
Egyéb panaszok és közérdekű bejelentések a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt-nél 

A Társaságra a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény 

hatálya nem terjed ki, azonban a Társaság kiemelten kezelni szándékozik minden 

jogsérelmet tartalmazó panaszt, továbbá figyelembe kíván venni minden olyan közérdekű 

bejelentést, mely a Társaság jogszerű, etikus működését segíti.  

A Társaság ezen eljárás szerint kezel minden olyan beadványt, mely nem a közigazgatási 
eljárás vagy bíróság vagy egyéb hatóságok hatáskörébe tartozó ügyekkel összefüggésben 
került benyújtásra, nem a Fogyvéd.tv. szerinti panasz, továbbá nem integritást érintő 
panasz, azonban a Társaság működésével kapcsolatos. 

Eljárási szabályok 

1. A bejelentés 

A munkaügyi tárgyú panaszokat a Társaság munkaügyére kell beadni.  

Egyébként a panaszt és közérdekű bejelentést a vezérigazgatónak címezve, írásban lehet 
megtenni postai úton (Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. 2000 Szentendre, Szabadkai u. 
.9.), vagy a Társaság központi e-mail címén (vszzrt@szentendre.hu) továbbá a Társaság 
ügyfélszolgálatán (ugyfelszolgalat@szentendre.hu) 

Panasz és közérdekű bejelentés benyújtására bárki jogosult.  

Ha a panaszos saját ügyében fordul a társasághoz, egyéb panaszként, ha más személy 
jogsértő magatartására vagy a Társaság és/vagy munkavállalói által okozott jogsértés 
vagy mulasztás miatt kerül sor a beadvány benyújtására, közérdekű bejelentésként kell a 
beadványt kezelni. 

Egyéb panasz lehet a Társaságnak, mint munkáltatónak vagy mint önkormányzati 

közfeladatot ellátó szervezetnek benyújtott saját jog- vagy érdeksérelmet tartalmazó 

panasz, ha annak elintézése nem tartozik más, - így különösen bírósági, közigazgatási - 

eljárás hatálya alá. A panasz javaslatot is tartalmazhat. 

Közérdekű bejelentés lehet a Társaság munkavállalójának más munkavállalóval 

kapcsolatos jog- és/vagy érdeksérelme, továbbá a Társaság feladatkörébe tartozó 

ügyben egyéb, a Fogyvéd.tv. hatálya nem tartozó – általános jellegű - észrevétel, javaslat.  

Az egyéb panaszt, közérdekű bejelentést, amennyiben annak tartalmából egyértelműen 
megállapítható, hogy jogorvoslati eljárás kezdeményezésére irányul, a továbbiakban nem 
panaszként, közérdekű bejelentésként, hanem jogorvoslati kezdeményezésként kell 
kezelni. 

A panasz és közérdekű bejelentés megtételekor annak eredményes kivizsgálhatósága 
céljából a bejelentő megadja a nevét és lakcímét vagy egyéb elérhetőségét, míg jogi 
személy bejelentő esetén a bejelentő annak nevét, székhelyét és a bejelentést benyújtó 
törvényes képviselőjének nevét köteles megadni. 
  
A bejelentés megtételekor a bejelentőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a bejelentést 
jóhiszeműen teszi olyan körülményekről, amelyekről tudomása van, vagy kellő alappal 
feltételezi, hogy azok valósak. A rosszhiszeműen tett bejelentés továbbításra kerülhet az 
érintett személy és a hatáskörrel rendelkező hatóságok (harmadik személy) részére, 
amely polgári jogi és büntetőjogi jogkövetkezményekkel is járhat. A jóhiszeműen tett, de 
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az eljárás során megalapozatlannak bizonyuló bejelentések esetén a vizsgálat harmadik 
személyek értesítése nélkül kerül lezárásra. 
 
Amennyiben a panasz vagy bejelentés nem a Társaság feladat-és hatáskörébe, illetve 
illetékességi körébe tartozik, akkor erről a panaszost 8 napon belül tájékoztatni kell. 

A Társaság különösen akkor nem rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel a bejelentés 
elbírálására, ha 

− nem a Társaság tevékenységét érintő kérdésben került benyújtásra, 
− más gazdálkodó szervezet vagy hatóság tevékenységét érinti, 
− más gazdálkodó szervezet vagy hatóság jogosult azt elbírálni, és 
− a bejelentés sem a Fogyvéd.tv szerinti, sem egyéb panaszként nem kezelhető.  

Amennyiben az egyéb panasz vagy közérdekű bejelentés a Társaság feladatkörébe tartozó 
szolgáltatásokat meghatározó önkormányzati rendeletek módosítását kezdeményezi, úgy 
azt továbbítani kell az érintett önkormányzatnak, melyről a panaszost tájékoztatni kell. 
Egyéb jogszabály módosítására irányuló kezdeményezést tartalmazó panasz vagy 
közérdekű bejelentés esetén a panaszost tájékoztatni kell a hatáskör hiányáról. 

