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43/2016. (XII. 30.) számú elnöki intézkedés  

az integritás szabályzatról szóló 6/2016. (V.31.) OBH utasítás  
végrehajtása tárgyában 

 egységes szerkezetben a 2018. november 26-ai, valamint 2019. augusztus 25-ei 
módosításokkal 

 

Jelen elnöki intézkedés jogszabályi alapját a bíróságok szervezetéről és 
igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 119.§-a és az Országos Bírósági 
Hivatal Elnökének a bíróságok igazgatásáról rendelkező szabályzatról szóló 
6/2015. (XI.30.) OBH utasításának 34.§-ában foglaltak alkotják. 
 

1.) Az integritást érintő bejelentések fogadása 

1.§ (1)1 Az integritást érintő bejelentések az integritás-felelős e-mail címére, 

illetve postai úton a Nyíregyházi Törvényszék elnöki titkárságába 

érkezhetnek. Az elektronikus úton benyújtott bejelentéseket az integritás-

felelős tekinti meg minden munkanapon. A beérkezett bejelentéseket az elnöki 

ügyvitelben a IV.D.3. számú ügycsoportba iktatja az elnöki titkárság  

ügyintézője. Az elnöki titkárságba beosztott bírósági ügyintézők jogosultak és 

kötelesek az integritást érintő bejelentésekkel kapcsolatos irodai feladatokat 

ellátni. 

(2)2 A beérkezett bejelentéseket a törvényszék elnöki titkárságában zárható 

szekrényében kell elhelyezni az utóiratokkal együtt.   

2.§ Az integritást érintő bejelentésekről az integritás-felelős naprakész 

nyilvántartást vezet, valamint biztosítja, hogy csak az arra jogosult személy 

tekintsen be az iratokba.  

                                                 
1 Módosította a 94/2018. (XI1.01.) számú elnöki utasítás 2018. december 05-ei hatállyal 
2 Módosította a 94/2018. (XI1.01.) számú elnöki utasítás 2018. december 05-ei hatállyal 
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3.§ (1)3 Az integritást érintő bejelentésekkel kapcsolatos adatok kezelésére az 

integritás-felelős, valamint az elnöki titkárságba beosztott bírósági ügyintézők 

jogosultak. A bejelentő kérésre a bejelentéssel kapcsolatos személyes adatokat 

zártan kell kezelni, amely zárt adatkezelés tényét mind a nyilvántartásban, 

mind az iratborítón fel kell tüntetni.  

     (2)4 A zártan kezelt adatokat tartalmazó iratot leragasztott borítékban kell 

elhelyezni, amelyet az elnöki titkárságba beosztott bírósági ügyintézők 

pecsétjével kell ellátni és az elhelyezést végző dolgozó aláírásával (szignójával) 

is lezárni. A betekintést követően az iratot ugyanilyen módon kell elhelyezni. 

 

2.) A bejelentést követő vizsgálat rendje 

4.§ (1)5 Az integritást érintő bejelentések alapján a vizsgálatot a törvényszék 

elnöke folytatja el. Az elnök döntése alapján az eljárás lefolytatásában az 

integritás-felelős is közreműködik. 

 (2) A vizsgálat során megtartott meghallgatásról minden esetben jegyzőkönyv 

készül, amelynek során az elnök, az érintett, az elnök által kijelölt tisztviselő és 

integritás-felelős vesz részt.  

(3)6 Indokolt esetben a meghallgatásról hangfelvételt is kell készíteni, 
amelynek szükségességéről az eset körülményeire, az integritás sértés 
jellegére tekintettel az elnök dönt. Hangfelvétel esetén 3 munkanapon belül 
szó szerinti jegyzőkönyvet is készíteni kell. 
 
(4)7 A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:  

- a meghallgatáson jelenlévők nevét, beosztását, a beosztás szerinti 

szervezeti egységét 

- a meghallgatás helyét is idejét 

- a bejelentés tárgyát 

- a felett kérdéseket és az azokra adott válaszokat, melyeket szó szerint 

kell rögzíteni, de a körülményekre tekintettel a válasz lényege is 

rögzíthető, amennyiben a válaszadó hozzájárul 

- az elhangzottak és a jegyzőkönyvben rögzítettek egyezőségére 

vonatkozó nyilatkozatot 

- a meghallgatáson részt vevők aláírását.” 

