BEVEZETÉS
Az eljárásrend célja, hogy a Társaság működésével kapcsolatban felmerülő szervzeeti
integritást sértő események egységes rendszerben történő kezelését, az események
bekövetkezésének megelőzését, bekövetkezése esetén annak feltárását, szükség esetén a
felelősség megállapítását, intézkedések megtételét előmozdítsa.
Cél, hogy a tévedések korrigálása, a felelősség megállapítása, az intézkedések
foganatosítása megtörténjen, a szervezeti integritást sértő események kezelése
eljárásrendje szabályozott keretek között történjen. A Társaság működésével összefüggő
visszaélésekre, szabálytalanságokra és integritási, korrupciós kockázatokra vonatkozó
bejelentések fogadására és kivizsgálására vonatkozó általános eljárásrend
meghatározásával hozzájáruljon a korrupciós kockázatok szervezeten belüli hatékony
kezeléséhez, valamint a szervezet korrupcióval szembeni ellenálló képességének
javításához.
A szabályzat rendelkezései nem alkalmazhatóak azon közérdekű bejelentések
eljárásrendjeként, amelyek esetében hatósági ellenőrzésnek vagy egyéb ágazati eljárás
alkalmazásának van helye. Ezen esetekben a közérdekű bejelentést a hatáskörrel és
illetékességgel rendelkező közigazgatási szervnek kell megküldeni, aki az általános és
ágazati eljárási szabályok szerint lefolytatja a közérdekű bejelentés kivizsgálását.
A köztulajdonban álló gazdasági társaság belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII.23.)
Kormányrendelet (továbbiakban: Gtbkr.) 4. § (5) bekezdése értelmében a szervezeti integritást
sértő események feltárásával, kivizsgálásával és kezelésévek kapcsolatos eljárásokat
tartalmazó szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje elkészítéséért a
köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője tartozik felelősséggel.
A gazdasági társaság első számú vezetőjének gondoskodnia kell a szervezeti integritást sértő
események bekövetkezésének megakadályozásáról, előfordulásuk mérsékléséről, mivel ezek
az események a gazdasági társaság számára kárt okozhatnak és veszélyeztetik a
meghatározott célok elérését.
A szabályzat hozzájárul a kontrollkörnyezet teljességéhez, biztosítja a kockázatkezelés
eredményességét és az információk hatékony, megfelelő áramlását.
A célok elérését veszélyeztető szervezeti integritást sértő események feltárásban a tulajdonos,
a gazdasági társaság első számú vezetője és minden munkavállalója érdekelt. Elvárható, hogy
a szabálytalanságokat az észlelésüket követően, belátható időn belül jelezzék. A szervezeti
integritást sértő eseményt feltáró és az azt jelentő munkavállalót védelemben kell részesíteni.
Szükséges, hogy a szabályzat előírásai mellett a gazdasági társaság első számú vezetője
következetes magatartásával akadályozza meg, hogy a jelentéstevőt jelentéséért hátrányos
megkülönböztetés érje, vagy jogosulatlanul felelősségre vonják.
Az eljárásrend személyi hatálya a Társaság munkavállalóira terjed ki.
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Az eljárásrend tárgyi hatálya a Társaság tevékenységével kapcsolatos magatartásra, a
jogszabályokban, közjogi szervezetszabályozó eszközökben és belső szabályzataiban
meghatározott működésével összefüggésben benyújtott visszaélésekre, a szervezeti
integritást sértő eseményekre terjed ki.
Az eljárásrend személyi és tárgyi hatálya nem terjed ki a munkavállaló azon magatartására,
amellyel kapcsolatosan más jogszabály szerint kijelölt szerv jogosult és köteles eljárni.
A Gtbkr. 4. §-a a következőket írja elő a kialakítandó kontrollkörnyezettel kapcsolatosan:
(5) A köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője szabályozza a szervezeti integritást
sértő események kezelésének, valamint az integrált kockázatkezelés eljárásrendjét.
(6) A szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje tartalmazza
a) a bejelentett vagy feltárt kockázatok és események előzetes értékelésének módszertanát,
b) a bejelentés kivizsgálásához szükséges információk összegyűjtésének módját,
c) az érintettek meghallgatásának eljárási szabályait,
d) a vonatkozó dokumentumok átvizsgálásának szabályait,
e) a szervezeti integritást sértő események elhárításához szükséges intézkedéseket és eljárási
szabályokat,
f) az alkalmazható jogkövetkezményeket,
g) a bejelentő védelmére, a vizsgálat eredményéről való tájékoztatásra, valamint a bejelentésből eredő
szakmai következtetések hasznosítására vonatkozó szabályokat.
(7) A köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője olyan belső kontrollrendszert alakít
ki, amely minden tevékenységi kör esetében alkalmas az etikai értékek és az integritás érvényesítésének
biztosítására, valamint a korrupció és a visszaélés hatékony megelőzésére.
Az erős szervezeti kultúra kialakításának feltétele a megfelelő kontrollkörnyezet kialakítása. A
kontrollkörnyezet, a szervezeti kultúra lényegében azt a közeget teremti meg, amiben az
integritás megvalósulhat.
A belső kontrollrendszer hatékony működtetése érdekében a vezető elkötelezi magát a
kontrollrendszer megfelelő kialakítása és működtetése mellett és ezt az elkötelezettségét a
tetteivel (példamutatás) és következetességével demonstrálja a munkavállalók részére.
A szervezeti integritást sértő események észlelése és jelentése még önmagában nem jelenti
minden esetben azt, hogy a jelzett tevékenység szabályszegő. A szervezeti integritást sértő
esemény tényét vizsgálat állapíthatja meg. A vizsgálat során meg kell állapítani azt is, hogy a
szervezeti integritást sértő esemény szándékos, vagy gondatlan cselekmény következménye,
mivel a megszüntetésére hozandó intézkedés iránya, területe, hatása is ettől függ.

