
TÁJÉKOZTATÓ 

 

Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum Nonprofit Kft. 

szervezeti integritást sértő esemény bejelentő rendszer 

 

 

Az Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum Nonprofit Kft. (a továbbiakban: ÉLBC Kft.) a 

köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. 

törvényben, és a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 

339/2019. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint a panaszokról és közérdekű bejelentésekről 

szóló 2013. évi CLXV. törvényben foglaltakra figyelemmel a szervezeti integritást sértő 

események bejelentésére bejelentő rendszert (a továbbiakban: Bejelentő rendszer) üzemeltet.  

 

A Bejelentő rendszer az ÉLBC Kft. működésével, tevékenységével kapcsolatos magatartásra, 

visszaélésre, szervezeti integritást sértő eseményre és korrupciós kockázatra irányuló 

bejelentéseket fogadja. 

 

A Bejelentő rendszer nem alkalmazható azon panaszok vagy közérdekű bejelentések 

fogadására és kivizsgálására, amelyeknél tartalmuk szerint valamely hatóság hatáskörébe és 

illetékességébe tartozó eljárásnak van helye. 

 

A Bejelentő rendszerbe bejelentést az ÉLBC Kft. munkavállalója, valamint az ÉLBC Kft-vel 

szerződéses viszonyban álló, vagy olyan személy tehet, akinek a bejelentés megtételéhez vagy 

a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslásához, megszüntetéséhez méltányolható jogos 

érdeke fűződik.  

 

A bejelentés megtételekor a bejelentő nevét, lakcímét és elérhetőségét (telefonszám) kell 

megadni. A bejelentés név nélkül, anonim módon is megtehető, ám ilyen esetben a bejelentés 

vizsgálata mellőzhető. 

 

A bejelentés írásban kétféle módon tehető meg: 

a) elektronikus úton a panaszbejelentes@elbc.hu címre vagy  

b) papír alapon, postai úton zárt borítékban: az ÉLBC Kft. nevének feltüntetése 

mellett, az ügyvezetőnek „S.K.”  címezve, „bejelentés” megjelöléssel, a 1751 

Budapest, Pf. 12 postacímre. 

 

A bejelentőnek a bejelentésekor – a bejelentés nyomtatványon, az eseményre vonatkozó 

információk, a rendelkezésére álló adatok mellett – nyilatkoznia kell arról, hogy a bejelentést 

jóhiszeműen, olyan tényekről teszi, amelyekről tudomása van, vagy kellő alappal feltételezi, 

hogy azok valósak. 

 

A bejelentés kivizsgálásának időtartama 30 nap, amely – amennyiben a rendelkezésre álló 

időtartam kevésnek bizonyul – egyszeri alkalommal további 30 nappal meghosszabbítható, 

amelyről az ÉLBC Kft. tájékoztatja a bejelentőt. 

 

A bejelentés vizsgálatának befejezésekor, annak eredményéről, a megtett intézkedésről vagy 

annak mellőzéséről – az indokok megjelölésével – a bejelentő tájékoztatást kap.  

 

 

mailto:panaszbejelentes@elbc.hu


A bejelentőt nem érheti hátrány a bejelentés megtétele miatt. A bejelentő személyes adatai az 

ÉLBC Kft-n belüli zárt kezelése biztosításra kerül. A bejelentő személyes adatai csak a 

bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv részére 

kerülnek átadásra, amennyiben az annak kezelésére törvény alapján jogosult, vagy az adatai 

továbbításhoz a bejelentő egyértelműen hozzájárult. A bejelentő adatai egyértelmű önkéntes 

írásbeli hozzájárulása nélkül nem hozhatók nyilvánosságra. 

 

A bejelentő személyes adatainak kezelésére az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak az 

irányadóak. 

 

Ha nyilvánvalóvá válik, hogy a bejelentő rosszhiszeműen járt el, és alaposan feltehető, hogy a 

bejelentés tételével vagy azzal összefüggésben bűncselekményt vagy szabálysértést követett el, 

másnak kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, személyes adatai a büntető-, illetve szabálysértési 

eljárás kezdeményezésére, illetőleg lefolytatására jogosult hatóság vagy bíróság részére 

átadhatók. 

 

 


