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

23.) Korm. rendelet alapján a KEVIKO Prevenció Védőnői Szolgáltató Korlátolt 

Felelősségű Társaság (továbbiakban: Társaság) a belső kontrollrendszer keretében 

információs és kommunikációs rendszert [3. § (1) d)] alakít ki, és működtet, melynek része az 

alábbiakban kialakított, a szervezeti integritást sértő események és panaszok bejelentőrendszere 

[7. § (2)]. 

1. A bejelentéseket a bejelentők szóban vagy írásban, névvel vagy név nélkül tehetik meg. 

2. A bejelentő a bejelentéskor kérheti személyes adatainak zártan történő kezelését. 

3. A szóban (személyesen vagy telefonon) tett bejelentéseket a koordinátor rögzíti. 

4. A személyesen tett bejelentéseket a koordinátor fogadja a Társaság erre kijelölt helyiségében, 

és a bejelentést 2 példányban készíti cl, amelyből egyet átad a bejelentő részére aláírás 

ellenében. 

5. Bejelentő tudomásul veszi, hogy bejelentése tartalmának valódiságáért büntetőjogi 

felelősséggel tartozik és/vagy amennyiben bejelentése megalapozatlannak bizonyul illetve a 

bejelentett személy becsületét jogtalanul sérti, a bejelentett személy személyes érdekei 

megvédésére pert indíthat Bejelentő ellen. 

6. Az írásbeli bejelentések az alábbi módokon tehetők meg: 

- postai úton a Társaság címére az alábbi módon: 3300 Eger, Barkóczy u. 15. 

- az ügyintézőnek történő személyes átadással, 

- a bejelentés fogadására kialakított elektronikus címen: keviko@vedonok.eu 

7. A bejelentés fogadásának telefonszáma:36/786-509 vagy 06 30/692 5840 

- A telefon munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8:30-14:30, pénteken 8:30-11:30 közötti 

időtartamok alatt hívható. 

8. A Szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje és a Panaszkezelési 

szabályzat tartalmazza a bejelentéssel kapcsolatos vizsgálat lefolytatását és az azt követő és 

egyéb szabályozásokat, kapcsolódó fogalmakat. 

Záró rendelkezések 

1. A szabályzat 2022. július 1. napján lép hatályba. 

2. A szabályzat rendelkezéseit minden érintettel meg kell ismertetni. 

Melléklet: 

1. Megismerési nyilatkozat 

 

Eger, 2022. június 30. 

 

 

 

Kovácsné Daruháti Judit  

ügyvezető 
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1. számú melléklet 

 

Megismerési nyilatkozat 
 

A szabályzatban foglaltakat megismertem. Tudomásul veszem, hogy az abban foglaltakat 

a munkavégzésem során köteles vagyok betartani. 

 

 

név munkakör dátum aláírás 

    

    

    

    

    

    

    

 

 