I.

A szervezeti integritást sértő események fogalma:
3

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt, vagy más
módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését,
megváltoztatását, jogosulatlan közlését, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést
eredményezi.
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. (Az európai uniós alapokból származó támogatás esetében
a 272/2014. (XI.05.) Kormányrendelet szerinti „kifogás” a megfelelője, erre azonban külön
eljárásrend vonatkozik.)
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.
Integritás: a Kft. szabályszerű,
megfelelő működése.

meghatározott célkitűzéseknek, értékeknek és elveknek

Integritási kockázat: a Kft. célkitűzéseit, értékeit, elveit sértő, vagy veszélyeztető visszaélés,
szabálytalanság, vagy egyéb esemény lehetősége.
Korrupciós kockázat: jogtalan előny nyújtásának vagy megszegésének lehetősége, olyan
integritási kockázat, amely korrupciós cselekmény bekövetkezésének a lehetőségét jelenti.
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.
Szabálytalanság: Szabálytalanságok kezelésével kapcsolatos eljráásrendet kell kialakítani,
melynek általános célja, hogy a különböző jogszabályokban, a szervezet belső szabályzataiban
meghatározott előírások megsértése esetén a hibák, hiányosságok, tévedések korrigálása, a
felelősség megállapítása, az intézkedések meghozatala és végrehajtása egységes elvek,
előírások alapján történjen, valamint megelőzze a szabálytalanság kialakulását. Ebbe a
fogalomkörbe tartozik a fegyelmi-, büntető-, szabálysértési, illetve kártérítési eljárás
megindítására okot adó cselekmények, valamint a korrigálható mulasztások vagy
hiányosságok.
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, vagyongazdálkodást, a szabályszerű feladatellátást sérti vagy
veszélyezteti.
EU-s támogatáshoz kapcsolódó szabálytalanság: az 1 303/2013/EU európai parlamenti és
tanácsi rendelet 2. cikk 36. pontjában foglaltak, az EMVA forrás (vidékfejlesztési program)
esetén a KAP (közös agrárpolitika) rendelet 2. cikk (1) bekezdés g) pontjában foglaltak,
továbbá nemzeti jogszabály, a támogatási szerződés, az 1 303/2013/EU európai parlamenti és
tanácsi rendelet 38. cikk (7) bekezdésében meghatározott finanszírozási megállapodás, vagy a
végső kedvezményezett és a pénzügyi közvetítő között kötött szerződés, illetve a végső
kedvezményezett javára kiadott kezességvállalási nyilatkozat alapján a végső
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kedvezményezettet terhelő kötelezettségek megsértése, amelyek
Magyarország pénzügyi érdekei sérülnek, illetve sérülhetnek.

