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Magyarország Alaptörvénye Bíróság fejezetének 27. cikk (2) bekezdése értelmében a törvény 

által meghatározott ügyekben és módon nem hivatásos bírák – ülnökök – is részt vesznek az 

ítélkezésben. A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 

(továbbiakban: Bjt.) 216. § (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy az ülnökök megbízása 4 évre 

szól. A legutóbbi ülnökválasztásra 2019. évben került sor, akiknek a megbízatása ez évben, az 

új ülnökválasztástól számított 30 nap elteltével jár le.  

Az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnöke a 24.SZ/2023. (II.15.) OBHE határozatában 

megállapította a megválasztandó ülnökök számát, míg Magyarország köztársasági elnöke 

39/2023. (III. 6.) KE határozatával a Bjt. 216. § (2) bekezdése alapján a választást 2023. 

március 07. és 2023. április 30. napja közé eső időtartamra tűzte ki.  

 

Az OBH elnökének döntése értelmében Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város 

Önkormányzata 2023. április 30-ig a Szegedi Törvényszékre 3 fő a polgári perrendtartásról 

szóló 2016. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Pp.) 510. § szerinti (munkaügyi perben eljáró) 

ülnököt és 1 fő a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (továbbiakban: Be.). 680. § (5) 

bekezdés szerinti (meghatározott képesítéssel – pedagógus, pszichológus stb. – rendelkező) 

ülnököt; a Hódmezővásárhelyi Járásbíróságra pedig 5 fő Be. 680. § (5) bekezdésének 

megfelelő ülnököt választ.  

 

Bírósági ülnök jelölt lehet:  

A Bjt. 212.§ (1) bekezdésében rögzített általános és konjunktív feltételek szerint ülnöknek:  

• az a 30. évét betöltött, de a 70. életévét el nem érő  

• magyar állampolgár választható meg,  

• aki nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal 

hatálya alatt,   

• továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem.  

A fiatalkorúak elleni büntetőeljárásban ülnökként a Be. 680. § (5) bekezdésében rögzített 

különös feltétel szerint kizárólag:   

• pedagógus,   

• pszichológus és   

• 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.  



Az ülnök megbízatása időtartama alatt nem lehet tagja pártnak és politikai tevékenységet 

sem folytathat (Bjt. 212. § (3) bekezdés). Az országgyűlési képviselői megbízatás, az 

önkormányzati képviselő-testületi tagság politikai tevékenységnek tekintendő. Nem politikai 

tevékenység a munkavállalói - szakmai, érdekvédelmi - szervezetben való részvétel.  

A bírósági vezetők hozzátartozója a bírósági vezető által vezetett bíróságon vagy bírósági 

szervezeti egységben bíróként nem működhet. A jelölt a jelölés elfogadásáról írásban 

nyilatkozik.  

A jelöltnek hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal kell igazolnia büntetlen előéletét. Amennyiben 

ezen igazolási kötelezettségét elmulasztja, ülnökké megválasztani nem lehet.  

Az ülnök megbízatása megszűnik a 70. év betöltésével.  

Az ülnök jelölése  

• A Bjt. 213. § (1) bekezdése értelmében az ülnököt a bíróság illetékességi területén 

lakóhellyel rendelkező nagykorú magyar állampolgárok, a bíróság illetékességi 

területén működő helyi önkormányzatok és az egyesületek - kivéve a pártokat - jelölik 

a 2/a. számú melléklet szerinti nyomtatvány kitöltésével és a jelöltnek történő 

átadásával.  

• A fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró bíróság pedagógus ülnökeit a bíróság 

illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények 

tantestületei jelölik a 2/b. számú melléklet szerinti nyomtatvány kitöltésével és a 

jelöltnek történő átadásával. A tantestületek nyugdíjas, állományukba már nem 

tartozó pedagógust is jelölhetnek.  

• A fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró bíróság nem pedagógus ülnökeit az egyesületek 

– kivéve pártokat –, a foglalkozásuk szerinti érdek-képviseleti szervek, valamint őket a 

büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (továbbiakban: Be.) 680. § (5) bekezdés 

c) pontja szerinti munkakörben foglalkoztató, vagy korábban foglalkoztató szervezetek 

jelölik szintén a 2/b. számú melléklet szerinti nyomtatvány kitöltésével és a 

jelöltnek történő átadásával.  

• A Bjt. 213. § (4) bekezdés értelmében a munkaügyi bíróságként eljáró bíróság 

ülnökeit elsősorban a munkavállalók és munkaadók érdek-képviseleti szervei jelölik. a 

2/c. számú melléklet szerinti nyomtatvány kitöltésével és a jelöltnek történő 

átadásával.  

