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1. Szabilyzat celja 

A szabalyzat celja, hogy 

a kortulajdonban allo gazdasagi tarsasagok takarekosabb mukodeserol szOlO 2009. evi 
CXXII. torveny es a kOztulajdonban allO gazdasagi tamasagok belso kontrollrendszerer61 
szolo 339/2019. (XII. 23.) Kormanyrendelet (tovabbiakban: Gtbkr.), valamint a 
panaszokrol es a kozerdekil bejelentesekrol sz(516 2013. evi CLXV. torveny (Pkbt.) 
eloirasai alapjan, figyelembevetelevel meghatarozza a bejelentesi rendszer 
(tovabbiakban: Bejelentovedelmi rendszer) miikodtetesenek kovetelmenyeit es 
eljarasrendjet, 

- szabalyozott modon lehetove tegye a szervezeti integritast serto esemenyek, megfelelesi 
kockazatok, a jogszabalyok, valamint az etikai szabalyok megsertesenek bejelenteset es 
a jogszaba1yi eloirasokkal osszhangban allo kezeleset, 

- meghatarozza a bejelentesek fogadasanak, kivizsgalasanak modszertanat, 
- garanciat nyajtson a bejelentok vedelmere es megakaddlyozza a bejelentokkel szembeni 

esetleges megtorlasokat, 
meghatarozza a belso visszaelesek bejelentesi rendszerenek, a kivizsgalasi folyamatnak 
a keretet, amely elosegiti a bizalomra es tisztesseges magatartisra epi116 vallalati kult-dra 
erositeset, valamint a Tarsasag jo himevenek megorzeset. 

2. Szabalyzat hatalya 

A szabalyzat szemelyi hatalya a foglalkortatas modjatol ftiggetlentil kiterjed a Ursa* 
alkalmazasaban allo valamennyi munkavallalora, es a Tarsasaggal gazdasagi, vagy egyeb 
szerzodeses jogviszonyba keriilo szervezetek/tarsasagok erintett munkatarsaira, tovabba olyan 
szemelyekre, akiknek a bejelentes megtetelehez vagy a bejelentes targyat kepez6 
magatartas/esemeny orvoslasahoz vagy megsziintetesehez meltanyolhato jogos &deka fiizodik 
(a tovabbiakban: bejelent6). 

A szabalyzat targyi hatalya kiterjed a bejelentovedelmi rendszer kereteben erkezo, a Tarsasag 
szabilyozastol elter6 miikOdeset, tevekenysegeit es/vagy az azokban resztvevo szemelyek 
szabalytalan, etikatlan magatartasat jelz6 bejelentesekre. 

3. Eloirasok 

3.1. A szabalyzat tartalmat meghatarozo jogszabalyok es kapcsolOdo belso 
szabalyzatok: 

Jovzabalyok:  
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> a kortulajdonban alto gazdasagi tarsasagok takarekosabb miikodeser61 szolo 2009. evi 
CXXII. torveny, 

> a kortulajdonban allo gazdasagi tarsasagok belsti kontrollrendszererol szolo 339/2019. 
(XII. 23.) Kormanyrendelet, 

> a panaszokrol es a kOzerdekii bejelentesekrol szolo 2013. evi CLXV. torveny, 
> az informacios onrendelkezesi jogai' es az informaciOszabadsagrol szolo 2011. evi 

CXII. torveny (Info tv.), 
> az Europai Parlament es a Tandcs (EU) 2016/679 rendelete (GDPR), 
> 2012. evi I. torveny a Munka Torvenykonyverol (Mt.). 

Belso szabalyzatok, utasitcrsok:  

> Szervezeti es Miikodesi Szabalyzat (SZMSZ), 
> Szervezeti integritast serto cselekmenyekrol szolo szabalyzat, 
> Integralt kockazatkezelesi szabalyzat, 
> Fegyelmi szabalyzat, 
> Az adatvedelmi, adatkezelesi es adatbiztonsagi szabalyzat. 

