
A GYULAI TORVENYSZEK

Szabi,Iyznta

az integrithsi szab 6.Jy zatrr6l sz6 16 6 r 20 16. (v. 3 1.) oBH utas it6s

v6grehajtfsfr6l, valamint az integritist s6rt6 esem6nyek bejelent6s6nek, fogadr{s6nak
rendj616l

Gyulai Tiirv6nysz6k elniike



Az integrithsi szab|lyzatr6l sz6lo 612016. (V.31,) OBH utasit6s (a tovabbiakban: integritrisi
szabflyzat) 50' $-6ban kapott felhatalmazds alapjdn eleget tdve a 37012011. (XII. 31.) Korm.
rendelet 6. $ (4) bekezd6s6ben foglalt szabillyozitsi kotelezettsdgnek, az integritfusi szabillyzal
v6grehajt6sa drdek6ben az althbi szabillyzatot alkotom:

I. Fejezet

Altalinos r6sz

1. A helyi szabiiyzat c6lja

1 $ A szab|lyzat c6lja, hogy a Gyulai Tcirv6nysz6k intezmenyi strat6girij6nak keretei kozritt
biztositsa az integtitdsr szabdlyzat 1. $-rlban megfogalmazott c6lok ervenyeitil6s6t, mego rizve a
Gyulai Torvdnyszdknek a bels6kontroll-kcirnyezet megval6sft6sa 6s az integrit6s szinvonalas
fenntart6sa drdekdben kialakult j6 gyakorlatait, valamini hogy szolgillja az integrit1si szabtiyzat
v6grehajt6s6t, meghathrozza tovdbb6 az integrit6st s6rto esemenyek bejelent6set, fogad6s6i 6s
kivizs g616s 6t celz6 elj 6rds rendj dt.

2. A helyi szabiiyznt szem6lyi 6s tfrgyi hatillya

2 $ (1) A szabillyzat szemfilyi hatilya kiterjed a Gyulai Torvdnysz6k valamennyi szervezeti
egysdgdnek, j6r6sbir6sdgainak (kdzigazgat6si 6s munkarigyi bir6srig6nak) bir6ira 6s igazs6gi.igyi
alkalmazottaita. A szabillyzat hatillya kiterjed tovaUUa a byulai TorvdnysidlrJtJz,-'a
j6r6sbir6s6gokhoz (kozigazgat6si 6s munkaiigyi bir6s6gho z) megvflasztott tilnctkokre 6s a ktilso
kap c s o I attart6kr a (inte g ritdsi szab hly zat X. F ej e zet) .

(2) A szabdlyzat thrgyi hatillya a bir6s6gok mrikod6si folyamataival osszefiiggo szervezeti
integrit6st s6rt6 esem6nyek elj6r6srendjdre terjed ki, ezek eg6sz6re 6rv6nyes elveket ds
kotelezetts d geket tartalmaz.

(3) A szabitlyzat 3. $ (1) bekezddsdnek b) pontj6ban meghatdrozott,,bejelentds" fogalm6nak meg
nem felelo adattovdbbiths, azaz a panasz 6s a nem integrit6si 6s a korrupci6s kock6zatokra
vonatkoz6 kozdrdekri bejelentds, a panaszokra 6s a kozdrdekri bejelentdsekre'vonatkoz6 szab1lyok
11012012. (VI. 15.) OBH utasitdsa a kcjzdrdekti bejelent6sekkel 6s panaszokkal kapcsolatos
elj6r6sr6l sz6l6 szabillyzatr6l, 2013. 6vi CLXV. tcirv6ny a panaszokr6l ds a kcjzdrdekri
bejelent6sekr6ll szerint int6zend6 el.

II. Fejezet

Ertelmez6 rendelkez6sek

3. $ A szabttlyzatalkalmazdsdban:
a) alkalmazott: abirosdggal szolg6lati jogviszonyban 6116 bir6 6s igazsdgigyi alkalmazott;
b) bejelentds: a ktiz6rdekri bejelentdsek kriziil az rntegrit6si 6s u kooupci6s kock6zatokra

vonatkoz6, bdrki 6ltal sz6ban, ir6sban vagy elektronikus riton tett bejelent6s;
c) elndk: abir6 6s azigazs6giigyi alkalmazott eset6ben a munk6ltat6i jogkort gyakorl6 elnok;
d) ajdnddk' a figyelmess6gi ajdnd6k, a sz6r6ajdnd6k, a tiltott aj6nddk er u rrola.os vend6gl6i6s;
da) figyelmessdgi ajdnddk; minden olyan dolog vagy vagyoni drtdkri el6ny, melyet hivatalos

alkalmakkor a bir6sdg 6ltal6nosan elfogadott t6rsadalmi szerepv6llal1sihoz kapcsolod6an,
nyilv6nosan aj 6nlanak fel;



db) szdr1ajdnddk; minden olyan dolog, amely a rcndezvdnyen val6 r6szvdtelhez kapcsol6d6an,
nem szemdlyhez kcitod6en kertil 6tad6sra, 6s a becsi.ilt drteke nem haladja meg a bir6i alapilletmdny
2%-at;

dc) tilrcn ajdnddk:minden olyan dolog, szem6lyes vagy vagyoni drt6ku el6ny - ftiggetlenill annak
6rtdk6tol ds jelleg6tol -, amelyet hivatali tevdkenysd geert, illetve azzal ossziftigg6$en az 1.gyfel
vagy te6 tekintettel m6s szem6ly a bir6 vagy az rgazsdgd;gyi alkalmazott reszere vagy redtekiniettel
hozzfltartoz6ia tdszdte ad vagy felaj6nl, valamint az intezkedes 7. $-6nak -.g n.- felel6
figyelmess6gi aj6nd6k

dd) szokdsos venddgldtds; valamely szakmai rendezveny keret6ben, valamennyi r6sztvevo
szfimhr a bizto sitott, fltalSno s an elfo gadott ell6tris ;

de) protokoll ajdnddk; a sz6r6aj6nd6k, a szok6sos vend6gl6t6s, 6s a figyelmess6gi aj6nd6k
egyi.ittes megnevez6se (integritdsi szabfiyzat: 31. $)

e) integritds.' a bfr6s6g, a bir6s6gi szervezet 6s a bir6s6ggal szolgiiatijogviszonyban 6116 bir6 6s
rgazshgijgyi alkalmazott befoly6smentes, feddhetetlen, a jogszuAaryi elOirasoknak, valamint az
OBH elncik6nek utasitilsilban 6s aj6nl6s6ban meghatfuozott c6lkittiz6seknek, drt6keknek ds elveknek
val6 megfeleldse 6s mindezeknek megfelel6 magatart6s, szervezeti mrikcid6s;
fl integritdsfelel1s: a torvdnyszdk elnoke 6ltal kijeldlt, az integrit6si 6s korrupci6s kockd,zatok

