TÁJÉKOZTATÓ
IV/1259/2016. számú AB határozatról
Az Alkotmánybíróság 2017. november 28. napján kelt IV/1259/2016. számú határozatával az OBH
elnökének az integritási szabályzatról szóló 6/2016. (V.31.) OBH utasítás (a továbbiakban:
Szabályzat) alaptörvény-ellenességét állapította meg az alábbi pontokban, ezért azt részben
megsemmisítette.
1. Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy Szabályzat 5. § e) pontjának „és ajánlásában” szövegrésze
alaptörvény-ellenes, ezért azt megsemmisítette, ezért a Szabályzat 5. § e) pontja az alábbi szöveggel
marad hatályban:
„5. § e) integritás: a bíróság, a bírósági szervezet és a bírósággal szolgálati jogviszonyban álló bíró és
igazságügyi alkalmazott befolyásmentes, feddhetetlen, a jogszabályi előírásoknak, valamint az OBH
elnökének utasításában meghatározott célkitűzéseknek, értékeknek és elveknek való megfelelése és
mindezeknek megfelelő magatartás, szervezeti működés;”
2. Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a Szabályzat 34. § (2) bekezdésének a)–b) és e) pontjai,
továbbá a 44. § a) pontjának „és az esetleges jogkövetkezmények alkalmazásáról” szövegrésze,
valamint a 44. § d) pontja alaptörvény-ellenes, ezért azokat megsemmisítette, ezért a Szabályzat
34. § (2) bekezdése az alábbi szöveggel marad hatályban:
„34. § (2) A szükséges intézkedés lehet különösen:
a)
b)
c) a feltárt problémák és azok okainak megszüntetése a jogszerű állapot helyreállításával,
d) az okozott sérelem orvoslása
e)
f) más hatóságok megkeresése.”
A Szabályzat 44. §-a az alábbi szöveggel marad hatályban:
„44. § A bíróság elnöke:
a) gondoskodik az integritást sértő magatartások felismerése és kezelése érdekében a szervezet
működésével összefüggő visszaélésekre, szabálytalanságokra és korrupciós kockázatokra vonatkozó
bejelentések fogadásáról, kivizsgálásáról;
b) a korrupció-ellenességgel, integritással, közérdekű bejelentésekkel foglalkozó más szervezetekkel
(különösen az Állami Számvevőszékkel, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatallal, a Nemzeti Védelmi
Szolgálattal, az Alkotmányvédelmi Hivatallal) közvetlen kapcsolatot tart;
c) a szervezet működésével összefüggő visszaélésekre, szabálytalanságokra, valamint az integritási és
korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentéseket kivizsgálja;
d)
e) az alkalmazottakat ért támadások esetén a szükséges megkereséseket foganatosítja és az
alkalmazottak részére jogvédelmet biztosít;
f) ellenőrzi az általa meghozott döntések végrehajtását;
g) gondoskodik a személyes adatokat nem tartalmazó integritás-felelősi beszámoló alkalmazottakkal
történő megismertetéséről;
h) értékeli a megtett intézkedések hatékonyságát és következményeit;
i) jelentős integritási kockázat esetén haladéktalanul felveszi a megfelelő hatóságokkal a kapcsolatot;
j) integritási kockázat esetén haladéktalanul tájékoztatja az OBH elnökét.”