3.2. Reszletes rendelkezesek 

3.2.1. Bejelentiivedelmi rendszer kialakitasa es mfilaidtetese 

Bejelentovedelmi rendszer kialakitasa 

3.2.1.1. A bejelentovedelmi rendszer lenyege, hogy lehetove tegye a Tarsasag munkavallalOi, 
iizleti partnerei, szolgaltatasait igenybevevo tigyfelei, es a Tarsasag tevekenysege Altai tovabbi 
erintettek szamara, hogy az altaluk eszlelt (\Telt vagy valOs) szervezeti integritast serto 
esemenyekkel, a jogszabalyoldcal, valamint az etikai szabalyok megsertesevel kapcsolatban - 
neviiket vallalva, vagy nevtelensegiiket fenntartva - bejelenteseket, panaszokat, kifogasokat, 
javaslatokat tehessenek. 

3.2.1.2. A bejelentovedelmi rendszer kialakitasat, miikOdteteset a megfelelesi tanacsado 
vegzi. 

3.2.1.3. A Tarsasag a Gtbkr. 7. § (2) bekezdese alapjan a szervezeti integritast serto esemenyek 
es panaszok bejelentese, kezelese erdekeben bejelentorendszert alakit ki, melynek 
kialakitasakor figyelembe vette a Gtbkr. 10. § (1) g) pontjaban, es a Pkbt. 13.-18.§ -ban 
elOirtakat, valamint az Info tv.-ben, a GDPR-ban es a szakmai eloirasokat tartalmazo 
jogszabalyokban megfogalmazott kovetelmenyeket. 

3.2.1.4. A bejelentovedelmi rendszer kialakitasa biztositja, hogy a neva vallal() bejelento 
szemelyet a bejelentest lcivizsgalOkon kival mas ne ismerhesse meg. A bejelentest kivizsgalok 
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a bejelentes tartalmara es a bejelentesben erintett szemelyekre vonatkozo informaciokat 
kotelesek titokban tartani, es azokat - a bejelentesben erintett szernely tajekortatasa 
kivetelevel - nem oszthatjak meg a Ursa* egyetlen mas teriileti egysegevel vagy 
munkatarsaval sem. Az eloirasok betartasa biztositja, hogy a bejelent8 es a bejelentesben 
erintett szemely is megfelelo vedelemben reszestiljon. 

3.2.1.5. A bejelentovedelmi rendszer kialakftasakor biztositani kell, hogy 

• annak fontossaga, tisztesseges es partatlan mtikodese melletti elkotelezettseget a vezetes 
kinyilvanitsa, 

• az deft eredmenyeket, a hozott intezkedesek pozitiv hatasait folyamatosan 
nepszeriisitse a belso kommunikacios csatomakon, 

• a bejelentovedelmi rendszer mtikodesenek szabalyait a munkatarsakkal megismertesse, 
elfogadtassa, es kepzesek, tovabbkepzesek kereteben nyiljtott ismeretekkel a rendszer 
hatekonysagat novelje. 

3.2.1.6. Figyelemmel kell lenni arra is, hogy a nevtelen bejelentes Icivizsgalasa a Pkbt. 16.§ 
(ib) a) pontja alapjan mellozheto, de a Ursa* a bejelentes tartalmanak ertekeleset kovethen 
donthet annak kivizsgalasarol, amennyiben annak alapjaul siilyos jog- vagy erdekserelem 
szolgal. 

3.2.1.7. Kfflonos figyelmet forclit a Tarsasag azokra a bejelentesekre, amelyek a korabban 
bejelentest tevoldcel szembeni megtorlasrol szOlnak, mert a bejelentOt a megtett bejelentesevel 
osszefaggesben — a rosszhiszemiiseg bizonyitottsaganak kivetelevel — semmifele hatrany, 
megtorlas nem &heti. 

3.2.2. A bejelentovedelmi rendszer miikiidtetesenek folyamata 

3.2.2.1 A bejelentovedelmi rendszer miikodesere, valamint a bejelentessel kapcsolatos 
eljarasra vonatkozoan a Ursa* a honlapjan a jelen szabalyzat teijes szOveget kozzeteszi. 

3.2.3. A bejelentes modja 

A bejelentest, jelen szabalyzat 1. szamil mellekletet kepez8 nyomtatvany kitoltesevel 
elektronikus futon az info@mirehu.hu  e-mail cimre, vagy postai iiton a Ursa* levelezesi 
cimere (3501 Miskolc, Pf.: 509.) lehet megkiildeni. 

