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I. ALTALANOS RESZ
I.

A szabtilyzat celja

1.1. A szabalyzat celja a MiReHu Nonprofit Kft. (a tovabbiakban: Tarsasag) tevekenysegevel
kapcsolatos panaszok es kozerdekii bejelentesek - a panaszokrol es a kozerdekii
bejelentesekrol szolo 2013. evi CLXV. torveny (a tovabbiakban: Pkbt.) foglaltak szerinti
— befogadasara, Idvizsgalasara vonatkoze szabalyok meghatarozasa, annak erdekeben,
hogy a kivizsgalas eredmenye, es az annak alapjan hozott intezkedesek indokoltak,
megalapozottak legyenek.
2.

A szabrilyzat hatalya

2.1. A szabrilyzat targyi hatalya
2.1.1. A szabalyzat targyi hatalya kiterjed a Tarsasaghoz a tevekenyseget &into kalso
tigyfelektol, partnerektol erkezo kozerdekii bejelentesekre, panaszokra.
2.1.2. A szabalyzat targyi hatalya nem vonatkozik a Tarsasag azon donteseire,
intezkedeseire sem, amelyek mas szervezetek eljarasa - igy killonosen birosagi,
kozigazgatasi eljaras - soran vizsgalhatoak feliil.
2.2. A szabrilyzat szemelyi hatcilya
2.2.1. A szabalyzat szemelyi hatalya kiterjed a Tarsasag tevekenyseget &into kozerdekii
bejelentesek es panaszok befogadasaval, kivizsgalasaval, azok eredmenye alapjan
hozott intezkedesek megvalositasaval kapcsolatos tevekenysegekben resztvevo
munkatarsakra, es a szabalyzatban meghatarozott, korlatozott mertekben a kozerdekii
bejelentest, panaszt benyiljtokra.
2.2.2. A szabalyzatban foglaltak szerint kell eljarni a Tarsasag barmelyik tertiletehez
benyiljtott, illetve az illetekessegbol &tett, az adott tertilet tevekenysegevel es
munkatarsaiva1, es/vagy az adott tertilet Altai vegzett tevekenyseg teljesitesevel
kapcsolatos panaszok es kozerdekii bejelentesek vizsgalata soran.
2.2.3. A Tarsasagnal a panaszok es kozerdekii bejelentesek kivizsgalasara a jogi terillet
munkatarsai jogosultak — ideertve a jogi eloadot, a jogi asszisztenst (az adott tigyet
kivizsgalni jogosult szemely konkret kijelolese a jogi vezeto hataskore, azzal, hogy a
kijelolt munkavallalo folyamatosan konzultalni koteles a jogi vezetovel es a valaszlevel
vegleges formaja a jogi vezeto jovahagyasahoz ktitott) es a jogi vezetot -, de a kivizsgalas
alapjan hozott donteshozatal felelOse az tigyvezeto. A jogi tertilet szorosan
egyilitniiikodik a panasszal, klizerdekii beje1entessel erintett tertilet vezetojevel,
munkatarsaiva1, annak erdekeben, hogy a megkereses megvalaszolasa, megoldasa teljes
kortien, szakteriiletileg is megalapozott formaban valosulhasson meg.
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Panasz: A panasz olyan kerelem, amely egyeni jog- vagy erdekserelem megsziintetesere iranyul,
es elintezese nem tartozik mas - Igy ktilOnosen birosagi, kozigazgatasi - eljards hatalya ala. A
panasz javaslatot is tartalmazhat.
Kozerdekii bejelentes: A kozerdekti bejelentes olyan kortilmenyre hivja fel a figyelmet,
amelynek orvoslasa vagy megsztintetese a kozOsseg vagy az egesz tarsadalom &deka szolgalja.
A kozerdekti bejelentes javaslatot is tartalmazhat.