eredményeképpen

Bűncselekmény: a bűncselekmény a hatályos büntetőtörvénykönyv szerint az a szándékos,
vagy, ha a törvény a gondatlan elkövetést is bünteti, gondatlanságból elkövetett cselekmény,
amely veszélyes a társadalomra, és amelyre a törvény büntetés kiszabását rendeli.
Szándékosság: olyan magatartás, amelynek következményeit tanúsítója kívánja, vagy e
következményekbe belenyugszik.
Gondatlanság: olyan magatartás, amelynek lehetséges következményeit tanúsítója előre látja,
de könnyelműen bízik azok elmaradásában, vagy a következményeket azért nem látja előre,
mert a tőle elvárható figyelmet vagy körültekintést elmulasztja.
EU-s támogatáshoz kapcsolódó csalás: az Európai Unióról szóló Szerződés K.3.cikke alapján
létrejött, az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló Egyezmény és az azt
kiegészítő jegyzőkönyvek, valamint az Európai Unióról szóló Szerződés 35. cikkének (2)
bekezdése alapján megtett nyilatkozat kihirdetéséről szóló 2009. évi CLIX. törvénnyel
kihirdetett, az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezmény I. cikk
(1) bekezdése szerinti fogalom, valamint a továbbiakban a Btk. 396. §-a szerinti költségvetési
csalás.
Szabálysértés: a társadalmi együttélés általánosan elfogadott szabályait sértő, vagy
veszélyeztető, a büncselekményként történő büntetni rendeléshez szükséges kockázatokkal és
veszélyességgel azonban nem rendelkező kriminális cselekmény, amely veszélyes a
társadalomra és a törvény által büntetni rendelt.
Etikai vétség: az etikai kódex – Magyar Orvosi Kamara, Magyar Egészségügyi Szakdolgozói
Kamara – által szankcionálni rendelt cselekmény.
Fegyelmi vétség: a fegyelmi vétség a foglalkoztatási jogviszonyból eredő kötelezettség vétkes
megszegése. A magatartást akkor kell vétkesnek tekinteni, ha a munkavállaló nem úgy járt el,
ahogy az az adott helyzetben általában elvárható.
Kötelezettségszegés: a munkavállaló részéről a foglalkoztatási jogviszony tartalmát képező
kötelezettségek – pl. a pártatlan, igazságos, kulturált ügyintézési kötelezettség, a szakmai
lojalitás, a személyes munkavégzés, a munkaképes állapot megőrzése, az utasítások
végrehajtása – megsértése.
Tanácsadói tevékenység: a köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú
vezetője vagy a felügyelőbizottság részére nyújtott, olyan hozzáadott értéket
eredményező szolgáltatás, amelynek jellegét és hatókörét a belső ellenőrzési
vezető és a megbízó a megbízáskor közösen írásban vagy szóban határozza meg
anélkül, hogy a vezetői felelősséget a belső ellenőr magára vállalná.
Belső ellenőr: belső ellenőrzési tevékenységet ellátó személy
Belső ellenőrzés: független, tárgyilagos, bizonyosságot adó és tanácsadó
tevékenység, amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és
eredményességét növelje, az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében
rendszer-szemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az
ellenőrzött szervezet irányítási és belső kontrollrendszerének hatékonyságát.
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Veszély: a szervezeti célok elérése szempontjából negatív hatású kockázat
A Kft. ügyvezetője az integritási és korrupciós kockázatok kezelésében való támogatásra, az
integritásirányítási rendszer és a belső kontrollrendszer egyes elemei működtetésének
koordinálására integritás tanácsadót jelöl ki.
Az integritás tanácsadó a Kft. vezetőjének közvetlen irányítása alatt áll.
Az integritás tanácsadó feladat- és hatásköre:
- az integritás tanácsadó közreműködik a Kft. működésével kapcsolatos integritási és
korrupciós kockázatok felmérésében, az azok kezelésére szolgáló intézkedési terv, valamint
az annak végrehajtásáról szóló integritás jelentés elkészítésében.
- az integritás tanácsadó az intézkedési terv alapján javaslatot tesz a hivatásetikai és
antikorrupciós témájú képzések megtartására, valamint közreműködik ezek végrehajtásában.
- az integritás tanácsadó a hatályos jogszabályok és hivatásetikai szabályok alapján
tájékoztatást és tanácsot ad a Kft. vezetői és munkatársai részére a felmerült hivatásetikai
kérdésekben.
- az integritás tanácsadó gondoskodik a belső kontrollrendszer vonatkozásában a
kontrollkörnyezet kialakításának és az integrált kockázatkezelésnek a koordinációjáról,
valamint a Kft. ügyvezetője általi meghatalmazása esetén ellátja a szervezet működésével
összefüggő integritási és korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadásával és
kivizsgálásával kapcsolatos feladatokat.
Integritást sért az a dolgozó, aki szándékosan közvetlenül vagy közvetítő útján, bármilyen
előnyt kér, vagy az előnyt elfogadja, akár maga, akár egy harmadik személy javára, vagy
ilyen előny ígéretét elfogadja azért, hogy cselekedjen, vagy tartózkodjon a kötelessége
szerinti, vagy a működéssel kapcsolatos cselekvéstől.
A szervezeti integritást sértő események két típusba sorolhatók:

1. ) Szabálytalanság:
Valamely létező szabálytól (jogszabály, szabályzat, utasítás, munkaköri leírás stb.)
való eltérést jelent, amely a Kft. működési rendjében, a gazdálkodás bármely
gazdasági eseményében, a feladatellátás bármely tevékenységében az egyes
műveletekben fordulhat elő.

