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NYÍRVIDÉK KÉPZŐ KÖZPONT NONPROFIT KFT.
TÁJÉKOZTATÓ
BEJELENTŐVÉDELMI RENDSZERRŐL

A bejelentő rendszer kialakításának és működtetésének célja: segít feltárni a törvénytelen, etikátlan
vagy nem megfelelő viselkedést olyan esetekben, amikor a szokásos kommunikációs csatornákon az
nem, vagy csak nehezen működne.
A bejelentővédelem intézményének lényege, hogy megfelelő védelmet nyújtson azok számára, akik
felhívják a figyelmet a Társaság működése során tapasztalt visszaélésekre, hiányosságokra. A
bejelentőt nem érheti hátrány a bejelentés megtétele miatt.
Bejelentések típusai:
- közérdekű bejelentés
- panasz
- szervezeti integritást sértő esemény
Bejelentés tárgya lehet:
- munkáltatói visszaélés
- összeférhetetlenség fennállása
- etikai vétség
- tiltott ajándék elfogadása
- adatvédelmi incidens
A bejelentésekkel kapcsolatos szabályokat (eljárást, kivizsgálást, szankciókat, nyilvántartást,
személyes adatok kezelését) a bejelentés típusa és tárgya szerinti külön eljárásrend rögzíti.
 Közérdekű bejelentések és panaszok kezelésének eljárásrendje
 szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje
 belső panaszokat kezelő eljárások rendje (munkáltatói visszaélés-bejelentő rendszer)
 etikai és magatartási szabályzat
 összeférhetetlenségi szabályzat
 ajándék elfogadásának szabályzata
 adatvédelmi incidenskezelési szabályzat
A bejelentések megtételének
módja: szóban (személyesen vagy telefonon),
írásban (postai úton vagy elektronikusan email-ben)
elérhetőségek
személyesen: 4400 Nyíregyháza, Báthori u.20. szám alatti irodában
telefonon:
+36 42 507 238
- Kőhegyi Edit Zsuzsanna - ügyvezető
- Kovácsné Kulcsár Mónika - integritás felelős
adatkezeléssel kapcsolatos panaszok esetén:
+36 70 677 70 46 Béres Edina - adatvédelmi tisztviselő
email cím: nyirvidek@nyvkk.hu
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Fogalmak
Közérdekű bejelentés: olyan körülményre hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása vagy
megszüntetése a közösség vagy az egész társadalom érdekét szolgálja. A közérdekű bejelentés
javaslatot is tartalmazhat.
Panasz: olyan kérelem, amely egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul, és elintézése
nem tartozik más – így különösen bírósági, közigazgatási – eljárás hatálya alá. A panasz javaslatot is
tartalmazhat.
Szervezeti integritást sértő esemény: minden olyan esemény, amely a szervezetre vonatkozó
szabályoktól, valamint a jogszabályi keretek között a költségvetési szerv vezetője és az irányító
szerv által meghatározott szervezeti célkitűzéseknek, értékeknek és elveknek megfelelő
működéstől eltér.
A szabálytalanság vagy szervezeti integritást sértő esemény olyan szándékos vagy gondatlan
tevékenység, illetve mulasztás, amely valamely írott vagy íratlan szabályt (törvény, rendelet, belső
rendelkezés, belső szabályzat stb.) sért, illetve, amely az államháztartás működési rendjét, a
költségvetést, ill. vagyongazdálkodást, a szabályszerű feladatellátást sérti vagy veszélyezteti.
A panasz vagy a közérdekű bejelentés alapján – ha alaposnak bizonyul – gondoskodni kell:
- a jogszerű vagy a közérdeknek megfelelő állapot helyreállításáról, illetve
az egyébként szükséges intézkedések megtételéről,

-

a feltárt hibák okainak megszüntetéséről,

-

az okozott sérelem orvoslásáról és

-

indokolt esetben a felelősségre vonás kezdeményezéséről.

