BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY
2020/12. SZÁM
MELLÉKLETEI

32/2020. (XII. 18.) OBH utasítás
a talár viseléséről, valamint az ülnökök, a jegyzőkönyvvezetők és az eljárási cselekményt végző bírósági
titkárok öltözködési szabályairól szóló szabályzatról szóló 9/2012. (V. 8.) OBH utasítás módosításáról

1. melléklet a 32/2020. (XII. 18.) OBH utasításhoz
„1. melléklet a 9/2012. (V. 8.) OBH utasításhoz
A BÍRÓI TALÁR LEÍRÁSA
KÜLALAK:
Eleje:
Lefelé bővülő vonalú, hosszú, alul bővülő raglán ujjú kabát. Selyembéléssel bélelve, bélésébe egy belső zseb készítve. Kívül
egyszegélyes bevágott zsebekkel ellátva. Gombolása egy sor négygombos rejtett gombolás. Kihajtós, szögletes fazonnal,
alatta körbe, vállszélességig érő sálgallérral.
Háta:
Hátközépen 5-5 centiméter mélységben hól készítve, amely lapockavonalon dupla dísztűzéssel levarrva.
DÍSZÍTÉS
Kihajtós szögletes fazon lila tükörbársonyból készítve. Raglán ujja bevarrási vonala és a sálgallér széle 5 milliméteres lila
tükörbársonnyal szegélyezve.
BÍRÓI TALÁR
eleje nézet
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BÍRÓI TALÁR
háta nézet

”
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2. melléklet a 32/2020. (XII. 18.) OBH utasításhoz
„2. melléklet a 9/2012. (V. 8.) OBH utasításhoz
A KÚRIAI BÍRÓI TALÁR LEÍRÁSA
A kúriai talárok a magyar hagyományok alapján készültek, férfiak és nők egyaránt viselhetik.
KÜLALAK:
A talár alapszíne fekete.
Eleje:
A szabásvonal lefelé bővülő, hosszú, tölcséresen kiszélesedő, rakottan bevarrott ujjú kabát.
A talár béleletlen, a széleken ferde pánttal eldolgozott, az oldalvarrásokhoz zseb illeszkedik.
Álló nyakkal készült, a nyakkörnél gombbal, majd rejtett patentsorral záródik.
Háta:
Hátközépen hól adja a bőséget lapockavonalig levarrva.
Díszítés:
A talár mellrészén 4-4 szimmetrikusan elhelyezett, párhuzamosan futó arany-fekete színű lebegő hurokkal felvarrt zsinórozás.
Az álló gallér és az ujja alja selyemszatén anyagból készült.
A nyakkör alatti fém díszgombon a Kúria stilizált logója jelenik meg.
A nyakkör hátuljába bevarrt (fekete alapon arannyal) szövött címként a Kúria logója látható.
Opcionális kiegészítők:
A talár vállvonalához tépőzáras válltömés rögzíthető, a nyakkörhöz fehér inggallér patentolható.
KÚRIAI BÍRÓI TALÁR
eleje nézet
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KÚRIAI BÍRÓI TALÁR
háta nézet

”
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34/2020. (XII. 18.) OBH utasítás
a bíróságok igazgatásáról rendelkező szabályzatról szóló 6/2015. (XI. 30.) OBH utasítás módosításáról
Melléklet a 34/2020. (XII. 18.) OBH utasításhoz