Mellőzhető az egyéb panasz és közérdekű bejelentés vizsgálata a korábbival azonos 
tartalmú, ugyanazon bejelentő által tett ismételt bejelentés esetén, továbbá, ha a bejelentő 
a sérelmezett tevékenységről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított hat 
hónap után terjesztette elő bejelentését. A sérelmezett tevékenység vagy mulasztás 
bekövetkeztétől számított egy éven túl előterjesztett bejelentést érdemi vizsgálat nélkül 
el kell utasítani. Mellőzni kell a bejelentés vizsgálatát, ha azt azonosíthatatlan személy 
tette.  

Amennyiben a munkaügyi tárgyú panasz az Mt. szerinti elévülési időn belül került 
benyújtásra, úgy annak vizsgálata nem mellőzhető.  

A vizsgálat mellőzéséről a panaszost írásban tájékoztatni kell.  

A panasz kivizsgálását mellőzni kell, ha az egyértelműen alaptalan. 

Az eljárásra jogosult szervezeti egység az, amely az egyéb panasz vagy közérdekű 
bejelentés tárgyában eljár, mert a panasz az adott szervezeti egység tevékenységéhez 
kapcsolódik.  

Az egyéb panasz, közérdekű bejelentés vizsgálatát az integritást érintő panaszra 
vonatkozó lejárási szabályok szerint kell lefolytatni, ha a vizsgálat alapján megállapítható, 
hogy a bejelentés integritást érint. 

 
2. Kivizsgálás 
 
A bejelentések kapcsán a vezérigazgató dönt az esetleges vizsgálat elrendeléséről. Az 
egyszerű ténybeli megítélésű ügyekben a vezérigazgató vizsgálat nélkül is határozhat.  

A Társaság a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles a 
bejelentésben foglaltak kivizsgálására. A bejelentés kivizsgálására legfeljebb annak 
beérkezésétől számított 30 nap áll rendelkezésre, amely határidőtől – név nélküli vagy 
azonosíthatatlan bejelentő által megtett bejelentés kivételével – csak különösen indokolt 
esetben, a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett lehet eltérni. A vizsgálat időtartama a 
3 hónapot nem haladhatja meg.  



 3. Intézkedés 
  
Miután a bejelentést a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. kivizsgálja, a bejelentőt a vizsgálat 
eredményéről, valamint a megtett intézkedésekről tájékoztatja. 
 
Ha a vizsgálat a bejelentés megalapozatlanságát állapítja meg vagy további intézkedés 
megtétele nem szükséges, az eljárást a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. lezárja. 
  
II. Adatkezelés 
 
A bejelentő személyazonosságát – ha az annak megállapításához szükséges adatokat 
megadta - a Társaság a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan kezeli és biztosítja 
a bejelentő személyes adatai kezelésére vonatkozó jogszabályi előírások betartását a 
mindenkor hatályos adatkezelési szabályzat előírásainak megfelelően. 

  
A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. a bejelentési rendszer keretei között a bejelentőnek és 
annak a személynek, akinek a magatartása vagy mulasztása a bejelentésre okot adott, 
vagy aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet, a bejelentés 
kivizsgálásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatait - ideértve a különleges 
adatokat és a bűnügyi személyes adatokat is – kizárólag a bejelentés kivizsgálása és a 
bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése céljából kezelheti és 
a bejelentővédelmi ügyvéd, illetve a bejelentés kivizsgálásában közreműködő külső 
szervezet részére továbbíthatja. A bejelentési rendszer keretei között kezelt adatok közül 
a Társaság haladéktalanul törli a fenti követelményeknek nem megfelelő személyes 
adatokat. A bejelentési rendszer keretei között kezelt személyes adatok kezelésére – így 
különösen azok továbbíthatóságára – a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 
2013. évi CLXV. törvény rendelkezései irányadók. 
  
A bejelentésben érintett személyt a Társaság a vizsgálat megkezdésekor részletesen 
tájékoztatja a rá vonatkozó bejelentésről, a személyes adatai védelmével kapcsolatban őt 
megillető jogairól, valamint az adatai kezelésére vonatkozó szabályokról. 
  
A bejelentési rendszer kialakítására olyan módon került sor, hogy a nem névtelen 
bejelentő személyét a bejelentést kivizsgálókon kívül más nem ismerheti meg. A 
bejelentést kivizsgálók a vizsgálat lezárásáig vagy a kivizsgálás eredményeképpen történő 
formális felelősségre vonás kezdeményezéséig a bejelentés tartalmára és a bejelentésben 
érintett személyekre vonatkozó információkat kötelesek titokban tartani, és azokat - a 
bejelentésben érintett személy tájékoztatása kivételével - nem oszthatják meg a Társaság 
egyetlen más szervezeti egységével vagy munkatársával sem. 
  
Ha a vizsgálat alapján a bejelentés nem megalapozott vagy további intézkedés megtétele 
nem szükséges, a bejelentésre vonatkozó személyes adatokat a vizsgálat befejezését 
követő 60 napon belül a Társaság törli. 
  
Ha 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 Társaság legfeljebb a bejelentés alapján indított 
eljárások jogerős lezárásáig kezeli. 
 