A bejelento rendszer Altai kinalt lehetoseg nem korlatozza a munkavallaloknak azt a jogat, 
hogy a bejelentest felettesilk reszere tegyek meg. Ebben az esetben a bejelentes kezelese es 
kivizsgalasa soran a Ursa* Szervezeti integritast serto cselekmenyek kezelesenek rendjerol 
szolo szabalyzataban foglaltak szerint kell eljarni. 
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3.2.4. Rosszhiszemii, valetlan bejelentes 

A nyilvanvaloan rosszhiszemii, szandekosan vahitlan tartalommal tett bejelentes eseten a 
bejelentes kivizsgaloja merlegelheti munkaltatesi intezkedes, illetve polgari jogi vagy 
buntetojogi eljard.s kezdemenyezeset a rosszhiszemil bejelentovel szemben. 

A bejelentes megtetelekor a bejelentonek nyilatkoznia kell arrol, hogy a bejelentest 
johiszemtien teszi olyan korillmenyekrol, amelyekrol tudomasa van, vagy keno alappal 
feltetelezi, hogy azok valosak. Ammenyiben a bejelentes ezen nyilatkozatot nem tartalmazza, 
a vizsgalat csak ennek potlasat kovethen kezdodhet meg. 

3.2.5. Adatkezelks 

A bejelentes soran az alabbi fobb informaciok megadasa sztikseges: 

- a bejelento egyes szemelyes adatai (neve, lakcime), jogi szemely eseten annak szekhelye 
es a bejelentest tevo torvenyes kepviselojenek neve (anonim bejelentes eseten ezen adatok 
megaddsa nem szukseges); 
- a bejelentesben erintett, magatartasaban kifogasolt szemely(ek) neve; 
- az eset reszletes leirasa; es 
- az eset kapcsan felmerult valamennyi lenyeges informacio. 

A bejelento csatolhat bizonyitO erejii dokumentumokat is, amelyek tovabbi tampontokat 
nyiljthatnak a vizsgalat soran. A megadott adatokat minden esetben szigoruan bizalmasan, a 
vonatkozo adatvedelmi jogszabalyokkal osszhangban kell kezelni. 

3.2.6. Informaciok bizalmas kezelese 

A bejelentest vizsgalo megfelelesi tanacsado a vizsgalat lezarasaig vagy a vizsgalat 
eredmenyekeppen torten formalis felelOssegre vonas kezdemenyezeseig a bejelentes 
tartalmara es a bejelentesben erintett szemelyekre vonatkozo informacietkat koteles titokban 
tartani, es azokat — a bejelentesben erintett szemely tajekortatasa kivetelevel — nem oszthatja 
meg a Tarsasag egyetlen mas teriileti egysegevel vagy munkatarsaval sem, kizarolag a 
Tarsasag tigyvezetojevel. 

Ha a vizsgalat alapjan intezkedes megtetelere kerill sor, a bejelentesre vonatkozo adatokat a 
bejelentesi rendszer keretei k6z6tt legfeljebb a bejelentes alapjan inditott eljarasok jogeros 
lezarasaig lehet kezelni. 



M  MiReHu 

MISKOLCI REGIONALIS HULLADEKGAZDALKODASI 
NONPROFIT KFT. 

A megfelelesi tanacsado fogadja, dokumentalja a bejelenteseket es milkodteti a 
bejelentovedelmi rendszert. 

A bejelentes telly& es rovid tartalmat a megfelelesi tanacsado rogziti, a bejelenteselcral es 
azok utokoveteserol — az adatvedelmi szabalyok magatartasa mellett — nyilvantartast vezet. A 
bejelento szemelyes adatait elktilOnitetten, mas szamara nem hozzaferhet6 modon tartja 
nyilvan. 