kezeldsdben rdszt vevo szemdly, aki a torv6nyszek elncjkdnek kcizvetlen iriinyit6sa alatt 6ll;
g) integritdsi kocknzat: az e) pontban meghatdrozottak s6rtil6sdnek lehetosegdt mag6ban hordoz6

folyamat, esem6ny, j elens6g, tev6kenys6g vagy mulasztiis ;
h) integritdssdrtds: a biro 6s az igazshgngyi alkalmazott reszerol megval6sitott magatar1,fts,

tev6kenysdg, mulasztiis 6ltal berill6 kovetkezm6ny, 611apot (szubjektfvl ,rugy a bir6t6l, az
igazsflgigyi alkalmazott6l ftiggetlen kiils6 tenyezok fital megval6sul6 befoly6sol6s (objektiv);

i) korrupcirl.' a Bi.inteto Torvdnykonyvrol sz6l6 2012. 6vi C. tcirv6ny XXVII. Fejezet6n.beliili
t6ny6l16sok,6s ezen beliil a kdtelezettsegvagy joggyakorl6s elmulasztdstnak, hivaiali helyzettel
val6 visszadldsnek, a hat6skor trilldpds6nek ig6rete, megtcirt6nte vagy erre vonatkoz6 felhiv6s
megfogalmazfsa jogtalan elony ellendben vagy ennek rem6ny6ben;

j) korrupci1s kockdzat; a h) pontban meghattrozottak bekiivetkezds6nek lehet6s6ge;
k) kdzvetlen vezetS: a szervezeti 6s mrikciddsi szabiiyzat alapjdn a biro 6,s az igazsitgigyr

alkalmazott beosztiisi helye szerinti szewezeti egysdg veietoie, a koll6giumv 
"t"lo,-' 

u
koll6giumvezet6-helyettes ds a tan6cselnok kivdtel6vel;

l) kills6 kapcsolattartf; a bir6s6g - alaptev6kenys6gdhez kapcsol6d6 - feladatellttttsa sor6n,
tigyfdlnek, panaszosnak Yagy az eljrir6sban rdszt vevo m6s szemdlynek nem minosi.il6, a bir6s6gi
szewezeten kiviili szemdly, akinek kapcs6n felmeriilhet, hogy a bir6sd.g dcjntds6t befoly6solni
kiv6nja, igy ki.iltinosen a gazdasiryi hivatal 6s az informatikai osztfiy szerzod6seiben megjeleno
gazdasdgt szerepl6.

III. Fejezet

A szervezeti integritfst s6rt6 esem6ny fogalma, alapesetei
6s az integritdst s6rt6 helyzetek elkeriil6se

4. $ Szervezeti integrit6st s6rt6 esemdny minden olyan esem6ny, amely a szervezetre vonatkoz6
szab6lyokt6l, valamint a jogszabfiyi keretek kozcitt a kolts6gvet6si szerv vezetoje 6s az irfnyit6
szetv 6ltal meghatftrozott szewezeti c6lkitrizeseknek, 6rt6keknek megfelel<1 mukod6st6l elt6r.

5. $ Az integrit6st s6rt6 esem6nyek fogalomkore sz6les, a viszonylag egyszeri igazgatisi
eszkcizokkel konigdlhat6 mulaszt6sok vagy hi6nyoss6gok kor6n trii, ; fegyelmi, U,itr-t.to-,
szabfiysertdsi, illetve k6rt6ritdsi, etikai elj6r6s megindft6s6ra okot ad6 cselekm6nyek egyarint
beletartoznak, amelyek b6rmely gazdasilgi esem6nyben, a feladatell6t6s b6rmely tev6lenysig6ben,
az egy es muveletekben el6fordulhatnak.



6. $ A szewezeti integrit6st sdrt6 esem6nyek alapesetei frtalttban:
a) a nem sz6nd6kosan okozott integrit6ss6rt6s (frgyelmetlens6gb6l, hanya g magatart6sbol,

helyteleni.il v ezetett nyilv6ntart6sb6l stb. szirmazo)
b) a sz6nddkosan okozott integrit6ss6rt6s (fdlrevezetds, megvesztegetds, sz6nd6kosan okozott

szab |lytalan kifi zet6 s, cs al6s, sikkasztf s stb. )

7. $ Az integritdss6rtds 6ltal6nos 6s kiilcincis eseteit az integrrtfusi szabilyzat 6-14. g-ai hat6rozz6k
meg.

8. $ Az igazsttgijgyi alkalmazott kinevezdsdnek elok6szitese sor6n (egyezteto felvdteli elj6r6s) a
kinevezonek figyelemmel kell lennie M integritdsi szempontokra 

-is. 
Ennek megfeleloen a

kinevez6nek elozetesen tiljekoz6dnia kell az cisszefdrhetetlensdgi koriilmdnyekrol. A tinevezdsre
csak akkor kertilhet sor, ha az osszef6rhetetlensdget nem fog eredm6nyezni.

9. $ A keresotev6kenys6g enged6lyez6s6nek elbir6l6s6ra az integritds szabdlyzat 15 - 17. $-ainak
rendelkezdseit kell alkalmazni azzal,hogy az elbir6l6sra toviibbra is a torv6nyszdk elncjke jogosult,
s a Gyulai Ttirv6nyszdk szervezetfejlesztdsi projektj6ben l6trehozott nyomtatvhnyt kell hasin6lni,
amely jelen szab6lyzatC) mell6klet6t k6pezi.

IV. fejezet

Az ajind,6koz6s tilalma 6s az ajfnd6koz6s szabdlyai

i0' $ (1) A sz6r6aj6nddk 6s a szok6sos vend6gl6t6s elfogadhat6. A figyelmessdgi aj6nddk a
szabilyzatban meghatdrozott feltdtelek esetdn akkor fogadhat6 el, ha azt azaikalmazottnak

a) az Orszilgos Bir6s6gi Hivatal elnoke,
b) a Kirria elnoke,
c) az Orszdgos Bir6i Tan6cs (elnoke, vagy tagSa),
d) az itelot6bla elnoke,
d) a tdrvdnysz6k elnoke,
e) a j6r6sbir6sdg (kozigazgat6si 6s munkaiigyi bir6s6g) elnrike,
f) a kolldgiumvezet6,
g) bir6i testiilet (osszbir6i lrtekezlet, kollegium, bir6i tan6cs)
j) bir6k vagy igazs6gtigyi alkarmazottak szervezete illetve kcizoss6ge, vagy
k) a bir6s6g elncik6nek a bfr6s6ggal egyi.ittmtikdd6 m6s szervezetnek azonos szervezeti szinten
mrikodo vezetoje
adja.

(2) Az (1) bekezddsbe foglalt eseteken kiv'JJ az integrit6si szabtlyzatnak a tiltott aj6nddkra
vonatkoz6 rendelkezdseit kell alkalmazni a figyelmessdgi aj6nd6kra is (integritdsi szab1lyzit2T-30.
$).

