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Bejelentőlap etikai vizsgálat érdekében  

I. Az etikai vizsgálattal érintett terület vagy munkavállaló a Társaságban 
Terület vagy munkavállaló neve a 
Társaságon belül:     

II. A bejelentő azonosítása  
Kívánja-e azonosítani magát a bejelentő? 
(a megfelelő rész aláhúzandó)  
 

Igen / Nem 

IGEN válasz esetén kérjük, hogy az alábbiakat adja meg. Nem válasz esetén a bejelentés anonim módon kerül kezelésre.  

A bejelentő neve (jogi személy esetén 
törvényes képviselőjének neve): 

  

A bejelentő levelezési címe (jogi személy 
esetén székhely): 

  

A bejelentő email címe:   
 
 

III. Bejelentés tárgya (Kérjük, röviden írja le, milyen tárgyban indít etikai vizsgálatot a Társaságnál!) 

  

Kérjük, röviden írja le, eddig milyen intézkedés történt! 

 

IV. Csatolt dokumentumok (Kérjük, sorolja fel, milyen dokumentumokat csatol a bejelentőlaphoz!) 

1) 

2) 

3) 

V. Bejelentő nyilatkozata (A megfelelő választ húzza alá!) 
A bejelentő aláírásával nyilatkozik arról, hogy a bejelentést jóhiszeműen teszi olyan körülményekről, amelyekről tudomása van, vagy kellő 
alappal feltételezi, hogy azok valósak.  
 

A bejelentő a bejelentés aláírásával hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez, illetve továbbításához a hatáskörrel rendelkező illetékes szerv 
részére. 
 

A bejelentő a tájékoztatás milyen módon 
kéri? (a megfelelő rész aláhúzandó) Emailben / hivatalos levélben 

  
A bejelentő adatait a Társaság mindenkor bizalmasan, 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, 2016. április 27-i 2016/679/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet (GDPR) szerint kezeli. Az adatkezelés részletes feltételeit a Társaság honlapján közzétett „AZ ETIKAI KÓDEX 
MEGSÉRTÉSÉNEK VIZSGÁLATÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSREND”, valamint a vonatkozó adatkezelési tájékoztató tartalmazza.  
 
A bejelentő személyes adatai a bejelentés kivizsgálása alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv részére akkor is 
átadhatók, ha e szerv annak kezelésére törvény alapján jogosult. A bejelentő személyes adatai nem hozhatók nyilvánosságra. 

 
A bejelentőt nem érheti semmilyen hátrány, zaklatás, vagy bármilyen diszkrimináció annak következtében, hogy jóhiszemű módon szolgáltat olyan 
információt, amely a Társaságnál etikai vizsgálat alapja lehet. Ugyanakkor a Társaság fenntartja annak lehetőségét, hogy a nyilvánvalóan vagy 
bizonyíthatóan rosszhiszemű bejelentés, illetve bejelentő vonatkozásában a szükséges jogi lépéseket megtegyen. 
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Ennek értelmében, ha nyilvánvaló, hogy bejelentő rosszhiszeműen, döntő jelentőségű valótlan információt közölt és 
a) 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. 

 
 
Kelt: …………………….. (helyszín), …………………………….. (dátum)  
 

 
………………………………………………………………………… 

A bejelentő aláírása, ha azonosítja magát 
  

 


