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Heves Megyei Közgyűlés 

 

 

Helyben 

 

Javaslat 

a bírósági ülnökök 2019. évi általános választására 

 

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 – nem tekintve létszámcsökkenés okán a 

Köztársasági Elnök által 2018-ban kiírt soron kívüli ülnökválasztást - 2015. évben választották 

utoljára, az ülnökök megbízatása az új ülnökválasztástól számított 30 nap elteltével, azaz 2019. 

május 30-án lejár.  

 

Az állampolgárok közötti jogviszonyokban – vita esetén – a bíróságok hozzák meg a végső 

döntést. Egy-egy település és megye lakossága számára rendkívül fontos, hogy a bíróságok 

működőképesek legyenek. Ennek egyik feltétele az ülnökök választásának sikeres, 

zökkenőmentes lebonyolítása.  

Magyarország Köztársasági Elnöke az idei ülnökválasztás időpontját 2019. március 7. és április 

30. napja közötti időtartamra tűzte ki.  

 

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 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, és a 70. életévét még nem érte el. Az ülnököket a bíróság illetékességi 

területén lakóhellyel rendelkező nagykorú magyar állampolgárok, a bíróság illetékességi 

területén működő helyi önkormányzatok és egyesületek – kivéve a pártokat – jelölik. 

A fiatalkorúak büntető ügyében eljáró bíróság pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi 

területén működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei, még a 

nem pedagógus ülnökeit az egyesületek – kivéve a pártokat -, a foglalkozásuk szerinti érdek-

képviseleti szervek, valamint őket a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 680. § (5) 



 

bekezdés c) pontja szerinti munkakörben (pedagógus, pszichológus, gyermekvédelmi 

szakember) foglalkoztató, vagy korábban foglalkoztató szervezetek jelölik. 

 

Az Egri Törvényszék, valamint az Egri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság ülnökeit a 

megyei, illetve a megyei jogú városi közgyűlés és a területi nemzetiségi önkormányzat 

közgyűlése választják meg.  

A megyei közgyűlésnek az Egri Törvényszékre 8 fő ülnököt, az Egri Közigazgatási és 

Munkaügyi Bíróságra 25 fő ülnököt és ezen túl 5 fő pedagógus, pszichológus, valamint 

gyermekvédelmi szakember ülnököt kell megválasztania a jelölések alapján. 

 

Az Országos Bírósági Hivatal által a bírósági ülnökök jelölésével és választásával 

kapcsolatosan kiadott tájékoztatót a bíróságok központi honlapján is megjelenítették és azt 

megkapta a Heves Megyei Közgyűlés Elnöke is. 

A Heves Megyei Önkormányzat az ülnökjelölésről a honlapján (www.hevesmegye.hu) 

hirdetményt tett közzé. Az Egri Törvényszék a Heves Megyei Önkormányzat rendelkezésére 

bocsátott egy olyan listát is, amelyen megjelölték azokat az előző általános ülnök-választás 

során megválasztott és jelenleg is folyamatban lévő bírósági eljárásokban résztvevő ülnököket, 

akik tevékenységére a továbbiakban is számítanának. 

 

A beérkezett jelölések tekintetében megállapítást nyert, hogy valamennyi jelölés megfelel a 

törvényi előírásoknak, a jelöltek nyilatkozatukban hozzájárultak az előterjesztés nyilvános 

ülésen történő megtárgyalásához. 

 

Az előterjesztést az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag 6 igen 

szavazattal támogatta annak közgyűlési tárgyalását és közgyűlés általi elfogadását.  

 

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

fogadja el. 

 

Eger, 2019. április 17. 

 

 

 

Törvényességi szempontból ellenőriztem: 

 

 

Dr. Barta Viktor 

Heves Megye Főjegyzője 

 

Közgyűlési határozati javaslat: 

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

törvényben foglaltak alapján az alábbi ülnökjelölteket az Egri Közigazgatási és Munkaügyi 

Bíróság, illetve az Egri Törvényszék ülnökeinek megválasztja: 

 

Egri Törvényszék (8 fő) 

Tersztyánszky Éva    

Sári Istvánné     

Szabó Róbert 

Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

http://www.hevesmegye.hu/


 

Hegedüs Jolán Mária    

Muzsnyai Mihály    

Szabad Tünde Mária    

Patrik Adrien Mária    

Varró Gyuláné    

Seres László  

 

 

    

Egri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (25 fő) 

Dr. Zám István    

Gajda Lászlóné    

Dr. Szecskó Károlyné    

Ludányi Lászlóné    

Kiss Gyuláné     

Balázs Alfrédné    

Vass Imre Tiborné    

Hegedűs Zoltán    

Kelemen Edit     

Fehérné Ragcsák Andrea   

Dr. Gondosné Keresztúri Szilvia  

Bartus Istvánné    

Tarjányi Lászlóné    

Forgóné Répás Mónika   

Dr. Tóth Lászlóné    

Tóth Miklósné    

Tardi Jánosné     

Nyirfáné Földi Éva    

Bujna Tünde 

Hullai Dániel 

Dr. Tóthné Tersztyánszky Ágnes 

Kovács István 

Tóthné Török Edit 

Antal Józsefné 

Antal Imréné 

 

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

törvényben foglaltak alapján az alábbi 5 fő - fiatalkorúak büntető ügyében eljáró – pedagógus, 

pszichológus, valamint gyermekvédelmi szakember ülnökjelöltet az Egri Törvényszék 

fiatalkorúak büntető ügyében eljáró pedagógus, pszichológus, valamint gyermekvédelmi 

szakember ülnökeinek megválasztja: 

 

Pedagógus, pszichológus, valamint gyermekvédelmi ülnökök (5 fő) 

Dr. Maczkóné Székely Éva Anna  

Agyagásiné Szabó Erzsébet   

Eperjesi Józsefné    

Batári Antal Károly    



 

Orsányi Mária     

 

3./ A közgyűlés felkéri Elnökét, hogy az ülnökválasztást követően vegye fel a kapcsolatot az 

Egri Törvényszék Elnökével a megválasztott ülnökök részére történő megbízólevél átadása 

végett.  

 

    Felelős: Szabó Róbert 

      Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

    Határidő: 2019. április 30.  