V. feiezet

Az integritfst s6rt6 esem6nyekre vonatkoz6 bejelent6sek fogadis6nak, kivizsgrilisfnak 6s

nyilvintartf sf nak rendj e

l. Az integritrfs feleld s kij elii l6s e, felad ata



11. $ (1) Azintegrit6sfelel6s: atiirvdnyszek elndke 6ltal kijelolt bir6, aki e tevdkenysdg6t a bir6s6g
alaptev6kenys6gdbe tar1uoz6 munkakori feladatai mellett rendszeresen teljesiti. A tcirv6nyszdk elnoke
6ltal kijelolt integritrisfelelos Litja el az integrit6si szabSlyzatban meghattrozottak szerint a
torv6nysz6k illetdkess6ge alii Iartoz6 jrir6sbir6s6gokkal (kozigazgat6si 6s munkaiigyi bir6s6ggal)
cisszefiiggo integritdsi feladatokat is. Ez azonban nem mentesiti sem az alkalmazotti|at, r.- fJAiga j6t6sbir6s6gi (kozigazgat6si 6s munkaiigyi bir6s6gi) elnokriket a r6juk r6tt integrit6sv6ielmi
feladatokt6l.

(2) Az integrit6sfelelos feladatait az integritdsi szabiiyzat 37. $ (1) 6s (2) bekezd6sei hattnozzttk
meg.

2. A bejelentett kockiuatok 6s esem6nyek el6zetes 6rt6kel6s6nek m6dsze rtana, a bejelent6s
kivizs gf Lis r{h oz sziiks 6 ges inform i ci6k ii s sze gyiij t6s 6n ek m t6 dj a, az lrintettek

meghallgatr[sdnak szabflyai 6s a vonatkoz6 dokumentumok futvizsgflis:inak szab6lyai

2.1. A bejelent6sek fogadrisa, a bejelentett kockdzatok, esem6nyek el6zetes 6rt6kel6se

12' S (1) Integrit6st 6rinto bejelent6s elsosorban elektronikus fton, az integritftsfelel6s 6ltal kezelt
integritas@gyulait.birosag.hu cimen terjesztheto elo, amennyiben a kori.ilmdnyek miatt sziikseges,
akkor sz6ban 6s fr6sban is el6terjesztheto. Sz6beli bejelentds esetdn az integritdsfelelos k6rheti
annak ir6sba foglal6s6t, ennek hifunySban a bejelentds fr6sba foglalls6r6l maga gondoskodik. Az
integrit6st 6rint6 bejelentds el6terjeszthetii az integritdsi szabfiyzat 1. mell6kleietiepezO adatlapon
is, amely jelen szab6lyzatnak is 1. szrimri mell6klete.

(2) A sz6beli vagy telefonon tett bejelent6sekrol jegyzokonyvet kell felvenni.

(3) Az elsddleges 6rt6kel6s sor6n elsokdnt a hat6skcjr 6s illetdkessdg vizsg6lat6t kell elvdgezni.

() Az els6dleges 6rt6kelds sor6n vizsgrilni kell tov6bb 6, hogy mellozhet6-e a bejelent d,s vrzsgfiata.
A vizsgSlat melloz6s6nek eseteit az rntegritdsi szabiiyzat rlgziti (azonosithatatlan szem 6ly 6lial tett
bejelentds, kor6bbival azonos tartalmu,rrgyalazonbejelent6 altaltettism6telt, alaptalan bejelent6s).

13. $ (1) Az integrit6si bejelent6sek nyilv6ntartdsa a bir6s6gi iigyvitelre vonatkoz6 szab6lyor<
szerint a tcirv6nyszeken, a jfuttsbir6s6gokon (kozigazgat6si 6s munkai.igyi bir6siigon) az elnoki
tigyvitelben (Biisz. XI. fejezet, Beisz. VI. fejezet) a IV. D. 3. iigycsoportban fintegritasi szabfiyzat
39. $ (2) bek'l papiralapon tcirt6nik. Ez vonatkozikaz integrit6sfelel6s 6ltal elektronikurun u.r"t.tt
integrit6si nyilv6ntart6snak a minden 6v december 31. napjiigkinyomtatand6 p6ld6ny6ra is.

(2) Amennyiben az integrit6ssal osszeftiggo bejelent6s a torvdnyszdk szewezeti egys6geihez
(cdgbir6s6g, bfros6gi gazdasdgi hivatal, bels6 ellen6rzds, v6grehajt6i iroda, informatikai oiztttly,
biztons6gi csoporl) 6rkezik, a szervezeti egysdg ahozzit erkezett bejelentdst a torv6nysz6k elnOii
irodaiahoz tov6bbitja. A nyilv6ntart6s adataiba a bfr6s6g eln<ikdn, eln6khelyettes6n es M
integrit6sfeleloscin kivil az tigykezel6st munkakcirdben ell6t6 rgazsigigyi alkalmazott tekinthet be,

(3) Amennyiben nem az integrit6sfelel6snek cimzett, de tartalmfhan a feladatkcjr6be tartoz6 irat
drkezik a szewezet b6rmely egyseg6hez, azt a torvdnysz6k elnoki irod1jdhoz kell tov6bbitani. Az
elnoki iroda az iratot halad6ktalanul tov6bbitja az integrrtdsfelel6s ,"it"r" az integrit1si t1rgyi
bej elentdsnek mino si.il6s vizs gdlata cdlj 6b61.

@) Az integrit6si szabiiyzat tdrgyi hatalya a16 nem tartoz6 beadv6nyokat az integrit6sfelelos
tartalmuk megismer6se ut6n halad6ktalanul tov6bbftja az eljfr1sra jogosult m6s szewezeti
egyseghez, vagy mds, azigyben elj6rni illetdkess6ggel 6s hatiiskorrel rendlkezcj szervhez.



14. $ (1) Azintegrit6sfelel6s a beadv6ny bedrkezdsdt kcjvetoen halad6ktalanul megvizsgtija,hogy
az rnte griths t6r gyri b ej el ent6 snek mino siil -e.

(2) Az integrit6sfelel6s az integrit6si bejelent6snek nem min6stilo bejelent6seket, annak tarlalm6t6l
fiigg6en:
a) legk6s6bb a beadv6ny 6rkez6s6t kovet6 nyolc napon beltil tov6bbi iigyintdzesre iiteszi a
bir6s6gnak azadott elj6r6s lefolytat6s6ra jogosult m6s szervezeti egys6gdhez (pi. panasz,kcizerdekri
bejelentds vagy javaslat);
b) amennyiben tovdbbi intdzkeddst nem ig6nyel, a tcirv6nyszek hatillyos iratkezelesi szab1lyzata
alapj 6n g o nd o s ko di k annak ir attdrb a he I yez d s 616 l.

2.2. A bejelent6sek 6rdemi 6rt6kel6se, a kivizsgflfshoz sziiks6ges informrici6k
iisszegyiijt6s6nek m6dj a

15. $ (1) Amennyiben a beadv6ny integrit6si bejelent6snek minosiil 6rdemi 6rt6kel6st kell v6gezni,
amelynek sor6n el kell vdgezni a minosit6st, az eljfufus ds sziiksdges intdzked6sek meghat ercz5|',1t.