3.2.7.Tajekortatasi kotelezettseg 

A bejelentesben erintett szemelyt a vizsgalat megkezdesekor reszletesen tajokortatni kell a 
bejelentesrol, a szemelyes adatai vedelmevel kapcsolatban of megilleto jogairol, valamint az 
adatai kezelesere vonatkozo szabalyokrol. A bejelentot tajekortatni kell tovabba a 
rosszhiszemii bejelentes kovetkezmenyeirol, a kivizsgalasra iranyado eljarasi szabalyokrol, 
valamint szemelyazonossaganak bizalmas kezeleserol. A tisztesseges eljaras 
kovetelmenyenek megfeleloen biztositani kell, hogy a bejelentesben erintett szemely a 
bejelentessel kapcsolatos allaspontjat akar jogi kepviseloje iitjan kifejtse, es azt 
bizonyitekokkal alatamassza. A bejelentesben erintett szemely tajekortatasara kivetelesen 
indokolt esetben kesobb is sor kertilhet, ha az azonnali tajekortatas meghiusitand a bejelentes 
megfelelo kivizsgalasat. 

A megfelelesi tanacsado a bejelentest jelen szabalyzatban meghatarozott eljarasrendben 
kivizsgalja es a bejelentot a vizsgalat eredmenyeral, valamint a megtett intezkedesekrol 
taj ekortatj a. 

3.2.8. A bejelentes vizsgalatat vegzo szemely es mas kijelolt szemely bevonasa 

A bejelentes vizsgalatat a Tarsasagon belul foszabaly szerint a megfelelesi tanacsado vegzi 
azzal, hogy a megfelelesi tanacsado akadalyortatasa eseten a Tarsasag tigyvezetoje jogosult 
adott ugyben mas szemelyt is kijelolni. 

3.2.9. A bejelentes kivizsgalasa 

3.2.9.1.Vizsgalat elrendelese 

A megfelelesi tanacsado elozetes folyamatertekel6s alapjan ertekeli a bejelentest. 

A megfeleldsi tanacsado merlegelheti — es a merlegeles eredmenyekent a Tarsasag 
tigyvezetojenek elozetes jovahagyasaval mellozheti — vizsgalat inditasat az alabbi esetekben: 

• a bejelento a bejelentest szemelyazonossaganak felfedese nelkill tette meg, kiveve, ha 
annak alapjaul stilyos jog-. vagy erdekserelem szolgal; 

ISO 9001:2015 
ISO 14001:2015 
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Reg. minx 
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115 602 0038 Rendszertanusito 

  

6 



TAM 
Rendszertaraisito 

ISO 9001:201S 
ISO 140012015 

Ervenyesseg. 
2021.04.12. 

Reg. seem: 
114 601 0066 
115 602 0038 

MiReHu 

MISKOLCI REGIONALIS HULLADEKGAZDALKODASI 
NONPROFIT KFT, 

• a bejelentes ugyanazon bejelento Altai tett ismetelt, a korabbi bejelentessel azonos 
tartalmu bejelentes; 

• a serelmezett tevekenysegrol vagy mulasztasrol valo tudomasszerzestol szanntott hat 
honap eltelte utan tett bejelentes; 

• a kozerdek vagy a nyomos maganerdek serelme a bejelentesben erintett szemely 
jogainak korlatozasaval nem all aranyban. 

3.2.9.2.0sszeferhetetlenseg 

Nem vehet reszt a bejelentes kivizsgalasban es a dOnteshozatalban a bejelento, a bejelentesben 
erintett barmely szemely, es olyan szemely, alcitol az tigy elfogulatlan megitelese egyeb okbol 
nem varhato. 

Ha a panasz erinti a megfelelesi tanacsadot, az iigy elfogulatlan megitelese celjabol a 
megfelelesi tanacsado koteles atadni a bej elentett tigyet az operativ igazgato reszere. 

3.2.9.3.A bejelentes vizsgalatahoz kapcsolodo jogok es kotelezettsegek 

Sztikseg eseten a megfelelesi tanacsado delegalhat a bejelentes vizsgalatahoz kapcsolodo, 
elozetesen meghatarozott reszfeladatokat az adott temaban erintett egyeb tertilet vezetoj ehez. 

Amennyiben a bejelentes alapjan hatOsagi eljaras kezdemenyezesenek van helye, a 
megfelelesi tanacsadO megteszi az ehhez sztikseges lepeseket. 

Amennyiben a vizsgalat alapjan hatosagi eljaras meginditasarol kell intezkedni, akkor a 
bejelentesre vonatkozo adatokat legfeljebb a bejelentes alapjan inditott eljarasok jogeros 
lezarasaig lehet kezelni. 

