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Magyarország Alaptörvényének a bíróságról szóló 27. cikke (2) bekezdése értelmében a
törvény által meghatározott ügyekben és módon nem hivatásos bírák (ülnökök) is részt
vesznek az ítélkezésben.
A 2015. évben megválasztott ülnökök megbízatása a Bjt. 217. § (1) bekezdése alapján az új
ülnökök választásától számított 30 nap elteltével jár le.
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (a továbbiakban: Bjt.)
216. § (2) bekezdése alapján a Köztársasági Elnök a KEH/0123-2/2019. számú határozatával a
bírósági ülnökök megválasztását a 2019. március 07. és 2019. április 30. napja közötti
időtartamra tűzte ki.
Az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnöke a 20.SZ/2019. (II.21.) OBHE határozatában
megállapította a 2019. évben megválasztandó bírósági ülnökök számát.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2019. évi ülnökválasztás
keretében a Szekszárdi Törvényszékre, a Szekszárdi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra és
a Szekszárdi Járásbíróságra választhat ülnököket az alábbiak szerint:
Szekszárdi Törvényszék
Ülnök
Be. 680. § (5) bekezdésének megfelelő ülnök

1 fő

Szekszárdi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Ülnök

2 fő

Szekszárdi Járásbíróság
Ülnök
Be. 680. § (5) bekezdésének megfelelő ülnök

13 fő

Összesen:

16 fő

A Bjt. 212. § (1) bekezdése alapján 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.
A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (a továbbiakban: Be.) 680.§ (5) bekezdésében
rögzített különös feltétel szerint a fiatalkorú elleni büntetőeljárásban ülnökként kizárólag
a) pedagógus,
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b) pszichológus vagy
c) 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 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 ügyében eljáró bíróság pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi
területén működő alapfokú és középfokú oktatási intézmények tantestületei jelölik. A
tantestületek nyugdíjas, állományukba már nem tartozó pedagógust is jelölhetnek. A
fiatalkorúak büntető ügyében eljáró bíróság nem pedagógus ülnökeit az egyesületek – kivéve
a pártokat –, a foglalkozásuk szerinti érdek-képviseleti szervek, valamint őket a Be. 680.§ (5)
bekezdés c) pontja szerinti munkakörben foglalkoztató, vagy korábban foglalkoztató
szervezetek jelölik.
A közigazgatási és munkaügyi bíróság ülnökeit elsősorban a munkavállalók és munkaadók
érdek-képviseleti szervei jelölik.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a honlapján, illetve a Szekszárdi Vasárnapban
az ülnökök jelölésére vonatkozó információkat tartalmazó hirdetményt tett közzé, mely a
Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati irodájában is kifüggesztésre került. Levélben kerestük
meg továbbá a Szekszárdi Tankerületi Központot, a Szekszárdi Szakképzési Centrumot, a
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Tolna Megyei Kirendeltségét, a
Humánszolgáltató Központot és a Városi Önkormányzati Érdekegyeztető Tanács tagjait az
ülnökjelölés előmozdítása érdekében.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatához összesen 17 személyre érkezett jelölés,
melyből hármat a Szekszárdi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra, egyet a Szekszárdi
Törvényszékre, tizenhármat a Szekszárdi Járásbíróságra jelöltek ülnökként. A jelöltek nevét
és a jelölő szervet vagy személyt, továbbá azt a bíróságot, amelyre a jelölés történt, az
előterjesztés melléklete tartalmazza.
A jelöltek írásban nyilatkoztak a jelölés elfogadásáról. A jelöltek által benyújtott, a jelölést
elfogadó nyilatkozat tartalmazza továbbá a jelölt nevét, születési helyét és idejét, anyja
nevét, lakóhelyét, iskolai végzettségét, szakképzettségét, foglalkozását, munkahelye nevét és
címét, egy hónapra járó távolléti díjának összegét, elérhetőségét, valamint az aláírását. A
jelöltek nyilatkoztak arról, hogy büntetlen előéletűek, a közügyektől eltiltás hatálya alatt
nem állnak, az ezt igazoló, bírósági ülnökök részére kiállított hatósági bizonyítványt a jelöltek
csatolták egy jelölt kivételével, aki megkérte az erkölcsi bizonyítványt, de az még nem
érkezett meg, ezért később tudja csatolni. A fiatalkorúak büntető ügyében eljáró bíróságra
jelöltek nyilatkoztak arról is, hogy a Be. 685. § (5) bekezdésében meghatározott feltételeknek
megfelelnek.
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A jelöltek 212. § (1) bekezdése szerinti állampolgárságra és életkorra vonatkozó
feltételeknek megfelelnek. A Polgármesteri Hivatal adatot igényelt a jelöltek
cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt állására
vonatkozóan a gondnokság alá helyezettek országos nyilvántartásából, az adatszolgáltatás
szerint egyik jelölt sem áll gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt.
A Szekszárdi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra jelöltek egyike esetében a jelölés
természetes személytől, a másik két jelölés a jogszabály által preferált szervezettől érkezett.
A Szekszárdi Járásbíróságra, mint fiatalkorúak büntető ügyében eljáró bíróságra ülnöknek
jelölt személyek közül egy jelölt esetében nem állnak fenn a törvényben megkívánt
feltételek, egyrészt a jelölés nem a Bjt. 213. § (2) bekezdésében foglalt szervezettől, hanem
állampolgártól származik, másrészt a jelölt nem felel meg a Be. 680.§ (5) bekezdésében
foglalt követelményeknek.
A jelöltek nem kérték, hogy az ülnökké választásukat Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzatának Közgyűlése zárt ülésen tárgyalja.
A képviselő-testület a jelölteknek a jelölés elfogadásához szükséges személyes adatait a Bjt.
214. § (4) bekezdése alapán az ülnökválasztásról meghozott döntésig kezeli.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, a határozati javaslatot
fogadja el.
Szekszárd, 2019. április 24.
dr. Molnár Kata
jegyző

