A KÚRIA INTEGRITÁSI
SZABÁLYZATA

A Kúria elnökének
3/2016. számú elnöki utasítása
a Kúria integritási szabályzatáról

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 117. § (1)
bekezdés t) pontja alapján a Kúria integritási szabályzatát a következők szerint
határozom meg:

1. A szabályzat célja
1. § A szabályzat célja, hogy az átláthatóság, felelősség és számonkérhetőség érdekében
biztosítsa a fennálló szervezeti és személyi integritási helyzet eddig elért eredményeinek,
értékeinek a megőrzését, védelmét és továbberősítését.

2. A szabályzat személyi és tárgyi hatálya
2. § (1) A szabályzat személyi hatálya a Kúria bíráira és igazságügyi alkalmazottaira

terjed ki.
(2) A szabályzat tárgyi hatálya az egyes ajándékok elfogadásának tilalmára és az
ajándékozás szabályaira, továbbá az integritásfelelős megbízására és feladatai
meghatározására,

valamint

az

integritást

érintő

bejelentések

intézésére

és

nyilvántartására terjed ki.

3. Értelmező rendelkezések
3. § A szabályzat alkalmazásában:
a) ajándék: minden olyan dolog vagy vagyoni értékű előny, melyet hivatalos
alkalmakkor a bíróság általánosan elfogadott társadalmi szerepvállalásához vagy
rendezvényen való részvételhez kapcsolódóan, nyilvánosan ajánlanak fel;
b) tiltott ajándék: minden olyan dolog, személyes vagy vagyoni értékű előny –
függetlenül annak értékétől és jellegétől –, amelyet hivatali tevékenységéért, illetve
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azzal összefüggésben az ügyfél vagy reá tekintettel más személy a bíró vagy az
igazságügyi alkalmazott részére, vagy reá tekintettel hozzátartozója részére ad vagy
felajánl;
c) szokásos vendéglátás: valamely szakmai rendezvény keretében, valamennyi
résztvevő számára biztosított, általánosan elfogadott ellátás;
d) integritás: a bíró és igazságügyi alkalmazott befolyásmentes, feddhetetlen, a
jogszabályi előírásoknak, valamint a Kúria elnökének utasításában és ajánlásában
meghatározott célkitűzéseknek, értékeknek, elveknek való megfelelése és mindezeknek
megfelelő magatartás, szervezeti működés;
e) integritássértés: a bíró és az igazságügyi alkalmazott részéről megvalósított
magatartás, tevékenység, mulasztás által beálló következmény, állapot (szubjektív)
vagy a bírótól, az igazságügyi alkalmazottól független külső tényezők által megvalósuló
befolyásolás (objektív);
f) korrupciós kockázat: annak lehetősége, hogy a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012.
évi C. törvény XXVII. Fejezetén belüli tényállások, és ezen belül a kötelezettség vagy
joggyakorlás elmulasztása, a hivatali helyzettel való visszaélés, a hatáskör túllépésének
ígérete, megtörténte vagy erre vonatkozó felhívás megfogalmazása jogtalan előny
ellenében, vagy ennek reményében bekövetkezhet.

4. Az egyes ajándékok elfogadásának tilalma és az ajándékozás szabályai
4.1. A tiltott ajándék
4. § A tiltott ajándékot a felajánlásakor, illetve az átadására vonatkozó kísérletkor vissza
kell utasítani.
5. § (1) A tiltott ajándék felajánlását hivatalos feljegyzés készítésével szolgálati úton a
Kúria elnökének vagy az általa kijelölt más vezetőnek haladéktalanul be kell jelenteni.
(2) Amennyiben az ajándékot az átadásakor nem lehetett visszautasítani, mert az
kézbesítés útján érkezett, vagy azt az ajándékozó a Kúria épületében hátrahagyta, úgy a
hivatalos feljegyzéssel az ajándékot is továbbítani kell a Kúria elnöke vagy az általa
kijelölt más vezető részére a további intézkedés megtétele végett.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott esetben a tiltott ajándék visszaküldéséről, illetve
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megsemmisítéséről a Kúria elnöke vagy az általa kijelölt más vezető gondoskodik.
4.2. Az ajándék
6. § A bírósági és bírósági szervezeten kívüli szervezetek által adott ajándék és a
szokásos vendéglátás akkor fogadható el, amennyiben az nem haladja meg az ilyen
alkalmakkor szokásos mértéket.
7. § (1) Amennyiben az ajándék vagy a szokásos vendéglátás értéke az ilyen
alkalmakkor szokásos értéket meghaladja, vagy az ajándék kézbesítés útján érkezett,
vagy azt az ajándékozó a Kúria épületében hátrahagyta, hivatalos feljegyzéssel –
ajándék esetén annak mellékelésével – tájékoztatni kell a Kúria elnökét vagy az általa
kijelölt más vezetőt.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben a Kúria elnöke vagy az általa kijelölt más
vezető dönt az ajándék sorsáról, különösen annak munkahelyen történő megőrzéséről,
felhasználásának engedélyezéséről vagy megsemmisítéséről.
5. Az integritásfelelős megbízása, feladata
8. § (1) Az integritási és korrupciós kockázatok felmérése és hatékony kezelése
érdekében a Kúrián integritásfelelős működik.
(2) Az integritásfelelőst – hozzájárulásával – a Kúria elnöke bízza meg.
(3) Az integritásfelelős e feladatai tekintetében a Kúria elnökének közvetlen irányítása
alatt áll.
(4) Az integritásfelelős belső ellenőr nem lehet.
9. § (1) Az integritásfelelős feladatai különösen:
a) közreműködik az integritási kockázatok rendszeres felmérésében;
b) a tárgyévet követő év január 31. napjáig integritás-jelentést készít a Kúria elnöke
részére;
c) előzetesen véleményez valamennyi, integritással kapcsolatos kérdést, körülményt;
d) fogadja az integritást érintő bejelentést, és azt a szükséges és megfelelő intézkedésre
vonatkozó javaslatával együttesen a Kúria elnökének döntésre továbbítja.
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6. Az integritást érintő bejelentések intézése és nyilvántartása
10. § (1) Az integritást érintő bejelentést haladéktalanul érkeztetni kell a Kúria ügyviteli
szabályzata szerint a IV.D.2. ügycsoportba.
(2) Az integritást érintő bejelentés intézése során az integritásfelelős 9. § (1) bekezdés
d) pontjában foglaltak szerint jár el.
(3) A név nélkül vagy azonosíthatatlan bejelentő által tett integritást érintő bejelentés
vizsgálata mellőzhető.
(4) A korábbival azonos tartalmú, ugyanazon bejelentő által tett ismételt integritást
érintő bejelentés vizsgálata mellőzhető.
(5) Az integritást érintő bejelentésekkel összefüggésben keletkezett iratokról az
integritásfelelős elkülönített, naprakész nyilvántartás vezet.
(6) A nyilvántartás vezetésére és az abban szereplő adatok kezelésére az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
valamint a bejelentőre és a bejelentéssel érintett személy személyes adataira vonatkozó
adatvédelmi szabályok rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.

7. Záró rendelkezések
11. § (1) Ez az utasítás 2016. szeptember 15. napján lép hatályba.
(2) Az integritási szabályzatban nem szabályozott kérdések esetén a bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény, a bírák jogállásáról és
javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény, valamint az igazságügyi
alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény rendelkezései
az irányadók.
Budapest, 2016. szeptember 12.

Dr. Darák Péter s.k.
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