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BÍRÓSÁGI ÜLNÖKÖK 2023. ÉVI VÁLASZTÁSÁVAL KAPCSOLATBAN 

 
Az Alaptörvény 27 cikk (2) bekezdése szerint a törvény által meghatározott ügyekben és módon 
nem hivatásos bírák is részt vesznek az ítélkezésben. 
 
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (a továbbiakban: Bjt.) 
rendelkezik az ülnökjelölés és -választás szabályairól.  
 
A Bjt. 216.§. (1) bekezdése alapján a bírósági ülnökök megbízatása 4 évre szól. A legutóbbi 
ülnökválasztás során megválasztott ülnökök megbízatása 2023. április 30-án jár le, ennek 
megfelelően idén általános ülnökválasztásra kerül sor, melynek időpontját a Köztársasági Elnök 
KEH/1323-2/2023. számú határozatával 2023. március 7. napja és 2023. április 30. napja közé 
eső időtartamra tűzte ki. 
 
Az Országos Bírósági Hivatal (a továbbiakban: OBH) elnöke a 24.SZ/2023. (II. 15.) OBHE 
határozatában megállapította a megválasztandó ülnökök számát. 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvári Törvényszékhez és a Kaposvári 
Járásbírósághoz választ ülnököket, mégpedig a Kaposvári Törvényszékre 4 fő munkaügyi 
ügyekben eljáró ülnököt, 1 fő büntető ügyekben eljáró ülnököt, a Kaposvári 
Járásbíróságra pedig a nemzetiségi önkormányzatokkal megosztva 6 fő büntető ügyekben 
eljáró ülnököt. 
 
AZ ÜLNÖKÖK: 
 
A Bjt. 212.§. (1) bekezdésében rögzített általános feltétel 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. 
 
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,  
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. 

 
Az ülnökök JELÖLÉSE: 
 
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 büntetőügyeiben eljáró bíróság pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi 
területén működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei, 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 munkaügyi bíróságként eljáró bíróság ülnökeit elsősorban a munkavállalók és 
munkaadók érdek-képviseleti szervei jelölik. 
 
Az ülnökjelölés az erre szolgáló nyomtatvány kitöltésével és szabályszerű aláírásával történik. 

Fiatalkorúak büntető ügyeiben eljáró ülnök jelölése 
Munkaügyi ügyekben eljáró ülnök jelölése 

 
A jelöltnek a jelölés elfogadásáról írásban kell nyilatkoznia az erre szolgáló nyomtatvány 
kitöltésével. 

Elfogadó nyilatkozat ülnökjelöléshez 
 
A jelölt a jelölés elfogadását követően haladéktalanul, az ülnökké történő megválasztására 
jogosult képviselőtestület részére a bírósági ülnökök részére kiállított hatósági erkölcsi 
bizonyítvánnyal kell igazolnia azt, hogy büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás 
hatálya alatt. 
A fiatalkorúak büntető ügyeiben eljáró nem pedagógus ülnök-jelöltnek csatolnia kell a 
megválasztásához szükséges adatokat és tényeket tartalmazó dokumentumokat (diploma 
másolata, munkáltató igazolása a Be. 680.§. (5) bekezdés c.) pontja alapján.  
Amennyiben ezen igazolási kötelezettségét a jelölt személy elmulasztja, ülnökké megválasztani 
nem lehet. 
 
Az ülnök megválasztására jogosult képviselő-testület a személyes adatokat a jelölt ülnökké 
történő megválasztásáról meghozott döntésig kezeli. 
 
Kérem az állampolgárokat, egyesületeket, alapfokú és középfokú nevelési-oktatási 
intézményeket, a gyermekvédelmi ellátórendszerben foglalkoztató szervezeteket, 
érdekképviseleti szerveket, hogy jelöljenek bírósági ülnöknek megválasztható, fenti 
feltételeknek megfelelő személyeket. 
 
Az ülnökválasztással kapcsolatos kérdésekben dr. Gróf Regina irodavezető asszony áll 
rendelkezésre a (82) 501-540-es telefonszámon. A jelöléshez szükséges nyomtatványok a jelen 
felhívásban elhelyezett linkekről letölthetők, illetve papír alapon Kaposvár Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatal Titkársági Igazgatóság Törzskari Irodáján a Kaposvár Kossuth tér 1. 
szám alatt, a régi épület I. emelet 115. számú irodájában igényelhetők. 
 
A kitöltött nyomtatványokat (a jelöléseket és az elfogadó nyilatkozatokat) és az egyéb 
dokumentumokat legkésőbb 
 

2023. április 13. napján 16.00 óráig 
 

kell leadni Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének címezve a Polgármesteri Hivatal 
Titkársági Igazgatóság Törzskari Irodáján a Kaposvár, Kossuth tér 1. szám alatt, a régi épület 
I. emelet 115. számú irodájában. 
 
A bírósági ülnök jogaira és kötelezettségeire vonatkozó tájékoztató itt érhető el, az ülnökökkel 
kapcsolatos adatkezelési tájékoztató itt érhető el. 
 
Egy jelölt kizárólag egy bírósághoz választható meg ülnökké. Az ülnökök megbízatása 4 évre 
szól. 
 
 
 Szita Károly 
 polgármester 
 

https://kph.kaposvar.hu/data/dl/ulnokvalasztas2023/fiatalkoruakbuntetougyeibeneljaroulnokjelolese.pdf
https://kph.kaposvar.hu/data/dl/ulnokvalasztas2023/munkaugyiugyekbeneljaroulnokjelolese.pdf
https://kph.kaposvar.hu/data/dl/ulnokvalasztas2023/jelolestelfogadonyilatkozat.pdf
https://kph.kaposvar.hu/data/dl/ulnokvalasztas2023/abirosagiulnokjogaieskotelezettsegei.pdf
https://kph.kaposvar.hu/data/dl/ulnokvalasztas2023/adatkezelesitajekoztato.pdf

