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Tisztelt Képviselő-testület!
Magyarország Alaptörvénye „Bíróság” fejezetének 27. cikk (2) bekezdése értelmében a
törvény által meghatározott ügyekben és módon nem hivatásos bírák - ülnökök – is részt
vesznek az ítélkezésben.
2018. július 1. napján hatályba lépett a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (a
továbbiakban: Be.), melynek vonatkozó rendelkezési alapján az ítélkezésben kizárólag a
fiatalkorúak büntetőügyeiben és a katonai büntetőeljárásokban vesznek részt nem
hivatásos bírák. A Be-hez fűzött indokolásban foglaltak szerint „…A törvény a bíróságok
összetételére vonatkozóan gyökeresen új szabályozást vezet be, melynek lényege, hogy az
ülnökök részvétele az ítélkezésben csak szűk körben marad meg, ott, ahol jelenlétük valódi
garanciát jelent. Ilyen a fiatalkorúak elleni büntetőeljárás, valamint a katonai
büntetőeljárás.…”
A bíróságok ülnökeit a helyi önkormányzatok 2015. évben választották utoljára,
megbízatásuk 4 évre szól, az új ülnökválasztástól számított 30 nap elteltével jár le.
Magyarország Köztársaság Elnöke az idei ülnökválasztást KEH/01231-2/2019. sz.
határozatával 2019. március 7. és április 30. napja közé eső időtartamra tűzte ki.
Az ülnökjelölés és választás szabályairól a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény (a továbbiakban: Bjt.) rendelkezik. A megválasztható ülnökök számát az
Országos Bírósági Hivatal (a továbbiakban: OBH) Elnöke 20.SZ/2019. (II.21.) OBHE
határozatában (a továbbiakban: OBHE határozat) állapította meg.
Az Önkormányzati Helyettes Államtitkárság 2019. március 18. napján felkérte
Önkormányzatunkat az ülnökök jelölésével és választásával kapcsolatos feladatok
elvégzésére.
Az ülnökválasztással kapcsolatos, a jelölésre, a jelölés elfogadására, a megválasztás módjára
és időpontjára is kiterjedő Hirdetményt a helyben szokásos módon 2019. március 21. napján
tette Hivatalunk közzé, melyben a jelölések és elfogadó nyilatkozatok benyújtási határidejét tekintettel arra, hogy a jelöltnek a Képviselő-testület ülésének napjáig erkölcsi bizonyítvány
beszerzéséről is gondoskodnia kell - 2019. március 27. napján 16.00 órában jelöltük meg.
A rövid határidőre való tekintettel a Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróságra
fiatalkorúak elleni büntetőeljárásban részt vevő ülnök jelölésre jogosult szervezetek,
intézmények és személyek (a települési nemzetiségi önkormányzatok elnökei, a Dél-pesti
Tankerületi Központ Igazgatójának tájékoztatása mellett a kerületi általános iskolák
intézményvezetői, a kerületi gimnázium igazgatója, az óvodák intézményvezetői) részére
elektronikus úton közvetlenül is megküldtük az ülnökválasztással kapcsolatos tájékoztatót és
a jelöléshez szükséges nyomtatványokat. Ugyanezen a napon a Fővárosi Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróságra ülnök jelölésének lehetőségéről szintén közvetlen tájékoztatást adtunk a
pedagógus érdekképviseleti szerv kerületi képviselője részére.
A Fővárosi Törvényszék, Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság ülnökeinek
megválasztása
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Fővárosi Törvényszék és a Fővárosi
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság ülnökeit a Fővárosi Közgyűlés választja meg.
Budapest Főváros Főjegyzője 2019. március 19. napján kelt, általunk 2019. március 25.
napján kézhez kapott levelében kérte fel a fővárosi kerületek jegyzőit, hogy a kerületi
polgármesteri hivatalokhoz eljuttatott jelöléseket és elfogadó nyilatkozatokat 2019. április 5.
napjáig juttassák el a Főpolgármesteri Hivatalhoz. Jelen előterjesztés készítésének napjáig a

