
Visszaélés-bejelentés - 2021



Bejelentés elvei

A hatékony és felelős visszaélés-bejelentési rendszer hármas elven nyugszik:

 bizalom

 pártatlanság

 védelem

Négy lépése:

1. jogsértésekről szóló bejelentések fogadása

2. jogsértésekről szóló jelentések értékelése

3. jogsértésekről szóló jelentések kezelése

4. következtetések levonása a visszaélési ügyekről



Irányadó jogforrások

A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről 
szóló 2013. évi CLXV. törvény  (jelenleg)  

EU 2019/1937 sz. Irányelv (az uniós jog 
megsértését bejelentő személyek védelméről)



Kapcsolódó ISO szabványok

 ISO 37002 – Visszaélés-bejelentés menedzsment 
rendszerek (nyers változat)

Egyéb ISO-standardok:

 ISO 19600:2014 – Compliance menedzsment 
rendszerek

 ISO 37001:2016 – Antikorrupciós menedzsment 
rendszerek



Kiknek kötelező alkalmazni és mikortól?

Minden 50 fő feletti munkavállalót foglalkoztató

 vállalkozásnak,

 közszférában működő szervezetnek

kötelező

Határidők:

 2021.12.17-től a 250 főnél nagyobb szervezeteknek

 50-249 fő közötti szervezeteknek + 2 év, DE

ÉRDEMES IDEJÉBEN FELKÉSZÜLNI!!



Kiknek kötelező és mikortól bevezetni?
Köz- és magánszférában munkavállalót foglalkoztató személy vagy
szervezet, ezen belül

A min. 50 munkavállalót foglalkoztató magánszektorban működő
jogalany

 Nincs küszöbérték: a pénzügyi szolgáltatások, közlekedésbiztonság és
környezetvédelem területén működő, egyéb EU-s jogi aktusok alapján
kötelezett jogalanyok)

 Tagállam előírhatja az 50 fő alatti magánszektorban működő jogalanyra
is a belső bejelentési csatorna működtetését

 közszférában működő valamennyi jogalanynak alkalmazni kell a belső bejelentési csatornát, a tulajdonukban álló
szervezetekkel együtt

 mentesíthető a 10 ezer főnél kevesebb lakosú vagy 50 főnél kevesebb alkalmazottat foglalkoztató önkormányzat



Miért előnyös működtetni etikai forródrótot?

ANYAGI SZINTEN MÉRHETŐ ELŐNYÖK ANYAGI SZINTEN NEM MÉRHETŐ ELŐNYÖK

 Átlagosan az árbevétel 5%-ka elvész 
csalások következtében + a szervezetet 
ért károk értéke lefeleződik

Csalások feltárása és elkövetése közötti idő 
lényegesen lerövidül

 2,7%-kal magasabb a ROA (eszközarányos 
nyereség)

Átláthatóság jelentősen javul

 6,9%-kal kevesebb per Kiszámíthatóbb munkahelyi környezet

 Kevesebb hatósági vizsgálat Piaci partnerek bizalma nő



Mi a visszaélés-bejelentés tárgya?
Visszaélés (uniós jog megsértése)

Olyan cselekmény vagy mulasztás, amely kárt okoz(hat).

A jogsértés tartalmazhatja például (de nem kizárólagosan) az alábbiakat:

 etikátlan viselkedés,

 csalás,

 korrupció (beleértve a megvesztegetést),

 a nemzeti vagy nemzetközi jog vagy más vonatkozó magatartási kódex megsértése,

 súlyos gondatlanság,

 szervezeti szabályok megsértése,

 megkülönböztetés (diszkrimináció)

 megfélemlítés,

 zaklatás,

 közpénzek vagy források jogosulatlan felhasználása,

 hatalommal való visszaélés,

 összeférhetetlenség (conlict of interest) stb.



Mire irányulnak? A jogsértések főbb területei
• A jogsértések irányulhatnak:

 közbeszerzésre,

 pénzügyi szolgáltatásokra, termékekre és piacokra, pénzmosás és terrorizmus megelőzésére,

 termékbiztonságra és termékmegfelelőségre,

 közlekedésbiztonságra,

 környezetvédelemre,

 sugárvédelemre, nukleáris biztonságra,

 élelmiszer- és takarmánybiztonságra, állategészségügyre, állatjólétre,

 közegészségügyre,

 fogyasztóvédelemre,

 magánélet- és személyes adatok védelmére, hálózati és információs rendszerek biztonságára,

 EUMSZ 325. cikkében említett jogsértésekre (csalás, Unió pénzügyi érdekeit érintő jogsértések),

 EUMSZ 26. cikkének (2) bekezdésében említett belső piaccal kapcsolatos jogsértésekre (például a versenyre és az állami
támogatásokra vonatkozó uniós szabályok megsértésére), társasági adóra vonatkozó szabályok megsértésére, illetve társasági adóra
vonatkozó, alkalmazandó jogszabályok tárgyát vagy célját meghiúsító adóelőnyök szerzésére.



