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Biatorbágy Város Önkormányzata 
Tarjáni István polgármester úr 
részére 
 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

 

Tájékoztatom, hogy a Köztársasági Elnök 39/2023. (III. 6.) KE számú határozatában a 

bírósági ülnökök választását 2023. március 07. és 2023. április 30. közötti időtartamra 

tűzte ki. 

 

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

megállapította a megválasztandó ülnökök számát. Döntése értelmében a Budaörsi 

Járásbírósághoz három fő fiatalkorúak büntető ügyében eljáró ülnök választása 

szükséges.  

 

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (a továbbiakban: Bjt.) 

rendelkezik az ülnökjelölés és választás szabályairól. 

A Bjt. 212. § (1) bekezdésében rögzített általános feltétel szerint ülnöknek az a 30. életévét 

betöltött 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 büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (a továbbiakban: Be.) 680. § (5) bekezdése a 

fiatalkorúak büntető ügyében ülnökként eljáró személyek vonatkozásában – az általános 

feltételeken túl - különös feltételeket ír elő, mely szerint ezen eljárásokban 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. 
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A Bjt. 213. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében a fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró 

bíróság: 

a) pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú 

nevelési-oktatási intézmények tantestületei, 

b) nem pedagógus ülnökeit az egyesületek - kivéve a pártokat -, a foglalkozásuk szerinti 

érdek-képviseleti szervek, valamint a Be. 680. § (5) bekezdés c) pontja szerinti 

munkakörben foglalkoztató, vagy korábban foglalkoztató szervezetek  

jelölik. 

 

A Bjt. 215. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében a járásbíróság ülnökeit a bíróság 

székhelye szerint illetékes helyi önkormányzat, illetve települési nemzetiségi önkormányzat 

képviselő-testülete választja.  

 

Tájékoztatom, hogy Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a bírósági ülnökök 

választását 2023. április 26. napján tartandó ülésén tárgyalja. 

 

A bírósági ülnökök választásáról szóló Hirdetményt, a jelöléshez szükséges nyomtatványokat, 

egyéb tájékoztatókat jelen levelem mellékleteként csatolom. 

 

Kérem, hogy a Hirdetményt és annak mellékleteit a helyben szokásos módon közzétenni 

szíveskedjék, így segítve a bírósági ülnökök választását.  

 

 

 

Üdvözlettel: 

 

Wittinghoff Tamás 

polgármester 
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