Szepsi Város
egyetértésben a társadalomellenes tevékenység bejelentőinek védelméről szóló Tt. 54/2019 sz.
törvény 10. § (8) bekezdése és későbbi módosításai, kiadja a jelen
belső szabályzatot

A társadalomellenes tevékenység bejelentőinek védelméről szóló Tt.
54/2019 sz. törvény szerint benyújtott bejelentések benyújtásának,
ellenőrzésének és nyilvántartásának elvei
1. cikkely
Bevezető rendelkezések
Jelen belső szabályzat szabályozza a bejelentések benyújtásának és a bejelentések
ellenőrzésének rendjét, továbbá a bejelentést ellenőrző felelős személy jogosultságát, a
titoktartást és a bejelentő személyazonosságának megőrzését, az értesítések rögzítését, a
bejelentő értesítését a bejelentés ellenőrzésének eredményéről és a bejelentésben szereplő
személyes adatok kezelését.
Ez a rendelet Szepsi város minden alkalmazottjára és törvényes képviselőjére kötelező.
2. cikkely
Alapfogalmak
A jelen szabályzat céljaira
(1) a bejelentő természetes személy, aki jóhiszeműen bejelentést tesz a bejelentéstételre
jogosult szervnél, Társadalomellenes Tevékenység Bejelentőit Védő Hivatalnál (a
továbbiakban csak „hivatal”) vagy munkaadónál; bejelentőnek minősül a bejelentő közeli
hozzátartozója is, aki munkajogi kapcsolatban áll ugyanazzal a munkaadóval, akivel a
bejelentő is, munkaadóval, amely függő viszonyban áll a bejelentő munkaadójával, vagy
munkaadóval, amely a bejelentő munkaadója által van alapítva vagy létrehozva.,
(2) bejelentés olyan tényállás bejelentése, amelyről a természetes személy munkavégzés, állás,
hivatali tisztség ellátása során, vagy közérdekű tevékenység végzése során szerzett
tudomást, és amely társadalomellenes tevékenységet érint,
(3) minősített bejelentés olyan bejelentés, amely hozzájárulhat vagy hozzájárult súlyos
társadalomellenes tevékenység kivizsgálásához, vagy az elkövető megállapításához, vagy
annak az elkövetőre való rábizonyításához,
(4) munkaviszony: munkaszerződéses munkaviszony vagy ahhoz hasonló munkaviszony,
(5) munkáltató: Szepsi város,
(6) felelős személy: Szepsi város főellenőre,
(7) súlyos társadalomellenes tevékenységnek minősül:
a) az Európai Unió költségvetése megkárosításának bűncselekménye a Büntető
Törvénykönyv 261–263. § alapján, közbeszerzési eljárás és nyilvános árverés
eredménye befolyásolásának bűncselekménye a Büntető Törvénykönyv 266–268. §
alapján, közszereplők által elkövetett bűncselekmények a Büntető Törvénykönyv
326. és 327. § alapján, vagy korrupció bűncselekménye a Büntető Törvénykönyv
328-336.b § alapján,

