
 

Tájékoztatás 
a bejelentési rendszer működésével, valamint  

a bejelentéssel kapcsolatos eljárásra vonatkozóan 

 

1. Mi a visszaélés bejelentési rendszer? 

 

A DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft. (továbbiakban: Társaság) visszaélés 

bejelentési rendszerként egy e-mail címet hozott létre - bejelentovonal@dakov.hu - , 

melyen az alábbiakban megnevezettek e-mailben bejelentést tehetnek a Társaság 

részére az alábbiakban felsorolt ügyekben. Ezen a vonalon írt levelet kizárólag a 

Társaság megfelelési tanácsadója tudja megnyitni és elolvasni. 

A bejelentő rendszer azért került létrehozásra, hogy ezen bejelenthetők legyenek az 

etikai elvek, követelmények, magatartási szabályok vélt megsértései, a szervezeti 

integritást sértő események, a munkáltatói visszaélések, a külső és belső panaszok.  

A rendszer alkalmas a fentiekkel kapcsolatos kérdések összegyűjtésére is. 

 

2. A bejelentési rendszer jogszabályi alapja 

 

A 2013. évi CLXV. törvény a Panaszokról és a közérdekű bejelentésekről, valamint a 

Társaság „A szervezeti integritást sértő események kezelési szabályzata”. 

 

3. Kik tehetnek bejelentést a bejelentő vonalon? 

 

Bejelentést tehetnek a Társaság munkavállalói, valamint a Társasággal szerződéses 

viszonyban álló vagy olyan személyek, akiknek a bejelentés megtételéhez vagy a 

bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslásához vagy megszüntetéséhez 

méltányolható jogos érdekük fűződik (a továbbiakban: bejelentő). 

 

4. Milyen bejelentések tehetők a bejelentő vonalon? 

 

A Társaság minden munkavállalójának lehetősége van felvenni a kapcsolatot a Társaság 

megfelelési tanácsadójával a Bejelentő Vonalon keresztül, amennyiben a szervezeti 

integritás, illetve a szervezeti integritást esetlegesen sértő esemény kérdéskörében:  

- tanácsra van szüksége vagy kérdése van; 

- problémát vagy kérdéses ügyet szeretne jelenteni; 

- problémát vagy kérdéses ügyet jelentett és nem elégedett a válasszal; 

- nem biztos benne, hogy hova fordulhat információért; 

- nem szívesen használ más lehetőséget a felsoroltak közül. 
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A Bejelentő Vonalon keresztül minden munkavállaló kérhet tanácsot vagy jelezheti 

gondját. A Bejelentő Vonal használata megóvja a Társaságot, a munkavállalókat, az 

ügyfeleket, a beszállítókat a helytelen, káros vagy rosszhiszemű magatartástól. 

 

A külső személyek (de a Társaság munkavállalói is) az alábbi (illetve az alábbiakhoz 

hasonló) ügyekben tehetnek bejelentéseket, illetve tehetnek fel kérdéseket: 

- számvitel, belső ellenőrzések és audit problémák; 

- vesztegetés, korrupció és visszajuttatások; 

- versenytörvény megsértése; 

- hátrányos megkülönböztetés vagy zaklatás; 

- környezetvédelmi, munkaegészségügyi és munkabiztonsági irányelvek 

megsértése; 

- emberi jogok megsértése; 

- információs technológiai biztonsági veszélyek; 

- bennfentes kereskedés vagy bizalmas információ kiszivárogtatása; 

- a szellemi tulajdonjog megsértése és a szellemi tulajdon engedély nélküli 

nyilvánosságra hozatala; 

- a Társaság tulajdonában, üzemeltetésében lévő eszközök eltulajdonítása vagy 

helytelen használata; 

- fizikai biztonsági kockázatok; 

- törvények, egyéb jogszabályok vagy vállalati irányelvek bármely egyéb irányú 

megsértése. 

 

5. Milyen adatokat kell megadnia a bejelentőnek és azokat a Társaság hogy kezeli? 

A bejelentőnek a bejelentésében meg kell adnia a bejelentés kivizsgálásához 

elengedetlenül szükséges személyes adatait -ideértve a különleges adatokat és a bűnügyi 

személyes adatokat is-, melyet a Társaság kizárólag a bejelentés kivizsgálása és a 

bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetés céljából kezelheti. 