BEJELENTÉS KEZELÉSÉNEK FOLYAMATA

Bejelentés beérkezése

bejelentés kivizsgálása

vizsgálat lefolytatása vagy

továbbítása

vagy

mellőzése

vagy

elutasítása

bejelentő értesítése
kivizsgálás eredményéről

továbbításról

mellőzésről

elutasításról

bejelentés eljárásrend szerinti kezelése, nyilvántartás vezetése

következmények, intézkedések: feltárt hibák megszüntetése, okozott sérelem orvoslása, jogszerű
állapot helyreállítása, indokolt esetben felelősségre vonás
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Bejelentő védelem: A panaszost vagy a közérdekű bejelentőt nem érheti hátrány a panasz vagy a
közérdekű bejelentés megtétele miatt.
A panaszos vagy a közérdekű bejelentő személyes adatai csak a panasz vagy a közérdekű bejelentés
alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv részére adhatóak át, ha e
szerv annak kezelésére törvény alapján jogosult, vagy az adatai továbbításához a panaszos vagy a
közérdekű bejelentő egyértelműen hozzájárult. A panaszos és a közérdekű bejelentő személyes
adatai egyértelmű hozzájárulása nélkül nem hozhatóak nyilvánosságra.
Ha nyilvánvalóvá válik, hogy a panaszos vagy a közérdekű bejelentő rosszhiszeműen, döntő
jelentőségű valótlan információt közölt, és ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére
utaló körülmény merül fel, személyes adatait az eljárás lefolytatására jogosult szerv vagy személy
részére át kell adni. Amennyiben alappal valószínűsíthető, hogy másnak jogellenes kárt vagy egyéb
jogsérelmet okozott, személyes adatait az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult
szervnek vagy személynek kérelmére át kell adni.
A NYÍRVIDÉK Képző Központ Nonprofit Kft. belső szabályzatait a panaszokról és a közérdekű
bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény előírásaival összhangban határozta meg:
1. A panasz és a közérdekű bejelentés
1. § (1) Az állami szervek és a helyi önkormányzati szervek a panaszokat és a közérdekű
bejelentéseket e törvény szerint kötelesek elintézni.
(2) A panasz olyan kérelem, amely egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul, és
elintézése nem tartozik más - így különösen bírósági, közigazgatási - eljárás hatálya alá. A panasz
javaslatot is tartalmazhat.
(3) A közérdekű bejelentés olyan körülményre hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása vagy
megszüntetése a közösség vagy az egész társadalom érdekét szolgálja. A közérdekű bejelentés
javaslatot is tartalmazhat.
(4) Panasszal és közérdekű bejelentéssel bárki fordulhat a panasszal vagy a közérdekű bejelentéssel
összefüggő tárgykörben eljárásra jogosult szervhez (a továbbiakban: eljárásra jogosult szerv). A
szóbeli közérdekű bejelentést az eljárásra jogosult szerv írásba foglalja és a közérdekű bejelentő
számára másodpéldányban átadja.
(5) Ha a panaszt vagy a közérdekű bejelentést nem az eljárásra jogosult szervhez tették meg, a
panaszt vagy a közérdekű bejelentést a beérkezésétől számított nyolc napon belül az eljárásra
jogosult szervhez át kell tenni. Az áttételről a panaszost vagy a közérdekű bejelentőt az áttétellel
egyidejűleg értesíteni kell. Ha a közérdekű bejelentés jogszabály megalkotására vagy módosítására
irányuló javaslatot tartalmaz, azt a jogalkotói hatáskörrel rendelkező személynek vagy szervnek is
meg kell küldeni.
2. § (1) A panaszt és a közérdekű bejelentést - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az eljárásra
jogosult szervhez történő beérkezésétől számított harminc napon belül kell elbírálni.
(2) * Ha az elbírálást megalapozó vizsgálat előreláthatólag harminc napnál hosszabb ideig tart, erről a
panaszost vagy a közérdekű bejelentőt - az elintézés várható időpontjának és a vizsgálat
meghosszabbodása indokainak egyidejű közlésével - tájékoztatni kell.