2. ) Egyéb szervezeti integritást sértő esemény
A szervezeti integritást sértő esemény alapesetei:
a.) a szándékosan okozott (félrevezetés, megvesztegetés, szándékosan okozott
szabálytalan kifizetés tb. )
b.) a nem szándékosan okozott (figyelmetlenségből, hanyag magatartásból, helytelenül
vezetett nyilvántartásból, stb. származó)
A szervezeti integritást sértő események fajtái:
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-

egyedi,
ismétlődő,
rendszerszintű

A munkafolyamatokban elkövetett és a belső kontrollrendszer keretében feltárt olyan hiba,
mulasztás, amely egyértelműen nem jár sem pénzügyi kihatással, sem reputációs
kockázattal (reputáció= elismertség, hírnév, tekintély), továbbá az adott folyamat célját, a
végrehajtás határidejét nem veszélyezteti, és mindemellett a munkafolyamatokba építetten,
a folyamat felelőse által javítható, nem szervezeti integritást sértő eseménynek, csupán
hiányosságnak tekintendő. Nem kell ezen szabályozás elemeit alkalmazni a szolgáltatásellátáshoz kapcsolódóan, a szóban bejelentett, a helyszínen, vagy a bejelentés időpontjában
dokumentáltan orvosolt egyedi hibákra, hiányosságokra, amennyiben azok a működést nem
veszélyeztető mértékűek, vagy nagyobb részében nem valamely munkavállaló hiányos
munkavégzéséhez köthetőek.
A szervezeti integritást sértő esemény bármelyike bekövetkezése esetén kiemelt jelentőségű
az esemény:
-

ha a Társaság zavartalan, jogszerű működését súlyosan sérti,
a Társaságra háruló nyilvántartási, bejelentési, tájékoztatási kötelezettség elmulasztását
eredményezi,
a Társaság hírnevét károsan befolyásoló,
olyan esemény, mely következtében a Társaság ellen jogi lépések: perek, hatósági
eljárások indulhatnak.
II.

A szervezeti integritást sértő események megelőzése

A szervezeti integritást sértő események megelőzése elsősorban a szabályozottságon alapul.
A szabályozottság biztosítása az ügyvezető feladata és felelőssége.
A szervezeti integritást sértő események megelőzésével kapcsolatosan az ügyvezető
gondoskodik:
a.) a Társaság belső szabályzatainak elkészítéséről és folyamatos felülvizsgálatáról,
b.) a Társaság jogszerű és szabályozott működéséről, a működés folyamatos
ellenőrzéséről,
c.) a Társaság szervezeti felépítésében, belső szabályozottságában, működési rendjében
rejlő hiányosságból eredő szabálytalanság esetén – a további szabálytalanság
megelőzése céljából – hatékony intézkedés meghozataláról a szabálytalanság
korrigálására, annak a mértéknek megfelelően, amilyen mértéket képviselt a
szabálytalanság.
A szervezeti integritást sértő események megelőzését segíti elő a nyilvánosság. A
Társaság valamennyi munkavállalója és partnere által elérhető jelen szabályzat, illetve
tájékoztatás arról, hogy milyen módon tehető bejelentés a tapasztalt integritást sértő
eseményről. A tájékoztatás tartalmazza azt, hogy a bejelentő a bejelentéskor kérheti
személyes adatainak zártan történő kezelését.
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III.

A szervezeti integritást sértő események kezelésében eljáró személyek:

Ügyvezető:
A szervezeti integritást sértő események megelőzésével kapcsolatosan az ügyvezető
felelőssége, hogy:
-

-

-

a jogszabályoknak megfelelő szabályzatok rendelkezései alapján működtesse a
Társaságot,
a jogszabályok, illetve a belső szabályok, szabályzatok, utasítások, eljárásrendek
betartását az egyes szervezeti irányítási szintek bevonásával folyamatosan kísérje
figyelemmel, biztosítsa a szervezeti integritást sértő események kivizsgálásának
feltételeit,
szervezeti integritást sértő esemény gyanúja esetén minden ügy érdemben kerüljön
kivizsgálásra és megállapított szervezeti integritást sértő esemény esetén hatékony
intézkedés történjen azon mértéknek megfelelően, amilyen mrétéket képviselt maga az
esemény,
a szervezeti integritást sértő események kezelésének rendjét a dolgozókkal
megismertesse.