III. PANASZ, KOZERDEKU BEJELENTES KEZELESE, VIZSGALATA
3. A panasz is a kozirdekff bejelentesek fogadasa, tnin5sitese, elbircildsa
3.1. A bejelentis formeija
3.1.1. Panasszal es kOzerdekti bejelentessel barki fordulhat a Tarsasaghoz.
3.1.2. Az erkezo bejelentes megteheto sthban, irasban, elektronikusan is.
3.1.3. A szemelyesen tett panaszt, kOzerdekii bejelentest a szabalyzat 1. es 2. szamii
mellekleteben foglaltak szerint kett6 peldanyban irasba kell foglalni, es az egyik peldanyt
a bejelento szamara at kell adni.
3.2. Az elbinilas
3.2.1. A panasz, illetve kozerdeku bejelentes elbiralasara a szabalyzat 2.2.3. pontjaban foglaltak
alapjan a jogi tertilet jogosult. Az a tertilet, amelynek tevekenysegere a bejelentes vagy
panasz vonatkozott haladektalanul koteles a hozza kozvetlentil beerkezett megkeresest
tovabbitani a jogi vezeto reszere. A panasszal, kOzerdekti bejelentessel erintett terUlet a
kivizsgalasban, valaszadasban szorosan egytittmtikodni koteles a jogi tertilettel. Az
erintett tertilet szakmai tamogatast koteles nyiljtani.
3.2.2. A panaszt es a kozerdekii bejelentest - ha a Pkbt. elter6en nem rendelkezik — a
beerkezestol szamitott harminc napon beltil kell elbiralni.
3.2.3. Amennyiben az elbiralast megalapozo vizsgalat elorelathatolag harminc napnal hosszabb
ideig tart, errol a panaszost vagy a kozerdekti bejelentot - az elintezes varhato
idopontjanak es a vizsgalat meghosszabbodasa indokainak egyidejti kozlesevel tajekortatni kell.
3.2.4. A jogi vezet6 vagy a jogi eload6 az iigyben a panaszost vagy a kozerdekii bejelentot
meghallgatja, ha azt a panasz vagy a kozerdekti bejelentes tartalma sztiksegesse teszi.
3.2.5. A Tarsasag a jogi tertilet altal elokeszitett es az tigyvezeto vagy mas cegjegyzesre
jogosultak altal alairt levelben a panasz vagy a kOzerdekii bejelentes elintezesekor - a
minositett adat, illetve torveny alapjan tizleti, gazdasagi vagy egyeb titoknak mini5stilo
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adat kivetelevel - a megtett intezkedesrol vagy annak mell'o'zeserol - az indokok
megielolesevel - a panaszost vagy a kozerdekii bejelent6t haladektalanul irasban ertesiti,
kiveve, ha az elintezeserol a panaszost vagy kozerdekii bejelentot szOban tajekortattak,
es a tajekortatast (dokumentalian) tudomasul vette.

3.3. lizsgalat melllizese
3.3.1. A korabbival azonos tartalmit, ugyanazon panaszos vagy kozerdekii bejelento Altai tett
ismetelt panasz vagy kozerdekii bejelentes vizsgalata mellozheto.
3.3.2. A panasz vizsgalata mellozheto a 3.3.1. pontban meghatarozott eseteken kivi.il akkor is,
ha a panaszos a serelmezett tevekenysegrOl vagy mulasztasrol vale) tudomasszerzest61
szamitott hat honap utan terjesztette el6 panaszat.
3.3.3. A serelmezett tevekenyseg vagy mulasztas bekovetkeztetol szamitott egy even till
eloterjesztett panaszt &demi vizsgalat nelkiil el kell utasitani.
3.3.4. Az azonosithatatlan szemely altal tett panasz vagy kozerdeldi bejelentes vizsgalatat a jogi
vezeto javaslatara az tigyvezeto mellozi.
3.3.5. A 3.3.4. pontban meghatarozottak alkalmazasatol el lehet tekinteni, es ebben az esetben
a panaszt vagy kozerdekii bejelentest meg kell vizsgalni, ha a panasz vagy a kozerdekii
bejelentes alapjaul sitlyos jog- vagy erdekserelem szolgal.
3.3.6. A panaszos vagy a kozerdekii bejelento szemelyes adatai csak a panasz vagy a kozerdekii
bejelentes alapjan kezdemenyezett eljards lefolytatasara hataskorrel rendelkezo szery
reszere adhatoak at, ha e szery annak kezelesere torveny alapjan jogosult, vagy az adatai
tovabbitasahoz a panaszos vagy a kozerdekii bejelento egyertelmilen hozAjdrult. A
panaszos es a kozerdekii bejelento szemelyes adatai egyertelmil hozzajarulasa nelkiil nem
hozhatok nyilvanossagra.

3.4. Rosszhiszemii bejelentes kezelese
3.4.1. Ha nyilvanvalova valik, hogy a panaszos vagy a kOzerdekii bejelento rosszhiszemiien,
&into jelentosegii val6tlan informaciOt kozolt, a panasz vagy a kozerdekii bejelentes
elbiralasat megalapozo vizsgalatot intezkedes mellOzesevel be lehet fejezni.
3.4.2. Ha nyilvanvalova vitt, hogy a panaszos vagy a kozerdekii bejelento rosszhiszemiien,
donto jelent6segii valotlan informaciot kozolt, es
-