                                                 
3 Módosította a 94/2018. (XI1.01.) számú elnöki utasítás 2018. december 05-ei hatállyal 
4 Módosította a 94/2018. (XI1.01.) számú elnöki utasítás 2018. december 05-ei hatállyal 
5 Módosította a 94/2018. (XI1.01.) számú elnöki utasítás 2018. december 05-ei hatállyal 
6 Módosította a 94/2018. (XI1.01.) számú elnöki utasítás 2018. december 05-ei hatállyal 
7 Módosította a 94/2018. (XI1.01.) számú elnöki utasítás 2018. december 05-ei hatállyal 
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3.) A bejelentéssel összefüggő iratokba betekintés rendje 

5.§ (1)8 A bejelentéssel kapcsolatos iratokba betekinthet a bíróság elnöke, az 

integritás-felelős, az elnöki titkárság fentebb megjelölt bírósági ügyintézői, 

valamint a meghallgatott személy a saját nyilatkozatát illetően. 

(2) Az integritás-felelős köteles a betekintéseket naprakészen nyilvántartani.  

(3) A betekintő személy nevét, elérhetőségét a nyilvántartásba fel kell vezetni.  

(4)9 Az integritás-felelős akadályoztatása esetén az iratokba való betekintést az 

elnöki titkárságba beosztott bírósági ügyintéző biztosítja.  

 

4.) Külső kapcsolatok tartásának rendje 

6.§ (1)10 A külső személyekkel kapcsolatot tartó igazságügyi alkalmazottak 

kötelesek a törvényszék elnökét  

a.) haladéktalanul, lehetőség szerimt szóban, de legkésőbb 12 órán belül 

elektronikus úton tájékoztatni arról, ha a feladat ellátásával kapcsolatosan a 

külső kapcsolattartó előzetes bejelentés nélkül megkeresi,  

b.) a tudomására jutott, a szervezet integritását veszélyeztető kockázatokról 

írásban a bíróság elnökét haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül 

tájékoztatni,  

c.) a személyes találkozók adatairól, feljegyzéseiről nyilvántartást vezetni az 

integritás szabályzat 3. számú melléklete szerint az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény rendelkezéseire figyelemmel.” 

 

 (2) Minden tárgyhóra vonatkozó – az integritás szabályzat 3. számú 

melléklete szerinti - nyilvántartást az igazságügyi alkalmazott a  következő 

hónap 5. napjáig elektronikus úton megküldi az integritás-felelős részére. 

(3) A személyes jelentétet igénylő beszerzési, illetve közbeszerzési eljárásól az 

érintett igazságügyi alkalmazott előzetesen elektronikus úton tájékoztatja a 

törvényszék elnökét.  

 

                                                 
8 Módosította a 94/2018. (XI1.01.) számú elnöki utasítás 2018. december 05-ei hatállyal 
9 Módosította a 94/2018. (XI1.01.) számú elnöki utasítás 2018. december 05-ei hatállyal 
10 Módosította a 94/2018. (XI1.01.) számú elnöki utasítás 2018. december 05-ei hatállyal 
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5.) Az alkalmazottak bejelentési kötelezettsége 

7.§ (1) A bíró a munkaidejét érintő keresőtevékenységet csak a munkáltató 

előzetes hozzájárulásával, munkaidejét nem érintő tevékenységet előzetes 

bejelentéssel végezhet.  

(2) Az igazságügyi alkalmazott kereső foglalkozást csak a munkáltatói jogkör 

gyakorlójának előzetes engedélyével végezhet. Kivétel a munkaidejét nem 

érintő, az Integritási Szabályzatról szóló 6/2016. OBH utasítás 9.§ (2) 

bekezdésében foglalt tevékenység, mely esetekben csak bejelentési 

kötelezettség terheli. 

(3) A bíró a bejelentést, az igazságügyi alkalmazott a kérelmet a jelen 

szabályzat 3. számú mellékletét képező formanyomtatvány megfelelő 

kitöltésével, és a mellékletben megjelölt okiratok csatolásával köteles 

előterjeszteni. Nyilatkoznia kell arról, hogy a folytatni kívánt tevékenység 

keresőtevékenységnek minősül, munkaidejét érinti-e, továbbá nyilatkozik a 

6/2016 (V.31.) számú OBH utasítás 7. § (2) és (3) bekezdéseiben meghatározott 

integritást sértő esetkörök fennállásáról, illetve azok hiányáról.11   

(4) A kérelmet, az elnök engedélyét és a bejelentéseket az érintett alkalmazott 

személyi anyagában kell elhelyezni és erről nyilvántartást kell vezetni. A 

keresőtevékenység megszűnését és megszüntetését is be kell jelenteni és a 

nyilvántartásban rögzíteni.12 

 