(2) Az integritdsfelelos a bejelentdst az aldbbr szempontok alapj6n 6rt6keli:
a) a bejelentds jellege (mire vonatkozik),
b) a bejelentds tartalma szerint igdnyli-e vizsgilrat lefolytat6sdt,
c) a bejelent6s ig6nyel-e siirgos int6zked6st
d) a bejelent6s min6sit6sehez tov6bbi inform6ci6 (p1.: adat, dokumentum) sziiks6ges.

(2) Az integrit6sfelelos a bejelent6srol haladdktalanul tdjekoztatja a torv6nysz6k eln<ik6t, 6s
egyidejtileg javaslatot tesz a sziiks6ges int6zked6sek megtdtel6re. A torv6nysz6k elncike az
integrit6st 6rinto bejelent6sekkel kapcsolatos int6zkeddsekbe - a torv6nysz6k hat6lyos szervezeti es
mrikod6si szabillyzata alapjdn - m6s bir6s6gi vezetotbevonhat.

(3) Az integrit6sfelel6s a bejelent6s 6rtdkel6s6t kovetoen megvizsg6lja az eljdr6shoz sziiksdges,
vagy a beadvdnyban jelzett dokumentumok, valamint a bejelentds intdz6s6hez sztiks6ges tovabbi
inform6ciok rendelkezdsre 6ll6s6t. Amennyiben sziiksdges intdzkedik tov6bbi dokumentumok
inform6ci6k beszerz6se ir6nt.

16' $ (1) A torv6nyszdk elnoke 6s az integrit6sfelel6s felel6ssdggel tartozik a bejelento 6s a
bejelent6ssel erintett szem6ly szem6lyes adatainak M adatv6delmi szab6lyoknai megfelelo
kezel6s66rt, tovdbbd az Info. tv. rendelkez6seinek megtart6s66rt. A bejelento k6rheti aditainak
zfrtan tcirtdn6 kezel6 s 6t.

(2) A bejelentot - az (3) bekezd6sben foglaltak kiv6tel6vel - nem 6rheti hftrdny az intesritilst drinto
bej elent6s megt6tele miatt.

(3) Ha nyilv6nval6vhv6lt, hogy a bejelent6 rosszhiszemuen j6rt el, ds alaposan felteheto,hogy ezzel
buncselekm6nyt vagy szabdlysdrt6st ktivetett el, m6snak k6rt vagy egy6b jogs6relmet otozott,
adatar az eliittis kezdem6nyez6s6re, valamint lefolytat6s6ra jogosult bir6s6g vagy hat6s6g, illetve
szem6ly r eszdr e 6tadhat6 ak.

17. $ (1) Az integritdst 6rint6 bejelent6s 6rtdkelds6t ds a vizsg6lathoz szi.iks6ges iratok beszerz6s6t
kcivet6en avizsg|latot atorvdnyszekelncike azintegritilsfelelos kozremrikciddsevel v6gzi.

(2) Az integrit6ssdrtdsre vonatkoz6 bejelent6sek kivizsg6l6sa sor6n minden olyan bizonyftdk
felhaszndlhat6, amely alkalmas a t6ny6l16s trszthzdshra. ktiloncisen az igyfdl nyllatkozata, irat,



drintettek meghallgat6sa, szeml6rol kdszitett jegyz6kdnyv, szak6rtoi v6lem6ny, hat6s6gi
ellenorzdsr6l kdsztil j egyz6kon yv, tfur gyi bizonyitek.

2,3 Az 6rintettek m e gh all gatr{ s rin ak elj 6rf si szab ily ai, a v onatkozri d okumentu m ok
ritvizs grikis 6n ak szab dlyai

18. $ (l) A szem6lyes meghallgat6s kezdem6nyez6s6r6l az erintetr szemdlyt a meghallgatds
idopontja elott legal6bb kettd munkanappal irdsban, illetve - az irdsbeli drtesit6s akaddlyoz{at1sa
eseten - telefonon, sz6ban (ez ut6bbit is dokument6lni szi.iksdges) 6rtesiteni kell. Az 6rtesit6snek
tartalmazma kell a bejelent6s thrgydt.

(2) Amennyiben a bejelentds bir6val szemben 6rkezlk, a meghallgatdst atrirv6nyszdk elncike, egy6b
esetben az rnte gritlsfelelo s fo ganatositj a.

(3) A meghallgat6sr6l jegyzokcinyvet kell felvenni, amely tartarmazza..
a) a meghallgat6s hely6t, idopontj 6t;
b ) a me ghal I gatott nev6t, b e o sztds 6t, szew ezeti e gy s 6 g 6t ;
c) ameghallgat6son r6szt vevo egy6b szem6lyek beoszt6s6t, szewezeti egys6g6t;
d) a me ghallgatiis tar gy 6t;
e) a meghallgat6s sor6n feltett kerd6seket 6,s az azor<ra adott vdlaszokat;
fl az elhangzottak es a jegyzokdnyvben foglaltak egyezosdgdre vonatkoz6 nyilatko zatot;
g) ameghallgat6son r6szt vevok al|irdsht.

(4) A meghallgat6son rdsztvevo szemdlyek k6rhetik szem6lyi adataik zdrtan kezeldsdt. A
meghallgatott szemelyt e jogitra a meghallgat6sa megkezd6sekor figyelmeztetni kell.

19. $ (1) A bejelent6srol - l6nyeges tartalma ismertetdsdvel - t6j6koztatni kell az drintettet. A
t|jdkoztatflsnak ki kell terjednre afta is, hogy az erintett nyolc napon beltil ir6sbeli dszrev6teleket
tehet, melyekben jogosult a bejelentdssel kapcsolatos 6ll6spontj6t kifejteni, vagy a meghallgatas6t
kdrni.

20. $ Az integritdst 6rint6 bejelent6sek ngyintdz6si hat6rideje harminc nap, mely a bejelentds
6rkeztetdsdt kovet6 napon kezdodik. A hat6rid6t a tcirvdnysz6k elnoke indokolt esetben tov6bbi
harminc nappal meghosszabbithatj a.

21. $ (1) Az integrit6sfelelos avizsg|lat befejez6se ut6n indokolt esetben javasolja a feleloss6gre
von6si elj6r6s megindit6s6t, melyet a torvdnysz6k elndke szhmina el6k6szit. Amennyiben
megiteldse szerint mdr a folyamatban l6v6 vizsghlat alatt int6zked6s megt6tel6re van szi.iks6g, an6l
a to rvdnys z6k elno kdt hal ad6ktal anu I tdj ekoztatj a.

