
Tájékoztató a szervezeti integritást sértő események kezelésének rendjéről  

A Magyar Pénzverő Zrt. (Társaság) kiemelt célja működése során a jogszabályoknak való megfelelés, a 

nyílt és tisztességes üzleti magatartás, az Etikai Kódexében megfogalmazott magatartási normáknak 

való megfelelés. 

A Társaság a prudens működését veszélyeztető eseményekkel, szabálysértésekkel, korrupcióval, 

valamint a munkahelyi környezetben okozott károkkal, az Etikai Kódexben foglaltak megsértésével 

kapcsolatosan bejelentési lehetőséget biztosít. A bejelentés – panaszokról és a közérdekű 

bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény (Panasz törvény) alapján – a szervezeten belüli integritást 

sértő események kezelésének eljárásrendje szerint tehető meg. 

A bejelentési rendszer eljárásrendje az alábbi:  

Bejelentéssel élhetnek a Magyar Pénzverő Zrt. munkavállalói, a vele szerződéses viszonyban álló 

beszállítói, üzleti partnerei, továbbá bárki, akinek a bejelentés megtételéhez vagy a bejelentés tárgyát 

képező magatartás orvoslásához méltányolható jogos érdeke fűződik. 

A bejelentés megtételekor a bejelentő nevét és lakcímét, jogi személy bejelentő esetén annak 

székhelyét és a bejelentést benyújtó törvényes képviselőjének nevét köteles megadni, továbbá 

nyilatkoznia kell arról, hogy a bejelentést jóhiszeműen teszi olyan körülményekről, amelyekről 

tudomása van, vagy kellő alappal feltételezi, hogy azok valósak. 

Kivizsgálás 

Ha a bejelentés nem a Társaság eljárási jogosultságába tartozik, a beérkezésétől számított 8 (nyolc) 

naptári napon belül az eljárásra jogosult szervhez a Társaság a bejelentést átteszi. Az áttételről a 

bejelentőt az áttétellel egyidejűleg értesítjük. 

A Társaság illetékességébe tartozó bejelentést a beérkezésétől számított 30 (harminc) naptári napon 

bírálja el. Ha az elbírálást megalapozó vizsgálat előreláthatólag ennél hosszabb ideig tart, erről a 

bejelentőt a Társaság tájékoztatja. A vizsgálat maximális időtartama a három hónapot nem haladhatja 

meg. 

A vizsgálat befejezésekor – a minősített adat, illetve törvény alapján üzleti, gazdasági vagy egyéb 

titoknak minősülő adat kivételével – a megtett intézkedésről, vagy annak mellőzéséről – az indokok 

megjelölésével – a bejelentőt a Társaság haladéktalanul értesíti. 

 

A bejelentés alapján – ha alaposnak bizonyul – a Társaság gondoskodik:   

- 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. 

 

A bejelentőt nem érheti hátrány a bejelentés megtétele miatt, kivéve, ha megállapítást nyer, hogy 

rosszhiszeműen járt el, és alaposan feltehető, hogy a bejelentésével összefüggésben 

- bűncselekményt vagy szabálysértést követett el, vagy 

- másnak kárt, illetve egyéb sérelmet okozott. 

 

Amennyiben a bejelentő a Társaság által történt kivizsgálás eredményével nem ért egyet, vagy ha 

véleménye szerint a bejelentését a Társaság nem vizsgálta ki teljes körűen, vagy a bejelentését 

megalapozatlannak tartotta, az általa vélelmezett visszásság orvoslása érdekében beadvánnyal 



fordulhat az alapvető jogok biztosához, az AJBH honlapján (www.ajbh.hu) elérhető elektronikus 

rendszeren1 keresztül. 

A Társaság célja, hogy minden bejelentéssel összefüggésben biztosítsa a kivizsgálás lehetőségét, 

ugyanakkor a kivizsgálás – a bejelentő egyidejű írásbeli tájékoztatása mellett – a következő esetekben 

mellőzhető: 

- A név nélküli vagy azonosíthatatlan bejelentő által megtett bejelentés esetén; 

- A korábbival azonos tartalmú, ugyanazon bejelentő által tett ismételt bejelentés esetén; 

- A sérelmezett tevékenységről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított hat hónap 

után megtett bejelentés esetén; 

- Amennyiben a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett személy 

jogainak korlátozásával nem áll arányban. 

A sérelmezett tevékenység vagy mulasztás bekövetkeztétől számított egy éven túli bejelentést érdemi 

vizsgálat nélkül el lehet utasítani. 

 

Adatkezelés 

A bejelentőnek minden esetben kötelezően meg kell adnia a nevét és a lakcímét, de kérhet 

anonimitást. Ez esetben személyes adatait az ügy iratai között, a bejelentés felvételében közreműködő 

személy által aláírt zárt borítékban kell elhelyezni, a bejelentéséről pedig – annak tartalmi csorbítása 

nélkül – anonimizált másolatot kell készíteni, amelyet a bejelentés felvételében közreműködő személy 

kézjegyével kell ellátnia. 

A bejelentő személyes adatai egyértelmű hozzájárulása nélkül nem hozhatóak nyilvánosságra.  

A bejelentő személyes adatai csak a bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására 

hatáskörrel rendelkező szerv részére adhatóak át, ha e szerv annak kezelésére törvény alapján 

jogosult, vagy az adatai továbbításához a bejelentő egyértelműen hozzájárult. 

Ha nyilvánvalóvá vált, hogy a 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 bejelentési rendszerben különleges személyes adat kezelése tilos, emellett a bejelentési rendszerből 

haladéktalanul törölni kell a bejelentésben nem érintett harmadik személyre vonatkozó, a bejelentés 

kivizsgálásához nem szükséges, valamint a Panasz törvény szerint nem kezelhető adatokat. 

A Társaság a vizsgálat során minden személyes adatot bizalmasan kezel, gondoskodik arról, hogy a 

bejelentést kivizsgálón és a vezérigazgatón kívül más ne férhessen hozzá a beadványhoz, illetve 

mellékleteihez, és ne rendelkezhessen információkkal a tervezett intézkedésekről. A bejelentést 

kivizsgáló(k) a vizsgálat lezárásáig vagy a vizsgálat eredményeként történő felelősségre vonás 

kezdeményezéséig a bejelentés tartalmára és a bejelentésben érintett személyekre vonatkozó 

információkat kötelesek titokban tartani, azokat – a bejelentésben érintett személy kivételével – a 

Társaság más szervezeti egységével vagy munkatársával sem oszthatják meg. 

 

 
1 https://www.ajbh.hu/forduljon-a-biztoshoz;jsessionid=4EED2A37DA3078E481B76B95A4366331   



Abban az esetben, ha a vizsgálat alapján a bejelentés nem megalapozott, vagy további intézkedés 

megtétele nem szükséges, a bejelentésre vonatkozó adatokat a vizsgálat befejezését követő 60 

(hatvan) napon belül törölni kell. 

Amennyiben a vizsgálat alapján intézkedés megtételére kerül sor - ideértve a bejelentő személlyel 

szemben jogi eljárás vagy fegyelmi intézkedés megtétele miatti intézkedést is - a bejelentésre 

vonatkozó adatokat a bejelentési rendszerben legfeljebb a bejelentés alapján indított eljárások jogerős 

lezárásáig lehet kezelni.  
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