A bejelentés megtételekor a bejelentőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a bejelentést 

jóhiszeműen teszi olyan körülményekről, amelyekről tudomása van, vagy kellő alappal 

feltételezi, hogy azok valósak. Jogi személy bejelentő a bejelentés megtételekor köteles 

megadni székhelyét és a bejelentést benyújtó törvényes képviselőjének nevét. Felhívjuk 

a bejelentő figyelmét a rosszhiszemű bejelentés következményeire, a bejelentés 

kivizsgálására irányadó eljárási szabályokra és arra, hogy személyazonosságát -ha az 

annak megállapításához szükséges adatokat megadja- a vizsgálat valamennyi 

szakaszában bizalmasan kezeli a Társaság. 

A bejelentési rendszert úgy alakítottuk ki, hogy a nem névtelen bejelentő személyét a 

bejelentést kivizsgálón –megfelelési tanácsadón- kívül más ne ismerhesse meg. A 

megfelelési tanácsadó a vizsgálat lezárásáig vagy a vizsgálat eredményeképpen történő 

formális felelősségre vonás kezdeményezéséig a bejelentés tartalmára és a 

bejelentésben érintett személyekre vonatkozó információkat köteles titokban tartani és 

azokat - a bejelentésben érintett személy tájékoztatása kivételével - nem oszthatja meg 

a foglalkoztatói szervezet egyetlen más szervezeti egységével vagy munkatársával sem. 



A bejelentő személyes adatai eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv részére 

adhatóak át, amennyiben a szerv annak kezelésére törvény alapján jogosult, vagy az 

adatai továbbításához a bejelentő egyértelműen hozzájárult. 

A bejelentő adatai -egyértelmű hozzájárulása nélkül- nem hozhatók nyilvánosságra. 

Ha a vizsgálat alapján intézkedés megtételére kerül sor - ideértve a bejelentővel 

szemben jogi eljárás megtétele miatti intézkedést is - a bejelentésre vonatkozó adatokat 

a bejelentési rendszer keretei között legfeljebb a bejelentés alapján indított eljárások 

jogerős lezárásáig kezeli a Társaság. 

 

6. Figyelemfelhívás a bejelentéssel kapcsolatban 

 

A Társaság a bejelentés vizsgálatát mellőzi, ha: 

- a bejelentő a bejelentést személyazonosságának felfedése nélkül tette meg, 

- a bejelentés ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a korábbi bejelentéssel 

azonos tartalmú bejelentés, 

- a bejelentést a sérelmezett tevékenységről vagy mulasztásról való 

tudomásszerzéstől számított hat hónap elteltét követően tette meg a bejelentő, 

- a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett személy 

jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban. 

 

7. A bejelentések kivizsgálása 

 

A Társaság a bejelentéseket saját eljárás rendje szerint kivizsgálja a törvényi előírások 

alábbi figyelembevételével, és a bejelentőt a vizsgálat eredményéről valamint a megtett 

intézkedésről tájékoztatja. 

A bejelentésben érintett személyt a vizsgálat megkezdésekor a Társaság tájékoztatja a  

bejelentésről, a személyes adatai védelmével kapcsolatban őt megillető jogairól, 

valamint az adatai kezelésére vonatkozó szabályokról. A tisztességes eljárás 

követelményének megfelelően a Társaság biztosítja, hogy a bejelentésben érintett 

személy a bejelentéssel kapcsolatos álláspontját akár jogi képviselője útján is kifejtse, 

és azt bizonyítékokkal támassza alá. A bejelentésben érintett személy tájékoztatására 

kivételesen, indokolt esetben később is sor kerülhet, ha az azonnali tájékoztatás 

meghiúsítaná a bejelentés kivizsgálását. 

A bejelentésben foglaltakat a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, 

legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított harminc napon belül kell kivizsgálni, 

amely határidőtől - név nélküli vagy azonosíthatatlan bejelentő által megtett bejelentés 

kivételével - csak különösen indokolt esetben, a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett 

lehet eltérni. A vizsgálat időtartama a három hónapot nem haladhatja meg. 

Ha a bejelentésben foglalt magatartás miatt a vizsgálat alapján büntetőeljárás 

kezdeményezése indokolt, akkor a Társaság intézkedik a feljelentés megtételéről. 

Ha a bejelentésben foglalt magatartás a vizsgálat alapján nem bűncselekmény, de sérti 

a Társaság által meghatározott magatartási szabályokat, a munkáltató a munkaviszonyra 

vonatkozó szabályoknak megfelelően a munkavállalóval szemben munkáltatói 

intézkedést alkalmazhat. 



Ha a vizsgálat alapján a bejelentés nem megalapozott vagy további intézkedés megtétele 

nem szükséges, a bejelentésre vonatkozó adatokat a vizsgálat befejezését követő 60 

napon belül a Társaság törli. 

 

 

Ritecz György 

     megfelelési tanácsadó 

 

 

 


