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Tisztelt Közgyűlés! 

Magyarország Alaptörvénye 27. cikk (1) - (2) bekezdéseinek megfelelően a bíróság - ha törvény 
másképpen nem rendelkezik - tanácsban ítélkezik. Törvény által meghatározott ügyekben és módon nem 
hivatásos bírák is részt vesznek az ítélkezésben.  
 

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) 9. § (2) bekezdése 
kimondja, hogy a törvényben meghatározott esetben az elsőfokon eljáró bíróság egy hivatásos bíróból, 
mint elnökből és két ülnökből álló háromtagú tanácsban jár el. A Pp. 510. §-a rendelkezik arról, 
hogy  munkaügyi perben az elsőfokú bíróság - eltérő rendelkezés hiányában - ülnökök 
közreműködésével jár el.  

A büntetőeljárásról szóló korábban hatályos 1998. évi XIX. törvény 14. § (2) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelően a törvényszék, mint elsőfokú bíróság - ha a törvény másképp nem rendelkezik - egy 
hivatásos bíróból és két ülnökből álló tanácsban jár el. A 14. § (4) bekezdés értelmében  a törvényszék, 
mint első fokú bíróság – a törvényben meghatározott esetekben - két hivatásos bíróból és három 
ülnökből álló tanácsban járhat el. A 448. § (3) bekezdés alapján fiatalkorúak ügyében az elsőfokú 
bíróságon a tanács egyik ülnöke pedagógus.  
A büntetőeljárásról szóló új, 2017. évi XC. törvény (a továbbiakban: Be.) 2018. július 1-én történő 
hatályba lépésével az 1998. évi XIX. törvény hatályát vesztette, ugyanakkor az átmeneti rendelkezések 
között, a 868. § (2) bekezdésében található az a szabály, hogy az eljárást a korábbi jogszabály szerint 
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező és a korábbi jogszabályban meghatározott összetételű bíróság 
folytatja le, ha az ügy a Be. hatálybalépése előtt a bírósághoz érkezett. 
A Be. 680. § (1) – (4) bekezdése rögzíti a fiatalkorúak elleni büntetőeljárásban a bíróság tanácsban 
történő eljárásának módját, míg az (5) bekezdés mondja ki, hogy 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 bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (a továbbiakban: Bjt.) 215. § 
(1) bekezdésének megfelelően a törvényszék, valamint a közigazgatási és munkaügyi bíróság ülnökeit a 
megyei, illetve megyei jogú városi képviselő-testület és a területi nemzetiségi önkormányzatok 
képviselő-testületei választják meg.  

Bírósági ülnökválasztásra legutóbb 2015 áprilisában került sor. Az ülnökök megbízatása négy évre szól 
úgy, hogy a korábban megválasztott ülnökök megbízatása az új ülnökválasztástól számított 30 nap 
elteltével jár le. 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 10. pontja a bíróságok 
ülnökeinek megválasztását a közgyűlés át nem ruházható hatáskörébe utalja. 

A Magyar Köztársaság elnöke a bírósági ülnökválasztást a 95/2019. (III. 5.) KE határozatában a 2019. 
március 7. napja és április 30. napja közé eső időtartamra tűzte ki. A Bjt. 216. § (3) bekezdésében 
foglaltaknak megfelelően az Országos Bírósági Hivatal elnöke – a bíróságok igényeit figyelembe véve – 
megállapította, hogy a választó szerv melyik bírósághoz hány ülnököt választ.  
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2019-ben a Balassagyarmati Törvényszékre 6 törvényszéki és 8 a Be. 680. § (5) bekezdése szerinti 
ülnök, a Salgótarjáni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra 25 ülnök választandó. A Nógrád Megyei 
Önkormányzat, a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat, és a Nógrád Megyei Szlovák 
Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése 4 törvényszéki, 7 a Be. 680. § (5) bekezdése szerinti, valamint 
21 közigazgatási és munkaügyi ülnököt választhat. 

Figyelemmel arra, hogy a javaslat a megválasztandó ülnökök számánál kevesebb jelöltet nevez meg, a 
választásra kitűzött időtartamon belül újabb jelölésre és választásra kell sort keríteni. 

A Bjt.-nek az ülnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló fejezetében foglaltaknak megfelelően 
ülnöknek az a 30. évét betöltött, de a 70. életévét még be nem töltött magyar állampolgár választható 
meg, aki nem áll a cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt; 
továbbá büntetlen előéletű és nem áll eltiltás hatálya alatt sem; valamint az ülnök nem lehet tagja 
pártnak, és politikai tevékenységet nem folytathat. 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. 

