
H I R D E T M É N Y 

 bírósági ülnökök választásáról 

  

Magyarország Alaptörvénye bíróság című fejezetének 27. cikk (2) bekezdése kimondja, hogy 
a törvény által meghatározott ügyekben és módon nem hivatásos bírák (ülnökök) is részt 
vesznek az ítélkezésben.  
A bíróságok ülnökeit az önkormányzati képviselő testületek 2011-ben választották utoljára, 
megbízatásuk az új ülnökválasztástól számított 30 nap elteltével jár el. 
A Köztársasági Elnök a bíróságok ülnökeinek megválasztását a 2015. március 7. és április 30. 
közé eső időtartamra tűzte ki. 
A járásbíróság ülnökeit a bíróság székhelye szerint illetékes helyi önkormányzat, illetve 
települési nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete választja meg. 
A törvényszék, valamint a közigazgatási és munkaügyi bíróság ülnökeit a megyei, illetve 
megyei jogú városi képviselő-testület és a területi nemzetiségi önkormányzatok képviselő-
testületei választják meg. 
Az ülnökök megbízatása 4 évre szól. 
 

Ülnököt jelölni az alábbi bíróságokra lehet: 

 

Bíróság megnevezése Megválasztható ülnökök száma 
Zalaegerszegi Járásbíróság 24 fő ülnök + 12 fő pedagógus ülnök 
Zalaegerszegi Törvényszék 5 fő ülnök + 1 fő pedagógus ülnök 
Zalaegerszegi Közigazgatási és 

Munkaügyi Bíróság 

5 fő ülnök 

  
Jelöltet állíthat: 

- a bíróság illetékességi területén lakóhellyel és választójoggal rendelkező nagykorú magyar 
állampolgárok, 
- a bíróság illetékességi területén működő helyi önkormányzatok, 
- a bíróság illetékességi területén működő egyesületek kivéve a pártokat. 
 
A fiatalkorúak büntető ügyeiben 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. 
 
 



Ülnök jelölt lehet: 

Az a 30. évét betöltött magyar állampolgár, aki nem áll a cselekvőképességét érintő 
gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll 
közügyektől eltiltás hatálya alatt sem. 
Az ülnökök a megbízatásuk időtartama alatt nem lehetnek tagjai pártnak és politikai 
tevékenységet sem folytathatnak. Az országgyűlési képviselői megbízatás, az önkormányzati 
képviselő-testületi tagság politikai tevékenységnek tekintendő. Nem politikai tevékenység a 
munkavállalói – szakmai, érdekvédelmi – szervezetben való részvétel. 
 

Jelöléshez szükséges dokumentumok: 

- A jelölő választópolgár, vagy jelölő egyesület által kitöltött és aláírt „Bírósági ülnökké 
jelölés” elnevezésű nyomtatvány. 
- A jelöltnek a bírósági ülnökké jelölés elfogadásáról szóló írásbeli nyilatkozata. 
Az elfogadó nyilatkozat többek között tartalmazza a jelölt arra irányuló nyilatkozatát, hogy az 
ülnökké válás törvényben meghatározott feltételeivel rendelkezik-e illetve volt-e büntetve. 
A jelöltnek a jelölés elfogadását követően haladéktalanul, az ülnökké történő megválasztásra 
jogosult képviselő-testület részére hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal kell igazolnia büntetlen 
előéletét. Amennyiben ezen igazolási kötelezettségét elmulasztja, ülnökké megválasztani nem 
lehet. Hatósági- erkölcsi bizonyítványt igénylő nyomtatvány a Postahivatalokban szerezhető 
be.  
A jelöléshez szükséges nyomtatvány, a bírósági ülnökké jelölés elfogadásáról szóló 

nyilatkozat, valamint a bírósági ülnökök jogait és kötelezettségeit tartalmazó tájékoztató 
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Önkormányzati Osztályán 
(Zalaegerszeg, Kossuth Lajos utca 17-19. II. emelet 217-es iroda) munkaidőben átvehető, 
vagy a fenti hivatkozásokról közvetlenül letölthetők. 

 

A jelölés benyújtásának helye, ideje: 
A jelölést Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Önkormányzati Osztályán 
(Zalaegerszeg, Kossuth Lajos utca 17-19. II. emelet 217-es iroda) 2015. március 16. napjáig 

lehet személyesen, vagy postai úton a jelzett határidőig beérkezőleg benyújtani. 
A jelöléshez csatolni kell: 
- a jelölt elfogadó nyilatkozatát, valamint 
- a jelölt büntetlen előéletét igazoló hatósági- erkölcsi bizonyítványt 
A hatósági- erkölcsi bizonyítvány 2015. április 7. napjáig pótlólag benyújtható. 
 
Zalaegerszeg, 2015. február 26. 
 

http://zalaegerszeg.hu/dokumentum/23922/ulnokke_jeloles.pdf
http://zalaegerszeg.hu/dokumentum/23923/nyilatkozat_jeloles_elfogadasarol.pdf
http://zalaegerszeg.hu/dokumentum/23923/nyilatkozat_jeloles_elfogadasarol.pdf
http://zalaegerszeg.hu/dokumentum/23924/Ulnokok_valasztas_tajekoztato.pdf


        Balaicz Zoltán   

                                         polgármester 