Soroksári Roma Nemzetiségi Önkormányzat részéről érkezett egy jelölés a Fővárosi
Törvényszékre, melyet Főjegyző Asszony kérésének megfelelően – a jelölés beérkezésének
napját követő napon haladéktalanul - a Főpolgármesteri Hivatalhoz továbbítottunk.
A Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság ülnökeinek megválasztása
A Be. rendelkezéseivel összhangban, az OBHE határozat mellékletében foglaltak szerint a
XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróságra az illetékességi területe szerinti (azaz a XX., a
XXI. és a XXIII. kerületi) önkormányzatok és települési nemzetiségi önkormányzatok
összesen 14 fő, a fiatalkorúak elleni büntetőeljárásban részt vevő pedagógus és nem
pedagógus ülnököt választhatnak meg.
A Fővárosi Törvényszék Elnöke, Dr. Polgárné dr. Vida Judit 2019. március 21. napján
kelt, általam 2019. március 28. napján kézhez kapott 2019. El.III.E.3/15. számú levelében
felkérte Önkormányzatunk Képviselő-testületét, hogy a Fővárosi Törvényszék
illetékességi területéhez tartozó Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróságra négy
fő, a Be. 680. § (5) bekezdésének megfelelő képzettséggel rendelkező ülnököt válasszon
meg.
A Bjt. 212. és 213. §-a szerint:
„212. § (1) 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.
(2) A katonai büntetőeljárásban eljáró katonai tanácsok ülnökeinek (a továbbiakban: katonai
ülnök) megválasztásához az (1) bekezdésben meghatározott feltételeken túl az is szükséges,
hogy a jelölt a Magyar Honvédségnél, illetve rendvédelmi szervnél hivatásos szolgálati
viszonyban álljon.
(3) Az ülnök nem lehet tagja pártnak, és politikai tevékenységet nem folytathat.
213. § (1) 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.
(2) 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 őket a Be. 680. § (5) bekezdés c) pontja szerinti
munkakörben foglalkoztató, vagy korábban foglalkoztató szervezetek
jelölik.
(3) A katonai ülnököket - ideértve a Be. 698. § (4) bekezdésére tekintettel a Be. 680. § (5)
bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő katonai ülnököket is - a Magyar
Honvédség és a rendvédelmi szervek illetékes parancsnokai - az ott működő érdek-képviseleti
szervek javaslataira is figyelemmel - jelölik.
(4) A közigazgatási és munkaügyi bíróság ülnökeit elsősorban a munkavállalók és munkaadók
érdek-képviseleti szervei jelölik.
A Bjt. 214. § (1) – (5) bekezdései szerint:
„214. § (1) A jelölt a jelölés elfogadásáról írásban nyilatkozik. A nyilatkozat a jelölt nevét,
születési helyét és idejét, anyja nevét, lakóhelyét, iskolai végzettségét, szakképzettségét,
foglalkozását, munkahelye nevét és címét, egy hónapra járó távolléti díja összegét, valamint
az aláírását tartalmazza.
(2) A jelölt a jelölés elfogadását követően haladéktalanul, az ülnökké történő megválasztására
jogosult képviselő-testület részére hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal igazolja büntetlen
előéletét. A fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró bíróság nem pedagógus ülnökjelöltjének az

ülnökké történő megválasztására jogosult képviselő-testület részére igazolnia kell továbbá a
megválasztásához szükséges adatokat és tényeket.
(3) Ha a jelölt a (2) bekezdésben meghatározott igazolási kötelezettségét elmulasztja, ülnökké
megválasztani nem lehet.
(4) Az ülnök megválasztására jogosult képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott
személyes adatokat a jelölt ülnökké történő megválasztásáról meghozott döntésig kezeli.
(5) Egy jelölt - a (6) bekezdésben meghatározott kivétellel - kizárólag egy bírósághoz
választható meg ülnökké.”
A Be. 680. § (5) bekezdése szerint:
„(5) 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.”
A Bjt. és a Be. idézett, vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően a XXIII. kerületben a
Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróságra pedagógus ülnököt jelölhetnek a bíróság
illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési – oktatási intézmények
tantestületei. A fiatalkorú elleni büntetőeljárásban részt vevő nem pedagógus (azaz a Be.
680. § (5) bekezdés b) és c) pontjában foglalt képzettséggel rendelkező és/vagy munkakörben
dolgozó/korábban dolgozott) ülnököt az egyesületek – kivéve a pártokat -, a foglalkozásuk
szerinti érdek-képviseleti szervek, valamint őket a Be. fent idézett 680. § (5) bekezdés c)
pontja szerinti munkakörben foglalkoztató, vagy korábban foglalkoztató szervezetek
jelölhetnek. Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jelen előterjesztés
elkészítésének napjáig kizárólag pedagógus ülnök személyére érkeztek jelölések
Hivatalunkhoz.
A fiatalkorúak büntetőügyében eljáró Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróságra
pedagógus ülnöknek jelölt személyek:
Majlinger Lászlóné
Fabók Endréné
Magyar János Józsefné
Ott Ferenc Dénesné