ezzel biincselekmeny vagy szabalysertes elkovetesere utalo kortilmeny meriil fel,
szemelyes adatait az &jails lefolytatasara jogosult szery vagy szemely reszere at kell
adni,
valoszintisitheto, hogy masnak jogellenesen kart vagy egyeb jogserelmet okozott,
szemelyes adatait az eljaras kezdemenyezesere, illetve lefolytatasara jogosult
szervnek vagy szemelynek kerelmere at kell adni.
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3.4.3. Ha a kozerdekil bejelentes termeszetes szemelyre vonatkozik, az e termeszetes szemelyt
megillet6, a szemelyes adatair61 Aral() tajekortatashoz valo joga gyakorlasa soran a
kozerdekti bejelento szemelyes adatai nem tehetok megismerhetove a tajekortatast ker6
szemely szamara.
4. A panasz es kozerdekil bejelentesek kivizsgaldsa, intezkedesek tnegtetele
4.1.A kivizsgtileis
4.1.1. A panasz es a kozerdekii bejelentes kivizsgalasa soran a panasz targyara vonatkozo
esetleges ktilon jogszabaly eloirasai szerint kell eljarni.
4.1.2. A panaszt, kOzerdekti bejelentest tartalma alapjan kell kivizsgalni. A jogi vezeto a
beadvany tartalmatol filggoen d6nti el, hogy azt panaszkent, vagy kOzerdekti
bejelenteskent kell-e kezelni. A panasz vagy kozerdekti bejelentes tartalmatol
fiiggoen az ugyben eljaro - kizarolag a panasz megfele16 &demi elintezese erdekeben
- kiegeszito adatokat is kerhet a serelmezett uggyel kapcsolatban a panaszt vagy
bejelentest tevo szernelytol.
4.1.3. A panasz es a kozerdekii bejelentes kivizsgalasa soran a Pkbt. 2-3. §-aiban foglalt
eljarasi szabalyok szerint es hataridok betartasaval kell eljarni. A panasszal,
kozerdeku bejelentessel kapcsolatos donteshozatalban nem vehet reszt olyan
foglalkortatott, aid a serelmezett intezkedesben vagy dOntesben resit vett.
4.1.4. A panasz, kozerdekti bejelentes kivizsgalasa soran a jogi terillet kivizsgalast vegzo
munkatarsa mas szervezeti egysegtol, munkatarst61 iratok, adatok rendelkezesre
bocsatasat kerheti. Amennyiben a panasz, kozerdekti bejelentes tartalma indokolja,
helyszini ellenorzest is kell tartan, amelynek soran vizsgalni kell a panaszban,
kozerdekti bejelentesben foglaltakat. Hianyossag, szabalytalansag megallapitasakor
vizsgalni kell annak okat, es az erintett(ek) szemelyi felelosseget.
4.1.5. Amennyiben a panasz, kozerdekti bejelentes tartalma sztiksegesse teszi, a panaszost,
bejelentot meg kell hallgatni. A meghallgatasra az erintett szervezet szekhelyen, vagy
mas hivatalos helyisegben kell, hogy sor kertiljon. A meghallgatasrol jegyzokonyvet
kell felvenni.
4.1.6. Amennyiben a panasz vagy kozerdekti bejelentes a Tarsasag erintett egysegevel
foglalkortatasra iranyulo jogviszonyban lev6 szemelyre vonatkozoan erkezik, azt a
panasszal erintett szemely felett munkaltatei jogkort gyakorlo vezeto, azaz az
iigyvezet6 reszere is meg kell ktildeni. A munkaltatoi jogkort gyakorlo szemely
jogosult megtenni annak szuksegessege es megalapozottsaga soran a panasszal
erintett szemellyel szembeni munkajogi, polgari jogi, szabalysertesi, illetve
buntet6jogi intezkedeseket.
4.1.7. Amennyiben egy adott temakorben ugyanattol a bejelent6t61 tobbszor ismetlodoen
azonos tartalma panasz, kozerdeldi bejelentes erkezik, es kifogasoljak az tigyintezest,
akkor az tigyvezeto feltilvizsgalatot rendel el, amelyben nem vehet reszt az a
5
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munkatars, aki az elozo vizsgalatokban reszt vett.

4.2. A vizsgalat befejezese Irani intezkedesek
4.2.1. A panasz vagy a kozerdekii bejelentes alapjan - ha alaposnak bizonyul - gondoskodni kell
-

a jogszeril vagy a kozerdelcnek megfelelo allapot helyreallitasarol, illetve az
egyebkent szukseges intezkedesek megteteler61,
a feltart hibak okainak megszunteteserol,
az okozott serelem orvoslasarol es
indokolt esetben a felelossegre vonas kezdemenyezeserol.