(2) A vrzsg6Iat lezdrilstfi kovetoen az integritisfelelos annak eredmdny6rol osszefoglal6 jelent6st
kdszit, amelyet megkiild a torv6nysz6k elnokdnek. Az osszefoglal6 jelentds tartalmazzi:
a) a bejelent6s rdvid cisszefoglal6s6t,
b) a bejelent6s alapj6n m6r megtett int6zked6seket 6s azok eredmdnyeit,
c) avtzsgfrlat n6lkril lezhrhato Ugyek eset6ben avizsg|latmelloz6s6nek okait,
d) az eljarus sor6n figyelembe vett, illetve mell6zott adatokat, bizonyit6kokat,
e) az eljfuits alapj6n megrillapitott t6nyeket,
I az ngy lezttr isithoz sztiks 6 ges int6zkeddsekre vonatkoz6 i avaslatokat.



(3) A torvdnyszdk eintike a vizsg|lat meg6llapft6sait figyelembe v6ve dcjntdst hoz a tov6bbi
szriksdges ldpdsek megt6tel6r6l (pl. feltdrt probldmrik okainak megsztintet6se, okozott sdrelem
orvosl6sa, fegyelmi vagy etikai elj6r6s megindit6sa, brintet6elj6i6s kezdemdny ez6se, egy6b
intdzkeddsek) vagy az igy lezhrdLshra vonatkoz6an, Sztiks6g esetdn a dcjnt6se meghozatata eiOtt
e gy eztet az inte grititsfelel o s s el.

22. $ (1) A dontdst kovet6en az integrrtdsfelelos gondoskodik a felt6rt hib6k, illetve a jogsdrto
magatart6s megszi.intet6se 6rdek6ben szi.iks6ges intdzked6sek foganatosit6s6nak el6k6szit6seroi er a
vdgrehajt6suk nyomon kcjvet6s6r6l (monitoring).

(2) Avizsg6lat eredm6ny6r6l a bejelentot fr6sban, igazolhato m6don drtesfteni kell.

3. Az integritfss6rt6s elhr{rit6s6hoz sziiks6ges int6zked6sek, a bekiivetkez6s megel6z6s6nek
szabrilyai

23. $ Az integrit6ssdrtdsek kezeldse elsosorban azok megelozesethelyezi elotdrbe. A megel6z6ssel
kapcsolatosan a tcirvdnysz6k elndke gondoskodik arr6l, hogy:
a) azintezmdny jogszabrilyoknak megfelelo szabillyzatok alapj6n mrikridjcin,
b) a vezetok a szabillyozottsdg sziiks6gessdgdt, megfelel6 szintjdt, illetve a szab1lyok betart6s6t
folyamato san kisdrj 6k fi gyelemmel,
c) az integrit6ssdrt6sek megeloz6s6re hatdkony int6zked6sek sziilessenek, a szab1lytalans6gok a
mrikodds folyamat6ban korrig6l6sra keriiljenek, az integrit6ss{rt6ssel 6rintett tertileten szerzert
tapasztalatok be6pit6sre keriiljenek a bels6 kontrollrendszerbe, ezen beliil a
kontrolltev6kenys6 gekbe.

24. $ Az integrit6ssdrt6s elh6rithstwal kapcsolatos tov6bbi int6zked6sek:
a) a munkavdllal6k konkrdt feladatffi, feladat- 6s hat6skoreit, felel6ssdgdt, a beszitmoltathat6s6got
munkakori leir6s ok tartalmazzdk,
b) keres6tev6kenysdg, cisszef6rhetetlens6g, egy6b - szolgillati viszonyra, beoszt6sra, integrit6sra
hat6ssal bir6 - bejelent6si kotelezettsdgek belso szab6ryoz6sa,
c) etikai k6dex.

4. Alkalmazhutf j o gkiivetkezm6nyek

25. $ A jogkcivetkezmdnyeket az integritttsi szabillyzat tartalmazza (a feltd,rt probl6m6k okainak
megszi.intet6se a jogszerti 6llapot helyredllit6s6val, az okozott sdrelem orvosl6sa, m6s hat6s6gok
megkeres6se).

5. A bejelent6 szervezeten beliili v6delm6re, illetve elismer6s6re, valamint a vizsg6lat
eredm6ny6r6l val6 tfjfikoztatds rlra von atkoz6 szab 6lyok

26. $ A bejelento szervezeten beliili v6delm6re vonatkoz6 szabillyzatokat az integrit6si szabhlyzat
lafialmazza (szem6lyes adatok adatv6delmi szab6lyoknak megfeleld kezel6se stb.).
27. $ (1) Azintegrit6si bejelentdseket azintegrttits szabillyzatszerint kell nyilv6ntartam.
(2) A ktilcinbcizo garanci6lis szab6lyok 6rv6nyesi.il6se 6rdekdben fontos, hogy az drintett eljhr6
szetvezet legfdbb vezetojen 6s az iigyintdzdsre kciteles szem6lyeken kiviil m6s ne f6rhessen hozz6 a
beadv|nyhoz, illetve melldkleteihez 6s ne rendelkezhessen inform6ci6kkal a te*ezett
int6zked6sekr6l.
(3) A bejelentdssel kapcsolatos minden informdci6 kizdr6lag a bejelent6s kivizsg6l6s6hoz
haszn6lhat6 fel 6s azokat ktiteles minden drintett (integrit6sfelel6s, tcjrv6nysz6k elncike, 6rintett



szerYezeti egys6g vezet6ie, a bejelentdssel osszeftigg6sben feladatot ell6t6 b6rmely mds szem6ly)
bizalmasan kezelni.
(4) Amennyiben a bejelentdssel osszefiigg6sben vrzsgillat sziiksdges, annak eredmdny6rol az
drintetett (akire vonatkoz6n a bej elent6s 6rkezett) t|jlkoztatni kell.

6. A bejelent6sek nyilvintartdsa

28. $ A ttirv6nyszdk elnoke az integritrisfelelos kozremukod6s6vel gondoskodrk az integrit6si
bejelentdsek nyilv6ntart6s616l. A nyilv6ntart6s-vezet6s szigoni jogosults6gi, informatikai
rendszerben, szabllyozott kornyezetben v6gezhet6. A nyilvdntartds adataiba kizir6lag a
tcirvenyszdk elnoke 6s az integrit6sfelel6s tekinthet be.

29, $ (1) Az rntegrit6sfelel6s az integritirsi bejelent6sekkel osszefiigg6sben keletkezett iratokr 6l - az
integrit6si szabiiyzat 2. mell6klete szerint - elktilclnitett, naprakesz nyilvintart1st vezet, melyet
6vente dsszesft es lezdt. A megiegyzds rovatban szerepeltetni kell a torvdnyszdknek uugy untruk u
jdr6sbir6s6gnak (kdzigazgattsi 6s munkatigyi bir6s6gnaQ a nev6t ds tigysz6m6t, amilyikndl a
bejelentdst eredetileg 6rkeztettdk.

(2) Az integrit6sfelelos sziimon tartja, 6s a nyilv6ntartfsba feljegyzi a megtett int6zked6seket 6s
azokhatfridej6t.

