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Az ülésre tanácskozási joggal meghívott: - 
 
Az előterjesztést előzetesen nem tárgyalja bizottság. 
 
 
 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
Magyarország Alaptörvénye „A bíróság” fejezetének 27. cikk (2) bekezdése értelmében 
törvény által meghatározott ügyekben és módon nem hivatásos bírák is részt vesznek 
az ítélkezésben. 
 
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (továbbiakban: 
Bjt.) előírásai szerint az önkormányzatoknak kiemelkedő szerepük van a bírósági 
ülnökök jelölésében és megválasztásában. 
 
A legutóbbi általános ülnökválasztásra 2015. március 7. napja és április 30. napja 
között került sor, melynek keretében a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 
20/2015. (IV. 30.) közgyűlési határozatával választotta meg a bírósági ülnököket 
akként, hogy megbízatásuk az új ülnökválasztástól számított 30 nap elteltével jár le. 
 
A Bjt. 216. § (2) bekezdése alapján a Köztársasági Elnök KEH/01231-2/2019. 
határozatával 2019. április 5. napja és 2019. április 30. napja közé eső időtartamra 
tűzte ki a bírósági ülnökök megválasztását. 
 
A Bjt. 212. § (1) bekezdése alapján 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. A Bjt. 212. § (3) bekezdése alapján ülnök nem lehet tagja pártnak, és 
politikai tevékenységet nem folytathat. 
 
A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (továbbiakban: Be.) 680. § (5) bekezdése 
értelmében a fiatalkorú elleni büntetőeljárásban ülnökként kizárólag pedagógus, 
pszichológus, vagy 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. 213. §-a szerint 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.  
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A fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró bíróság pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi 
területén működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei jelölik. 
A fiatalkorúak büntető ügyeiben eljáró bíróság nem pedagógus ülnökeit a bíróság 
illetékességi területén működő 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 bíróság ülnökeit pedig elsősorban a munkavállalók és munkaadók 
érdekképviseleti szervei jelölik. 
 
A jelölés időszakában 24 db jelölés, illetve elfogadó nyilatkozat érkezett. 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Országos Bírósági Hivatal által 
meghatározott létszámkereteken belül a Szekszárdi Törvényszékkel egyeztetve 14 
közigazgatási és munkaügyi bírósági és 9 fiatalkorúak elleni büntetőeljárásban résztvevő 
ülnököt választ. A Tolna Megyei Önkormányzat Hivatalához 18 közigazgatási és munkaügyi 
bírósági és 6 fiatalkorúak elleni büntetőeljárásban résztvevő ülnöki jelölés érkezett.  
 
A Bjt. 214. § (2) bekezdése alapján a jelölt a jelölés elfogadását követően haladéktalanul, 
az ülnökké történő megválasztására jogosult képviselő-testület részére hatósági erkölcsi 
bizonyítvánnyal igazolja büntetlen előéletét. A pályázati anyagok átvizsgálását követően a 
közgyűlési előterjesztések elkészítéséig 20 érvényes jelölés érkezett a Tolna Megyei 
Önkormányzat Hivatalához. Az érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány bemutatásának 
hiányában 4 jelölt nem rendelkezik a törvény által rögzített, a bírósági ülnökök 
megválasztásához szükséges feltételekkel. Abban az esetben, ha a Közgyűlés soron kívüli 
üléséig (2019. április 15.) a hiányzó hatósági erkölcsi bizonyítvány csatolása megtörténik, a 
jelölt megválasztásának nincs akadálya. 
 
A Közgyűlés ülésén a jelöltek jelölő és elfogadó nyilatkozatai, valamint a hatósági erkölcsi 
bizonyítványai rendelkezésre állnak és megtekinthetőek. 
 
A bírósági ülnökök megválasztásának lebonyolításával kapcsolatos feladatok elvégzéséhez 
a Tolna Megyei Önkormányzat együttműködik Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzatával és a Szekszárdi Törvényszék elnökével. 
 
A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Közgyűlést az alábbi határozat elfogadására. 
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Határozati javaslat: 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének …/2019. (IV. 
15.) közgyűlési határozata bírósági ülnökök 
megválasztásáról: 

 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése megállapítja, 

hogy az alábbi személyekre érkezett jelölés, illetve elfogadó 
nyilatkozat: 
 
- Auvalszkyné Vigh Edit 
- Bali Jánosné 
- Bálint Mária 
- Cseh Gábor 
- Cseri-Fejős Katalin 
- dr. Gébert Márta 
- dr. Kocsis Zoltán 
- dr. Tóth Péter  
- Harmati Fruzsina 
- Felszegi Judit 
- Horváth János 
- Kelemen József 
- Kolontár Zoltán 
- Lambert Eszter Terézia 
- Major István 
- Máté Mihály Istvánné 
- Molnár Gréta 
- Régi Ágnes Júlia 
- Patyi Károlyné 
- Sümeginé Sági Erzsébet Ibolya 
- Szabópál Miklósné 
- Tédió Lászlóné 
- Török Mária 
- Ürmös Péter 

 
2. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2011. évi 

CLXII. törvény 215. § (1) bekezdése alapján a Szekszárdi 
Törvényszékre az alábbi személyeket bírósági ülnöknek 
megválasztja: 
 
Fiatalkorúak büntető ügyében: 
 
pedagógus ülnöknek: 
 

1) Bali Jánosné 
 

nem pedagógus ülnöknek: 
 

2) dr. Gébert Márta 
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3) dr. Kocsis Zoltán 
 
 

Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz: 
 
1) Auvalszkyné Vigh Edit 
 
2) Bálint Mária 
 
3) Cseri-Fejős Katalin 
 
4) Horváth János 
 
5) Kelemen József 

 
6) Kolontár Zoltán 
 
7) Lambert Eszter Terézia 
 
8) Major István 

 
9) Máté Mihály Istvánné 

 
10) Régi Ágnes Júlia 

 
11) Patyi Károlyné 

 
12) Szabópál Miklósné 

 
13) Tédió Lászlóné 

 
14) Török Mária 

 
 

3. A Közgyűlés figyelemmel a bírósági ülnökök választásának 
törvényben rögzített szabályaira, hatósági erkölcsi 
bizonyítvány hiányában az alábbi személyeket bírósági 
ülnöknek nem választja meg: 

 
- Felszegi Judit 
- Harmati Fruzsina 
- Molnár Gréta 
- Ürmös Péter 
 

4. A Közgyűlés figyelemmel az OIT által meghatározott 
létszámkeretre az alábbi személyeket bírósági ülnöknek nem 
választja meg: 
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- Cseh Gábor 
- dr. Tóth Péter 
- Sümeginé Sági Erzsébet Ibolya 
 

5. A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy a megválasztott ülnökök 
megbízólevelének átadásával kapcsolatos szükséges 
intézkedéseket tegye meg. 

 
6. A Közgyűlés felkéri elnökét ezen határozatának a 

Szekszárdi Törvényszék elnöke, valamint az érintett részére 
történő megküldésére. 

 
Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
Határidő: azonnal 

 
 
Szekszárd, 2019. április 11. 
 
 
 
        Fehérvári Tamás 
               a Közgyűlés elnöke 
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