úton eljuttassa számukra hatósági erkölcsi
bizonyítványukat.
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjen.
Határozati javaslat:
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXII. törvény 215. § (1) bekezdése alapján
1./ megválasztja bírósági ülnöknek 4 év időtartamra
a) a Debreceni Járásbíróságra az 1. mellékletben,
b) a Debreceni Törvényszékre a 2. mellékletben,
c) a Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra a 3. mellékletben
megjelölt személyeket.
2./ Megválasztja pedagógus ülnöknek 4 év időtartamra
a) a Debreceni Járásbíróságra mint fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró bíróságra
a 4. mellékletben,
b) a Debreceni Törvényszékre mint fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró bíróságra
az 5. mellékletben
megjelölt személyeket.

3./ Felkéri a Szervezési Osztály vezetőjét, hogy értesítse az érintetteket az 1-2./ pontokban foglalt
döntésekről, a megbízóleveleket készítse elő, továbbá a személyes adatok kezelése céljának
megszűnésére tekintettel postai szolgáltató útján juttassa vissza a Közgyűlés számára benyújtott
hatósági erkölcsi bizonyítványokat a megválasztásra nem került ülnökjelöltek részére.
Határidő:
Felelős:

azonnal
a Szervezési Osztály vezetője

4./ Felkéri a polgármestert, hogy a megbízóleveleket írja alá, továbbá a megválasztott ülnökök
névjegyzékét és elfogadó nyilatkozataikat adja át az érintett bíróságok elnökei számára.
Határidő:
Felelős:

azonnal
a polgármester

A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges!
Debrecen, 2015. április 20.

Dr. Papp László
polgármester

Az előterjesztés melléklete

A bírósági ülnökjelöltek névsora
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Ács Jánosné
Almási Istvánné
Árnyas Mihály
Bagi László Ferenc
Baranyai Józsefné
Békésiné Máslányi Ilona
Benczik Attiláné
Bodnár István
Bojtor Ilona Eszter
Bor László
Boros Zsolt
Borszéky Csabáné
Botosné Kondor Ilona
Bökönyi Józsefné
Böszörményi Zoltánné
Böttkösné dr. Herczegh Anikó
Bujdosó Józsefné
Czakóné Nagy Judit Mária
Czibere Zsoltné
Demkó Mihályné
Dorogi Anna
Dr. Czifra Irén Ildikó
Dr. Fadgyas Éva Ibolya
Dr. Porcsalmyné Szegedi Éva
Erdeiné Nagy Mária Éva
Erőss Zoltán
Farkas Pálné
Fegyverneki Tiborné
Fehér Lászlóné
Füzesi Gyula Zoltán
Gargya Zsigmond
Gyenes Józsefné
Győrösi Pálné
Gyurka Miklós Istvánné
Hajdu Lászlóné
Hengl Péter
Honváriné Jakab Éva
Hunyáné Mráz Erzsébet
Jánosy Andrásné
Kallós Sándor
Kassainé dr. Cselle Erika

42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.

Kaszás Mária
Kerek Anikó
Kerek Imréné
Király Ernő
Kiss Lajosné
Koncz Lajos
Kopasz Árpád Lászlóné
Kovács Józsefné
Lámfalusy Anna Mária
László Sándorné
Lengyel Barnabásné
Lezó Éva Erzsébet
Lipták Pálné
Magyar Éva
Makranczi Zsoltné
Mátrai Klára
Mészáros Istvánné
Mézes Józsefné
Mihály Andrea
Mogyorósi Bertalanné
Nagy Anikó
Nagy Gyuláné
Nagy János
Nagy László Andrásné
Nagy Miklós Sándor
Nagy Sándor
Nagyné Csukás Anikó
Nagyné Hetei Zita
Nagyné Szabó Katalin Julianna
Oláh Lászlóné
Olszewszki Sándorné
Opre Miklós
Pórné Fülöp Katalin
Presits Józsefné
Rácz Károly
Ráthonyiné Czirják Emese Enikő
Simánné Czimre Katalin
Simon Attiláné
Suba Ágnes
Suba Istvánné
Szabó Györgyné
Szabó Zoltánné
Szabóné Jekli Judit Katalin
Szabóné Király Zsuzsanna
Szakács István
Szél Sándorné
Szemere Bálint Józsefné

89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.

Szőke Miklósné
Szücs Istvánné
Szűcs Lajos
Szücsné Fülöp Aranka
Takácsné Lengyel Judit
Tardi János
Tébold János
Tóth László Sándor
Tóth László Sándorné
Török Éva
Tyuskayné Zelizi Anna
Ujhelyi Margit
Vadász Gyula György
Varga Noémi
Vécsey István János
Vékony István Csabáné
Záhonyi Ferencné
Zima Szabolcsné dr. Lajtos Nóra

A határozati javaslat 1. melléklete
A Debreceni Járásbíróságra megválasztott ülnökök

1.

Czakóné Nagy Judit Mária

2.

Erőss Zoltán

3.

Farkas Pálné

4.

Koncz Lajos

5.

Lipták Pálné

6.

Mogyorósi Bertalanné

7.

Nagy Miklós Sándor

8.

Ráthonyiné Czirják Emese Enikő

9.

Tóth László Sándorné

10. Varga Noémi

A határozati javaslat 2. melléklete
A Debreceni Törvényszékre megválasztott ülnökök

1.

Demkó Mihályné

2.

Győrösi Pálné

3.

Szél Sándorné

4.

Tóth László Sándor

A határozati javaslat 3. melléklete
A Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra megválasztott ülnökök

1.

Árnyas Mihály

2.

Békésiné Máslányi Ilona

3.

Botosné Kondor Ilona

4.

Bujdosó Józsefné

5.

Hengl Péter

6.

Kiss Lajosné

7.

Nagy Anikó

8.

Nagy Gyuláné

9.

Nagy János

10. Presits Józsefné
11. Simon Attiláné
12. Suba Istvánné
13. Szabó Györgyné
14. Szabóné Jekli Judit Katalin
15. Szabóné Király Zsuzsanna
16. Szemere Bálint Józsefné
17. Takácsné Lengyel Judit
18. Tébold János
19. Török Éva
20. Záhonyi Ferencné

A határozati javaslat 4. melléklete
A Debreceni Járásbíróságra megválasztott pedagógus ülnökök

1.

Boros Zsolt

2.

Böttkösné dr. Herczegh Anikó

3.

dr. Czifra Irén Ildikó

4.

Hunyáné Mráz Erzsébet

5.

Kovács Józsefné

6.

Lámfalusy Anna Mária

A határozati javaslat 5. melléklete
A Debreceni Törvényszékre megválasztott pedagógus ülnökök

1.

Borszéky Csabáné

2.

Nagy László Andrásné

3.

Nagy Sándor

4.

Szücsné Fülöp Aranka

5.

Zima Szabolcsné dr. Lajtos Nóra