(3) Az eljárásra jogosult szerv a panaszost vagy a közérdekű bejelentőt meghallgatja, ha azt a panasz
vagy a közérdekű bejelentés tartalma szükségessé teszi.
(4) * Az eljárásra jogosult szerv a panasz vagy a közérdekű bejelentés elintézésekor - a minősített
adat, illetve törvény alapján üzleti, gazdasági vagy egyéb titoknak minősülő adat kivételével - a
megtett intézkedésről vagy annak mellőzéséről - az indokok megjelölésével - a panaszost vagy a
közérdekű bejelentőt haladéktalanul értesíti.
(5) Az írásbeli értesítés mellőzhető, ha a panasz vagy a közérdekű bejelentés elintézéséről a
panaszost vagy közérdekű bejelentőt szóban tájékoztatták, aki a tájékoztatást tudomásul vette.
(6)-(7) *
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2/A. § * (1) A korábbival azonos tartalmú, ugyanazon panaszos vagy közérdekű bejelentő által tett
ismételt panasz vagy közérdekű bejelentés vizsgálata mellőzhető.
(2) A panasz vizsgálata mellőzhető az (1) bekezdésben meghatározott eseteken kívül akkor is, ha a
panaszos a sérelmezett tevékenységről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított hat
hónap után terjesztette elő panaszát. A sérelmezett tevékenység vagy mulasztás bekövetkeztétől
számított egy éven túl előterjesztett panaszt érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani.
(3) Az azonosíthatatlan személy által tett panasz vagy közérdekű bejelentés vizsgálatát az eljárásra
jogosult szerv mellőzi.
(4) A (3) bekezdés alkalmazásától az eljárásra jogosult szerv eltekinthet és a panaszt vagy közérdekű
bejelentést megvizsgálja, ha a panasz vagy a közérdekű bejelentés alapjául súlyos jog- vagy
érdeksérelem szolgál.
3. § (1) A panasz vagy a közérdekű bejelentés alapján - ha alaposnak bizonyul - gondoskodni kell
a) a jogszerű vagy a közérdeknek megfelelő állapot helyreállításáról, illetve az egyébként szükséges
intézkedések megtételéről,
b) a feltárt hibák okainak megszüntetéséről,
c) az okozott sérelem orvoslásáról és
d) indokolt esetben a felelősségre vonás kezdeményezéséről.
(2) A panaszost vagy a közérdekű bejelentőt - a (4) bekezdésben foglaltak kivételével - nem érheti
hátrány a panasz vagy a közérdekű bejelentés megtétele miatt.
(3) A panaszos vagy a közérdekű bejelentő személyes adatai - a (4) bekezdésben foglaltak kivételével
- csak a panasz vagy a közérdekű bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására
hatáskörrel rendelkező szerv részére adhatóak át, ha e szerv annak kezelésére törvény alapján
jogosult, vagy az adatai továbbításához a panaszos vagy a közérdekű bejelentő egyértelműen
hozzájárult. A panaszos és a közérdekű bejelentő személyes adatai egyértelmű hozzájárulása nélkül
nem hozhatóak nyilvánosságra.
(3a) * Ha az eljárásra jogosult szerv számára nyilvánvalóvá válik, hogy a panaszos vagy a közérdekű
bejelentő rosszhiszeműen, döntő jelentőségű valótlan információt közölt, a panasz vagy a közérdekű
bejelentés elbírálását megalapozó vizsgálatot intézkedés mellőzésével befejezheti.
(4) Ha nyilvánvalóvá vált, hogy a panaszos vagy a közérdekű bejelentő rosszhiszeműen, döntő
jelentőségű valótlan információt közölt és
a) ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, személyes
adatait az eljárás lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére át kell adni,
b) alappal valószínűsíthető, hogy másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, személyes
adatait az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szervnek vagy személynek
kérelmére át kell adni.
2. A közérdekű bejelentések védett elektronikus rendszere
4. § (1) A közérdekű bejelentést a közérdekű bejelentések védett elektronikus rendszerében (a
továbbiakban: elektronikus rendszer) is meg lehet tenni. A közérdekű bejelentések megtételére és
