
 

Pályázati tájékoztató nyomtatvány 
(2014.12.04) 

 
I. Pályázat szakmai leírása  

 
 

Pályázat tárgya: „A BVK HOLDING Zrt. visszaélési bejelentési rendszer felállítása” 
tárgyú beszerzési eljáráshoz, mint ügyvédi szolgáltatás biztosítása határozatlan 
időtartamra. 
 
Pályázati kiírás:  
 

I. „A BVK HOLDING Zrt. visszaélési bejelentési rendszer” elvárt 
funkcionalitása: 
 
 

1. Az ún. whistleblowing rendszer (belső visszaélés-jelző / visszaélés-jelentési 
rendszer) a vállalat munkavállalói számára biztosítsa a speciális belső 
eljárásrendszeren keresztül, - egy erre szakosodott szolgáltató (ügyvéd) vagy erre 
elkülönített belső részleg számára - hogy bejelentést tehetnek a vállalaton belül 
tudomásukra jutott kötelezettségszegésekről, jogszabálysértésekről. 

2. A visszaélés bejelentési rendszer célja a vállalatirányítási szabályoknak való 
megfelelés biztosítása, a tagvállalatoknál előforduló kötelességszegések vagy 
jogellenes gyakorlatok leleplezése, a korrupció elleni harc és az átláthatóság 
fokozása. Ezért az ÉBER rendszer a BVK csoport egyik jelentés védelmi 
vonalának tekinti.  

3. A visszaélési bejelentési rendszer feleljen meg a 2014. január 1-jétől hatályos a 
panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény 
(„Pktv.”), amely a visszaélés bejelentési rendszer jogszabályi alapja.  
 

4. A whistleblowing rendszer biztosítania kell a bejelentő védelmét; és ezzel végső 
soron elősegíti az eljárás tárgyát képező jogszabályok és egyéb szabályozások 
megfelelő betartását: 
 

(a) legfőképpen a rendszerbe kerülő adatok bizalmas kezelésével és a 
retorziók, fegyelmi intézkedések, diszkrimináció tiltásával a 
bejelentővel szemben, valamint 

(b)  a bejelentési eljárás hatékony lefolytatásával (pl. pontos 
határidőkkel, kifejezetten erre a célra kijelölt kommunikációs 
csatornákkal, azonnal bevonásra kerülő külső szakértőkkel) 

A speciális eljárási rend arra az esetre kerül bevezetésre, ha egy munkavállaló nem 
akarja igénybe venni a munkaszervezeten belül a „hagyományos”, nyilvános jelentéstételi 
/ panasztételi eljárást (=mert fél). 

 



II. beszerzési eljárás lebonyolítása (ajánlatkérés, ajánlatok értékelése): 
 

 bírálati szempont  

 legalacsonyabb összegű ajánlat  

- alapdíj 

- eseti díj 

 

III. Bejelentő-védelmi ügyvéd feladata 

A bejelentő-védelmi megbízási szerződés alapján az ügyvéd: 
 

a) fogadja a bejelentéseket, amelyet a BVK-csoport tagvállalataival kapcsolatosan 
benyújtanak, 

b) jogi tanácsadást nyújt a bejelentőnek a bejelentés megtételével kapcsolatban, 

c) hibásan, tévesen az ÉBER rendszer részére benyújtott panaszok megfelelő 
benyújtásáról tájékoztatja a panaszost; 

d) a névvel, illetve az anonim módon benyújtott bejelentéseket megbízója által 
kijelölt személyhez (visszaélés-bejelentésfelelős) továbbítja, de a bejelentő 
személyének megállapítását lehetővé tevő adatok tekintetében titoktartásra 
köteles, ezért a bejelentésnek a bejelentő azonosítását lehetővé tevő adatot 
nem tartalmazó kivonatát küldi meg a megbízónak, kivéve, ha titoktartási 
kötelezettség alól a bejelentő előzetesen, írásban felmentést adott, 

e) kapcsolatot tart a bejelentővel, tőle a bejelentés kivizsgálása érdekében – a 
visszaélés-bejelentési megbízott útmutatása alapján - szükség esetén 
tájékoztatást, felvilágosítást kér, 

f) a megbízója rendelkezése szerint közreműködhet a bejelentés alapján indult 
vizsgálat lefolytatásában, 

g) javaslattétel az ÉBER rendszer fejlesztése érdekében, 

h) a megbízó kérésére írásban tájékoztatja a bejelentőt a bejelentéssel 
kapcsolatos eseményekről, különösen a bejelentés alapján indult vizsgálat 
eredményéről, a megbízó jogi személy által megtett intézkedéséről vagy a 
vizsgálat lefolytatásának elutasításáról, 

i) a bejelentő-védelmi ügyvéd feladata, hogy minden olyan jelzést, amely a 
munkáltató jogi vagy üzleti érdekeit sérti, jogszabályokba ütközik, vagy akár a 
közbiztonságot, közegészséget, a környezetet veszélyezteti, megfelelően 
dokumentáljon és az adatvédelmi szabályok betartásával továbbítsa a 
munkavállaló megfelelő szervezeti egysége részére, ha a visszaélés-bejelentési 
megbízottal a kapcsolatfelvétel akadályozott, 



j) a bejelentő-védelmi ügyvéd vállalja, hogy függetlenségének biztosítása 
érdekében, hogy sem a megbízás elfogadását megelőző öt évben, sem pedig a 
megbízás ellátása során nem állhat a megbízóval ügyvédi megbízási, vagy 
munkavégzési kötelezettséggel járó egyéb jogviszonyban. 

Az Ajánlattevő vállalja a bejelentő-védelmi ügyvédi szolgáltatás-nyújtását.  
 azzal, hogy a szerződés hatálybalépésétől legfeljebb 1 hónap áll a nyertes 

ajánlattevő rendelkezésére a rendszer felállítására, 
 bejelentések kezelésével kapcsolatos iratmintákat előkészíti, 
 felülvizsgálja és véleményezi a visszaélés-bejelentéssel kapcsolatosan 

kialakított szabályozást.  
 

IV. A visszaélési bejelentési rendszerben részt vevő vállalatok: 

 BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság (BVK HOLDING Zrt.) és tagvállalatai  

o Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit 
Részvénytársaság (FKF Nonprofit Zrt.) 

o Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (FŐTÁV 
Zrt.) 

o Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
(BGYH Zrt.) 

o Budapesti Temetkezési Intézet Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BTI 
Zrt.) 

o Fővárosi Kertészeti Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság 
(FŐKERT Nonprofit Zrt.) 

o Fővárosi Kéményseprőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (FŐKÉTÜSZ 
Kft.) 

o Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű 
Társaság (FTSZV Kft.) 

 
 

II. Pályázat eredménye 
 
A Pályázati eljárás felfüggesztésre került 
 

III. Indokolás  
 
- 
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