A megfelelesi tanacsado jelentesben osszegzi a megallapitasait, es javaslatot fogalmaz meg a 
szankciokra, sztikseg eseten az ellenetrzesi folyamatba epitett tovabbi kontrollpontok 
kialakitasara, az intezkedesek megteteleert es a cselekvesi tery ellenorzeseert felelos vezeto 
szemelyere vonatkozoan. 

A vizsgalat lezarultaval a bejelento hivatalos levelben ertesitesre kerill. A megfelelesi 
tanacsado nem adhat tajekortatast a tan& vagy a bejelentesben erintett szemely 
szemelyazonossagarol, tanfivallornasuk vagy az tigyben felhasznalt dokumentumok konkret 
tartalmarol, illetve =61, hogy joghatra.ny alkalmazasara sor kerult-e. 

3.2.9.4. A kivizsgalasra rendelkezesre allo hatarido 

A bejelentes kivizsgalasara a bejelentes beerkezeset61 szamitott 30 nap all rendelkezesre, 
amely hataridotO1 csak ktiltinOsen indokolt esetben lehet elterni, a bejelento egyidejii 
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tajekortatasa mellett. A kivizsgalas idotartama ebben az esetben sem haladhatj a meg a 3 
hOnapot. 

3.2.9.5. A vizsgalat lezarasa es jogkovetkezmenyek 

A vizsgalat lefolytatasat kovettien, a vizsgalati jelentesben foglaltak alapjan donteshozata1ra 
— a munkaviszonyra vonatkozo szabalyoknak megfeleloen — a Tarsasag mindenkori 
ilgyvezetoje, mint a munkaltatOi jogok gyakorloj a jogosult. 

Az tigyvezeto a donteshozatalt koveti5 5 munkanapon beltil tajekortatja a bejelentesben 
erintett munkavallalokat. 

Amennyiben a bejelentesben foglalt magatartas miatt a vizsgalat alapjan btintet6eljards 
kezdemenyezese indokolt, akkor a Tarsasag iigyvezetojenek intezkedni kell a feljelentes 
megtetelerol. 

Amennyiben a bejelentesben foglalt magatartas miatt a vizsgalat alapjan fegyelmi eljaras 
meginditasa indokolt, akkor a Tana* tigyvezetoje koteles intezkedni az eljaras meginditasa 
tekinteteben. 

Amennyiben a vizsgalat alapjan a bejelentes nem megalapozott vagy tovabbi intezkedes 
megtetele nem sztikseges, a bejelentesre vonatkozo adatokat a vizsgalat befejezeset koveto 60 
napon beliil torolni kell. 

A vizsgalat eredmenyet kovetoen az elkovetett cselekmenyek sfilyatol fiiggoen a jogszabalyok 
es a fegyelmi szabalyzatban Altai eloirt kovetkezmenyekkel, sulyos esetben a munkaviszony 
megsztintetesevel szankcionalhatOk. 

Szervezeti integritast serto esemeny Tarsasagon beluli bejelentese vagy eszlelese eseten a 
bejelentes kivizsgalasara, annak eljarasrendjere a Ursa* Szervezeti integritist serto 
cselekmenyek kezelesenek rendjerol szolo szabalyzataban foglalt rendelkezesek az iranyadok. 

IV. Mellekletek 

- 1. szamii melleklet: Bejelentesi formanyomtatvany 
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1. szamn melleklet 

Bejelentesi formanyomtatvany 
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Kerjtik, hogy a bejelentesi formanyomtatvany kitolteset megelOzOen olvassa el a weboldalon talalhatO 
bejelentovedelmi rendszerrol szolo szabalyzatot! 

Kerjiik alahilzassal jelolje a megfelelot!  

