
HIRDETMÉNY 

bírósági ülnök választásáról 

 

Magyarország Köztársasági Elnöke a 98/2015. (II.11.) KE határozatával 2015. március 7. 
napja és 2015. április 30. napja közé eső időtartamra tűzte ki a bírósági ülnökök választását. 

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (a továbbiakban: 
Bjt.) rendelkezik az ülnökjelölés és választás szabályairól. 

A Bjt. 212. § (1) bekezdése szerint 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. 

Az ülnökök jelölése 

1. A Bjt. 213. § (1) bekezdése értelmében az ülnököket a bíróság (Kecskeméti Törvényszék, 
Kecskeméti Járásbíróság, Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi 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 nevelési-oktatási intézmények tantestületei jelölik. 

A közigazgatási és munkaügyi bíróság ülnökeit elsősorban a munkavállalók és munkaadók 
érdek-képviseleti szervei jelölik. 

Az ülnököt (munkaviszony, kormánytisztviselői, közszolgálati vagy közalkalmazotti 
jogviszony, a fegyveres szerveknél és a Magyar Honvédségnél szolgálati viszony, vagy 
foglalkoztatásra irányuló más jogviszony, szövetkezetnél munkaviszony jellegű jogviszony 
esetén) ülnöki működésének időtartamára a távolléti díja illeti meg. 

A fentiekben hivatkozott 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. 

Jelöltet állítani legkésőbb 2015. március 31. napján (kedden) 16.00 óráig lehet. 

A jelöléshez és a jelölés elfogadásához szükséges nyomtatványok kérhetőek Lajosmizsei 
Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzői Irodáján, (Lajosmizse, Városház tér. 1. I. em. 4.) 
letölthetőek a www.lajosmizse.hu honlapon, továbbá Kecskemét Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala Képviselőtestületi Osztályán (Kecskemét, Kossuth tér 1. I. emelet 49., 
I. emelet 52.), illetve letölthetőek a www.kecskemet.hu honlapon. 



A jelölt a jelölés elfogadását követően haladéktalanul köteles hatósági erkölcsi 
bizonyítvánnyal igazolni büntetlen előéletét, valamint hogy nem áll közügyektől eltiltás 
hatálya alatt. Ha a jelölt ezt az igazolási kötelezettségét elmulasztja, ülnökké 
megválasztani nem lehet. 

A jelölést és a jelölés elfogadására vonatkozó nyilatkozatot, valamint a hatósági erkölcsi 
bizonyítványt a Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Képviselőtestületi 
Osztályán kell leadni a fenti címen, legkésőbb 2015. március 31-én. 

Az ülnökök jogaira és kötelezettségeire vonatkozó tájékoztató megtekinthető a Lajosmizsei 
Közös Önkormányzati Hivatal (Lajosmizse, Városház tér. 1.) hirdetőtábláján a 
www.lajosmizse.hu internetes oldalon, vagy  Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatal földszinti hirdetőtábláján vagy megtalálható a www.kecskemet.hu internetes oldalon. 

Az ülnökválasztással kapcsolatban további információ kérhető az alábbi 
elérhetőségeken személyesen vagy telefonon: 

Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzői Irodája, Lajosmizse, Városház tér. 
1. I. em. 4., Tel.: 76/457-575 

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Képviselőtestületi Osztálya,  
Kecskemét, Kossuth tér 1. I. emelet 49., I. emelet 52.,Tel.: 76/512-256, 76/513-529 

 

Basky András sk 
polgármester 