(3) A nyilv6ntart6s vezet6sdre 6,s az abban kezelt adatok kezel6s6re az Info. tv. 6s az integritasi
szabtiyzat 40. $ (1)-(3) bekezdds6nek rendelkez6seit mesfelel6en kell alkalmazm.

VI. fejezet

A kiils 6 kap csolattartrik fo gad 6sr[nak rendj e

30. $ (1) Ktilso kapcsolattart6kkal val6 kommunik6ci6 elsodlegesen ir6sban torl6nhet, amelyen
erleni kell az elektronikus levelez6st is. Amennyiben az ir6sbeli kommunik6ci6 az adott
kori.ilmdnyek kozott nem el6gs6ges, illetve nem kivitelezhet6, akkor tort6nhet a kommunik6ci6
telefon, illetve telefax hasznfiathv al.

(2) Amennyiben a kiils6 kapcsolattart6 a feladat elldtris6val osszefliggdsben megjelenik a bir6s6gon,
akkor a biztonsrigi szolgfiat kdteles a megkeresett bir6s6gi alkalmazottal egyeztetni arr6l, hogy a
taliikoz6 elozetesen egyeztetlsre keriilt-e. Amennyiben a tal6lkozo el6re nem volt egyeztiive,
akkor a biztons6gi szolgiiat a ktilso kapcsolattart6t nem engedi be a bir6srig tertilet6re, Amennyiben
a biros6gi alkalmazott visszaigazolja a tal6lkoz6 elore megbeszelt volt6t, akkor a biztons6gi
szolgfiat az alkalmazotthoz kisdri a ktils6 kapcsolattartot. Az alkalmazott az elozetes bejelentkez6s
ndlktil etkezo ktilso kapcsolattart6t csak akkor fogadhatja, hogy ha talSlkoz5 elmaradiis6nak
h6tr6nyos kcivetkezmdnye meghaladja az integrititsi kock6zat m6rt6k6t. Az elnciki irodavezet6 ds a
nem vezet6 rill6sri igazsitgigyi alkalmazott elozetesen koteles kik6rni a kcjzvetlen vezet6idnek az
6ll6spontj6t.

(3) A kiilso kapcsolattart6 beldptet6sekor a biztons6gi szolg6lat azt is jelzi az alkalmazottnak, hogy
a kiils6 kapcsolattart6niil van-e akozbiztonsrigra kockdzatotnem jelent6, 6mde tiltott (szab1lyzat i.
$ dc) pont), ajrinddknak minostil6 t6rgy.

(4) A szem6lyes taliikoz6kon affa kell torekedni, hogy lehetosdg szerint legal6bb ket alkalmazott
vegyen tdszt a kiilso kapcsolattart6val tdrt6no megbesz6l6sen. A mfsodik alkalmazott a



j6r6sbir6s6gokon (a kozigazgatrisi ds munkatigyi bir6s6gon) riltal6b an az elnoki irodavezet6, a
ttirvdnyszdken a bir6s6gi gazdashgi hivatal vezetlje, a bir6s6gi gazdasdgihivatal vezetohelyettese, a
gondnok, vagy az egyes igazgathsi feladatokra kijelolt bir6 (bir6s6gi titker).

(5) Amennyiben a ki.ilso kapcsolattarto az alkalmazottat munkahelydn, vagy munkaidej6n kivi.il
keresi meg szemdlyesen, mag6ntelefonsz6mon, mag6nemail cimen, egy6b intiinetes feltileien, vagy
m6s elektronikus eszkozutjhn, akkor is fenndll a bir6s6gi vezet6 szttmirateljesitend6 halad6ktalan
thj ekoztathsi kotelezetts 6 g.

31. $ (1) Az alkalmazott rdsz&oI a gazdillkodiist 6rint6 feladat6nak ell6t6sa sor6n vagy azzal
osszeftigg6sben, ha az igylet 6rt6ke a nett6 kettoszinezer forintot el6re l6that6an meghaiadja, a
kiilso kapcsolattart6val csak akkor keriilhet sor szemdlyes jelenldtet ig6nyl6 kapcsolatfeiv6telrl, ha
err6l a kozvetlen vezetljet 6s az integrit6sfelelost tdjekoztatta. Az 6rtesitds emailben tort6nik,
cimzettkdnt a kozvetlenvezeto es az integritdsfelel6s 6ltalkezeltintegritas@g)rulait.birosag.hu cim
megjeloldsdvel.

(2) Az drtesitdsnek ki kell terjedni a ki.ils6 kapcsolattart6 6s - ha valamely szervezet k6pviselet6ben
j6r el - az ttltala kdpviselt szervezet nev6re, a talillkozo c6ljhra, id6pontj6ia 6s hely6re. Amennyiben
a birosdgi alkalmazott a talillkoz6val kapcsolatban u tt"ri"r"i integritds6t veszelyizteto
kockdzatokra vonatkoz6 inform6ci6val rendelkezik, ezt koteles ir6sban u bit6reg elncikenek - a
szolg|latr rit betart6sdval - bejelenteni 6s azintegrithsfelel6st a megadott email cimen t1jekoztatni.

(3) Beszerzesi eljirtts esetdben a nett6 kettomilli6 forint lrtd\<hatdr feletti kotelezettsdgv6llal6s
el6k6szit6se sor6n a szerzodo harmadik fel kiv6lasztdsfuig 6s az 6tad,6s-Stveteli elj6r6s sor6n,
kozbeszerzdsi elj6r6sban a kozbeszerzes megindit6s6ig a bfr6s6gi alkalmazottnak a kiils6
kapcsolattart6val tort6n6 szemdlyes jelenldtet igdnyl6 kapcsolatfelv6telt kizar6Iag a bir6s6ggal
szolg5,latijogviszonyban 6116 harmadik szemdly rdszvdtele mellett enged6lyezi a kozvetl..r u.r.to.
A m6sodik alkalmazott a jdrhsbir6s6gokon (a kozigazgat6si 6s munkaiigyi bir6s6gon) hltalthan az
elnoki irodavezeto, a torv6nysz6ken a bir6sdgi gazd,ashgi hivatal u"t"i6i", a UiiOsagi gazdasitgi
hivatal vezetohelyettese, a gondnok, vagy az egyes igazgatisi feladatokia kijelcilt UirOlUirOsagi
titk6r).

(4) A m6r megkcitott szerz6d6s teljesit6s6vel kapcsolatosan a nett6 kettomilli6 forint drt6l<hat6r
feletti beszerzds, szolg|ltatilsnyrijtds (r6sz)teljesitds6nek rgazolilsflal kapcsolatos szemdlyes
jelenl6tet ig6nylo kapcsolatfelvdtelt kizhrolag a bir6s6ggal szolg6lati jogviszonyban 6116 harmadik
szem6ly rdszvdtele mellett engeddlyezi a kozvetlen vezeto. A m6sodik alkalmazott a
j6r6sbir6s6gokon (a kozigazgat6si 6s munkaiigyi bir6s6gon) 6ltal6b an az elnoki yodavezet6, a
tcirvdnyszdken a bir6s6gi gazdasdgr hivatal vezetoje, a bir6s6gi gazdasdgthivatal vezetohelyettese, a
gondnok, vagy az egyes rgazgatdsi feladatokra kijelcilt bir6 (bir6s6gi titk6r).

