
A SZERVEZETI INTEGRITÁST SÉRT EMÉNYEK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE 
 
 

A szervezeti integritást sért  esemény észlelése a Társaság munkatársai, , az ellen rzést vég  
és kü  szervek, valamint egyéb küls személy részér l történhet. 
 
Szervezeti integritást sért  esemény fogalma: minden olyan esemény, amely a Társaságra vonatkozó 
szabályoktól, valamint a jogszabályi keretek között a Társaság  által meghatározott szervezeti 
célkit zéseknek, értékeknek és elveknek megf  m ködé l eltér. Ide tartozik a társaságon belül a súlyos 
szervezeti integritást  események (visszaélés, csalás, illetve korrupciós yek) mint kiemelt 
kockázatok kezelése, a bünt -, szabálysértési miatti e vonási eljárás megindítására okot adó 
cselekmény, mulasztás vagy hiányosság feltárása. 
 
 
1. A Társaság munkatársa által észlelt szervezeti integritást sért  esemény, a  védelme, 
elismerése 
(1) Amennyiben a szervezeti integritást  eseményt munkatárs észleli, soron kívül köteles értesíteni – a 
hivatali út betartásával – a közvetlenül felette álló vez  
 (2) Amennyiben a munkatárs úgy ítéli meg, hogy közvetlen felettese az adott ügyben érintett, akkor a vezet  
felettesét kell értesítenie.  
(3) Amennyiben a bejelent  nevének elhallgatását kéri, úgy az eljárás folyamatában biztosítani kell 
adatainak a zárt kezelését, amelyet csak a megfelelésért  tanácsadó vagy az ügyvezet  ismerhet meg.  
(4) A bejelentést tev  személlyel szemben nem alkalmazható semmiféle hátrányos elbánás, jelentéséért – 
kivéve a szándékosan valótlan tartalommal megtett jelentést – felel nem vonható.  
 
 
2. Vezet  által észlelt szervezeti integritást sért  esemény  
(1) A munkatárs által a ve nek jelzett, vagy a ve  által észlelt szervezeti integritást  esemény 
esetén amennyiben az lehetséges, saját hatáskörben, az SZMSZ szerint meghatározott feladat-, hatáskör és 

 rendnek megf  kell a szervezeti integritást sért  esemény megszüntetése érdekében a 
szükséges intézkedést meghozni.  
(2) Ha a szervezeti integritást  eseményr l értesített, vagy azt maga észlel   a szervezeti 
integritást sért  eseményt valósnak vélelmezi, de úgy ítéli meg, hogy az saját hatáskörben csak részben 
szüntethet  meg, köteles értesíteni a szervezeti integritást sért  esemény megszüntetésére hatáskörrel 
rend  .  
(3) Amennyiben a megkeresés nem vezet eredményre, a szervezeti hierarchiában felette álló – az 
esemény súlyosságától fü n szükség szerint az ügyvezet t - kell értesítenie, csatolva a kapcsolódó 
dokumentumokat és az ügyre vonatkozó véleményét, az ügy további kivizsgálására vonatkozó javaslatát.  
(4) Kiemelt jelent ség  szervezeti integritást  esemény esetén a megfelelésért  tanácsadót vagy 
az ügyvezet t kell haladéktalanul értesíteni, aki kezdeményezi a szervezeti integritást sért  esemény 
kivizsgálását.  
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3. Küls  ellen rzési szerv által észlelt szabálytalanság  
(1) Küls  ellen rzési szerv által végzett ellen rzés szabálytalanságra vonatkozó megállapításait az 
ellen rzési jelentés tartalmazza.  
 
 
4. Küls  személy által észlelt szervezeti integritást sért  esemény  
(1) Amennyiben küls  személy – szerz déses partner, intézmény, állampolgár – jelzi a szervezeti integritást 

 eseményt, az érintett szervezeti egység nek a bejelentést érdemben kell megvizsgálnia – 
írásbeli bejelentés esetén az érintett szervezeti egységhez érkezést köv  30 napon belül.  
(2) Ha nem az érintett szervezeti egységhez érkezett a jelzés, azt az érkezést követ  legfeljebb 3 napon belül 
továbbítani kell az érintett szervezeti egység részére.  
(3) A bejelent t – amennyiben az ügy azt lehet vé teszi, és a bejelent  elérhet sége rendelkezésre áll – a rá 
vonatkozó mértékben tájékoztatni kell a megtett intézkedésekr l.  
(4) A kü  személy által észlelt szervezeti integritást  esemény esetén követend  eljárás megegyezik 
a 2. (4) bekezdésben meghatározottakkal.  
 