 

Egy jelölt kizárólag egy bírósághoz választható meg ülnökké (Bjt. 214. § (5) bekezdése). (Az 

ülnökké történő jelölést csak egy bíróságra vonatkozóan lehet elfogadni, illetőleg csak egy 

bíróságra vonatkozóan lehet benyújtani! Egyidejűleg több bíróságra történő jelölés elfogadása 

esetén a jelentkezés érvénytelen!)  

 

Felkérem a fent leírt feltételeknek megfelelő állampolgárokat, egyesületeket, alapfokú és 

középfokú nevelési-oktatási intézményeket, a gyermekvédelmi ellátórendszerben 

foglalkoztató szervezeteket, érdekképviseleti szerveket, hogy jelöljenek bírósági ülnöknek 

választható személyeket, akik az ismertetett feltételeknek megfelelnek!  



A jelölést - a szükséges alább felsorolt iratokkal együtt - a jelöltnek kell benyújtania.  

Kötelezően benyújtandó iratok: 

1. Bírósági ülnökké jelölés - jelölő személy, illetőleg szervezet tölti ki (2/a-2/c. sz. 

mellékletek)  

2. Nyilatkozat bírósági ülnökké jelölés elfogadásáról - jelölt tölti ki (3. sz. melléklet)  

3. Ülnökjelölt részére kiállított hatósági erkölcsi bizonyítvány, annak igazolására, 

hogy a jelölt büntetlen előéletű és nem áll a közügyektől eltiltás hatálya alatt (a 

jelöléshez ezen speciális feltételt is igazoló erkölcsi bizonyítványt kell igényelni) - 

jelölt szerzi be  

4. A fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró bíróság ülnökjelöltjének igazolnia kell a 

megválasztásához szükséges, törvény által előírt adatokat és tényeket.  

 

Kiegészítő információk a kötelező mellékletekhez: 

 

Ülnöknek csak az választható meg, aki hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal igazolja büntetlen előéletét, valamint azt, 

hogy nem áll a közügyektől eltiltás hatálya alatt. A hatósági bizonyítvány igénylésekor a formanyomtatványon 

külön jelölni szükséges, hogy az igazolásnak tartalmaznia kell arra vonatkozó adatot is, hogy a kérelmező 

közügyektől eltiltás hatálya alatt áll-e.  Az erkölcsi bizonyítvány igényléséhez szükséges űrlap igényelhető a 

postahivatalokban és személyesen a kormányablakokban.   

Ügyfélkapuval rendelkező jelölt esetében az erkölcsi bizonyítvány igénylése elektronikus úton is intézhető a 

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának www.nyilvantarto.hu honlapján keresztül 

a „webes ügysegéd” felületen, (ahol az igazolás típusánál a speciális igazolást kell bejelölni), valamint 

OkmányApp mobil applikáción keresztül is. A Telefonos Azonosítóval rendelkező ügyfelek telefonon keresztül is 

igényelhetnek hatósági erkölcsi bizonyítványt (a 1818 számon hívható Kormányzati Ügyfélvonalon keresztül). A 

hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti eljárás illetékmentes. Az ülnökjelölt lakcímére visszaérkezett 

erkölcsi bizonyítványt csatolni kell az ülnökké jelölés elfogadásáról kitöltött nyilatkozathoz!  

A hatósági erkölcsi igazolvány 90 napig érvényes, így figyelemmel kell lenni arra, hogy a benyújtott hatósági 

igazolványnak a bírósági ülnökök megválasztásáról határozó közgyűlés időpontjáig - legkésőbb 2023. április 30-

ig- érvényesnek kell lennie! 

  

A fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró bíróság ülnökének – fentieken túl - csak az választható meg, aki igazolja a 

megválasztásához szükséges adatokat és tényeket (pedagógus, pszichológus diploma másolata, a Be. 680.§ (5) 

bek. c.) pontja szerinti munkáltatói igazolás) a Bjt. 214. § (2) bekezdésében előírtaknak megfelelően. 

 

Az ülnökválasztással kapcsolatos egyéb kérdésekben a 62/530-155 telefonon kaphatnak 

részletes tájékoztatást. A jelöléshez szükséges nyomtatványok Hódmezővásárhely Megyei 

Jogú Város Polgármesteri Hivatal portaszolgálatán, illetve az emelet 23. irodájában 

beszerezhetők vagy a város honlapjáról letölthetők.  

A jelöléseket tartalmazó „Bírósági ülnökké jelölés”, „Nyilatkozat bírósági ülnökké jelölés 

elfogadásáról” nyomtatványokat, valamint a jelölt „Hatósági erkölcsi bizonyítványát” – 

legkésőbb 2023. április 05. napján (szerda) 16.00 óráig lehet leadni a Polgármesteri 

Hivatal emelet 23. irodájában.  

Hódmezővásárhely, 2023. március 14.        Dr. Karsai Éva jegyző  

  