(5) Az integrit6sfelel6s jogosult lszrevdtelezm, ha a bir6s6gi alkalmazottnak a k1ilso
kapcsolattart6val val6 kapcsolatfelv6teldben integrit6si kock6zatot $szlel.

(6) Ha az eintett alkalmazott a szemdlyes jelenl6tet ig6nyl6 talillkozo sor6n a szervezet vagy
b6rmely alkalmazotl integrit6s6t veszllyezteto kockfuzatot 6szle1, iriisban haladdktalanul t1j1koztatja
- feljegyzds form6j6ban - a biros6g elnokdt, a tdrv6nysz6k elniikhelyettes6t, melyet M
integrit6sfelelos r6szdre is megki.ild. Az 6rtesit6s emailben tcirtdnik, cimzettkdnt a kozvetlen vezeto
6s az rntegrit6sfelelos 6ltalkezelt integritas@g),ulait.birosag.hu cim megjelol6s6vel.

32' $ (1) Az alkalmazottak egyebekben a kiilso kapcsolattart6k fogad6sakor az 6ltal6nos eljdr6si
szab|lyok, az integtitdsi szabillyzat rendelkez6sei, jelen szabSlyzat, a beszerzesi szab1lyzatian, a
kozbeszerz6si szab|lyzatban, a szervezetr 6s mtikod6si szab1lyzatban, valamint a bels6



kontrollrendszer ds integr6lt kock6zatkezeldsi szabiiyzatban 6s a munkakori leir6sukban foslaltak
alapjdn jrlrnak el.

(2) Az 6rintett alkalmazott a szem6lyes tal6lkoz6k adatait nyilvrintart6sban rogziti, amelyet a
tttgyevet ktiveto 6v janu6r 15. napj6ig az integritas@gyulait.birosag.hu email fi6kon kereszttil
megktild az integnthsfelel6s rdsz6re. A szem6lyes tal6lkoz6k nyilv6nt ai1s1nak adatait az rntegrit1si
szabLlyzat 3, mell6kletetartalmazza, amely e szabhlyzatnak is 3. szfumumelldklete.

VII. fejezet

Zfrd rendelkez6sek

33. $ (1) Aszabitlyzat20IT. decemberh6 15. napj6nl6phat6lyba,6,sezzelegyidejtilegaGyulai
Tcirvdnysz6k elnokdnek az integrit6si szab6lyzat vdgrehajtiis6ra kiadott, 2016. december n6 ZZ.
napj 6n hatfllyb a I 6p ett int6zke de s e hatilly at ve s zti .

(2) A bir6s6g elndke az oktatdsfelelos 6s az integrrtitsfelel6s bevonds6val az alkalmazottaktfugyevi
integrit6si k6pz6s6r6l a torv6nyszdk 6ves oktat6si tervdben sziiks6g szerinti, de 6vente t.giiaUU
egyszeri kdpz6st szervez az alkalmazottak integrit6si k6pz6sdre.

(3) A torvdnyszdki elndki iroda munkakori leir6sa szerint koteles munkat6rsa az integritfsi
szab|lyzat 39. $ (4) bekezd6s6nek megfeleloen az integrit6sfelelos nevdt, el6rhet6s6geies a
bejelent6si rirlapot a bir6s6g internetes 6s intranetes honlapjrin is kozzdtette, sziiksdges esetben
aktualiziija

(4) A tdrv6nysz6k elnoke, elncikhelyefrese, M integritrisfelelos 6s a bir6s6gi gazd,as1gi hivatal
vezetojdnek integrit6si teendoit egyebekben az A) - B) mell6kletek foglalj6k cissze.

(5) A szab6lyzatC) melldklete a 9. $-ban meghattnozott nyomtatvfuny.
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A) melldklet

Az integritdsi szabdlyzat hatflyba l6p6s6t kiivet6en felm".tit6 f"ladatok,
azok v6grehajtdsi id6pontia

Felel6s Feladat Hat6rid6
Integritdsi

Szabfllyzat (elniiki
int6zked6s)

A torv6nyszdk
elnoke

Az inte gr itSsi szab 5ly zat
megismertetdse a bir6kkal ds
igazs 6gi gy i alka I m azottakkal

A szab|lyzathat|lyba
l6pds6t kovet6en s0. s

A torvdnysz6k
elnokhelyettese

Az integritds-felel6s
beszdmol6j6nak a bir6kkal6s az
igazs6giigyi alkalmazottakkal val6
mesismeftetdse

A besz6rnol6 elfogadSs6t
kdvetoen haladdktalanul

44. $ e)

A torv6nyszdk
elnoke

A Nemzeti Adatv6delmi 6s
Inform6c i6 s zabads 69 Hat6 s6g
megkeres6se

Indokolt esetben
halad6ktalanul sl,$

A torv6nysz6k
elncike

Integrit6s sdrt6srol, megtett
intdzkeddsrol jelent6s az OBH
elnokdnek

15 napon beliil 3s.$

A torv6nyszdk
elncike

Integrit6si kock6zatokr6l OBH
e lncjk6nek t6j ekoztatis a

Halad6ktalanul 14.$i)

A torvdnyszdk
elncikhelyettese

Az inte gr ithst drinto bej el entds ek
fogad6sa, lajstromoz6sa, bizalmas
kezeldse, az iratba tdr16n6
betekintds szab 6ly ozhsa

Folyamatos 26.$
40. $ (3) bek

A torv6nyszdk
elndkhelyettese

A bejelent6s tigyint6zdse Erkezdst kcjveto 30 nap,
indokolt esetben 60 nan

43.$

A tcirvdnysz6k
elnokhelyettese

Bej elent6sek elkiilonitett, naprakdsz
nyilv6ntarl6sa Folyamatos 4s-46.5

A torvdnyszdk
elnokhelyettese

A bejelento, a bejelentdssel erintett
szem6lyes adatainak vddelme

Folyamatos 40.$

A torv6nysz6k
elnoke

Integrit6si munkaterv k6szitdse,
j6vdhagySsa

Minden dv november 30.
napja 37. $ a)

A tcirvdnysz6k
elnoke

Korupci6-megelozdsi int6zkeddsi
terv H6romdvenkdnt l

J a)a-JI

A torv6nyszdk
elncike

Inte grit6s i kock6zatok felm6r.6se
minden dv december 3l
napja 37. S b)

A torv6nysz6k
elncikhelyettese

Az alkalnazottak inte srit6s i
k6pz6se Evente egyszer s2. $

A torv6nyszdk
elncike

A ktils6 kapcsolattart6kat fogad6
alkalmazottak rnunkakori
leir6s6nak rn6dosit6sa, 6ttekint6se