b) olyan bűncselekmény, amely büntetési tételének felső határát a Büntető
Törvénykönyv három évnél hosszabb szabadságvesztésben állapítja meg,
c) közigazgatási szabálysértés, melyért számítással megállapított felső határú
pénzbírság szabható ki, vagy
d) közigazgatási szabálysértés, melyért pénzbírság szabható ki, melynek felső határa
legkevesebb 30 000 euró,
3. cikkely
A beadványok benyújtásának módja
(1) A bejelentést írásban, szóban, faxon vagy e-mailben nyújtható be.
(2) A bejelentést a felelős személynek vagy a hivatal iktatója számára kell benyújtani, aki
köteles a kézbesített bejelentést haladéktalanul a felelősnek benyújtani.
(3) A jegyzőkönyvbe való szóbeli bejelentés a felelős személy útján történhet.
(4) A bejelentés elektronikus formában a felelős személy címére tehető:
kral.rastislav@moldava.sk.
(5) A felelős személytől eltérő személy által faxon vagy e-mailben átvett bejelentések esetén ez
a személy köteles ezt haladéktalanul továbbítani a felelős személynek.
4. cikkely
A bejelentések ellenőrzése, a felelős személy felhatalmazásai a bejelentések
ellenőrzésében, a titoktartás, a bejelentés ellenőrzésének eredménye
(1) A bejelentések ellenőrzéséért a munkáltató felelős személye a felelős.
(2) A bejelentés ellenőrzése annak tartalma alapján történik, tekintet nélkül annak megjelölésére.
(3) Ha a bejelentés tartalmából az következik, hogy a bejelentés csak egy részét képezi ennek
az előterjesztésnek, úgy a bejelentésnek csak a vonatkozó részét kell e rendelet szerint
megvizsgálni. A bejelentés többi részét annak megfelelően dolgozzák fel, amelyre
vonatkoznak (pl. a panaszokról szóló Tt. 9/2010. sz. törvény szerinti panasz).
(4) Ha a bejelentés tartalma azt jelzi, hogy nem e Belső Szabályzat szerinti bejelentésről van
szó, hanem a beadvány kezelésére más hatóság illetékes, a felelős személy a bejelentést
haladéktalanul továbbítja ennek a hatóságnak. Erről haladéktalanul tájékoztatja a bejelentőt.
(5) A felelős személy köteles a bejelentést legkésőbb annak kézhezvételétől számított 90
naptári napon belül ellenőrizni.
(6) Az előző bekezdésben említett határidőt a felelős személy indokolt esetben legfeljebb
további 30 nappal meghosszabbíthatja. Erről és a meghosszabbítás okairól haladéktalanul
tájékoztatja a bejelentőt.
(7) A bejelentés vizsgálatának teljes határideje nem haladhatja meg a kézhezvételtől számított
120 napot.
(8) Ha a bejelentésben közölt adatok kiegészítése vagy pontosítása szükséges, a felelős személy
haladéktalanul felkéri a bejelentőt az értesítés kiegészítésére vagy pontosítására, megjelölve
e cselekmény teljesítésének határidejét.
(9) Ha a bejelentés meghatározott munkavállaló vagy a munkáltató törvényes képviselője (a
továbbiakban: “érintett munkavállaló és törvényes képviselő) ellen szól, a felelős személy
haladéktalanul tájékoztatja az érintett munkavállalót vagy törvényes képviselőt a bejelentés
tartalmáról, és lehetővé teszi számára az észrevételezést, valamint dokumentumok, iratok
benyújtását, vagy a megbízható vizsgálathoz szükséges egyéb információ benyújtását. A
felelős személy a bejelentés tartalmának megismerésekor köteles gondoskodni a bejelentő
személyazonosságának titkosságáról és a személyes adatainak védelméről a személyes
adatok védelméről szóló 18/2018. sz. törvény alapján. Abban az esetben, ha a bejelentés