 
5. A szervezeti integritást sért  esemény megszüntetésére tett intézkedések:  
A szervezeti integritást  esemény megszüntetése, kiemelt jelent ség  szervezeti integritást sért  
esemény bekövetkezésekor követend ás. 
(1) A munkatárs által önellen rzéssel észlelt, illet leg a bels  kontrollrendszer keretében az zetes, 
utólagos és  ellen rzés során ki  a hatáskörrel rend  szervezeti egység  által 
elrendelt javítással, helyesbítéssel megszüntethet  hiba korrigálása nem igényel eljárást.  
(2) A szervezeti integritást  esemény megszüntetésére a hatáskörrel rendel  nek (szervezeti 
egység vezet je, illetve a hierarchiában a szervezeti egység vez  felett lév , hatáskörrel rendelkez  

 kell intézkednie.  
(3) Kiemelt jelent ség  esetben a megfelelésért fel  tanácsadó vagy az ügyvezet  eljárást kezdeményez.  
(4) Nem kell új eljárást lefolytatni ugyanolyan típusú esemény észlelésekor, ha már megkezd dött, de még 
nem zárult le az esettel megeg , folyamatban lév  eljárás.  
(5) A szervezeti integritást  esemény kivizsgálásában nem vehet részt, aki elfogult, akit l az ügy 
tárgyilagos megítélése nem várható el.  
 
 
6. A szervezeti integritást sért  esemény megszüntetése  
 
6.1. Vezet i intézkedést igényl  szervezeti integri  esemény  
(1) A szervezeti integritást  eseménnyel érintett szervezeti egység – amennyiben az lehetséges 
– saját hatáskörben, a szervezeti integritást  esemény észlelé  számított legfeljebb 8 munkanapon 
belül köteles a megszüntetés érdekében a szükséges intézkedést megtenni, majd az ügy tanulságairól 
tájékoztatást nyújt a hasonló tevékenységben érintett munkatársak részére, felhívja a figyelmüket a 
szervezeti integri  esemény elkerülésére.  
(2) Amennyiben a szervezeti integritást  esemény több szervezeti egység közrem ködésével 
szüntethet  csak meg, a szervezeti integritást s  eseménnyel érintett szervezeti egység vez  javaslatot 
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tesz a hierarchiában felette álló  a szervezeti integritást  esemény eseti munkacsoport útján 
történ  rendezésére.  
(3) A szervezeti integritást  eseményr l értesített  az eseti munkacsoportot irányítási területén 
belüli szervezeti egységek bevonásával jogosult létrehozni és meghatározni az eseti munkacsoport , 
az eljárás határidejét, dokumentációs igényét, az intézkedési terv készítési kötelezettséget, az intézkedési 
terv megvalósulásának figyelemmel kísérését, a visszacsatolás módját. Ha a jelzett szervezeti integritást 
s  esemény megszüntetése ezen szervezeti kereteken túlmutat, a megkeresett  a megfelelésért 

 tanácsadó útján kezdeményezi az eseti munkacsoport létrehozását a szervezeti integritást sért  
esemény megvizsgálására és megszüntetésére. Az eseti munkacsoport 3 f  áll, mely  egy f  a 
megfelelésért felel s tanácsadó.  
 
6.2. Az eseti munkacsoport által folytatott kivizsgálás folyamata  
(1) Az eljárás során a munkacsoport:  
a) Összegy jti az adatokat, információkat, meghallgatja az érintetteteket;  
b) Értékeli az adatokat, információkat;  
c) Megoldási javaslatot készít a nemkívánatos helyzet kezelésére (intézkedési terv készítése – feladat, 

 határid  megjelöléssel);  
d) Az eseti bizottságot elrend  szerint dokumentálja az eljárását;  
e) Jóváhagyásra elkészíti a javasolt intézkedési tervet;  
f) A jóváhagyott intézkedési terv megvalósulását az eseti munkacsoport  nyomon követi, 
amennyiben az szükséges, egyeztetéseket, megbeszéléseket hív össze;  
g) Az eseti munkacsoportot elrend   útmutatásának megfelel en az eseti munkacsoport e 
tájékoztatást nyújt a feladatok el rehaladásáról, a szervezeti integrit semény kezelés   
 
