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Heves Megyei Közgyűlés 

 

Helyben 

 

Javaslat 

az Egri Törvényszék pedagógus ülnökének soron kívüli megválasztására 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

Magyarország Alaptörvénye Bíróság fejezetének 27. cikk (2) bekezdése értelmében törvény 

által meghatározott ügyekben és módon, nem hivatásos bírák (ülnökök) is részt vesznek az 

ítélkezésben. 

 

A bíróságok ülnökeit a helyi önkormányzatok 2015. évben választották utoljára. A bírák 

jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (továbbiakban: Bjt.) 

értelmében az ülnökök megbízatása 4 évre szól, ennek megfelelően a következő általános 

ülnökválasztást a Köztársasági Elnök 2019. évben fogja kitűzni. 

 

A büntetőeljárásról szóló jelenleg hatályos törvény helyébe 2018. július 1. napjával a 2017. 

évi XC. törvény (továbbiakban: Be.) lép, melynek rendelkezései megváltoztatják a 

fiatalkorúak elleni büntetőeljárásban résztvevő ülnökök összetételére vonatkozó szabályokat. 

Az Országos Bírósági Hivatal a jogszabályváltozásra figyelemmel felmérte, hogy a 

fiatalkorúak elleni büntetőeljárás lefolytatásához a meglévő ülnöki létszám bővítése - és így a 

Bjt. alapján soron kívüli ülnökválasztás kezdeményezése - szükséges. 

Arra tekintettel, hogy a soron kívüli ülnökválasztás szükséges, a Köztársasági Elnök – az 

Országos Bírósági Hivatal Elnökének kezdeményezésére – a soron kívüli ülnökválasztást 

2018. április 5. és április 30. napja közötti időpontra tűzte ki. 

 

Az Egri Törvényszék Elnökének tájékoztatása értelmében az Egri Törvényszéken 2 fő 

pedagógus ülnök megválasztására van szükség, melyből 1 fő pedagógus ülnök megválasztása 

a Heves Megyei Közgyűlés, a másik 1 fő megválasztása Eger Megyei Jogú Város 

Önkormányzatának Közgyűlése hatáskörében tartozik. 

 

A Bjt. rendelkezik az ülnökjelölés és választás szabályairól. E szerint ülnöknek az a 30. 

életévét 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, valamint a 70. életévét még nem érte el. 

A Bjt. alapján a fiatalkorúak büntető ügyeiben eljáró bíróság pedagógus ülnökeit a bíróság 

illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények 

tantestületei jelölik. 

 

  



 

A Be. 680. §-a 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. 

 

A jelölés lehetőségeiről a Heves Megyei Közgyűlés Elnöke a Heves Megyei Önkormányzat 

honlapján (www.hevesmegye.hu), továbbá hirdetőtábláján is hirdetményt tett közzé.  

 

A jelentkezésre rendelkezésre álló határidőn belül beérkezett jelölést megvizsgáltuk, 

megállapítást nyert, hogy a jelölés megfelel a törvényi előírásoknak, a jelölt nyilatkozatában 

hozzájárult az előterjesztés nyilvános ülésen történő megtárgyalásához. A jelölt az ülnökké 

válás jogszabályi előfeltételeinek megfelel, a mindezeket alátámasztó dokumentumokat 

csatolta. 

 

Az előterjesztést az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság egyhangúlag támogatta. 

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati javaslatot 

fogadja el. 

 

Eger, 2018. április 17. 

 

 

 

Törvényességi szempontból ellenőriztem: 

 

 

Dr. Barta Viktor 

Heves Megye Főjegyzője 

 

 

Határozati javaslat: 

1./ A Heves Megyei Közgyűlés a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 

CLXII. törvényben foglaltak alapján Batári Antal Károly (3300 Eger, Bródy Sándor u. 6. 

szám) fiatalkorúak büntető ügyében eljáró pedagógus ülnökjelöltet az Egri Törvényszék 

fiatalkorúak büntető ügyében eljáró pedagógus ülnökének – soron kívüli ülnökválasztás 

keretében - megválasztja. 

 

2./ A Közgyűlés felkéri Elnökét, hogy a soron kívüli ülnökválasztást követően vegye fel a 

kapcsolatot az Egri Törvényszék Elnökével a megválasztott ülnök részére történő 

megbízólevél átadása végett.  

 

    Felelős: Szabó Róbert 

      Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

    Határidő: 2018. április 30.  

Szabó Róbert 

Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
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