3.

szfm0 mel|5klet

Az ulnokokre vonatkoz6 legfontosabb rendelkez6seket a bfr6sdgok szervezeterdl
6s

igazgatdsS16l

szol6 2011. 6vi cLXt, torv6ny (Bszi,) 6s

a

birdk jogdlldsd161

javadalmazirsirol szolo 2011. 6vi cLXll, torvdny (Bjt.) tartalmazza,

6s

Ulnoknek az. a 30.6vet bet6ltott magyar Sllampo196r v6laszthat6 meg, aki nem iill a
cselekv6kepess6get erint6 gondnoks6 g, vagy tdmogatott dont6shozatil hat6lya atatt,
tovdbb6 buntetlen e156let(i 6s nem 5ll kozugyekt6l eltiltds hatSlya alatt sem. (Bjt.
212.5 (1 ) bek,)
Az Ulnokoknek az it6lkezdsbren a hivatdsos bfr6kkal azonos jogaik 6s k6telezetts6geik

vannak.
Az ulnokok rnegbizatdsa 4 evre szol.

Az ulnokok a megblzatdsuk id6tartama alatt nem lehetnek tagjai pdrtnak 6s politikai

tevekenys6Set sem folytathatnal< (Bjt, 212. g (3) bek,) Az orszAggy6l6si k6pvisel6i
megbizat6s, az onkormdnyzati k6pvisel6-testuletl tagsSg politikai tev6kenys6gnek
tekintend5, Nem politikai tev6kenys6g a munkav6llal6i - szakmai, 6rdekvedelmi szervezetben va l6 16szv6tel,

Az ulnokot az igazslgszolg;Sltatdsban val6 r6szv6tel6vel osszefugg6 cselekm6nye
tekintet6ben mentelmi jogl illeti meg. A mentess6g terjedelm6re 6s az ulnok
mentelmi jogdnak felfuggeszt6s6re vonatkoz6 szabdlyokat a Bjt. 2. s (4) 6s (5)
bekezd 6se tartalmazza.
A megvSlasztott Ulnoknek

bir6i eskUt kell tennie.

Az Ulnokot a bir6sSg elnoke hivja be es osztja be az it6lkez6 tandcsba. E tisztsege
gyakorlSsdnak idej6re az Ulndkot a Bjt. 221,5 rendelkez6sei szerint tdvoll6ti d11,
illet5leg tiszteletdij illeti meg, amelyet a bir6sdgok kolts6gvet6sukb6l t6ritenek meg,

A Bjt. 221,5 (1) bekezd6s6ben foglaltak szerint a munkaviszonyban, korm6nyzati
szolgSlati, Sllami szolgSlati, kozszolgSlati vagy kozalkalmazotti jogviszonyoan,
rendvedelmi igazgatdsi szolg5lati jogviszonyban, honv6delmi alkalmazotti
jogviszonyban, a rendvedelmi feladatokat ell6to szervek hivat5sos Sllomdnydnak
szolg6lati jogviszony;i16l s:2616 torv6ny szerinti rendvedelmi feladatokat elldto
szervekn6l 6s a Magyar Honv6ds6gnel szolgSlati viszonyban, vagy foglalkoztat5sra
i16nyulo mds jogviszonyban (szovetkezetn6l munkaviszony jellegrll jogviszonyban
stb.) 5l16 ulnokot Ulnoki mijkdd6s6nek id6tartamara a tSvoll6ti drja illeti meg.
A (3) bekezdes alapjdn az (1) bekezdesben meghatdrozott jogviszonyokban nem dllo,

vagy a/. illrroki mr-lkodese idej6re munkaberben (dijazjsban) nem r6szesUlS irlnokot

tisztelet{rj illeti meg. A tiszteletdrl m6rtdke az ulnok mrikod6s6nek minden napjdra
bir6i ille{mdnyalap (453.330 Ft) egy munkanapra es6 osszeg6nek a25 szdzallka,
Az (5)

a

b{kezd6f szerint az ulnok a hivatalos kikUldet6s6veljd16 kolts6geket a bfrdkra

i16nyad( rendef kez6sek megfele16 alkaImazds6vaI szdmolhatja el.

a behivis6r6l legalSbb egy honappal kordbban 6rtesuljon,
illetve, l'fogy k{r6s6re, fontos okb6l a birosdg elnoke elhalaszthassa a mfikoddse

)oga' az filnoknFk, hogy

megkez$6senel]< id6pontjdt,

Az ftdlk$zd tarldcshoz beosztott ulnok joga, hogy a tdrgyalando ugyek t6ny-

6s

joganya$5t me$ismerhesse, a116l 5t az [t6lkez6 tan6cs elnoke t6j6koztassa.
Az it6let megh{zatal5t megel6z6 z|rt tan6cskozissal kapcsolatos tandcskozSsi titok
meg6rz$se az ulnok szdm6ra is k6telez6. Ez vonatkozik a szolg5lati, illetve az

Sllamtit{kra
Az

is,

ulno! megbi[atdsa megszLlnik (Bjt, 22A,5
a)fzulnoIhal6l6val,
b)

| megbizat5s6hak

c) ilra a

(1) bek,)

lejdrtdval,

21f.5 (1)bekezd6s6ben foglaltfelt6telekvalamelyike mdr nem dllfenn,

d) A zo. 6V betoltds6vel,
e) lemon(5ssal (kdpvisel6-testulethez int6zett irdsbeli nyilatkozatiival),

0 ha a 219.5 (4) bekezd6stiben meghatdrozott esetben az ulnokot megv5laszto