6.) A tiltott ajándék  

8.§ (1)13 A felajánlott tiltott ajándékot – amennyiben nem volt lehetőség a 
visszautasításra – haladéktalanul át kell adni az elnöknek feljegyzéssel, amely 
az alábbiakat tartalmazza: 

- az ajándékot felajánló neve és elérhetősége (amennyiben ismert) 
- ha van a bíróságon folyamatban ügye, annak száma (ha a megkeresett 

személy annak birtokában van) 
- az ajándék tárgya (ha a csomagolás nem teszi azonosíthatatlanná) 
- az ajándék átadás körülményei, időpontja 
- az átadáskor jelenlévő személyek. 

                                                 
11 Módosította a 65/2019. (VIII.21.) számú elnöki intézkedés 2019. augusztus 25-ei hatállyal. 
12 Módosította a 94/2018. (XI1.01.) számú elnöki utasítás 2018. december 05-ei hatállyal, a bekezdés számozását 

módosította a 65/2019. (VIII.21.) számú elnöki intézkedés 2019. augusztus 25-ei hatállyal. 
13 Módosította a 94/2018. (XI1.01.) számú elnöki utasítás 2018. december 05-ei hatállyal 
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(2) A figyelmességi protokoll ajándék esetén is az a) pontban foglaltak szerint 

kell eljárni, amennyiben a figyelmességi ajándék becsült értéke meghaladja a 

bírói alapilletmény 5%-át.  

(3) A bíróság elnöke a tárgyban készült elnöki iraton ad utasítást az integritás-

felelősnek a tiltott ajándékokkal kapcsolatos nyilvántartás vezetésére, illetve a 

bejelentés nyilvántartásba vételére.  

(4) A tiltott ajándékról vezetett nyilvántartásnak tartalmaznia kell: 
- az ajándékozó nevét, elérhetőségét 
- az ajándék tárgyát 
- az ajándékozás időpontját 
- az ajándék visszaküldésének időpontját 
- az ajándék megsemmisítésének időpontját. 

 
7.)14 Az integritási szabályzatról szóló 6/2016. (V.31.) OBH utasítás új 
dolgozókkal való megismertetése  
 

9.§ (1) A Nyíregyházi Törvényszékre és az illetékessége alá tartozó 

járásbíróságokra, valamint a KMB-re belépő valamennyi új dolgozó részére a 

jelen elnöki intézkedés mellékletét képező, az Országos Bírósági Hivatal 

elnökének az integritási szabályzatról  szóló 6/2016. (V.31.) OBH utasításnak a 

Nyíregyházi Törvényszék által elkészített rövidített összefoglalóját a 

belépésekor papír alapon át kell adni.  

(2) Az új dolgozó a papír alapon átvett összefoglalót átolvassa, majd annak a 

megismerését papír alapon aláírásával igazolja. 

(3) A jelen elnöki intézkedés mellékletét képező összefoglaló átvételét, illetve 

annak megismerését igazoló nyilatkozat az új dolgozó személyzeti anyagában 

kerül elhelyezésre. 

Jelen elnöki intézkedés 2017. január 1. napján lép hatályba.  

Nyíregyháza, 2016. december 30.  

        Dr. Nyakó Zsuzsanna 

     a törvényszék elnöke helyett 

 

Dr. Vadász Mihály 

  elnökhelyettes 

Li! 

                                                 
14 Módosította a 94/2018. (XI1.01.) számú elnöki utasítás 2018. december 05-ei hatállyal 
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1. számú melléklet15 

 

A Nyíregyházi Törvényszék Rövid összefoglalója 

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének  

6/2016. (V.31.) OBH utasítása  

az integritás szabályzatról 

 

1.) Az OBH elnöke által létrehozott utasítás célja bíróságokon és az Országos 

Bírósági Hivatalban (a továbbiakban: OBH) olyan vezetési és irányítási 

rendszer működjön, biztosítja a szervezet integritását az értékek 

meghatározásával, az azok követésében való útmutatással, a szabályok 

betartásának ellenőrzésével – szükség esetén – jogkövetkezmények 

alkalmazásával. A szabályzat biztosítja az integritást sértő magatartásokkal 

szembeni egységes fellépést, amely áttekinthető, előre meghatározott és 

az integritássértéshez arányos következményt rendel. Biztosítja a fennálló 

szervezeti és személyi integritási helyzet eddig elért eredményeinek, 

értékeinek a megőrzését, védelmét és továbberősítését. 