Ki a bejelentő?

 Minden olyan, a magánszektorban vagy a közszférában dolgozó

bejelentő személy, akinek a munkavégzéssel összefüggésben jutott

tudomására a jogsértésre vonatkozó információ, mint például:

munkavállalók, köztisztviselők,

a vállalkozás tulajdonosai, ügyvezetői, felügyelő testületének
tagjai,

önkéntesek, gyakornokok,

vállalkozók, alvállalkozók, beszállítók és az ezek felügyelete,
irányítása alatt dolgozó személyek.

Az a személy, aki a jogsértést bejelenti.



Mi a visszaélés-bejelentés?

Valamilyen jogsértés bejelentő általi jelentése, aki okkal
feltételezi, hogy a bejelentett információ a bejelentés
időpontjában valós.



Visszaélés bejelentés folyamata (Forrás: ISO 37002. adaptálva) 



Ki vizsgálja ki (szervezeten belül versus outsourcing) –

melyik az olcsóbb és a hatékonyabb?
Szervezeten belüli egységek, pl.

 HR

 Belső ellenőrzés

 Compliance

 Jog

 Forensic

Külső szervezet (előnyök: függetlenség, különböző feladatok egy
helyen, GDPR szerinti adatkezelés is “kiszervezve”))

 Bejelentővédelmi ügyvéd

 GDPR tanácsadó

 Csalásvizsgáló és egyéb szakterületek



Milyen csatornákon alakítható ki a 

visszaélés-bejelentés?
Bejelentési csatornák üzemeltetése történhet:

 szervezeten belül kialakított forródróton keresztül, illetve

 harmadik félnek történő kiszervezéssel

• Irányelv: írásban és/vagy szóban történő bejelentés



Milyen csatornákon alakítható ki a 

visszaélés-bejelentés?

Fontosabb követelmények: 

 a bejelentett információ bizalmas kezelése

 bejelentett információk jogosulatlan hozzáféréstől történő védelme

 személyes adatkezelés (GDPR) szabályainak megfelelő kezelés

 független és szakmailag kompetens személy / szervezet kijelölése a bejelentések kivizsgálására és folyamatos nyomon követésére

 visszaigazolás a bejelentés megtételéről

 bejelentések nyilvántartása

 kommunikáció a bejelentő személlyel

 a bejelentő tájékoztatása a kivizsgálás eredményéről meghatározott határidőn belül

 világos és könnyen hozzáférhető információk megteremtése

 a belső eljárásokról

 illetékes hatóságoknak és uniós szervezeteknek történő bejelentésekre vonatkozóan



Visszaélés-bejelentés vizsgálatának alapvető 

szempontjai
Hol került sor a visszaélés-bejelentésre (joghatóság)?

Mikor történt a visszaélés?

Ki vett részt a törvénysértésben?

Jelentette már ezt korábban? Ha igen, mit és mikor? Milyen lépéseket tettek?

Milyen hatással van a szervezetre?

A vezetőség részt vesz vagy tudatában van a jogsértésnek?

Vannak-e kockázatok?

Van-e olyan dokumentum vagy egyéb bizonyíték, mint a képek, amely alátámasztja a visszaélés-bejelentést?

A bejelentő személyén kívül van-e még valaki, aki tud(hat) róla? 



Megfontolások – 1. 

 nem besúgó rendszer

 cég saját érdeke

 jelentős anyagi megtakarítással járt, növeli az átláthatóságot

 milyen a saját belső ellenőrzési rendszerünk? 

milyen csatornák kerüljenek kialakításra (nem biztos, hogy az 
legolcsóbb a legjobb)

anonim bejelentéseknek adjunk szerepet (etikai forródrót szoftver, 
könnyű kezelés a bejelentéstől a bejelentésről adott válaszig)



Megfontolások -2 
 ki foglalkozzon vele (szervezeten belüli egység kijelölése vagy külső 

tanácsadó?)

 mi legyen a policy?

 mi legyen az eljárás? 

 hogyan vizsgáljuk ki a visszaéléseket és milyen intézkedéseket
teszünk?

 munkavállalók oktatása hogy fog megtörténni?

 a bejelentők védelmére milyen szabályt hozunk?

 hogyan tudjuk ösztönözni a visszaélések bejelentését? Beépítünk-e 
ösztönzőket?

 a visszaélés bejelentési rendszerünk a személyes adatok kezelésével
(GDPR) összhangban van?



Köszönjük a figyelmet!
Elérhetőségünk:
Weblap: https://www.etikaiforrodrot.hu/

E-mail: jasku.zsolt@etikaiforrodrot.hu

Tel: +36 30 582 7810

https://www.etikaiforrodrot.hu/
mailto:jasku.zsolt@etikaiforrodrot.hu