➢ bejelentesemet NEV NELKUL kivanom megtenni 

➢ bejelentesemet NEVEMMEL, ADATAIM MEGADASAVAL egyat kivanom megtenni 

Bejelentii szemelye es elerhetosege 
Nev*: 

Jogi szemely eseten a torvenyes kepviselo neve*• 	  
Lakcim/szekhely* 	  
Ertesites, visszajelzes modja (level vagy email)*• 	  
Levelezesi cim (ha elter a lakcimt61/szekhely cimtol)* 	  
E-mail 	elm 	(Alcor 	kotelez6 	megadni, 	ha 	a 	visszajelzest 	e-mailben 
keri)* 	  

*kotelezoen kitoltendo mezok (kiveve NEV NELKULI, ANONIM bejelento) 

Mikor szerzett tudomast a bejelentes alapjat k'epezti visszaelesrol? (datum) 

• • • 

A bejelentes oka (kerjak x-el je101je, hogy velemenye szerint milyen tipusti visszailesrol szerzett 
tudomast!):  

❑ adatvedelmi szabalyok megsertese 
❑ ceges eszkozok nem megfele16, illetve pazar16 hasznalata 
❑ egyeb etikatlan magatartas a kollegakkal, a partnerekkel, vagy harmadik szemelyekkel 

szemben 
❑ egyeb szabalytalansag, amely a Tarsasag hirnevet karosithatja 
❑ hatranyos megkillonbortetes 
❑ korrupcio 
❑ osszeferhetetlenseg, erdekutkozes 
❑ penzmosas 
❑ a testi es psziches epseg vagy a maganszfera megsertese 
❑ szamviteli vagy konyvvizsgalati vetseg 
❑ vagyon elleni biincselekmeny 
❑ versenyellenes magatartas 
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MiReHu 

MISKOLC! REGIONALIS HULLADEKGAZDALKOOASI 
NONPROFIT KFT. 

TAM 
Rendszertanusito 

ISO 90012015 
ISO 14001:2015 

Ervengess4g. 
2021.04.12. 

Reg. szArn: 
114 601 0066 
115 602 0038 

❑ zaklatas 
❑ egyeb: 

A bejelentes tenyet alatamasztO mellekletek megjelolese, amennyiben vannak: 
(Pl.: tarn& vallomasa, targyi es okirati bizonyitekok, stb.) 

Csatolt, mellekelt dokumentumok (P1.: szamla, szerzo'cles, kep, stb.) 

Kotelezoen kitoltendo!  
A bejelentes tartalmanak reszletes leirasa: (A magatartasaban kifogasolt szetnelyek es szervezetek 
megjelolesevel) 
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TnM ISO 9001:2015 
ISO 14001:2015 

Erv4nyttSseg: 
2021.04.12. 

Reg. szárn: 
114 601 0066 
115 602 0038 

MiReHu 
Rendszertanusito 

MISKOLCI REGIONAL'S HULLADEKGAZOALKODASI 
NONPROFIT KFT. 

Egyeb megjegyzesek: 

❑ Nyilatkozom arrol, hogy a bejelentest johiszemtien, olyan kortilmenyekrol teszem, amelyekrol 
tudomasom van, vagy keno alappal feltetelezem, hogy azok valosak. Tudomassal birok arrol, 
hogy a nyilvanvaloan rosszhiszemil, szandekosan valotlan tartalommal tett bejelentes eseten a 
bejelentes kivizsgaloja merlegelheti munkaltatoi intezkedes, illetve polgari jogi vagy 
btintetojogi eljards kezdemenyezeset a rosszhiszemii bejelentovel szemben.* (ker.* x-el 
jelolje!)  

❑ Nyilatkozom arrol, hogy a MiReHu Nonprofit Kft. bejelentovedelmi rendszerere vonatkozo 
szabalyzatat, valamint az annak reszet kepezo adatkezelesi tajekortatast megismerten.* (Icerjak 
x-el jelolje!) 

❑ Kifejezetten hozzajdrulok szemelyes adataimnak az adatkezelesi tajekortato szerinti 
kezelesehez es tovabbitasahoz a Tarsasagnak a bejelentes kivizsgalasaba szaksegszeriien 
bevont resztvevo szakertoi, illetve a bejelentes alapjan esetlegesen kezdemenyezett Oaths 
lefolytatasara hataskOrrel es illetekesseggel rendelkez6 hat6sagok, valamint a Tarsasag 
kepviseletet ellato jogi kepviselo reszere.* (Icerjiik x-el je101je!) 

Kelt: 	 ., 20 	 ev 	hOnap 	.nap 

Alairas 
(kivive anonim bejelento) 
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