2.) Az integritás szabályzat személyi hatálya kiterjed a Nyíregyházi 

Törvényszék és a törvényszék illetékessége alá tartozó járásbíróságok 

bíráira és igazságügyi alkalmazottaira. 

3.) A szabályzat tárgyi hatálya  a bírák, az igazságügyi alkalmazottak 

magatartására, az összeférhetetlenségi esetekkel, a mentelmi jog 

felfüggesztésével kapcsolatos és az integritással összefüggő egyéb 

bejelentések kezelésére, az ajándék elfogadásának a tilalmára, valamint az 

ezzel kapcsolatos eljárásrendre, továbbá a korrupciós kockázatokra 

irányuló bejelentések kivizsgálására és kezelésére is kiterjed.  

4.) A szabályzat kimondja, hogy az integritást sérti, ha az alkalmazott a 

döntés befolyásolására irányuló magatartásról nem tájékoztatja a bíróság 

elnökét. Sérti az integritást mindazon egyéb tevékenység, amelyek a bíró 

vagy az igazságügyi alkalmazott függetlenségét, pártatlanságát 

veszélyeztetik.  

                                                 
15 Melléklet számozását megállapította a 65/2019. (VIII.21.) számú elnöki intézkedés 2019. augusztus 25-ei 

hatállyal. 
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(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) 

Az OBH az integritás szabályzat hatályba lépése óta több alkalommal hívta fel 

a bíróságok figyelmét az integritást veszélyeztető külső tényezőkre, amelyek 

például az alábbiak voltak:  

- külső szervezetktől érkező megkeresések, meghívások rendezvényekre, 

amely meghívások elfogadása integritási kockázatot rejthet, így minden 

ilyen esetben különösen fontos, hogy a bírósági dolgozó mérlegelje, hogy 

megjelenése jelent-e rá nézve integritás kockázatot. 

- amikor a munkáltató a dolgozó részére vásárlási utalvány formájában ad 

pénzbeni juttatást, és ahhoz a vásárlási utalványt kibocsátó cég egyéb 

kuponokat is küld felhasználásra, ezen kuponok felhasználása szintén 

integritási kockázatot rejthet magában. 

5.) Az igazságügyi alkalmazott kereső foglalkozást – munkaidejét nem 

érintő tudományos, oktatói, művészeti, lektori, szerkesztői, sport, a jogi 

oltalom alá eső szellemi tevékenység és a nevelőszülői foglalkoztatási 

jogviszony kivételével – csak a munkáltatói jogkör gyakorlójának előzetes 

engedélyével végezhet (Iasz. 36. § (2) bekezdés c) pontja). Az igazságügyi 

alkalmazott a munkaidejét nem érintő tudományos, oktatási, művészeti, 

lektori, szerkesztői, sport, a jogi oltalom alá eső szellemi tevékenységet és 

a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyt a munkáltatói jogkör 

gyakorlójának köteles bejelenteni (Iasz. 37/A. §). Az integritást sérti, ha az 

igazságügyi alkalmazott a fentebb foglaltak megsértésével végez 

keresőtevékenységet. 

6.) Az alkalmazott keresőtevékenység engedélyezése iránt előterjesztett 

kérelmét, illetve a bíró bejelentését a szabályzat 3. számú mellékletét 

képező formanyomtatvány megfelelő kitöltésével, az abban található 

adattartalommal, és az ott megjelölt okiratok csatolásával terjeszti elő.16 

Az alkalmazott a kérelmet, a bíró az előzetes bejelentést a 

keresőtevékenységre irányuló szerződés megkötése előtt legalább 

tizenöt nappal köteles szolgálati úton benyújtani a munkáltatói jogkör 

gyakorlójának.  

                                                 
16 Módosította a 65/2019. (VIII.21.) számú elnöki intézkedés 2019. augusztus 25-ei hatállyal. 
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A munkáltatói jogkör gyakorlója a kérelmet haladéktalanul, de legkésőbb 

nyolc napon belül bírálja el. A kérelem elbírálásának szempontjait a Bjt. 40. 