A szervezeti egységek vezetői, munkavállalók, a Kft. jogi képviselője és könyvvizsgálója,
valamint Felügyelő Bizottsági tagok:
-

-

a szervezeti integritást sértő eseményekkel kapcsolatos bejelentések fogadása,
mérlegelése, szükség esetén továbbítása,
jelen szabályzatban meghatározott szervezeti integritást sértő esemény kezelését célzó
eljárás megindítására javaslattétel a bejelentéssel érintett terület közvetlen szakmai
irányítója vagy annak feltételezett érintettsége esetén az Ügyvezető felé,
közreműködés az integritási kockázatok rendszeres felmérésében.
IV.
A szervezeti integritást sértő esemény kezelését célzó eljárás
1.) A szervezeti integritást sértő esemény észlelése, bejelentése
A szervezeti integritást sértő esemény észlelése származhat külső-, vezetői, folyamatba
épített ellenőrzés kapcsán, vagy dolgozó, illetve külső személy általi bejelentésből.
A szervezeti integritást sértő esemény gyanújának észlelése elsősorban a belső
kontrollrendszerben és azon belül is főleg a vezetői ellenőrzés rendszerében történik a
Kft. dolgozói és a vezetők részéről egyaránt.
A szervezeti integritást sértő esemény gyanújának a szervezeten belüli észlelése esetén a
gyanút alátámasztó adatok, bizonylatok, információk összegyűjtése az ügyvezetőnek,
annak érintettsége esetén a Vámospércs Városi Önkormányzat Polgármesterének történő,
a bejelentő tudomására jutást követő 5 munkanapon belül történő megküldése a
szervezeti integritást sértő esemény gyanúja előterjesztésének a kötelező eleme.
A szervezeti integritást sértő esemény gyanújának a szervezeten kívüli bejelentő által tett
észrevétele, észlelése esetén az előterjesztés formája kötetlen, magyar nyelvű, írásos,
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függetlenül attól, hogy az a bejelentő számára rendelkezésre álló
info@vamosszakrendelo.hu e-mail címen, postai úton, vagy telefonon: 52/591-065
történhet. Az ügyvezető érintettsége esetén a bejelentő részére rendelkezésre álló
info@vamospercs.hu e-mail címen, +36(20) 251-08-05 telefonszámon, vagy postai úton
4287 Vámospércs, Béke u. 1. sz. lehetőség biztosított.
A szervezeti integritást sértő esemény gyanúját bejelentő személyt nem érheti hátrány
a bejelentés megtétele miatt.
Amennyiben külső ellenőrzési szerv észleli a szervezeti integritást sértő eseményt,
akkor külső ellenőrzési szerv vonatkozó megállapításait, az azokat alátámasztó
dokumentumok azonosítóit az ellenőrzési jelentés, jegyzőkönyv stb. tartalmazza.
A büntető, szabálysértési, kártérítési eljárás megindítására, munkáltatói intézkedés
megtételére okot adó cselekmény, magatartás, mulasztás vagy hiányosság gyanúja esetén
az ellenőrző szervezet a működését szabályozó jogszabály alapján jár el.
2.) A szervezeti integritást sértő esemény kivizsgálása
A kivizsgálás során a személyes és bizalmas adatok kezelését érintően, valamint büntető, szabálysértési, kártérítési eljárás megindítására, munkáltatói intézkedés megtételére
okot adó cselekmény, magatartás, mulasztás vagy hiányosság feltárása esetén a hatályos
jogszabályok figyelembevételével kell eljárni.
A bejelentő személyes adatait a szabálytalanság kezelési eljárás lebonyolítása során
bizalmasan kell kezelni, azok kizárólag a bejelentés alapján kezdeményezett eljárás
lefolytatására hatáskörrel rendelkező személy, szerv részére adhatók át abban az esetben,
ha ez a bejelentés kivizsgálásához szükséges, vagy ha az adatai továbbításához a
bejelentő egyértelműen hozzájárult. A bejelentő személyes adatai egyértelmű
hozzájárulása nélkül nem hozhatók nyilvánosságra.
Ha nyilvánvalóvá vált, hogy a bejelentő rosszhiszeműen, valótlan információt közölt, és
ezzel büncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel és /
vagy valószínűsíthető, hogy másnak jogellenesen kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott,
személyes adatait az eljárás lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére jogi
konzultációt követően át kell adni.
A sérelmezett tevékenység vagy mulasztás bekövetkeztétől számított 30 napon túl
előterjesztett bejelentést érdemi vizsgálat nélkül el lehet utasítani.
Indokolt esetben az eljárásba külső szakértő is bevonható. A felkért szakértő köteles
írásbeli nyilatkozatot tenni arról, hogy az eljárásban való részvétele nem ütközik
összeférhetetlenségi akadályba.
A kivizsgálási, döntéshozatali eljárást 30 munkanapon belül le kell folytatni.
Amennyiben a rendelkezésre álló határidő kevésnek bizonyul, a vizsgálatot folytatónak
ezt a tényt az indokok és a javasolt határidő feltüntetésével jeleznie kell az Ügyvezető
részére, aki dönthet a kivizsgálásra rendelkezésre álló határidő egyszeri
meghosszabbításáról, a mérlegelési jogkörébe tartozó újabb határidő megjelölésével.
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Az eljárás során az ügyet vizsgáló személy vagy testület meghallgathatja az ügyben
érintett illetve az ügy kivizsgálása szempontjából releváns információval rendelkező
személyeket. A meghallgatás időpontjáról az érintett személyt legalább 3 munkanappal
megelőzően, igazolható módon tájékoztatni kell. A meghallgatásról jegyzőkönyv-vezető
bevonásával az elmondottak lényegét tartalmazó jegyzőkönyvet kell felvenni.
Az eljárás a vizsgálatot lefolytató személy(ek) által készített jegyzőkönyvvel zárul,
amelyben rögzíteni kell az eljárás eredményét az annak megállapítását alátámasztó
bizonyítékokat, az ügy szempontjából releváns információkat, nyilatkozatokat.
Amennyiben az eljárás során a vizsgálatot végző(k) arra a következtetésre jut(nak), hogy
a megállapított szervezeti integritást sértő esemény rendszer jellegű, vagy megfelelő
intézkedés hiányában azzá válhat, akkor intézkedési tervet köteles(ek) kidolgozni az
ügyvezető részére a hasonló szervezeti integritást sértő események elkerülése érdekében.
A bejelentőt az ügyvezető a kivizsgálás eredményéről és a megtett vezetői
intézkedésekről a vizsgálat lezárását követő 30 napon belül tájékoztatja.