Az alkalmazott fe I adattal
toft6no megbizitsixal
egyidejrileg 47. $, 50. $
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Felel6s

Az integritris-
felel6s

Az integritf st drint6 bej elent6 sek
fo gad6sa, laj stromoziisa, bizalmas

kezel6se, az t atba tcirt6no
betekintd s szab ily ozfsa

Folyamatos 26. $

40. $ (3) bek

A bej elent6s tigyintdzdse Erkez6st kcivet6 30 nap,
indokolt esetben 60 nap

43. $

Bej elentdsek elktilcinitett,
naprakdsz nyilv6ntart6sa Folyamatos 45-46.5

A bejelent6, a bejelent6ssel drintett
szem6lyes adatainak v6delme Folyamatos 40.$

Inte grit6si munkaterv kdszit6se,
j6vithagydsa

Minden dv november 30.
napja 37. $ a)

Korrupci6-me geloz6si intdzked6si
terv Harom6venk6nt 37. $ a)

Inte grit6si kock6zatok felm6r6se minden 6v december 31.
napja Jt. $ b)

Az alkalmazottak inte srit6s i
k6pz6se Evente egyszer s2. $

Az 6ves korrupci6-megel6z6si
int6zked6si terv v6 greh ajtlsar 6l

ielentds

minden t6r gy ev et koveto
6v janu6r 31. napja

a-Jt. c)

A ktilso kapcsolattart6kkal valo
tal6lkoz6sokr6l k6sztilt

felj egyz6sek 6ttekintdse, a
lehets6ges kock6zatok felmdr6se

Evente 47. $ (8) bek.
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B) Melldklet

Felel6s Feladat Hatdrid6 Integritr{si
Szab6lyzat

Gazdas6gi
Hivatal
vezet6je

Inte grit6si kockhzat esetdn ir6sbeli
tdjekoztatdsa a bfr6s6g elnok6nek Halad6ktalanul 47. $ (7) bek.

Kiils6 kapcsolattart6val szem6lyes
j elenl6tet i g6nyl6 talillko zon6I

t6iekoztatfts
Haladdktalanul 47. S 0), Q)

bek.

A szem6lyes jelenldtet ig6nylo
talfikoz6r 6l k6 s ziilt felj e gyzd s ek

nyilv6ntart6sba v6tele
Folyamatos 48. $ (1) bek.

A kiilso kapcsolattart6kkal val6
tal6lkoz6sokra vonatkoz6

inform6ci6k, az ezzel o sszefi.iggo
kockdzatok felm6r6se ds

tov6bbit6sa az inte griths - felel6 s

rdszdre

Thrgydv november 30.
napja 47. $ (6) bek.
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c) Mell6klet

ENGEDELY KERELEM

hd nap

i gazs 6gigy i a lkal m azott
engeddlyezem:

GYULAI T6RVENYSZEK

MUNKAVEGZESRE IRANYULO TOVABBI JOGVISZONY
LETESiTESEHEZ'

Ndv:

Szervezeti egysdg:

Beoszt6s:

Az igazsilgigyi alkalmazottak szolgiilati jogviszonydr6l sz6l6 1997. 6vi LXV[. tcirvdny (Iasz.) 36 g (2) c) pontja
alapj6n kdrem, hogy rdszemre az igazsdgrigyi jogviszonyom mellett, tov6bbi keres6 foglalkoz6s v:1gzes|t ingrAeiy."ni
sziveskedjen.

a)

!

,20 6v

Tisztelettel:

l. a munkav6llal6 pdldfnya
2. a tdrv 6ny szdk elncikdnek peld6ny a
3. a szemdlyi nyilv6ntart6s p6ld6nya
4. az iraltdr pdld6nya
A megfelel6 rdsz kitdltendd

b

Lzint0zm0ny neve:
A kinevez6s/
munkaszerz6d6s tartama :

hat6rozott idejii
dv h6 napt6l -
dv h6 napis

hatdrozatlan
dv h6 napt6l

A heti munkaid6 m6rt6ke: ora
A igazs6giigyi alkalmazotti
jogviszonyom

munkaidejdvel azonos id6tartamra
esik I

nem erinti a munkaid6t !
Vdgezni kiv6nt tev6kenys69,
munkak0r megnevez6se

Egy6ni/t6 rsas v6lla lkozds:
V6llalkozds fait6ia:
F6bb tev6kenysdsi kiir;
Y 6gezni kiv6 nt tev6kenysdg,
munkakiir megnevez6se

rendszeres: I l. eseti:

Megbizf, m egrendel6 neve,
cime:
Id6szaka. id6tartama:
V6gezni kiv6nt tev6kenys6g,
munkakdr megnevez6se

15
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D) Mell6klet

ADATLAP
inte gritdsi d s konupcids kockrizato kra vonatkoai bej elentis he z

A bejelent6 neve:

Sztiletdsi helye 6s ideje*:

Anyja neve*:

Lakcime:

El6rhetosdgei (telefon, e-mail)x :

Hozzfl6ru,l-e szemdlyes adatai tov6bbit6sehoz a bejelent6s alapjilt kezdemdny ezett eljir1s
lefolytat6s 6ra hat6skcirrel rendelke zo szerv r6sz6re :

lgen

Kdri- e adatai zfrtan keze 16 s 6t :

igen

Az esem6ny rovid, t6nyszeni lefr6sa:

nem

nem

A rendelkez6sre 6116 bizonyitekok, dokumentumok felsorol6sa annak megjelildsdvel, hogy azok
kinek a birtok6ban tal6lhatoak:

Az esetleges tanrik neve 6s eldrhetosdge*:

Nyilatkozom, hogy a bejelent6st j6hiszemrien teszem, olyan kririilm6nyekr6l, amelyekr6l
tudom6som van, 6s felt6telezem, hogy azok val6sak.

Kelt

Bej elent6 (me ghatalm azottja) alilirisa a Bir6s6g rlszerol felvette

* A csillaggal jelcilt r6szt nem kotelez6 kitcilteni, de a n6v ndlktili vagy azonosithatatlan bejelento
6Ital megtett bejelentds vizsgillata mell6zhet6. Thjdkoztat6: a bir6s6g a bejelento
szemllyazonoss6gdt a vizsgilIaI valamennyt szakaszitban bizalmasan kezeli. A bejllent6s
kivizsg6lfsdra a panaszokr6l 6s a koz6rdekri bejelentdsekr6l szolo 2013. 6vi CLXV. torvdny (a
tovdbbiakban: Panasz tv.) 13-16. $-a alapj6n keriil sor. Rosszhiszemti beielentds eset6n a panasz tv.
3. $ (4) bekezd6se szerinti eliar6s krivetendo.
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MEGISMERESI NYILATK OZAT

A Gyulai Tdrvdnysz6k helyi integritrisi szabillyzattfi megismeftem. Tudom6sul veszem,hogy az
abban foglaltakat a munkavdgz6sem sor6n kciteles vagyok betartani.

nev al6irhs
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