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Tájékoztató 

integritást sértő események bejelentéséről 
 

A Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. (továbbiakban BDK Kft.) a köztulajdonban álló 

gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény és a 

köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII. 23.) 

Korm. rendelet előírásai alapján bejelentőrendszert működtet, amelynek célja a szervezeti 

integritást és az etikus magatartást sértő, korrupció -és visszaélés gyanús események fogadása 

és kivizsgálása. 

A bejelentés módja 

- telefonon: +36-30-94-23-933 (Győri István megfelelési tanácsadó, ) 

- postai úton: Győri István sk. felbontásra, BDK Kft. 1203 Budapest, Csepeli átjáró 1-3. 

- e-mailen: bejelentovonal.bdk@gmail.com 

A bejelentéseket a mellékelt Bejelentőlap kitöltésével és megküldésével szükséges 

kezdeményezni!  

A bejelentések tartalmának minimum követelményei: 

- bejelentő neve, címe, e-mail címe, telefonszáma 

- a bejelentésre okot adó cselekmény, esemény, magatartás stb. leírása  

- a bejelentésben érintett szervezeti egység és / vagy személy (bejelentésben érintett) 

megnevezése (ha ismert) 

- a bejelentés valódiságát alátámasztó dokumentumok felsorolása és csatolása (eredeti vagy 

hiteles másolat, ha vannak) 

- a bejelentő egyéb észrevételei, javaslatai 

- dátum, a bejelentő aláírása 

A bejelentő és személyes adatainak védelme 

A Bejelentővonal kialakítása biztosítja, hogy a nevét vállaló bejelentő személyét a bejelentést 

kivizsgálókon kívül más ne ismerhesse meg, a bejelentőt a bejelentés miatt semmilyen hátrány, 

megtorlás nem érheti! 

A személyes adatok átadására csak jogszabályi felhatalmazás alapján (pl. szabálysértési vagy 

büntetőeljárás kezdeményezése) vagy a bejelentő kifejezett hozzájárulása alapján kerülhet sor. 

Az adatok kezelése, feldolgozása a BDK Kft. Adatkezelési és adatbiztonsági szabályzata szerint 

történik. 

A bejelentés adatait – ideértve a bejelentő személyes adatait is – a BDK Kft. a vizsgálat 

befejezését követő 60 napig, de legfeljebb a vizsgálat alapján megindult eljárás jogerős 

befejezéséig őrzi, utána megsemmisíti. 

A bejelentés kivizsgálása 
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A bejelentés kivizsgálásának ideje 30 munkanap, amely indokolt esetben – az ügyvezető 

jóváhagyásával – meghosszabbítható.  

Erről, valamint a vizsgálat eredményéről, az annak alapján megtett intézkedésről, vagy a 

vizsgálat lefolytatásának elutasításáról az indok megjelölésével, a bejelentőt a megfelelési 

tanácsadó tájékoztatja. Indokolt esetben a bejelentő a kivizsgálás időtartama alatt is kérhet 

információt a vizsgálat menetéről, helyzetéről.  A vizsgálat időtartama a három hónapot nem 

haladhatja meg. 

A bejelentést kivizsgáló indokolt esetben a nevét és adatait vállaló bejelentővel kapcsolatot tart, 

tőle felvilágosítást, információt kérhet.  

A BDK Kft. fenntartja magának azt a jogot, hogy névtelen (azonosíthatatlan) bejelentés esetén 

eltekintsen a vizsgálat lefolytatásától.  

Hamis, rosszhiszemű bejelentés megtétele polgári per kezdeményezését, vagy – indokolt 

esetben – büntetőfeljelentés megtételét eredményezheti! 

 

Érvényes: 2022. június 30. -  

 

Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.  

Győri István 

megfelelési tanácsadó 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