3. Szervezeti integritást sértő események nyilvántartása
A szervezeti integritást sértő eseményre vonatozó kivizsgálás, a külső ellenőrzések
megállapításai és a megtett vezetői intézkedések alapján olyan nyilvántartás vezetéséről
kell gondoskodnia, amelyből mind a bejelentés, ellenőrzés időpontja, tárgya, a
kivizsgálás eredménye és a megtett vezetői intézkedések nyomon követhetőek.
A beérkezett dokumentumok iratkezelése (érkeztetés, iktatás stb.) a Társaság iratkezelési
szabályzatában meghatározottak figyelembevételével, a szabályzat szerint, tárgyévben
egy főszámon, beadványonként külön alszám alkalmazásával történik. Az iratkezelés
során is figyelemmel kell lenni arra, hogy a legrövidebb időn belül megkezdésre kerüljön
a kivizsgálás.
A bejelentések iratkezelése az ügyintézés teljes folyamatában az ügyvezető felügyeletével
történik. Az érkeztetés, iktatás során (pl. tárgy, beküldő személye) figyelemmel kell lenni
a bejelentő védelmét szolgáló, azt lehetővé tevő, minimalizált adatok megadására.
A bejelentésekkel kapcsolatos eredeti iratokat az integritás felelős kezeli, nyilvántartja és
erre elkülönített zárható helyen őrzi. Folyamatosan gondoskodik arról, hogy a személyes,
illetve védett adatokhoz illetéktelenek ne férjenek hozzá. Nyilván kell tartania a megtett
intézkedéseket, az azokhoz kapcsolódó határidőket. A nyilvántartást jelszó védelemmel
ellátott táblázatban kell vezetni.
A nyilvántartás a tárgyévet követő évre vonatkozó belső ellenőrzési terv elkészítéséhez
szükséges kockázatelemzés alapjául is szolgáló alábbi információkat tartalmazza:
-

szervezeti integritást sértő esemény típusa (büntető-, szabálysértési, kártérítési eljárásra,
munkáltatói intézkedésekre okot adóan)
bejelentés beérkezési ideje,
beérkezés, bejelentés módja,
érkeztetőszám, iktatószám vagy egyéb azonosító,
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-

a szervezeti integritást sértő esemény rövid leírása,
a kapcsolódó lezárult eljárás eredménye (pl. kártérítést megfizették, feljelentés történt,
bírósági szakasz stb.),
az érintettek száma, beosztása, szervezeti egysége,
az esetleges kár mértéke,
a szervezeti integritást sértő esemény kezelése érdekében tett intézkedések,
a bejelentő tájékoztatásának módja, ideje, esetleg tájékoztatás mellőzésének oka.