§-a és az Iasz. 36. § (2) bekezdés c) pontja, valamint a szabályzat 

együttesen határozza meg. A szabályzat 7. és 9. §-ában foglalt 

integritássértés esetén a bíróság elnöke a bírósági alkalmazott kérelmét 

írásbeli határozatával elutasítja vagy a korábban adott engedélyt 

visszavonja, vagy a keresőtevékenység gyakorlását megtiltja a Bjt. 40. § (4) 

bekezdése szerinti esetben.  

Az alkalmazott az engedélyezett keresőtevékenység megkezdését 

követően három napon belül köteles a munkavégzésre irányuló 

jogviszonyra vonatkozó végleges szerződés másolati példányát becsatolni. 

Ugyanezen rendelkezés alkalmazandó a szerződésmódosítás esetén is. 

A szabályzatban megjelölt adatok teljeskörű szolgáltatása a bíróság elnöke felé 

azért is fontos, mivel előfordulhat az, hogy a dolgozó olyan tevékenységi kört is 

fel kíván venni a vállalkozásába, amely folytatása során megvalósulhat az 

integritás sértés lehetősége. 

7.) A tiltott ajándékot a felajánlásakor, illetve az átadására vonatkozó 

kísérletkor vissza kell utasítani. A tiltott ajándék felajánlását hivatalos 

feljegyzés készítésével szolgálati úton a bíróság elnökének haladéktalanul 

be kell jelenteni. Amennyiben az ajándékot az átadáskor nem lehetett 

visszautasítani, mert az postai, vagy egyéb kézbesítés útján érkezett, vagy 

azt az ajándékozó a bíróság épületében hátrahagyta, úgy a hivatalos 

feljegyzéssel az ajándékot továbbítani kell a bíróság elnöke részére a 

további intézkedés megtétele végett.   

(tiltott ajándék: minden olyan dolog, személyes vagy vagyoni értékű 

előny – függetlenül annak értékétől és jellegétől –, amelyet hivatali 

tevékenységéért, illetve azzal összefüggésben az ügyfél vagy reá tekintettel 

más személy a bíró vagy az igazságügyi alkalmazott részére, vagy reá 

tekintettel hozzátartozója részére ad vagy felajánl) 

17Tiltott ajándék például az is, amikor az Ügyfélsegítőre érkező ügyfél az 

Ügyfélsegítőn eljáró igazságügyi alkalmazott által nyújtott tájékoztatást, 

„segítséget” szeretné megköszönni akár egy tábla csokoládéval is az 

alkalmazott felé. Ezen ajándék elfogadása már alkalmas az integritás sértés 

megvalósítására, hiszen azt a dolgozó a hivatali tevékenységéért, illetve azzal 

összefüggésben kapta, amely nem felel meg az OBH elnöke által meghatározott 

                                                 
17 Módosította a 94/2018. (XI1.01.) számú elnöki utasítás 2018. december 05-ei hatállyal 
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célkitűzéseknek, elveknek, értékeknek, illetve mindezeknek megfelelő 

magatartásnak. 

 

8.) Az Integritást érintő bejelentés szóban, írásban, vagy elektronikus úton 

terjeszthető elő. Szóbeli bejelentés esetén az integritásfelelős kérheti 

annak írásba foglalását.  

Az integritást érintő bejelentés előterjeszthető az integritás szabályzat 1. 

számú melléklete szerinti adatlapon is. 

 

 

 

Dr. Nyakó Zsuzsanna 

a törvényszék elnöke 
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2. számú melléklet18 

 

„Integritás” – „Jogsértő tartalmak internetről történő eltávolítása” 

 

 

A bírósági dolgozókat a világhálón ért leggyakoribb jogsértések kezelési módjait az OBH 

összegyűjtötte és azokról az alábbiakban adunk folyamatosan frissülő tartalommal 

felvilágosítást az érintetteknek. 

 

A további lehetőségek feltérképezéséhez kérjük, hogy a felmerült gyakorlati kérdéseiket, 

a jogsértő tartalmakat tartalmazó internetes oldalak nevének elérhetőségének 

megjelölésével szíveskedjenek megosztani velünk a szervezes@obh.birosag.hu 

elektronikus levélcímen. 