1239 Budapest, Lápos u. 10.
1222 Budapest, Árpád u. 74.
8230 Balatonfüred, Siske u. 36.
értesítési cím: 1204 Budapest, Zenta u. 12.
1237 Budapest, Bólyai János köz 1.

A jelölést követően a jelöltekkel illetőleg a jelölő személyekkel szemben a Bjt-ben
meghatározott jogosultsági feltételek meglétének ellenőrzése megtörtént.
Az ülnökké jelölt személyek a megválasztásukhoz szükséges személyes adataikat
rendelkezésre bocsátották, továbbá nyilatkoztak, hogy a jelölést elfogadják, valamint hogy a
napirendi pont nyílt ülésen való tárgyalásába beleegyeznek.
A Bjt. fent idézett 214. § (2) bekezdése alapján a jelölteknek – a jelölés elfogadását követően
haladéktalanul, de legkésőbb a Képviselő-testület ülésének időpontjáig – hatósági erkölcsi
bizonyítvánnyal kell igazolnia büntetlen előéletét, valamint azt a tényt, hogy nem áll
közügyektől eltiltás hatálya alatt.
A Tisztelt Képviselő-testület által megválasztható ülnök-jelöltek közül jelen előterjesztés
készítésének időpontjáig Magyar János Józsefné, Ott Ferenc Dénesné és Fabók Endréné
juttatta el Hivatalunkhoz a büntetlen előéletét igazoló hatósági bizonyítványát.

Személyes ügyintézés útján Majlinger Lászlóné előre láthatólag 2019. április 8. napján kapja
kézhez az erkölcsi bizonyítványt, melynek a Képviselő-testületi ülés napjáig történő
benyújtásáról jelen előterjesztés szóbeli kiegészítéseként fogok tudni tájékoztatást adni.
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy azt a jelöltet, aki a Képviselő-testületi
ülés napjáig nem tesz eleget a Bjt. fent idézett 214. § (2) bekezdésébe foglalt
kötelezettségének, nem lehet bírósági ülnöknek megválasztani.
Amennyiben a Tisztelt Képviselő-testület a szükséges számú ülnököt elegendő számú, a
törvényben foglalt feltételeknek megfelelő jelölt hiányában nem tudja jelen ülés keretében
megválasztani, úgy az ülnökválasztás időszakában – azaz 2019. április 30. napjáig – új
választásra van szükség.
A jelölések, továbbá a jelölt személyek elfogadó nyilatkozatai, a jelölő és a jelölt személyek
Bjt-ben meghatározott feltételeknek való megfelelésének igazolása(i) a Polgármesteri Hivatal
Szervezési és Ügyviteli Osztályának hivatali helyiségében (1239 Budapest, Grassalkovich út
162. sarokbejárat) megtekinthetők.
A Fővárosi Törvényszék Elnöke – jelen előterjesztésben fentebb említett levelében kérte az Önkormányzatunk által korábban pedagógus ülnöknek megválasztott, a XX.,
XXI. és XXIII. Kerületi Bíróságon folyó ügyekben jelenleg is eljáró, e megbízatást
továbbra is vállaló négy fő lehetőség szerinti újraválasztását.
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi
Bíróságon mind a négy jelölt jelenleg is pedagógus ülnökként vesz részt a fiatalkorúak
elleni büntetőügyekben, ismételt megválasztásuk jelentősen segítené a folyamatban lévő
büntetőügyekben az eljárás gyors befejezését.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fentiek alapján a XX., XXI. és XXIII. Kerületi
Bíróságra az ülnököket megválasztani szíveskedjen.
Határozati javaslatok:
A). Fiatalkorúak büntető ügyében eljáró bíróság PEDAGÓGUS ülnökeinek
megválasztására irányuló javaslatok:
1.