nyilvántartására szolgáló elektronikus rendszer üzemeltetéséről az alapvető jogok biztosa
gondoskodik.
(2) Az elektronikus rendszerben kezelt személyes adatokat kizárólag a közérdekű bejelentés
kivizsgálása, valamint a közérdekű bejelentővel való kapcsolattartás céljából lehet kezelni.
(3) Az elektronikus rendszerben kezelt személyes adatok továbbítására - ha ez az alcím eltérően nem
rendelkezik - a 3. § (3) és (4) bekezdését kell alkalmazni.
(4) Az elektronikus rendszerben a közérdekű bejelentő azonosításához a nevét és lakcímét kell
tárolni.
5. § (1) * Az elektronikus rendszer a beérkezett közérdekű bejelentést - ha a közérdekű bejelentő a 4.
§ (4) bekezdése szerinti adatait rendelkezésre bocsátja - automatikusan egyedi azonosító számmal
látja el.
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(2) Az elektronikus rendszeren keresztül benyújtott közérdekű bejelentés rövid, személyes és egyedi
intézményi adatok nélküli tartalmi kivonatát és elintézésének állását az egyedi azonosító szám
alapján az alapvető jogok biztosa az interneten mindenki számára hozzáférhetővé teszi.
Az ügy lezárását követően a közérdekű bejelentésben érintett és - ha az nem ugyanaz - az eljárásra
jogosult szerv elnevezését is hozzáférhetővé kell tenni.
(3) Az elektronikus rendszert úgy kell kialakítani, hogy az egyedi azonosító szám és a közérdekű
bejelentő által megadott jelszó alapján a közérdekű bejelentővel való kapcsolattartás biztosítható
legyen.
(4) Az elektronikus rendszert úgy kell kialakítani, hogy a közérdekű bejelentő számára biztosítsa a
közérdekű bejelentés teljes tartalmának nyomtathatóságát és elektronikus formában történő
rögzítését.
6. § (1) A közérdekű bejelentő az elektronikus rendszer útján az alapvető jogok biztosánál tett
közérdekű bejelentése során kérheti, hogy személyes adatai kizárólag az alapvető jogok biztosa és
hivatala számára legyen hozzáférhető.
(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben az alapvető jogok biztosa a közérdekű bejelentést kivonatolja
annak érdekében, hogy az a közérdekű bejelentő azonosítását lehetővé tevő adatot ne tartalmazzon.
7. § Az elektronikus rendszerbe érkező közérdekű bejelentést - a 6. § (1) bekezdése szerinti esetben
annak kivonatát - továbbítani kell az eljárásra jogosult szerv számára.
8. § Az eljárásra jogosult szerv az 1. alcímben meghatározottak szerint köteles a közérdekű
bejelentést intézni azzal az eltéréssel, hogy
a) * az eljárásra jogosult szerv az intézkedéseiről szóló tájékoztatást - ennek keretében a közérdekű
bejelentés vizsgálatának a 2/A. § alapján történő mellőzéséről szóló tájékoztatást is - az elektronikus
rendszerben rögzíti,
b) a 6. § (1) bekezdése szerinti esetben
ba) a közérdekű bejelentő meghallgatására és szóbeli tájékoztatására nem kerülhet sor,
bb) a közérdekű bejelentés vizsgálatát nem lehet mellőzni azért, mert a közérdekű bejelentő az
eljárásra jogosult szerv számára nem azonosítható,
bc) a közérdekű bejelentővel való kapcsolattartás kizárólag az elektronikus rendszer útján történhet,
bd) az eljárásra jogosult szerv az alapvető jogok biztosának hivatalán keresztül kapcsolatba léphet a
közérdekű bejelentővel, és kezdeményezheti a közérdekű bejelentő személyazonosságának felfedése
nélküli kapcsolattartást a közérdekű bejelentővel.
9. § * Ha a közérdekű bejelentés természetes személyre vonatkozik, az e természetes személyt
megillető, a személyes adatairól való tájékoztatáshoz való joga gyakorlása során a közérdekű
bejelentő személyes adatai nem tehetők megismerhetővé a tájékoztatást kérő személy számára.
10. § Az elektronikus rendszerben a közérdekű bejelentéssel, az az alapján folytatott vizsgálattal és a
megtett intézkedésekkel kapcsolatos adatokat az utolsó vizsgálati cselekmény vagy intézkedés
