13/2013. (II. 12.) OBT határozat az egyes állami kitüntetésekre javasolt személyek
kiválasztásakor, illetve az általa alapított díjak, oklevelek, plakettek, valamint a törvényi
felhatalmazás alapján adható kitüntető címek adományozásakor alkalmazott elvekről
1. Az Országos Bírói Tanács (a továbbiakban: OBT) a Magyarország címerének és zászlajának
használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 22. § (1) bekezdésének
a) pontjában, valamint a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény
103. § (3) bekezdésének j) pontjában írt felhatalmazás alapján az egyes állami kitüntetésekre
javasolt személyek kiválasztásakor, illetve az általa alapított díjak, oklevelek, plakettek, valamint a
törvényi felhatalmazás alapján adható kitüntető címek adományozásakor átlátható, egységes
szempontrendszer alapján jár el.
2. A kiválasztás során törekedni kell arra, hogy lehetőleg
a. az adományozott elismerések számát tekintve az egyes bírósági intézmények között ne legyen
aránytalanság,
b. a jelölő által felállított rangsortól ne térjen el,
c. ugyanazon személy – amennyiben különös méltánylást érdemlő körülmény nem merül fel –
öt éven belül másik elismerésben, vagy ugyanazon elismerés másik fokozatában ne
részesüljön.
3. A kiválasztás során előnyt jelent, ha
a. az elismerésre javasolt személy munkavégzésének színvonalát leginkább ismerő javaslattételre
jogosult – a korábbi javaslatának eredménytelensége esetén – előterjesztését az egymást
követő években megismétli,
b. az elismerést az arra javasolt személy kerek születésnapi évfordulója, igazságügyi szolgálatának
jubileuma, illetve nyugállományba vonulása (felső korhatár elérése) alkalmából kapja,
c. a jelölt a megelőző 10 éven belül nem kapott állami kitüntetést, az OBT-től – vagy korábban
az Országos Igazságszolgáltatási Tanácstól – díjat vagy más elismerést.
4. A kiválasztáskor az OBT külön értékeli, ha a jelöléshez csatolt javaslat részletesebben ismerteti,
konkrétan megjelöli a jelölttel kapcsolatos pozitívumokat, így különösen, hogy ha:
a. példamutató, eredményes szakmai és/vagy igazgatási munkát végez,
b. közvetlen vezetője, beosztottai elismerik a munkáját,
c. fiatalabb munkatársait segíti, szakmailag pártfogolja,
d. kreativitás és megújító-fejlesztő mentalitás jellemzi,
e. erkölcsi igényességével, magatartásával is elfogadható és követendő mintául szolgál a kollégák
számára,
f. kiemelkedő publikációs tevékenységet végez,
g. tudományos munkát folytat.
5. Az OBT állami kitüntetésre elsősorban azt a bírót, igazságügyi alkalmazottat javasolja, aki a
kiváló szakmai munkája mellett a magyar nemzet szolgálatában, az ország fejlődésének
elősegítésében és az egyetemes emberi értékek gyarapításában példamutató tevékenységet végzett.
6. Az OBT különös méltánylást érdemlő egyedi esetben a fenti szempontoktól eltérhet, az egyes
elismerésekről szóló határozatokban szabályozott adományozási feltételekkel összhangban,
azokhoz kapcsolódó, azokat értelmező további elveket állapíthat meg.
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