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ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ A SZERVEZETI INTEGRITÁSRÓL ÉS A 

MEGFELELÉSI TANÁCSADÓRÓL 

 

A szervezeti integritás lényege, hogy az ilyen alapon működtetett szervezet szabályszerűen 

látja el feladatait, működése átlátható és tisztességes. A munkatársak viselkedés tükrözi a 

szervezet által megfogalmazott célokat, és összhangban áll az Etikai Szabályzatban 

foglaltakkal. 

A Harkányi Termál Rehabilitációs Centrum Közhasznú Nonprofit Kft. (továbbiakban Kórház) 

szabályszerű, átlátható és etikus működésének érdekében szervezeti integritásirányítási 

rendszert működtet. Ennek része a megfelelési tanácsadó munkája. 

A Kórház megfelelési tanácsadójának elérhetőségei: 

Név:  Kásádi Judit 

Telefon: +36-30/131-5543 

E-mail: integritas@harkanykorhaz.hu 

Postacím: Harkányi Termál Rehabilitációs Centrum Közhasznú Nonprofit Kft.  

7815 Harkány, Zsigmondy sétány 1. 

A megfelelési tanácsadó legfőbb feladatai: 

• annak elősegítése, hogy a Kórház működése megfeleljen a jogszabályokban 

foglaltaknak, és szabályzatai összhangban legyenek a jogszabályi rendelkezésekkel, 

• a Kórház belső szabályzatainak, értékeinek és elveinek, továbbá a tevékenységi körére 

vonatkozó szakmai standardoknak való megfelelés nyomon követése, 

• a feltárt hiányosságok megszüntetése és a kockázatok csökkentése érdekében javaslatok 

készítése, a tett intézkedések nyilvántartása és ellenőrzése, 

• az integrált kockázatkezelés koordinálása, 

• a Kórház főigazgatójának meghatalmazása alapján az integritást sértő eseményekre 

vonatkozó bejelentések fogadása és kivizsgálása. 
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A Kórház integritást sértő eseményekkel kapcsolatos bejelentő rendszert is kialakított. 

A bejelentő rendszer segítségével tehetők meg az olyan bejelentéseik, amelyek a Kórház 

működésével összefüggő integritási és korrupciós kockázatokra valamint a szervezeti 

integritást sértő eseményekre vonatkoznak. A bejelentő adatvédelme – a rá nézve hátrányos 

következmények elkerülése céljából – teljes körűen biztosított. 

Az integritási kockázat a szervezet célkitűzéseit, értékeit sértő vagy veszélyeztető visszaélés, 

szabálytalanság, vagy egyéb esemény lehetősége. 

A korrupciós kockázat olyan integritási kockázat, amely korrupciós cselekmény 

bekövetkezésének a lehetőségét hordozza. 

Szervezeti integritást sértő esemény1 minden olyan esemény, amely a köztulajdonban álló 

gazdasági társaságra vonatkozó jogszabályoktól, belső szabályzatoktól, valamint a 

célkitűzéseinek, értékeinek és elveinek megfelelő működéstől eltér. 

Szervezeti integritást sértő esemény gyanúja esetén a bejelentés személyesen, telefonon, 

elektronikus levél formájában vagy postai úton tehető meg, a megfelelési tanácsadó fenti 

elérhetőségeinek valamelyikén. Postai úton történő bejelentés esetén, a borítékon fel kell 

tüntetni, hogy a megfelelési tanácsadónak szól, saját kezű felbontásra. 

 

 
1 A köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII.23.) Korm. 

rendelet szerint. 
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