részét képező vagy csatolt információból a bejelentő személye kideríthető, a felelős
személy erről az érintett munkavállalót vagy a törvényes képviselőt nem tájékoztatja,
csupán felkéri, hogy nyilatkozzon, de csak a bejelentés megbízható vizsgálatához szükséges
tények közlését vagy ismertetését fogja kérni.
(10) A felelős személy jogosult a bejelentőt, valamint a munkáltatót, az érintett munkavállalót
vagy a törvényes képviselőt a szükséges mértékben felkérni, hogy a bejelentés
elbírálásában közreműködjenek, ésszerű határidő megállapítása mellett.
(11) A felelős személy írásos jegyzőkönyvet készít a bejelentés vizsgálatának eredményéről,
összefoglalva a bejelentő által állított tényeket, és az egyes tényekhez megjegyzéseket fűz,
ellenőrzi az állítások valódiságát és értékeli azok jogi relevanciáját az esetleges jogsértés
szempontjából.
(12) A bejelentés ellenőrzésének eredményéről a jegyzőkönyv felvételét megelőzően a felelős
személy lehetőséget biztosít a bejelentőnek, hogy észrevételeket tegyen a
megállapításokkal kapcsolatban. Ha a bejelentő új tényt terjeszt elő, vagy a
megállapításokkal nem ért egyet, a felelős személy ezeket a tényeket és az egyet nem értő
kifogásokat a bejelentés vizsgálatának eredményéről szóló írásos jegyzőkönyvben köteles
kezelni, megjelölve, hogy ezek a tények és kifogások megalapozottak-e.
(13) A felelős személy köteles a bejelentés ellenőrzésének eredményét legkésőbb az
ellenőrzéstől számított 10 napon belül írásbeli jegyzőkönyv formájában a bejelentő részére
megküldeni.
(14) A felelős személy és munkáltatója köteles a bejelentő személyazonosságát titokban
tartani.
(15) A bejelentés benyújtása nem ösztönözhet vagy adhat okot olyan következtetések
levonására, amelyek a bejelentőnek kárt okoznának.
(16) Ha a bejelentés ellenőrzése során a felelős személy bűncselekmény elkövetését
nyilvánvalónak ítéli meg, köteles ezt a tényt a büntetőeljárásban érintett hatóságok felé
jelenteni.
5. cikkely
A bejelentésben szereplő személyes adatok kezelése
(1) A munkáltató a bejelentések nyilvántartása céljából a bejelentésben meghatározott
személyes adatokat a következő mértékben jogosult kezelni: a bejelentő neve, vezetékneve
és lakcíme.
(2) Továbbá a munkáltató jogosult az olyan személyes adatokat az érintett természetes személy
hozzájárulása nélkül kezelni:
a. amelyek a jogszabálynak megfelelően már megjelentek, és az üzemeltető által
közzétettnek megfelelően megjelölték,
b. amelyek kezelése az üzemeltető vagy harmadik személy jogainak és törvényileg
védett érdekeinek védelme érdekében szükséges, így különösen az üzemeltető
vagyonának, pénzügyi vagy egyéb érdekeinek védelme érdekében kezelt személyes
adatok, valamint az üzemeltető biztonságának biztosítása érdekében kamerákkal
kezelt személyes adatok vagy hasonló rendszerekkel; ez azonban nem vonatkozik
arra az esetre, ha a személyes adatok ilyen kezelésében az érintett alapvető jogai és
szabadságai érvényesülnek, amelyek e törvény alapján védelem alá esnek,

c. a személyes adatok kezelése fontos közérdekű feladat ellátásához szükséges; vagy
d. a személyes adatok meghatározott kategóriáiról van szó, amelyeket az érintett saját
maga közölt, vagy amelyek jogi igénye érvényesítéséhez szükségesek.
6. cikkely
Bejelentések nyilvántartása
(1) A felelős személy a bejelentésekről nyilvántartást köteles vezetni, amelyben az alábbi
adatokat rögzíti:
a. a bejelentés kézbesítésének dátuma,
b. a bejelentő neve, vezetékneve és lakcíme;
c. a bejelentés tárgya
d. a bejelentés ellenőrzésének eredménye,
e. a bejelentés ellenőrzésének befejező dátuma.
(2) Minden újonnan beérkezett bejelentést köteles a felelős személy haladéktalanul bejegyezni
a bejelentések nyilvántartásába a bejelentési számon, amely a bejelentés sorszámából és a
bejegyzés évéből áll.
(3) A munkáltató az (1) bekezdés szerinti adatokat a bejelentés kézbesítésétől számított három
évig köteles a bejelentési nyilvántartásban megőrizni.
7. Cikkely
Záró rendelkezések
(1) Ez a szabályzat 2019.09.30-án lép hatályba
(2) Jelen belső szabályzat hatálybalépésével Szepsi város kötelező érvényű dokumentuma
hatályát veszti: A társadalomellenes tevékenység bejelentőinek védelméről szóló Tt.
307/2014 sz. törvény szerint benyújtott bejelentések benyújtásának, ellenőrzésének és
nyilvántartásának elvei

Kelt: Szepsiben 2019.09.30. napján
JUDr. Ing. Borovský Slavomír
a város polgármestere