HATÁROZATI JAVASLAT
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének ...../2019. (IV.25.) határozata
a bírósági ülnökök megválasztásáról

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a bírák jogállásáról és
javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 215. §-ában biztosított jogkörében eljárva
a Szekszárdi Törvényszékre a Be. 680. § (5) bekezdése szerinti ülnökként
1. Karácsonyiné Nagy Julianna Veronika
a Szekszárdi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra
1. Pintér Ágnes
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2. Horváth János
a Szekszárdi Járásbíróságra a Be. 680. § (5) bekezdése szerinti ülnökként
1. Gasznerné Joó Eszter
2. Gombás Ákosné
3. Horváth Mária
4. Hosnyánszki Ferencné
5. Kern László
6. Kiszlerné Talabos Magdolna
7. Ligeti Ferencné
8. Matókné Misóczki Mária
9. Molnár Gréta Klára
10. Szabó Alíz Magdolna
11. Tolácziné Varga Zsuzsanna
12. dr.Vittayné Kovács Ildikó
jelölteket ülnöknek megválasztja.
Határidő: 2019. április 25.
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző
2. A Közgyűlés felkéri a jegyzőt, hogy a döntést továbbítsa a megválasztott ülnökök,
valamint a fentiekben megnevezett bíróságok részére.
Határidő: 2019. május 5.
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző
3. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a megbízólevelet a megválasztott ülnököknek
adja át.
Határidő: 2019. május 31.
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző
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Melléklet
Beérkezett jelölések az ülnökök személyére

Srsz. Név
1.
Karácsonyiné Nagy Julianna
Veronika

Jelölő
Baka István Általános Iskola

2.

Balog Györgyné

Bay Endréné állampolgár

3.

Horváth János

Szekszárd és Környéke Általános
Ipartestület

4.

Pintér Ágnes

NAVOSZ Tolna Megyei
Szervezete

5.

Gasznerné Joó Eszter

Faddi
Gárdonyi
Általános Iskola

6.

Gombás Ákosné

EGYMI Óvoda és Általános
Iskola

7.

Horváth Gáborné Fülöp
Zsuzsanna

dr. Acsády Zoltán ügyvéd

8.

Horváth Mária

Szekszárdi Babits
Általános Iskola

9.

Hosnyánszki Ferencné

10.

Kern László

Wunderland Kindergarten a
Szekszárdi
Német
Nemzetiségi Önkormányzat
Óvodája
Bíborvég Általános Iskola
Decs

Géza

Mihály

Bíróság
Szekszárdi Törvényszék
a Be. 680. § (5)
bekezdése
szerinti
ülnök
Szekszárdi
Közigazgatási
és
Munkaügyi Bíróság
Szekszárdi
Közigazgatási
és
Munkaügyi Bíróság
Szekszárdi
Közigazgatási
és
Munkaügyi Bíróság
Szekszárdi Járásbíróság
a Be. 680. § (5)
bekezdése
szerinti
ülnök
Szekszárdi Járásbíróság
a Be. 680. § (5)
bekezdése
szerinti
ülnök
Szekszárdi Járásbíróság
a Be. 680. § (5)
bekezdése
szerinti
ülnök
Szekszárdi Járásbíróság
a Be. 680. § (5)
bekezdése
szerinti
ülnök
Szekszárdi Járásbíróság
a Be. 680. § (5)
bekezdése
szerinti
ülnök
Szekszárdi Járásbíróság
a Be. 680. § (5)
bekezdése
szerinti
ülnök
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11.

Kiszlerné Talabos Magdolna

12.

Ligeti Ferencné

13.

Matókné Misóczki Mária

14.

Molnár Gréta Klára

15.

Szabó Aliz Magdolna

16.

Tolácziné Varga Zsuzsanna

17.

dr. Vittayné Kovács Ildikó

EGYMI Óvoda és Általános Szekszárdi Járásbíróság
Iskola
a Be. 680. § (5)
bekezdése
szerinti
ülnök
Pécsi Tudományegyetem
Szekszárdi Járásbíróság
a Be. 680. § (5)
bekezdése
szerinti
ülnök
Baka István Általános Iskola
Szekszárdi Járásbíróság
a Be. 680. § (5)
bekezdése
szerinti
ülnök
Szekszárdi
Szakképzési Szekszárdi Járásbíróság
Centrum Bezerédj Szakképző a Be. 680. § (5)
Iskola
bekezdése
szerinti
ülnök
SZMJV
Önkormányzata Szekszárdi Járásbíróság
Humánszolgáltató Központja a Be. 680. § (5)
bekezdése
szerinti
ülnök
SZMJV
Önkormányzata Szekszárdi Járásbíróság
Humánszolgáltató Központja a Be. 680. § (5)
bekezdése
szerinti
ülnök
Szekszárdi Dienes Valéria Szekszárdi Járásbíróság
Általános Iskola
a Be. 680. § (5)
bekezdése
szerinti
ülnök
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