6.3. Az ügyve vezet i intézkedését igényl lt jelent ség  szervezeti integri  esemény  
(1) Kiemelt jelent ség  szervezeti integritást sért  esemény feltételezése esetén az eljárás kezdeményezése 
irányítási jogköre alapján az ügyvezet  hatáskörébe tartozik.  
(2) Az eljárás lefolytatása és a döntés meghozatalának megalapozása érdekében az ügyvezet  közvetlenül 
kérheti az ügy megvizsgálását az erre a célra létrehozott eseti bizottságtól.  
(3) Az eljárást a felkérést követ  legfeljebb 15 munkanapon belül kell lefolytatni. Amennyiben a határid
az ügy összetettsége miatt nem tartható, az ügyvezet  ett l eltér  is megállapíthat.  
(4) Az eseti bizottság tagja a szervezeti integritást sért  eseménnyel érintett szervezeti egység ügyben nem 
érintett vezet je, a megfelelésért felel s tanácsadó és az ügyvezet  által az ügy jellege szerint kijelölt 
további k.   
 (5) Az eseti bizottság vizsgálata történhet különösen az iratok tanulmányozásával, az érintettek 
meghallgatásával, írásbeli tájékoztatás beszerzésével.  
(6) Az eseti bizottság eljárása során bárkit meghallgathat, aki az adott ügyben érdemi információval 
rendelkezhet. A meghallgatásról jegy nyvet kell felvenni. A meghallgatással érintett személyek kérhetik 
a személyes adataiknak zártan történ  kezelését.  
(6a) A Társaság minden munkatársa köteles az együt ködésre, nyilatkozattételre, az eljárás 
szempontjából lényeges információk, dokumentumok átadására.  
(6b) Az eseti bizottság az eljárás eredménye alapján javaslatot tesz au ügyvezet nek a szükséges intézkedés 
megtételére, így különösen a szervezeti integritást  esemény megszüntetésére, a hasonló esetek 
megel zése érdekében szükséges intézkedések meghatározására, a felel sség megállapítására.  
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(7) Az eljárás lezárását köv n az érintettek körében munkaértekezletet is össze kell hívni, amelyen a 
szervezeti integri  eseménnyel érintett szakterület munkatársainak jelen kell lenniük.  
(8) A munkaértekezleten ismertetni kell az eljárás megállapításait és a munkatársakat tájékoztatni kell a 
szervezeti integritást sért  esemény jöv beli bekövetkezésének az elhárításához vagy megel zéséhez 
szükséges intézkedésekr l, a követend  magatartásról.  
 
 
7. A szervezeti integritást sért  eseményt vizsgáló eljárás eredménye, intézkedési javaslat  
(1) Az eljárás eredménye lehet:  
a) annak megállapítása, hogy nem történt szervezeti integritást  esemény és az eljárás intézkedés nélküli 
megszüntetése;  
b) szervezeti integritást sért  esemény megtörténtét megállapító és intézkedést elrend javasló döntés;  
c) további eljárás elrendelése, amely a  megállapítása vagy a hasonló esetek megel zése érdekében 
szükséges.  
 
 
8. Jogkövetkezmények kezdeményezése  
(1) A jogkövetkezményekr l való döntés kezdeményezése a szervezeti integritást sért  esemény 
megszüntetésére hatáskörrel rend  szervezeti egység , kiemelt jelent g  esetben az ügyvezet  
feladata.  
(2) A jogkövetkezmény jellege szerint lehet:  
a) jogi jelleg  (kártérítési eljárás megindítása, szabálysértési vagy bünt  kezdeményezése az arra 
feljogosított hatóságnál),  
b) munkajogi (figyelmeztetés, jogviszony felmondással, azonnali hatályú felmondással tö
megszüntetése),  
c) pénzügyi jelleg ,  
d) szakmai jelleg  (b  szabályozás módosítása, szigorításának kezdeményezése, betartásának fokozott 
ellen rzése stb.).  
(3) Amennyiben bünte - vagy szabálysértési eljárás kezdeményezésének szükségessége merül fel, a 
szükséges intézkedések meghozatala az arra illetékes szervek értesítését is jelenti annak érdekében, hogy 
megalapozottság esetén az illetékes szerv a megf kat megindítsa. Az eljárások megindításának 
kezdeményezésére a megfelelésért f nácsadó vagy az ügyve  jogosult.  
(4) Ha nyilvánvalóvá vált, hogy a szervezeti integritást  eseményt bejelent  rosszhiszem en járt el és 
alaposan feltehet , hogy ezzel b ncselekményt vagy szabálysértést követett el, másnak kárt vagy egyéb 
jogsérelmet okozott, adatai az eljárás kezdeményezésére, valamint lefolytatására jogosult részére átadhatók.  
 
 
9. A szervezeti integritást sért  eseményekkel kapcsolatos intézkedések, eljárások nyomon követése  
(1) A megfelelésért fel  tanácsadó és az érintett szervezeti egységek vezet inek feladata a szervezeti 
integritást sért  eseményekkel kapcsolatos intézkedések, eljárások nyomon követése során:  
a) az elrendelt eljárások, a meghozott döntések, illetve a megindított eljárások figyelemmel kísérése,  
b) az eljárások során készített javaslatok, intézkedési tervek megvalósítása és a végrehajtás ellen rzése,  
c) a feltárt szervezeti integritást  esemény alapján a további bekövetkezési lehet ségek beazonosítása, 
szükség esetén a bels  szabályzatok módosításának kezdeményezése,  
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d) annak vizsgálata, hogy az ellen rzési nyomvonalban rögzített eljárás az adott szervezeti integritást sért  
eseményt miért nem sz rte ki, indokolt esetben gondoskodni kell az ellen rzési nyomvonal 
felülvizsgálatáról, helyesbítésér l.  
(2) Amennyiben az intézkedések végrehajtása során megállapítást nyer, hogy az alkalmazott intézkedések 
nem elég hatásosak, a szervezeti integritást  esemény megszüntetéséért  vez , kiemelt 
jelent ség  esetben az ügyvezet  további intézkedést rendel el.  
 

 
 