befejezésétől számított öt évig meg kell őrizni, azt követően törölni kell.
3. A közérdekű bejelentők védelme
11. § Minden, a közérdekű bejelentő számára hátrányos intézkedés, amelyre a közérdekű bejelentés
miatt kerül sor - a 3. § (4) bekezdésében foglalt intézkedések kivételével - jogellenesnek minősül
akkor is, ha egyébként jogszerű lenne.
12. § (1) Veszélyeztetett közérdekű bejelentőnek minősül - a 3. § (4) bekezdése szerinti eset
kivételével - az a közérdekű bejelentő, aki tekintetében valószínűsíthető, hogy életkörülményeit
súlyosan veszélyeztethetik az általa tett közérdekű bejelentés miatt őt - a 3. § (4) bekezdése szerinti
eset kivételével - fenyegető hátrányok.
(2) A természetes személy közérdekű bejelentő, ha veszélyeztetettsége valószínűsíthető,
jogszabályban meghatározott bejelentővédelmi támogatásokra jogosult.
(3) Az állam a közérdekű bejelentő részére a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvényben
meghatározott támogatásokat biztosítja az ott meghatározott feltételek szerint.
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4. A munkáltatói visszaélés-bejelentési rendszer
13. § A munkáltató, valamint annak gazdasági társasági formában működő tulajdonosa (a
továbbiakban
együtt:
foglalkoztatói
szervezet)
a
munkáltató
munkavállalóira
a
munkatörvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 9. § (2) bekezdésében meghatározott feltételekkel
a közérdeket vagy nyomós magánérdeket védő magatartási szabályokat állapíthat meg, amelyet a
munkáltató a kapcsolódó eljárás leírásával együtt bárki számára elérhető módon köteles
nyilvánosságra hozni.
14. § * (1) A foglalkoztatói szervezet - jogszerű és prudens működése érdekében - a jogszabályok,
valamint a 13. § szerinti magatartási szabályok megsértésének bejelentésére visszaélés-bejelentési
rendszert (a továbbiakban: bejelentési rendszer) hozhat létre, amelynek keretei között a munkáltató
munkavállalói, valamint a foglalkoztatói szervezettel szerződéses viszonyban álló, vagy olyan
személyek tehetnek bejelentést, akiknek a bejelentés megtételéhez vagy a bejelentés tárgyát képező
magatartás orvoslásához vagy megszüntetéséhez méltányolható jogos érdekük fűződik (a
továbbiakban: bejelentő).
(2) A bejelentési rendszer működésére, valamint a bejelentéssel kapcsolatos eljárásra vonatkozóan a
foglalkoztatói szervezet honlapján magyar nyelvű, részletes tájékoztatást tesz közzé.
(3) A foglalkoztatói szervezet a bejelentési rendszer keretei között
a) a bejelentőnek és
b) annak a személynek,
ba) akinek a magatartása vagy mulasztása a bejelentésre okot adott, vagy
bb) aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet [a továbbiakban
a ba) és bb) alpont együtt: a bejelentésben érintett személy]
a bejelentés kivizsgálásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatait - ideértve a különleges
adatokat és a bűnügyi személyes adatokat is - kizárólag a bejelentés kivizsgálása és a bejelentés
tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése céljából kezelheti és a bejelentővédelmi
ügyvéd, illetve a bejelentés kivizsgálásában közreműködő külső szervezet részére továbbíthatja.
(4) A bejelentési rendszer keretei között kezelt adatok közül haladéktalanul törölni kell a (3) bekezdés
hatálya alá nem tartozó személyes adatokat.
(5) A bejelentési rendszer keretei között kezelt személyes adatok kezelésére a 3. § (3) bekezdésében
és - a bejelentőre vonatkozó adatok tekintetében - a 3. § (4) bekezdésében foglaltakat kell
alkalmazni.
(6) 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. A bejelentő figyelmét fel kell hívni 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 kezelik.
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