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Tisztelt Polgármester Asszony!
Tisztelt Polgármester Ur!

Tájékoáatom, hogy a Köztarsasági Elnök - az Országos Bírósági Hivatal elnökének
javaslatára - a bírósági ülnökök soron kívüli választását a 31212015. §n. 22.) Y,E

Itatfuozatával 2015. augusztus 1. napja és 2015. szeptember 30. napja közé eső időtanamra
tűzte ki,

Az ülnököket a bíroság illetékességi teruletén lakóhellyel rendelkező nagykoru magyar
állampolgarok, a bíróság illetékességi tertiletén működő helyi önkormi{nyzatak és az
egyesületek - kivéve a prártokat - jelölik.
A fiatalkoruak büntető ügyeiben etjáró bíróság pedagőgus ülnökeit a bíróság illetékességi
tertiletén működő alapfolni és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestiiletei jelölik.
A közigazgatási és munkaügyi bíróság ülnökeit elsősorban a munkavállalók és munkaadók

érdek-képviseleti szervei jelölik."

Kérem önt, amennyiben az önkormanyzat élni kíván a jelöltállítás lehetőségével,

szíveskedjen - 2015. augusztus 31. napjan 16.00 óráig - a mellékelt tájékoaatóban szereplŐ

nyomtatványok felhasználásával jelöltefte)t állítani a törvényszék, a köágazgatási és

munkaügyi bíróság munkájanak elősegítése érdekében. A kitöltött nyomtaWrányokat a

Veszprém Megyei Önkormanyzati Hivata! Önkormrányzati lradája részére szíveskedjen

megküldeni.

Tájékoáatom továbbá, hogy a bírósági ülnökök választására a Veszprém Megyei
önt<ormanyzat2015, szeptemberi munkaülésén kerül sor, ahol 3 fő törvényszéki ülnököt, 3 fő

közigazgatási és munkaügyi ülnököt és l fő - a fiatalkoruak büntető ügyeiben eljáró bíróságra

- pedagógus ülnököt kell válasáani.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a bírósági tilnökjelölés feltételeiről, az ülnökök jOgairÓl éS a

kötelezettségeiről izóló tájékaúató, valamint a jelöléshez sztikséges nyomtatványok a

Veszprém Megyei önkormanyzat honlapjan (www.v"§sznrfiurne§a§-h$} is megtalálhatók.

Szíves közreműködését rnegköszönöm.

Veszprém, 2015. július 28. i.:

i,*1..!.

,." :-- ,*-

"o.'.,,'.J:t ,l sli_.r
,' \"\

]. , .::,.] i
.:+ t

,,.Ti*ztr$tte[:
, 

^/l .!" ]

ir,i\ 1

:"-.ffir*".



A biró§Sgi ülntik{i§!,p+i És kötqleeqtt§ógti

ülnoknek az a 30. évét betöltött magyar állampolgár választható meg, aki nem áll a

cselekvőképességet érintő gondnokság, vagy támogatott döntéshozata| batálya a|att,

továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem.

Az ülnököknek az ítélkezésben a hivatasos bírrákkal írzonos jogaik és kötelezettségeik
vannak.

Az ülnökök a megbizatásuk időtartama alatt nem lehetnek tagjai pártnak és politikai
tevékenységet sem folytathatnak (Bjt. 2|Z. § (3) bek.) Az országgyűlési képviselői
megbízatás, a7 önkormiinyzati képviselő-testületi tagság politikai tevékenységnek

tekintendő, Nem politikai tevékenység a munkavállalói - szakmai, érdekvédelmi -
szervezetben való részvétel.

Az ülnököt az igazságsz-olgáltatásban való részvételével összefiiggő cselekménye
tekintetében mentelmi jog illeti meg. A mentesség terjedelmére és az ülnök mentelmi
jogának felfiiggesztésére vonatkoző szabályokat a Bjt. 2. § (4) és (5) bekezdése

tartalmazza.

A megválasztott ülnöknek bírói esküt kell tennie.

Az ülnököt a bíróság elnöke hívja be és osztja be az ítélkező tanácsba. E tisásége
gyakorlásának idejére az ütnököt aBjt.22l. § rendelkezései szerint távolléti díj, illetőleg
tisáeletdíj illeti meg, amelyet a bíróságok költségvetésükből térítenek meg.