A bejelentéssel összefüggő eljárás alatt keletkezett iratokba teljes körűen az ügyvezető és az
integritás felelős, a bejelentés, illetve az eljárás során tett nyilatkozatai tekintetében a
bejelentő, illetve a saját nyilatozatai tekintetében a nyilatkozattevő (meghallgatott) tekinthet
be.
Kiemelt jelentőségű, vagy büntetőeljárás indításával járó szabálytalanság feltárása esetén a
felettes szerv [tulajdonoso(ok)] haladéktalan, soron kívüli értesítése szükséges a rendkívüli
esemény fennállása okán.
Az integritás tanácsadó tárgyévet követő év január 31-éig előkészíti, jóváhagyatjailletve
elkészíti az Ügyvezető részére az alábbi dokumentumokat:
- a tárgyévet követő évre vonatkozó integritási és korrupciós kockázatok felmérése [Az Intr.
3. §-a három dokumentum éves rendszerességgel történő elkészítését írja elő, amelyek közül az első
a működéssel kapcsolatos integritási és korrupciós kockázatok felmérése, a második az ezeknek a
felmért kockázatoknak a kezelésére hivatott intézkedési terv, a harmadik pedig ez utóbbi
végrehajtását és eredményeit összefoglaló integritásjelentés. Mivel mindhárom dokumentumot
minden évben el kell készíteni, és azok folyamatosan egymásra épülnek, a folyamatot, amelynek
ezek mérföldköveit jelentik, joggal illethetjük az integritásfejlesztési ciklus névvel. Az
integritásfejlesztési ciklus nem egy önmagába záródó, hanem egy spirálisan előrehaladó folyamat,
amely a szervezet folytonosan változó szükségletei alapján mindig új célokat tűz ki, törekszik azok
megvalósítására, rendszeresen visszatekintve értékeli a tevékenysége eredményeit.]
- az integritási kockázatok kezelését szolgáló aktuális éves intézkedési tervet,
- elkészíti az értékelést és összefoglaló táblázatot a szervezeti integritást sértő eseményekre
vonatkozó bejelentésekről,
- elkészíti az éves integritási jelentést.
Az adatvédelmi incidens jelentésére vonatkozó különleges szabályok:
Amennyiben egy szervezeti integritást sértő esemény adatvédelmi incidensnek minősül, azt
jelenteni kell a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: NAIH)
felé a hatályos adatvédelmi szabályok rendelkezései szerint.
Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő késedelm nélkül, legkésőbb 72 órával azután, hogy
az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az illetékes felügyeleti hatóságnak.
Egyebekben a GDPR szabályzatban foglalt eljárásrendet kell alkalmazni.
V.

ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT A BEJELENTÉSEKRŐL:

SORSZÁM

MEGNEVEZÉS

MENNYISÉG
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1.
2.

3.

A szervezeti integritást sértő eseményre vonatkozó
bejelentések száma:
A szervezeti integritást sértő bejelentések tartalmuk
szerint az alábbiak lehetnek:
- gazdálkodás (……………..db bejelentés)
-dolgozó magatartása (………….db bejelentés)
-korrupciós eset (…………..db bejelentés)
-jogszabályi működéstől eltérő gyakorlat (…………db
eset)
-egyéb (……….db bejelentés) mégpedig:
A bejelentések a következők szerint kerültek lezárásra:
- alaptalan (………db bejelentés)
- megalapozott (………db bejelentés)
- megalapozott, az érdeksérelem orvoslásához
szükséges intézkedés megtörtént (……..db
bejelentés)
VI. ÉVENKÉNTI ÉRTÉKELÉS, ELEMZÉS:

Az integritás tanácsadó évente értékelést, elemzést készít a szervezeti integritást sértő és a
korrupciós kockázatokra vonatkozó közérdekű bejelentésekről. Jelentését a Kft. ügyvezetője
részére adja át.
Az értékelésben ismertetni kell azokat az eseteket, amelyekhez kapcsolódó eljárások
eredményeként a szervezet integritása javítható, erősíthető.
Értékelni kell az adott évben érkezett, különböző jellegű bejelentések alakulását, hatását, az
annak kapcsán folytatott eljárásokat és a megtett intézkedéseket. Következtetéseket kell
levonni a szervezet működésére, esetleges sérülékenységére vonatkozóan, és ajánlások
tehetők a megfelelő működés helyreállítására, vagy annak hatékonyságára.
Kiemelten kell foglalkozni azzal is, hogy az értékelés során felmerülő, a szervezet
integritásának megsértésére alkalmas események bekövetkezésének megelőzésére konkrét
eljárási terv készüljön, mely tartalmazza legalább az elérni kívánt célt, a szükséges eljárási
lépéseket, a felelős személyeket, az ellenőrzési lehetőséget, valamint az eljárás értékelésének
módját.
ZÁRÓ RENDELKEZÉS:
A Szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje 2020. október 1-jétől
hatályos.
A megismerés tényét a Kft. munkavállalói és Felügyelő Bizottságának tagjai, valamint jogi
képviselője, könyvvizsgálója aláírásával igazolja a Megismerési nyilatkozat szerint.