4.2.2. A vizsgalat befejezesekor annak eredmenyerol, a megtett intezkedesekr61, vagy
annak mellozeser51 - az indokok megjelolesevel - a panaszost, kozerdekii bejelentot
irasban, a Pkbt. 2. § (4) bekezdesben foglaltak megfelelo alkahnazasaval
haladelctalanul tajekortatni kell.
4.2.3. A panaszos, kozerdekii bejelento szemelyes adatai — a Pkbt.-ben foglalt eseten
talmenoen - csak a panasz, bejelentes alapjan kezdemenyezett eljaras lefolytatasara
hataskorrel rendelkezo szervnek adhatoak at, ha e szery annak kezelesere torveny
alapjan jogosult, vagy az adatai tovabbitasahoz a panaszos, bejelento egyertelmfien,
irasban hozzajarult. A panaszos, bejelento adatai egyertelmti hozzajarulasa nelkiil
nem hozhatok nyilvanossagra.
4.2.4. Amennyiben a vizsgalat soran egyertelmtien megallapitasra kerult, hogy a panaszos,
bejelento rosszhiszemiien jart el, es ezzel asszeftiggesben biincselekmeny vagy
szabalysertes elkovetesere uta145 kOrtilmeny mertilt fel, a panaszos, bejelento
szemelyes adatait az eljaras lefolytatasara jogosult szery vagy szemely reszere at kell
adni.
4.2.5. Amennyiben a vizsgalat soran egyertelmiien megallapitasra kerillt, hogy a panaszos,
bejelento rosszhiszemilen jart el, es alappal valoszintisitheto, hogy ezzel masnak kart
vagy egyeb jogserelmet okozott, adatait az eljaras kezdemenyezesere, lefolytatasara
jogosult szery reszere - kerelmere - at kell adni.
4.2.6. A Tarsa.sag tertileti vezetoi a sajat tertiletiikee a kontrolltevekenyseg kereteben
rendszeres id5kozonkent attekintik a beerkezett panaszokat, kozerdekii
bejelenteseket, ertekelik az azokra adott valaszokat annak erdekeben, hogy
folyamatosan lehessen modositani az adott tevekenyseget a panaszok megelozese,
csokkentese erdekeben.
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IV. MELLEKLETEK
-

1. melleklet: BEJELENTO URLAP
2. melleklet JEGYZOKONYV MINTA szobeli bejelentesral
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BEJELENTO URLAP
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BEJELENTO tTRLAP

A bejelentes tipusa:
Bejelentes idopontja:

panasz

kozerdekil bejelentes

ev. .hOnap...nap

A bejelentes m6dja:
Helyszin:
Bejelentest rogzitette:
Jelen vannak:
A bejelento adatai:
A bejelento neve:
Lakeime•
Telefonszama:
E-mail:

Zart adatkezelest ker-e?

Igen

Nem

alairas
A panasz vagy kozerdekil bejelentes rOvid lefrasa:

k. m. f.
tajekortatta a Bejelentat az Of megilleto jogokrol es terhel5 keitelezettsegekrol. Bejelento tajekortatast kapott
arrol, hogy bejelentese tartalmanak valodisagaert bantetOjogi felelosseggel tartozik es/vagy amennyiben bejelentese
megalapozatlannak bizonyul, illetve a bejelentett szemely becsiiletet jogtalanul sera, a bejelentett szemily szemelyes erdekei
megveclesere pert indithat Bejelento ellen. Bejelento alcifraskval tudomasul veszi e tcijekortatast!

Kelt.

.felvette:
bejelento alafrosa

a MiReHu Nonprofit Kft.reszereil
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2. melleklet

JEGYZolCoNYV MINTA szobeli bejelentesrol
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JEGYZoKONYV MINTA szobeli bejelentisrel
(nev) erintett szobeli meghallgatasan 20
.(cim) alatti helyisegben.

Keszillt

ev

ho

napjan

Jelen vannak:
(a MiReHu Nonprofit Eft. munkatdrsa)
(erintett)
(jegyzokOnyvvezeto)
Az MiReHu Nonprofit Kft. munkatarsa a meghallgatist megnyitja,
— megallapitja, hogy a szobeli meghallgatason megjelentek-e, illetve, ki nem jelent meg
— ki jelentett be akadalyortatast.
A MiReHu Nonprofit Kft. munkatdrsa tajekortatja a jelenlevoket a meghallgatas okarol:
A MiReHu Nonprofit Kft. munkatarsa meghallgatja az erintettet:
A MiReHu Nonprofit Kft. munkatarsa a tenyallas tisztazasa kereteben:
szakertot vesz igenybe

K.m.f.

a MiReHu Nonprofit Kft. munkatarsa

erintett

.1.

jegyz5kOnyvvezeto
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