 

Jogsértő tartalom eltávolítása a világhálóról 

 

 

A jogsértő tartalomnak a világhálóról történő eltávolításában segítséget nyújthat a 

Nemzeti Média – és Hírközlési Hatóság (NMHH) által üzemeltetett, elektronikus levélben 

(internethotline@internethotline.hu), bárki számára elérhető Internet Hotline felület.    

 

A jelzett Szolgáltató mind a jogsértő tartalmak világhálóról történő eltávolításában, mind 

azoknak az esetleges későbbi jogi eljáráshoz szükséges, eltávolítás előtti rögzítésében 

technikai segítséget tud nyújtani.   

 

 

Személyes adatok eltávolítása az infobel.com weboldalról 

 

Az OBH-hoz érkezett jelzés alapján előfordult olyan eset, hogy bírák, igazságügyi 

alkalmazottak személyes adatai (lakcíme, telefonszáma) a Google keresőben történő 

szűrés után megjelentek az www.infobel.com weboldalon (info@infobel.com).  

 

Erről az NMHH azt a tájékoztatást adta, hogy a személyes adatoknak a jelzett internetes 

oldalon történő megjelentetésének az oka az, hogy a bíró, igazságügyi alkalmazott, mint 

magánszemély a Magyar Telekom Nyrt. - vel mobiltelefon előfizetésre kötött 

szerződésében adatainak tudakozóban történő megjelentetéséhez hozzájárult.  

 

A személyes adatok www.infobel.com oldalról történő eltávolítását a 

http://www.infobel.com/hu/hungary/UpdateData/Index elektronikus felületen 

kezdeményezhetik az érintettek.   

 

                                                 
18 Melléklet számozását megállapította a 65/2019. (VIII.21.) számú elnöki intézkedés 2019. augusztus 25-ei 

hatállyal. 

mailto:szervezes@obh.birosag.hu
mailto:internethotline@internethotline.hu
mailto:info@infobel.com
http://www.infobel.com/hu/hungary/UpdateData/Index
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Személyes adatok eltávolítása a Google keresőprogramból 

 

A Google keresőprogramból az alábbi felületen távolíthatók el a személyes adatok:  

 

https://www.google.com/webmasters/tools/legal-removal-

request?complaint_type=rtbf&visit_id=0-636276804063701488-1151635778&rd=1 

Internetes jogsértések megelőzése és kezelése 

 

Az Internet Hotline internetes felületén (www.internethotline.hu) hasznos oktatási, 

illetve tájékoztató anyagok találhatók az internetes jogsértések megelőzésével, illetve 

kezelésével kapcsolatban, de a szakembereik nem zárkóznak el bemutató előadások 

megtartásától sem.  

 

     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.google.com/webmasters/tools/legal-removal-request?complaint_type=rtbf&visit_id=0-636276804063701488-1151635778&rd=1
https://www.google.com/webmasters/tools/legal-removal-request?complaint_type=rtbf&visit_id=0-636276804063701488-1151635778&rd=1
http://www.internethotline.hu/
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„Integritás” – „Jogsértő tartalmak internetről történő eltávolítása a Facebook-ról.” 

 

Az alábbiakban a bírósági dolgozókat a világhálón ért leggyakoribb jogsértések kezelési módjai 

közül a Facebook közösségi oldalon létrehozott álprofilok, illetve az oldalon elhelyezett jogsértő 

tartalmak eltávolításához kívánunk segítséget nyújtani:  

 

Előfordul, hogy a Facebook közösségi oldalon a bíró, igazságügyi alkalmazott nevével álprofilt 

hoznak létre, és azon az ítélkezési tevékenységével összefüggésben, de a személyét érintő, a szabad 

véleménynyilvánítás kereteit túllépő, becsületsértő, rágalmazó tartalmakat, videókat, képeket 

osztanak meg.   

 

Lehetséges teendők:  

 

• Önmagában az álprofil létrehozása valaki másnak a nevével, illetve adataival, jogellenes 

adatkezelésnek minősül, amely miatt az Info. tv. 23. § (2) bekezdése alapján az érintett az 

adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.  

 

• Az oldalon elhelyezett tartalmak adott esetben alkalmasak lehetnek az érintett 

becsületének csorbítására, mellyel kapcsolatban lehetőség van jogi eljárás 

kezdeményezésére.  