A bírósági ülnökök jelölésére vonatkozóan egyrészt írásban tájékoztattam a megye valamennyi 
települési önkormányzatát, nevelési-oktatási intézményét, a munkaadói, munkavállalói érdekképviseleti 
szervek, továbbá a fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró nem pedagógus ülnökök jelölése érdekében a 
szociális célú civil szervezetek vezetőit; másrészt felhívást tettem közzé az önkormányzat honlapján az 
ülnökök személyére vonatkozó javaslatok benyújtására. 

A rendelkezésre álló információk alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására 
és a következő határozati javaslat elfogadására. 

Salgótarján, 2019. április 24. 

Skuczi Nándor 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

megyei bírósági ülnökök választására 

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. 
évi CLXII. törvény 215. § (1) bekezdésében, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 10. pontjában biztosított jogkörében eljárva a 
Balassagyarmati Törvényszékre, illetve a Salgótarjáni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra 
ülnökként a következő személyeket választja meg: 

 

1.1.Balassagyarmati Törvényszék ülnökei: 

1. Farkas Istvánné (Tóth Éva)   3100 Salgótarján, Beszterce tér 3. 5. em. 32. 
2. Halász-Szabó Ferenc    2660 Balassagyarmat, Baross Gábor u. 44. 

 
1.2. Balassagyarmati Törvényszék 2017. évi XC. törvény 680. § (5) bekezdése szerinti ülnökei: 

1. Kiss Józsefné (Vankó Piroska)   Áll. lakcím: 3170 Szécsény, Kossuth út 85. 
      Tart. hely: 3170 Szécsény, Bercsényi utca 6. 

2. Kisvári Katalin Judit    2660 Balassagyarmat, Tompa Mihály utca 19. 
3. Mátrai Henrietta (Fehér Henrietta)  3065 Pásztó, Vidróczki utca 7. 
4. Nemszilaj Katalin    2660 Balassagyarmat, Szerb utca 8. fsz. 1. 
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5. Németh Gáborné (Takács Rita Katalin) 3100 Salgótarján, Katona József út 24. 
6. Pappné Filó Noémi    2660 Balassagyarmat, Széchenyi utca 18. 

 

1.3. Salgótarjáni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság ülnökei: 

1. Birkásné Berta Zsuzsanna  3183 Karancskeszi, Fő út 85. 
2. Csernus Gyula    3104 Salgótarján, Csehov utca 9. 
3. Csohány Ede    3078 Bátonyterenye, Rákóczi út 45. 
4. Gordosné Kőnig Judit   3100 Salgótarján, Kistarján út 4. 6. em. 6. 
5. Gyenes Kálmánné (Silány Mária) 3100 Salgótarján, Arany János út 25. 5. em. 4. 
6. Istvánné Hajas Lídia   3100 Salgótarján, Úttörők út 23. fsz. 4. 
7. Kakuk János József   3131 Sóshartyán, Kossuth utca 28. 
8. Kaszásné Márton Éva   3078 Bátonyterenye, Bem József út 28. 
9. Kis Gáborné (Orosz Erzsébet Katalin) 3155 Mátramindszent, Szuhai út 5. 
10. Kojnok Józsefné (Vanya Irén Julianna) 3100 Salgótarján, Tanács út 2. 2. em. 3. 

11. Konopás Istvánné (Dénes Mária) 2648 Patak, Hunyadi út 9. 
12. Mezei Mónika Ildikó   3100 Salgótarján, Medves körút 86. 4. em. 27. 
13. Némediné Bartanusz Andrea  3104 Salgótarján, Makarenkó út 16. 1. em. 2. 
14. Németh Béla    3078 Bátonyterenye, Csokonai út 1. 
15. Sándor Mónika    3128 Vizslás, József Attila utca 3. 
16. Sipos Istvánné (Kaszás Erzsébet) 3155 Mátramindszent, Rákóczi út 5. 
17. Szabó Tiborné (Varga Teréz)  3170 Szécsény, Ősz utca 7. 
18. Szlezákné Papp Judit Eszter  2660 Balassagyarmat, Jókai utca 1/A. A. lph. 3. em. 14. 
19. Zvada Ottó Ferencné (Hajdú Irén) 3100 Salgótarján, Rákóczi út 6. 

 
2. A testület utasítja elnökét, hogy az ülnököket, a megválasztásra nem került jelölteket, valamint a 

jelölő természetes- és jogi személyeket a közgyűlés döntéséről értesítse. 
Határidő: 2019. április 30. 
Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 

 
3. A közgyűlés utasítja elnökét, hogy a megválasztott ülnökök névjegyzékét és a jelölést elfogadó 

nyilatkozataikat a Balassagyarmati Törvényszék elnökének küldje meg. 
Határidő: 2019. április 30. 
Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 

 
Salgótarján, 2019. április 25. 
 
 

 
 
 

Skuczi Nándor 

 
 
 

Dr. Bagó József 
Nógrád Megyei Önkormányzat Nógrád megyei jegyző 

Közgyűlésének elnöke  
 


