Hatályos 2017. január 1-től.

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének
11/2016. (XI. 24.) OBH utasítása
a kegyeleti szabályzatról
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23.§ (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 76. § (1) bekezdés
b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a kegyeleti szabályzatról a következő normatív
utasítást adom ki:
1. A szabályzat célja és hatálya
1. § (1) Az utasítás (a továbbiakban: szabályzat) célja, hogy a szolgálati jogviszonya alatt, illetve
nyugállományba vonulását követően elhunyt bírákról és igazságügyi alkalmazottakról történő
megemlékezés azonos elvek mentén történjen.
(2) A szabályzat hatálya az Országos Bírósági Hivatalra (a továbbiakban: OBH) és a bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 16. § b) – e)
pontjában meghatározott bíróságokra terjed ki.
(3) Nem tartozik a szabályzat hatálya alá a bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal gazdálkodásáról
szóló szabályzatról szóló 5/2013. (VI. 25.) OBH utasítás szerinti temetési segély.
2. § E szabályzat alkalmazásában:
a) bíróság: OBH, az ítélőtábla és a törvényszék
b) bíróság elnöke: az OBH, az ítélőtábla és a törvényszék elnöke.
2. Kegyeleti megemlékezés
3. § A bíróság elnöke a szolgálati jogviszonya alatt, illetve nyugállományba vonulását követően
elhunyt bíró és az igazságügyi alkalmazott haláláról a megbecsülést kifejezésre juttató, a 4. §-ban
rögzített tiszteletadással emlékezik meg.
4. § A kegyeleti megemlékezés körében a bíróság elnöke gondoskodhat különösen:
a) a gyászlobogó szolgálati hely szerinti, illetve más bírósági épületre történő kihelyezéséről;
b) a bíróság képviseletéről a temetésen, illetve a hozzátartozók kérésére gyászbeszéd tartásáról;
c) a bíróság nevében történő részvétnyilvánításról vagy;
d) az elhunyt nevének helyben szokásos módon történő megörökítéséről, különösen méltató
beszéd tartásával, fénykép, emléktábla elhelyezésével, intranetes gyászhír megjelentetésével,
belső elektronikus levél kiküldésével.
3. Saját halottnak nyilvánítás és kegyeleti támogatás
5. § (1) A bíróság elnöke a bíróság saját halottjának nyilvánítja azt a szolgálati jogviszonya alatt,
illetve nyugállományba vonulását követően elhunyt bírót vagy igazságügyi alkalmazottat:
a) aki a bíróságon végzett munkája elismeréséül az Országgyűlés által alapított kitüntetésben,
vagy Juhász Andor díjban részesült;
b) aki kiemelkedő munkájával hozzájárult a bíróság eredményes működéséhez és legalább 25
évig bíróságon szolgálati jogviszonyban állt;
c) aki igazságügyi szolgálat teljesítése során, illetve igazságügyi szolgálati tevékenysége miatt
ért támadás következtében vesztette életét; vagy
d) akit a bíróság elnöke példamutató életútja, kiemelkedő tevékenysége miatt erre érdemesnek
tart.
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(2) A bíróság elnöke a saját halottnak nyilvánított elhunyt bíró és igazságügyi alkalmazott iránti
megbecsülés és tisztelet, valamint a hozzátartozók gyászában való osztozás kifejezéseként kegyeleti
támogatást állapíthat meg.
(3) A kegyeleti támogatás formái:
a) a temetésre koszorú küldése;
b) gyászközlemény megjelentetése, hozzátartozók részéről
köszönetnyilvánítás megjelentetése;
c) a temetés megszervezésében történő közreműködés vagy;
d) az elhunyt saját halottként történő eltemettetése.
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6. § (1) A saját halottként történő eltemettetés kiterjed a temetési költségek részben vagy egészben
történő megtérítésére, mely tartalmazhatja:
a) a kegyeleti szolgáltatások és kellékek, különösen a halottszállítás, hűtés, ravatalozás, koporsó,
szemfedél, urna, hamvasztás költségét;
b) a gyászjelentéssel kapcsolatos költségeket;
c) a gyászszertartással kapcsolatos költségeket.
(2) A saját halottként történő eltemettetésre legfeljebb a bírói illetményalapnak megfelelő összeg
használható fel.
(3) A temetési költségek elszámolása és megtérítése a bíróság nevére kiállított számla, valamint a
halotti anyakönyvi kivonat másolatának benyújtása ellenében történik.
4. Hatásköri és eljárási szabályok
7. § (1) A bíróság elnöke eseti vagy állandó jelleggel háromtagú Kegyeleti Bizottságot állíthat fel,
melynek tagjait a bíróság elnöke jelöli ki.
(2) Amennyiben a bíróságon Kegyeleti Bizottság működik, a bíróság elnöke a saját halottként történő
eltemettetésről a Kegyeleti Bizottság szótöbbséggel elfogadott javaslata alapján dönt.
8. § A kegyeleti megemlékezés- és támogatás során az elhunyt bíró vagy igazságügyi alkalmazott
végakaratának, valamint a hozzátartozók kérésének megfelelően kell eljárni.
9. § Nem részesülhet kegyeleti megemlékezésben és kegyeleti támogatásban az, aki arra a bírák és
igazságügyi alkalmazottak tevékenysége elismeréséről szóló szabályzatról szóló 6/2012 (IV.13.)
OBH utasítás 14. § (1) bekezdésében foglaltak szerint méltatlanná vált.
5. Hatályba léptető és záró rendelkezések
10. § Ez az utasítás 2017. január 1-jén lép hatályba.
11. § A szabályzatban foglaltak végrehajtására a bíróság elnöke belső szabályzatot alkothat.
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