 

• A hamis profil eltávolítása a Facebook közösségi oldalról:   

Ehhez minden esetben a hamis profil Facebook oldalon történő jelentése szükséges, 

amihez hasznos információk találhatók az alábbi linken: 

https://www.facebook.com/help/1216349518398524/?helpref=hc_fnav   

A csaló profil az alábbi linken található űrlapon keresztül jelenthető. Erre abban az 

esetben is lehetőség van, ha például az a személy, akinek a nevében létrehozták a 

sérelmezett fiókot, saját maga nem rendelkezik Facebook fiókkal, mivel ehhez nem 

szükséges az oldalra történő bejelentkezés.  

 https://www.facebook.com/help/contact/295309487309948   

Fontos, hogy a bejelentőnek igazolnia kell magát, illetve a jogellenes adatkezeléssel való 

érintettségét például személyazonosító igazolvány útján (ugyanúgy, ahogyan a Google 

keresőjéből való törléskor is), mivel adott esetben valaki valódi profiljának az eltávolítása 

is lehet rosszhiszemű, és jogellenes. Ezért az eltávolításhoz minden esetben szükséges az 

érintett közreműködése.     

• A sérelmezett tartalom eltávolítása  

 

Sérelmezett tartalmon a Facebook esetében sok mindent érthetünk: adatlapot, 

bejegyzést, képet, videót, stb. Az alábbi linken megtalálhatóak a jogsértő tartalmak 

jelentéséhez szükséges lépések:  

https://www.facebook.com/help/181495968648557  

 

A linken bárkinek az adatlapján megjelenített jogsértő tartalom bejelenthető, ha a 

bejelentőnek a tartalom eltávolításához jogos érdeke fűződik.    

 

https://www.facebook.com/help/1216349518398524/?helpref=hc_fnav
https://www.facebook.com/help/contact/295309487309948
https://www.facebook.com/help/181495968648557
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Fontos, hogy amennyiben a jogsértéssel kapcsolatban jogi eljárás is indul, a profil, vagy 

tartalom eltávolítása előtt szükséges annak archiválása (képernyőmentés) az eljárásban 

történő későbbi felhasználhatóság érdekében.  
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Jogsértő tartalmú videók eltávolítása a YouTube tartalommegosztó felületről   

 

Számos esetben előfordul, hogy a bírákat, igazságügyi alkalmazottakat érintő jogsértő  

tartalmakat a YouTube  videómegosztó internetes felületre  töltik fel.  

 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Internet Hotline javaslatait követve kidolgoztuk 

az alábbi technikai segédanyagot, a jogsértő tartalmak YouTube felületről történő 

eltávolításához.  

 

I. A jogsértő tartalmat megjelenítő videó levételét kezdeményezhetjük 

a videó megjelölésével 

 

A megjelölés menetéről az alábbi linken érhető el tájékoztatás:   

 

https://support.google.com/youtube/answer/2802027 

 

Fontos:  

 

- A videó megjelölését nem csak a jogsértő tartalommal érintett személy teheti 

meg, hanem bárki, aki úgy gondolja, hogy a videó tartalma akár rá, akár másra 

vonatkozóan jogsértést tartalmaz.   

 

- A videó megjelöléséhez azonban YouTube fiókba való belépés szükséges, amely 

létrehozható az alábbi linken írtak szerint:  

 

https://support.google.com/youtube/answer/161805?co=GENIE.Platform%3DDesktop&h

l=hu 

 

• Ha valaki Gmail-es postafiókkal már rendelkezik, akkor nem szükséges külön 

YouTube fiókot létrehozni, hanem a Gmail-es fiókjába való belépés elegendő.  

 

• A videó megjelöléséhez sem további személyes adat megadása, sem az 

érintettség igazolása nem szükséges.  

 

• A YouTube üzemeltetői nem tájékoztatják a jogsértő videót létrehozó, illetve azt 

feltöltő személyt a megjelelő személyéről, a fiók létrehozása, illetve a fiókba való 

belépés kizárólag a visszaélésszerű megjelölések megelőzése érdekében 

szükséges.     

 

• A videó megjelölését a fiókba való bejelentkezés után a jogsértőnek tartott videó 

alatt található, (… )Továbbiak  – felültre kattintva lehet megtenni úgy, hogy  

 

• a megjelenő lehetőségek közül a - Bejelentés (zászló jel) - fülre kell kattintani.  

