Közérdekű bejelentés
Közérdekű bejelentés olyan körülményre hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása, illetőleg
megszüntetése a közösség vagy az egész társadalom érdekét szolgálja. A közérdekű
bejelentés javaslatot is tartalmazhat.
Közérdekű bejelentés tehető, ha a bejelentő más személy jogsértő magatartására vagy
mulasztására kívánja felhívni az MVM BSZK Zrt. figyelmét, továbbá a Társaság munkatársai
által okozott jogsértés vagy mulasztás miatt kíván bejelentést tenni a bejelentő.
Felhívjuk a bejelentő figyelmét arra, hogy A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről
szóló 2013. évi CLXV. törvény (Pktv.) 3. §-ának (4) bekezdése szerint, ha nyilvánvalóvá vált,
hogy a közérdekű bejelentő rosszhiszeműen, döntő jelentőségű valótlan információt közölt
a) és ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel,
személyes adatait az eljárás lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére át kell
adni,
b) 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.
Tájékoztatjuk, hogy a közérdekű bejelentés alapján lefolytatott vizsgálat 30 napnál hosszabb
ideig is tarthat.
A közérdekű bejelentést az alábbiak szerint lehet megtenni:



elektronikus úton a tdobra@mvm-bszk.hu címen,
postai úton: MVM BSZK Biztonsági Szolgáltató Központ Zrt. Megfelelési Tanácsadó,
Cím: 1117 Budapest, Budafoki út 54. „Közérdekű bejelentés”

A bejelentésnek kötelezően tartalmaznia kell az alábbiakat:





bejelentő nevét,
bejelentő e-mail, postai címét,
a bejelentő telefonos elérhetőségét,
a közérdekű bejelentés részletes ismertetését. Kérjük, hogy a közérdekű
bejelentésének ismertetése során minél pontosabb, részletesebb információkat
közöljön a jogsértés kivizsgálásának elősegítése érdekében. Amennyiben a közérdekű
bejelentésével kapcsolatosan bizonyítékok rendelkezésére állnak, akkor kérjük, hogy
azokat is csatolja bejelentéséhez.

A bejelentő által közölt információkat, illetve a bejelentő személy személyes adatait a Társaság minden
esetben szigorúan bizalmasan, a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek - így különösen az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.)
és a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az
ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az
Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. sz. rendelete (általános adatvédelmi rendelet), valamint
a Társaság Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat rendelkezéseinek - megfelelően kezeli. Az
adatkezelési tájékoztató a következő linken tekinthető meg az „MVM BSZK Zrt.” menüpont alatt:
https://mvm.hu/Rolunk/Tagvallalataink