1. sz. melléklet
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MEGBÍZÓLEVÉL

Alulírott, mint a Vámospércs – Kistérségi Egészségügyi Szakellátó Nonprofit Kft.
ügyvezetője megbízom Dr. Görömbei Zoltánt a jelen szabályzatban az integritás felelősre
meghatározott feladatok ellátásával.

Vámospércs, 2020. június 28.

Dr.Rácz Norbert
ügyvezető igazgató

Záradék:

A feladat-ellátási kötelezettséget tudomásul veszem. Kötelezettséget vállalok arra, hogy a
feladatokat a vonatkozó belső szabályozás alapján látom el.

Vámospércs, 2020. szeptember 30.

Dr.Görömbei Zoltán
integritás felelős/integritás tanácsadó

2. sz. melléklet
FELJEGYZÉS BEJELENTÉS RÖGZÍTÉSÉHEZ

Ügyiratszám:
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Tárgy:
Ügyintéző:
Hivatkozási szám:
Melléklet:
Bejelentő neve:
Címe:
Elérhetősége: (telefon, e-mail)
Bejelentés előterjesztésének
helye:
ideje:
módja: telefonon / személyesen (a megfelelőt alá kell húzi)
A bejelentés részletes leírása:

Bemutatott dokumentumok jegyzéke:
Kéri-e az ügyben adatainak zártan kezelését?

igen / nem

Hozzájárul-e a személyes adatai továbbításához a bejelentés alapján kezdeményezett
eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv részére?

igen / nem

A tájékoztatást milyen módon kéri? telefonon / e-mailben / szóban / hívatalos levélben
A Kft. tájékoztatta a bejelentőt az őt megillető jogokról és terhelő kötelezettségekről.
Bejelentő tájékoztatást kapott arról, hogy bejelentése tartalmának valódiságáért
büntetőjogi felelősséggel tartozik és / vagy amennyiben bejelentése megalapozatlannak
bizonyul, illetve a bejelentett személy becsületét jogtalanul sérti, a bejelentett személy
személyes érdekei megvédésére pert indíthat bejelentő ellen.
Bejelentő aláírásával tudomásul veszi e tájékoztatást.
Dátum: ……………………………………

bejelentő aláírása

a feljegyzést készítő aláírása
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A bejelentés javasolt minősítése (a megfelelőt alá kell húzni):
Panasz / közérdekű bejelentés / korrupciógyanús eset / szabálytalanság / más ágazati
jogszabály hatálya alá tartozó eset

3. sz. melléklet
ADATLAP A SZERVEZETI INTEGRITÁST SÉRTŐ ESEMÉNY GYANÚ
BEJELENTÉSÉHEZ
Iktatószám: …………………..
A szervezeti integritást sértő esemény gyanú észlelésének időpontja: 20……
………………………..hó ………nap
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A szervezeti integritást sértő esemény gyanút bejelentő neve, beosztása /státusza (pl.
munkatárs, vezető, partner, ügyfél stb.)
………………………………………………………………………………………..
A szervezeti integritást sértő esemény gyanú észlelésének módja:
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
A szervezeti integritást sértő esemény gyanú észleléséhez, bejelentéséhez
kapcsolódó dokumentumok ismertetése:
………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………….
A szervezeti integritást sértő esemény gyanú megalapozottságát alátámasztó, a
bejelentéskor, észleléskor rendelkezésre álló bizonyítékok ismertetése:
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
Az észlelést követően már megtett intézkedések és azok hatásai:
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
Csatolt, a szervezeti integritást sértő esemény gyanú észlelését, bejelentésését
alátámasztó dokumentumok:
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
Az adatlap készítésének helye, időpontja:
…………………, 20… …………………….hó …..nap

Bejelentő aláírása

Megismerési nyilatkozat
A Szervezeti integritást sértő események eljársrendjéről szóló szabályzatban foglaltakat
megismertem. Tudomásul veszem, hogy az abban leírtakat a munkám során köteles vagyok
betartani.
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4. sz. melléklet
A szervezeti integritást sértőeseményekre vonatkozó bejelentések és azok kivizsgálásával kapcsolatos
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