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
…./2019. (IV.9.) határozata a fiatalkorúak büntető ügyében eljáró Budapesti XX., XXI.
és XXIII. Kerületi Bíróságra Majlinger Lászlóné 1239 Budapest, Lápos u. 10. sz. alatti
lakos pedagógus ülnökké való megválasztásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a fiatalkorúak büntető ügyében eljáró Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróságra
Majlinger Lászlóné 1239 Budapest, Lápos u. 10. sz. alatti lakost pedagógus ülnöknek
választja meg.
II. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére.
Határidő: 2019. április 17.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester

2.

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
…./2019. (IV.9.) határozata a fiatalkorúak büntető ügyében eljáró Budapesti XX., XXI.
és XXIII. Kerületi Bíróságra Fabók Endréné 1222 Budapest, Árpád u. 74. sz. alatti lakos
pedagógus ülnökké való megválasztásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a fiatalkorúak büntető ügyében eljáró Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróságra
Fabók Endréné 1222 Budapest, Árpád u. 74. sz. alatti lakost pedagógus ülnöknek választja
meg.
II. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére.
Határidő: 2019. április 17.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
3.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
…./2019. (IV.9.) határozata a fiatalkorúak büntető ügyében eljáró Budapesti XX., XXI.
és XXIII. Kerületi Bíróságra Magyar János Józsefné 8230 Balatonfüred, Siske u. 36. sz.
alatti lakos (értesítési cím: 1204 Budapest, Zenta u. 12.) pedagógus ülnökké való
megválasztásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a fiatalkorúak büntető ügyében eljáró Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróságra
Magyar János Józsefné 8230 Balatonfüred, Siske u. 36. sz. alatti lakost (értesítési cím: 1204
Budapest, Zenta u. 12.) pedagógus ülnöknek választja meg.
II. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére.
Határidő: 2019. április 17.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
4.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
…./2019. (IV.9.) határozata a fiatalkorúak büntető ügyében eljáró Budapesti XX., XXI.
és XXIII. Kerületi Bíróságra Ott Ferenc Dénesné 1237 Budapest, Bólyai János köz 1.
alatti lakos pedagógus ülnökké való megválasztásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a fiatalkorúak büntető ügyében eljáró Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróságra Ott
Ferenc Dénesné 1237 Budapest, Bólyai János köz 1. szám alatti lakost pedagógus ülnöknek
választja meg.
II. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére.
Határidő: 2019. április 17.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester

5.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
…./2019. (IV.9.) határozata a fiatalkorúak büntető ügyében eljáró Budapesti XX., XXI.
és XXIII. Kerületi Bíróságra ……………….(név) …………..(lakcím) sz. alatti lakos
pedagógus ülnökké való megválasztásával kapcsolatos döntéséről (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a fiatalkorúak büntető ügyében eljáró Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróságra
………………………………………………………………………………………………….

sz. alatti lakost pedagógus ülnöknek a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 214. § (3) bekezdésére való hivatkozással (Ha a jelölt a (2) bekezdésben
meghatározott igazolási kötelezettségét elmulasztja, ülnökké megválasztani nem lehet) nem
választja meg.
II. felkéri a polgármestert az érintett(ek) értesítésére, továbbá a jogszabályban előírt
feltételeknek egyebekben megfelelő jelölt(ek) hatósági erkölcsi bizonyítványának benyújtását
követően új előterjesztés készítésére és Képviselő-testület elé terjesztésére.
Határidő: 2019. április 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
B) A Polgármester felkérésére irányuló javaslat
6.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
…./2019. (IV.9.) határozata a Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróságra
pedagógus ülnökök megválasztásával kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
felkéri a polgármestert a megválasztott bírósági ülnökök névjegyzékének és a jelöltek
elfogadó nyilatkozatainak a Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság Elnöke részére
történő megküldésére.
Határidő: 2018. április 17.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Az előterjesztést a Képviselő-testület döntési hatáskörben, az érintettek kifejezett
hozzájárulásával nyílt ülés keretében tárgyalja.
Az 1-5. határozati javaslatok szerinti döntések elfogadása a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 50. §-a alapján minősített többséget, a
6. határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.
Budapest, 2019. április 5.

Vittmanné Gerencsér Judit .
osztályvezető
az előterjesztés készítője
Melléklet: Összefoglaló táblázat a jelöltek adatairól

Geiger Ferenc
polgármester
előterjesztő