„1. melléklet a 6/2015. (XI. 30.) OBH utasításhoz
A vezetői pályázatok elbírálásához szükséges véleménynyilvánítási eljárás
I. AZ OBH ELNÖKÉNEK KINEVEZÉSI JOGKÖRÉBE TARTOZÓ VEZETŐK ESETÉBEN
KÖVETENDŐ ELJÁRÁS
A pályázati határidő lejártát követően a beérkezett pályázatokat az OBH Elnöki Kabinet az Emberi Erőforrás
Gazdálkodási Főosztály Bírósági Osztály részére átadja, amely azokat véleménynyilvánítás céljából megküldi
az érintett ítélőtábla vagy törvényszék elnökének.
II. AZ OBH ELNÖKE, VALAMINT AZ ÍTÉLŐTÁBLA ÉS A TÖRVÉNYSZÉK ELNÖKÉNEK
KINEVEZÉSI JOGKÖRÉBE TARTOZÓ VEZETŐK ESETÉBEN KÖVETENDŐ ELJÁRÁS KÖZÖS
SZABÁLYAI
1. A pályázati határidő lejártát követően a beérkezett pályázatokról az érintett bíróságra beosztott és tartósan
távol levő bírák is a Bszi. 131. §-a szerint véleményt nyilvánítanak.
2. Az érintett ítélőtábla vagy törvényszék elnöke a jelen szabályzat 41. § (1) bekezdés b) pontjában
meghatározottak szerint köteles a pályázatokat a kollégiumi ülés elé terjeszteni és az összbírói értekezletet
vagy az érintett szervezeti egység bíráit a kinevezéssel érintett bíróság elnöke útján összehívni.
3. A bíróság elnöke a pályázati határidő lejárta után 8 munkanapon belül az érintett szervezeti egység
vezetőjének a pályaművet és az önéletrajzot megküldi azzal, hogy az érintett szervezeti egység bírái számára
biztosítsa annak megismerését a véleménynyilvánító szavazás időpontjáig.
4. Amennyiben a szervezeti egység vezetője a pályázattal érintett, úgy a helyettesének vagy ennek
hiányában a szervezeti és működési szabályzat szerint helyettesítésre jogosult bírónak kell a pályaművet és az
önéletrajzot megküldeni.
5. A véleménynyilvánításról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell:
a) a véleményező összbírói értekezlet, kollégiumi ülés vagy véleménynyilvánításra jogosult bírák
részvételével megtartott értekezlet menetét és összefoglalva az elhangzott hozzászólásokat,
b) a véleménynyilvánításra jogosultak számát,
c) a ténylegesen véleményt nyilvánítók számát,
d) az érvényes és érvénytelen szavazatok számát,
e) a pályázatot támogatók, nem támogatók, tartózkodók számát, valamint a véleménynyilvánításra
tekintettel százalékos arányban is meghatározva azt.
Szükség szerint a hozzászólást vagy annak valamely részét szó szerint kell a jegyzőkönyvbe foglalni.
6. A bíróság elnöke - amennyiben nem a pályázat kiírója - a véleménynyilvánításról készült jegyzőkönyvet
5 munkanapon belül felterjeszti a kinevezésre jogosult bírósági vezetőnek. A felterjesztésnek tartalmaznia kell
a kinevezéssel érintett bíróság elnökének javaslatát annak indokaival együtt.”
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Ráth György Bírósági Történelem és Hagyományápolás Pályázat 2021
1.

számú melléklet

Az Országos Bírósági Hivatal
pályázati adatlapja
a RÁTH GYÖRGY BÍRÓSÁGI TÖRTÉNELEM ÉS HAGYOMÁNYÁPOLÁS 2021. ÉVI PÁLYÁZATHOZ
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A pályázó szervezet
hivatalos neve:
A pályázó szervezet
székhelye:

irányítószám

megye

város

utca

A pályázó szervezet
adószáma:
A pályázó szervezet
hivatalos képviselőjének
neve:
A pályázó szervezet elérhetőségének adatai
Levelezési (értesítési) cím
(csak akkor kell kitölteni,
ha
nem azonos a
Telefonszáma(i):
székhellyel):

irányítószám

megye

város

utca

Faxszáma(i):
E-mail címe:
Honlap címe:
A pályázat főbb adatai
A pályázat címe:
A pályázat tárgya:









kisfilm készítése
emléktábla, emlékmű avatása, kapcsolódó rendezvénnyel,
kiadvánnyal vagy kiállítással együtt,
emléktábla, emlékmű felújítása, kapcsolódó rendezvénnyel,
kiadvánnyal vagy kiállítással együtt,
kiállítás rendezése
bíróságtörténeti tárgyú rendezvény, ismeretterjesztő vagy
tudományos előadás szervezése
kiadványok készítése
történeti tárgyak restaurálása, kapcsolódó rendezvénnyel,
kiadvánnyal vagy kiállítással együtt

A pályázat időtartama:
A pályázat célja:
A pályázat által érintett
célcsoport(ok) és azok
létszáma (fő):
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Van-e olyan konkrét
aktualitása a
pályázatnak, ami miatt
hangsúlyosan fontos,
hogy épp most induljon
el, valósuljon meg:
A pályázat megvalósítása
során tervezett konkrét
tevékenységek
bemutatása lépésenként
pontokba szedve:
A pályázat várható
eredményeinek hatása a
szervezetre (szakmai
ismeret, tapasztalat
mélyítés):
A pályázatba bevont
partner szervezetek:
A
pályázati
összeg
hatékony
felhasználásának
bemutatása:

A pályázat megvalósulásának helyszíne(i)
Cím:
A pályázat teljes bruttó
költsége (Ft):
(ÁFÁ-val, járulékokkal
növelt összeg):
Ebből:
a.) Saját forrás összege
(Ft):
b.) A pályázat igényelt
támogatásának
összege (Ft):
A pályázat
megvalósításának
tervezett kezdési
időpontja:
A pályázat
megvalósításának
tervezett befejezési
időpontja:
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A
jelen
pályázatban
szereplő
témakörben
pályázatot korábban, ill.
egyidejűleg (a benyújtás
helye és időpontja) az
alábbiak
szerint
nyújtottam be, a megjelölt
eredménnyel
(kérjük
megjelölni, hogy mikor és
hol
nyújtott
be
pályázatot, valamint az
elbírálás eredményét:
(amennyiben
nem
releváns,
kérjük
kihúzással jelölni!)
A
pályázat
lebonyolításáért felelős
személy
neve,
elérhetősége:
NYILATKOZAT
Alulírott ………………………………………………… (pályázó képviselője) kijelentem, hogy a Pályázati felhívást
megismertem, a pályázat az abban foglalt feltételeknek megfelelően került összeállításra. Kijelentem,
hogy a pályázaton elnyert támogatást az intézmény a pályázati feltételek szerint használja fel. A
pályázaton elnyert támogatás és az önrész felhasználásáról a megvalósítást követően a pályázati
felhívásban foglalt határidőig elszámolok.
……………………………….., 202…. . év ………………….. hó ………….. nap
………………………………………………
pályázó képviselőjének aláírása
Kijelentem, hogy a pályázat keretében az intézmény által vállalat feladatok teljesítéséhez a
költségvetési főösszesítőben meghatározott összeg minimum 20 %-a mint saját erő az
intézmény költségvetésében rendelkezésre áll.
……………………………….., 202…. . év ………………….. hó ………….. nap
………………………………………………
gazdasági vezető aláírása
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2.

KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZESÍTŐ

Tervezett bruttó összeg
Tétel

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Rövid leírás

támogatás
terhére
tervezett
bruttó összeg

önrész
terhére
tervezett
bruttó összeg

Megjegyzés

számú melléklet

3.

számú melléklet

MEGVALÓSÍTÁSI ÜTEMTERV

Feladat
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Rövid leírás

Határidő

Bruttó költség (Ft)

Megjegyzés

4.

számú melléklet

PÁLYÁZATI FELTÉTELEKET VÁLLALÓ NYILATKOZAT

A …………..…………….…………… Törvényszék/ Ítélőtábla, mint pályázó vállalja, hogy:
1. A megvalósítási munkák során folyamatos munkakapcsolatot tart fenn az OBH-ban kijelölt
felelőssel, akinek személyéről az Országos Bírósági Hivatal a nyertes pályázót a pályázat
odaítéléséről való döntéssel egyidőben, írásban értesíti.

2. A

pályázattal

érintett

rendezvény/esemény

programját

és

időpontját

a

rendezvényt/eseményt megelőzően előzetesen egyezteti az OBH-ban kijelölt felelőssel,
a rendezvényt/eseményt az OBH által meghatározott időpontban tartja meg. A meghívót
legkésőbb a rendezvényt/eseményt megelőző 3 héttel eljuttatja az OBH elnökének és az
OBH-ban kijelölt felelősnek.
3. A rendezvény kapcsán a pályázati összeg támogatásával megvalósuló kiadványokon,
pályázati forrás támogatásával szervezett rendezvényen vagy az abból készült
kiadványon támogatóként tünteti fel az OBH-t „A rendezvény támogatója az Országos
Bírósági Hivatal” felirattal, az OBH logójának feltüntetésével.
4. A megvalósított program nyomán elkészült szakmai anyagokat elektronikus formában,
vagy ha nyomtatott kiadvány formájában is rendelkezésre állnak legalább 5 (öt)
példányban az OBH rendelkezésére bocsátja.
5. Sikeres pályázat esetén a pályázó vállalja, hogy a kiadványból, a tanulmányból, a kiállítási
képekből legalább öt példányt vagy elektronikus másolatot az OBH számára
térítésmentesen átad, valamint hozzájárul, hogy a www.birosag.hu honlapon a kiadvány
borítóképe

és

a

megjelent

fülszöveg,

bevezető,

összefoglaló

és

képanyag

térítésmentesen megjelenhessen.

20……... év ……... hó …..… nap

a …………………………….…….Törvényszék/ Ítélőtábla Elnöke