 

 

• Ezt követően a „Mi a probléma?” – kérdés  alatt megjelenő lehetőségek közül a  

https://support.google.com/youtube/answer/2802027
https://support.google.com/youtube/answer/161805?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu
https://support.google.com/youtube/answer/161805?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu
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„Gyűlölködő vagy sértő tartalom” – opciót, azon belül pedig a megfelelő 

lehetőséget (például „Gyűlöletet vagy erőszakot kelt”) – kell kiválasztani.  

 

• A „kiválasztott időbélyeg” - részben a jogsértőnek tartott rész videón belüli 

kezdő és befejező időpontját lehet megadni.   

 

• A fentiek szerinti kitöltés után a „Küldés” fülre kattintva továbbítható a 

megjelölés az üzemeltetők felé.     

 

A megjelölés alapján a YouTube üzemeltetői megvizsgálják, hogy a videó valóban 

jogsértő-e, és amennyiben úgy ítélik meg, eltávolítják azt.  

 

 

II. Lehetőség van a jogsértő tartalmú videó miatt jogi panasz megtételére is YouTube 

oldal üzemeltetői felé 

 

Fontos:  

 

- A jogi panaszt csak a jogsértéssel érintett személy, vagy meghatalmazott 

képviselője nyújthatja be.   

 

• A jogi panasz megtételéhez szintén először a YouTube (Gmail) fiókba való 

bejelentkezés szükséges.   

• Ezt követően ismét a sérelmezett videó alatt található (...)Továbbiak feliratra 

kell kattintani, majd ismét a Bejelentés (zászló jel) opciót kell kiválasztani,  

• majd a Sérti a jogaimat --> Válassz egyet --> Egyéb jogi kereset (itt lehetőség 

van a személyes adatok megsértése miatti opció kiválasztására is  ha a jogsértés 

ebben áll) --> Küldés fülekre kattintással lehet továbblépni.  

• Ekkor megjelenik egy űrlap, aminek a megfelelő kitöltésével lehet benyújtani a 

videóval kapcsolatos jogi panaszt.    

 

 

III. Több videó, vagy egy felhasználó teljes fiókjának jelentése 

A fentieken túl lehetőség van több videó, hozzászólás, vagy egy felhasználó teljes 

fiókjának a jelentésére is az alábbi linkre kattintás után megjelenő űrlap megfelelő 

kitöltésével:   

https://www.youtube.com/reportabuse 

 
 
 

https://www.youtube.com/reportabuse
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3. sz. melléklet19 

 
Keresőtevékenység bejelentése, kérelem keresőtevékenység engedélyezése 
iránt. Előterjesztendő a munkáltató jogok gyakorlójához. 
…………………………………….. 
Törvényszék/KMB/Járásbíróság 
                   elnökének 
 
 
Tisztelt Elnök Asszony/Úr! 
 
 
1.) Bíró tölti ki: 
 
……………………………………………., mint a ………………………………. 
bíróság bírája bejelentem, hogy szolgálati viszonyommal össze nem függő 
keresőtevékenységet kívánok folytatni. 
 
 
2.) Igazságügyi alkalmazott tölti ki: 
 
……………………………………………., mint a ………………………………. 
bíróság igazságügyi alkalmazottja kérem annak engedélyezését, hogy 
szolgálati viszonyommal össze nem függő keresőtevékenységet folytathassak. 
 
 
3.) Minden benyújtó által kitöltendő: 
 
A keresőtevékenység tárgya: ……………………………………………………… 
Időpontja:                                  ……………………………………………………… 
Időtartama:                                ……………………………………………………… 
Munkaidőmet érinti                       igen/nem (a megfelelő szöveg aláhúzandó) 
Kijelentem, hogy az integritási szabályzatról szóló 6/2016 (V.31.) OBH utasítás 
7.§ (2) és (3) bekezdésében felhívott integritást sértő esetköröket megismertem, 
azok rám vonatkozóan nem állnak fenn / fennállnak   (a megfelelő szöveg 
aláhúzandó) 
Csatolom az alábbi okiratokat: 

- Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyra vonatkozó szerződés, 
okirat tervezetét, 

- ha a foglalkoztató gazdasági társaság, úgy annak cégkivonatát.  
 

                                                 
19 A mellékletet beiktatta a 65/2019. (VIII.21.) számú elnöki intézkedés 2019. augusztus 25-ei hatállyal. 
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Megjegyzés:……………………………………………………………………………
………. 
Kelt………………………………….. 
                                                                                 ……………………………….. 
                                                                                             aláírás 
 
 
 
 


