
II. 
 

Az ülnök választása 
 
 
A Bjt. 215. § (1) bekezdése szerint: 
 

 a járásbíróság  ülnökeit a bíróság székhelye szerint illetékes helyi önkormányzat 
illetve települési nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete, 

 a  törvényszék, valamint a közigazgatási és munkaügyi bíróság ülnökeit a 
megyei (fővárosi)   illetve megyei  városi  képviselő-testület  és a területi nemzetiségi 
önkormányzatok képviselő-testületei,  

 a Budapest területén működő járásbíróságok ülnökeit a bíróság illetékességi 
területe szerinti helyi önkormányzatok és települési nemzetiségi önkormányzatok 
képviselő-testületei választják meg, 

 olyan Járásbíróság esetén, amelynek székhelye nem az illetékességi területén 
helyezkedik el, az ülnököket az illetékességi terület szerinti megyei képviselő-
testület és a területi nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületei  

választják meg. 
 
A megválasztandó ülnökök számát az Országos Bírósági Hivatal elnöke állapítja meg, erről a 
választó önkormányzatok polgármesterei, a főpolgármester és a megyei közgyűlések elnökei 
tájékoztatást kapnak. A választásra jogosult nemzetiségi önkormányzatok elnökei részére is 
küldünk tájékoztatást. 

 
 

1.) A választó testületi üléseket a köztársasági elnök várható  határozatában foglalt 
időszakra figyelemmel  2015. március 7. napja  és 2011. április 30. napja közé eső 
időtartamban kell megtartani. 

 
 
2.) Külön kell szavazni a fiatalkorúak büntető ügyeiben eljáró pedagógus ülnökökről. 
 
 
3.) A megválasztott ülnökök névjegyzékét és a jelöltek elfogadó nyilatkozatait a 

polgármester, a főpolgármester, a közgyűlés elnöke, a nemzetiségi önkormányzatok 
elnöke haladéktalanul átadja a bíróság elnökének. 

 
 
4.) Az ülnökök megbízólevelét az ülnököt megválasztó önkormányzat polgármestere, a 

főpolgármester, a közgyűlés elnöke, a nemzetiségi önkormányzat elnöke állítja ki. (A 
megbízólevél nyomtatványt a választó önkormányzatoknak az Országos Bírósági Hivatal 
közvetlenül meg fogja küldeni.) 

 
Az ülnökök eskütételének megszervezéséről az illetékes bíróság elnöke gondoskodik. (Erre  
- a polgármesterrel, főpolgármesterrel, a közgyűlés elnökével és a kisebbségi önkormányzat 
elnökével való megállapodás alapján -  sor kerülhet a megbízólevél átadásával egyidejűleg 
is.)  
 
A bírósági ülnökök megválasztása érdekében a területileg illetékes bíróságok elnökei és a 
választó képviselő-testületek polgármesterei, a közgyűlések elnökei, a területi  kisebbségi 
önkormányzatok elnökei, a főpolgármester egymással együttműködve járjanak el az egyes 
feladatok megoldása során. Ugyancsak szoros együttműködésre van szükség a bírósági 
székhelyek települési önkormányzatának a polgármesterei és a bíróság illetékességi 
területéhez tartozó többi település polgármesterei között, illetőleg a közgyűlés elnöke és a 



települési önkormányzatok polgármesterei és a települési nemzetiségi önkormányzatok 
elnökei között. Célszerű, ha a közös teendőkről, tudnivalókról egy-egy körzetben közös 
megbeszélést tartanak, amire a helyi bíróság elnökét is meghívhatják. 
  
 Az ülnökválasztással kapcsolatban a következő telefonszámon és e-mail címen lehet 
érdeklődni:   Országos Bírósági Hivatal Hőnich Gyuláné  dr. Gaál Éva bíró, osztályvezető    ( 
O6 (1) 3544113, e-mail: ulnok@obh.birosag.hu)  
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