
 
 
 

Tájékoztató visszaélés-jelentési rendszer működéséről 
 
 
Cégünk elkötelezett a tisztességes és átlátható üzleti működés mellett. Ennek fenntartása és megóvása 
érdekében, a valamennyi munkavállaló felé egyértelműen, nyíltan kommunikált és  elvárt magatartási 
szabályok esetleges megsértésének bejelentésére 2013. május 01-től visszaélés-jelentési rendszert 
hoztunk létre és működtetünk. 
 
A 2013. évi CLXV. törvény 14. § (2) bekezdésében foglaltaknak eleget téve jelen tájékoztatóban 
részletesen bemutatjuk a rendszer működését: 
  
Vállalatunk szigorúan szabályozott és ellenőrzött keretek között működteti visszaélés-jelentési 
rendszerét a törvényi előírásoknak megfelelően. A rendszer fenntartását és a vele járó adatkezelést a 
működés megkezdése előtt társaságunk bejelentette a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóság (NAIH) által vezetett nyilvántartásba. (Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-57215/2012.) 
 
A Bourns Inc. és az Európai Gazdasági Térségben található leányvállalatainak munkavállalói, 
valamint független, szerződött partnerei az Ethics Hotline használatával tehetnek bejelentést csalással, 
korrupcióval, vesztegetéssel, környezetszennyezéssel, valamint munkahelyi balesetek megelőzésével 
kapcsolatos ügyekben, amennyiben a „hagyományos” jelentési módok nem működnek, nem 
megfelelőek, megtorlás valós veszélye áll fenn, vagy a probléma egyéb módon nem jelenthető. 
 
A rendszer használata önkéntes, senkit nem érhet semmilyen hátrány annak használatáért, vagy 
a használat hiányáért. 
 
Az Ethics Hotline nem használható más személyek becsületének megsértésére, hamis vádaskodásra, 
rágalmazásra. A rosszhiszemű, zaklató bejelentések bírósági, vagy fegyelmi következményekkel 
járhatnak a nemzeti jog szabályaival összhangban. 
 
A Bourns egy független szolgáltatót az Ethics Point Inc-t bízta meg a bejelentések kezelésével és 
továbbításával. Mind a Bourns, mind az Ethics Point köteles betartani az US Safe Harbor, a 95/46/EK 
alapelveit, valamint a nemzeti adatvédelmi szabályokat. 
 
Az Ethics Hotline nem támogatja az anonim jelentéstételt. A bejelentési rendszer keretében különleges 
adatok nem kerülnek kezelésre.  
Az eljárás során az alábbi elsődleges információk kezelhetők: 
• A bejelentést tevő személy személyazonossága, beosztása, elérhetősége 
• A bejelentésben érintett személy személyazonossága, beosztása, elérhetősége 
• A bejelentés feldolgozásában résztvevő személyek személyazonossága, beosztása, elérhetősége 
• A bejelentett események jellemzői 
• A bejelentett tények valóságtartalmának ellenőrzése során begyűjtött tények és bizonyítékok 
• A kivizsgálás és a tények ellenőrzésének összegzése 
• A kivizsgálás eredménye 
 
Valamennyi a visszaélés-jelentéstételi rendszer működtetésében részt vevő személy köteles 
gondoskodni arról, hogy a kapott információkat bizalmasan és a biztonsági előírásoknak megfelelően 
kezelje. A Bourns biztosítja, hogy a bejelentést tevő személy személyazonossága a kivizsgálás alatt és 
a bejelentés lezárása után is bizalmas maradjon. 
 



 
 
Bejelentés tenni a 06 800 17 199 –es ingyenesen hívható telefonszámon lehet bármely napon és 
bármilyen időpontban (0-24 óráig), a bejelentés visszakövetésére pedig online módon a 
www.ethicspoint.com oldalon van lehetőség. 
 
Minden bejelentést kötelezően kivizsgálunk, de a korábbival azonos tartalmú, ugyanazon bejelentő 
által tett ismételt, továbbá a név nélküli vagy azonosíthatatlan bejelentő által megtett bejelentés 
vizsgálata mellőzhető. A bejelentőt a vizsgálat eredményéről és a megtett intézkedésekről (személyes 
adatok védelmét szem előtt tartva), a rá vonatkozó mértékben tájékoztatjuk. 
 
Egy esemény jelzésekor befogadási jelentés készül. A befogadási jelentés kizárólag a Bourns Inc 
Jogtanácsosa részére kerül továbbításra, kivéve, ha a panasz a Jogtanácsos ellen irányul. A 
Jogtanácsos előzetes értékelést ad és összeállít egy belső csapatot a panasz kivizsgálására. A 
kivizsgálás lezárásakor a Jogtanácsos írásbeli jelentést készít a feltárt tényekről, a levont 
következtetésekről és az Ethics Hotline-ra kiteendő válaszról. A kivizsgálás összefoglalásáról jelentést 
küld az Igazgatóság Audit Bizottsága Elnöke részére. 
 
A bejelentő személyazonosságának felfedése nélkül, a bejelentéssel érintett munkavállalót – a 
vizsgálat megkezdésekor – tájékoztatni kell a rá vonatkozó bejelentésről, az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján megillető 
jogairól. Indokolt esetben erre később is sor kerülhet, ha az azonnali tájékoztatás nyilvánvalóan 
meghiúsítaná a bejelentés sikeres kivizsgálását.  
 
A tisztességes eljárás követelményének megfelelően biztosítani kell, hogy a bejelentéssel érintett 
személy a bejelentéssel kapcsolatos álláspontját személyesen vagy jogi képviselője útján is kifejthesse, 
azt bizonyítékokkal alátámaszthassa. 
 
A bejelentések kivizsgálását 30 napon belül elvégezzük. Indokolt esetben – a bejelentő egyidejű 
tájékoztatása mellett – a határidő meghosszabbítható, de a vizsgálat időtartama a 3 hónapot nem 
haladhatja meg. A határidő meghosszabbításáról a bejelentőt tájékoztatni kell. 
 
Amennyiben a bejelentés vizsgálata során megállapításra kerül a bejelentéssel érintett személy 
felelőssége, akkor a munkaviszonyra vonatkozó szabályoknak megfelelően munkáltatói intézkedésre 
kerül sor. A szankció mértékét mindig az adott eset súlyossága határozza meg, ez lehet:  
- írásbeli figyelmeztetés,  
- fizetés nélküli felfüggesztés,  
- bonusz, egyéb juttatások megvonása vagy csökkentése,  
- polgári peres eljárás (kárösszeg erejéig)  
- elbocsátás.  
 
Zéró toleranciát hirdettünk a vállalati tulajdon eltulajdonítása és a termékeink minőségének rovására 
elkövetett szabályszegésekkel szemben. Amennyiben a vizsgálat eredményei alapján büntetőeljárás 
kezdeményezése indokolt, úgy intézkedünk a rendőrségi feljelentés megtételéről is. 
 
Amennyiben a vizsgálat a bejelentés megalapozatlanságát állapítja meg, a bejelentésre vonatkozó 
adatokat a vizsgálat befejezését követően 60 napon belül töröljük. 
 
Amennyiben a vizsgálat alapján valamilyen eljárásra kerül sor, az adatokat legfeljebb a megindult 
eljárás jogerős lezárásáig kezeljük a bejelentési rendszerben. 