A Bjt. 22i"§ (r) bekezdésében foglaltak szerint a munkaviszonyban, kormánytisztviselÖi,
közszolgálati vagy kcizalkalmazotti jogviszonyban, a fegyveres szerveknél és a MagYar

Honvédiégnél szolgálati viszonyban, yagy foglalkoáatásra irányuló más jogviszonYban

(szövetkeietnél munkaviszony jellegű jogviszonyban stb.) álló ülnököt ülnöki

működésének időtartamára a távolléti díja illeti meg.

A (3) bekezdés alapjan az (I) bekezdésben meghatarozott jogviszonyokban nem állÓ,

vw' az ülnöki .oúkodése idejére munkabérben (díjazásban) nem részesülő ülnököt

tisáeletdíj illeti meg. A tiszteletdíj mértéke az ülnök működésének minden napjára a bírói

illetményalap (396.000._Ft) egy munkanapra eső összegének a 25 százaléka.

Az (5) bekezdés szerint az ülnök a hivatalos kiküldetésével jaró költségeket a bírrákra

i rányadó rende lkezések me gfelel ő a|kalmazás ával szímo lhatj a el.

Joga az ülnöknek, hogy a behívásáról legalább egy hónappal korábban értesÜljÖn,

illetve, hogy kérésére, fóntos okból a bíróság elnöke elhalasáhassa a műkÖdése

megkezdésének időpontj át.

Az ité|kező tanácshoz beosáott ülnök joga, hogy a tárgyalandó ügyek tény_ és

joganyagát megismerhesse, arról őt azité|kező tanács elnöke tájékoztassa.

Az ítélet meghozatalát megelőző zárt tanácskozással kapcsolatos tanácskoási titok

megőrzése az üTnok számári is kötelezö. Ez vonatkozik a szolgalati, illetve az

államtitokra is.

Az ülnökökre vonatkozó legfontosabb rendelkezéseket a bíróságok szervezetéről és

igazgatásétől szóló 2011, évi cixI. törvény és a bírák jogállásáról és javadalmazásáttŐ|

szóló 20l1. évi CLXII. törvény tartalmazza.
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NYILATKOZAT
bírósági üInökké jelölés elfogadásáról

(név, nök esetében leanykori név is)

(lakcím)

(törvényszéki, közigazgatrisi és munkaügyi, fiatalkoruak büntető ügyében e§fuó

bíróságra*) ülnökké való jelölésemet elfogadom.

A jelöléshez sziikséges adatokat az alábbiakban közlöm:

Iskolai végzettsége: ......

Foglalkozása: .., ,..

Munkahelye neve és címe:

Egy hónaprajáró távolléti díjának összege:

Elérhetősége (telefon száma, e-mail) :

Kijelentem, hogy az ülnökké válás törvényben (Bjt. 2L2. § (l) bek.) meghatarozott

szükséges feltételeivel rendelkezem

{Bfi. ÍI2. § (1) bekezdés: Ülnöknek az a 30. évét betöltött magyar állampolgar

váiasztható meg, aki nem á1l a cselekvőképességet érintő gondnokság vagy trimogatott

döntéshozatal haá|ya alatt, továbbá btintetlen elóéletű és nem áll közügyektŐl eltiltás

hatálya alatt sem.)
KijeÉntem, hogy nem vagyok tagja pártnak és politikai tevékenységet nem folytatok-

A biintetlen előéletemet, valamint azt atényt igazoló hatósági bizonyítványt, hogy nem

állok közügyektől eltiltás hxá|y a alatt, mellékelten csatolom-

*BeleegyezemA.Iem egyezem bele, hogy megválasztrásomat az önkormá nyzat kéPviselÓ-

testülete nyilváno s ülésen taryy alja.

Dátum;

'a medelelőt kérjük alőhuzdssal jelölni

jelölt aláírása



Birósáqi üln §kk{ i *lslf.s:

lakost

- törvényszékre,

- közigazgatási és munkaügyi bíróságra,

- fiatalkorrlak biintető ügyeiben eljáró bíróságra

(a megfelelő aláhlűzandó)

ülnöknek jelölöm.

Dáfum

jelötő aláírása

Jelölő adatai:

névrszervezetmegnevezése:..rr".rr:!.,r|*ra.:aa.,4i]t{it!_*|.r|!,lti.,i,rl*l..]++13!{i..ir ..rr}tiN

cím: ,. ...]..........

szervezeteseténaképviselőil9V€!........'*tii.ii'.:....r.ir*{ttj'.'.l..;'rii..


