
A megfelelési tanácsadó, mint integritás felelős  

Videókonferencia 
Lengyelné Petris Erika előadásában 

 
Hiánypótló előadásunkat ajánljuk megfelelési tanácsadóknak, integritás felelősöknek, belső 

ellenőröknek, folyamatgazdáknak. 

Szakmai képzésünk két részből áll: 

 az első részben bemutatásra kerül az integritás felelősi feladatkör és ahhoz kapcsolódó 

szabályozás,  

 a második részben workshop jelleggel megvizsgálunk néhány integritást sértő eseményt és 

egyéb compliance tevékenységet, példákon, esettanulmányokon keresztül. 

Képzésünk egyben egy gyakorlati tréning, mivel fontos elméleti információk mellet konkrét 

eseteken keresztül modellezzük a megfelelési tanácsadó feladatait (eljárásokat, javaslattételt, 

jelentés készítését). 

 

Miben segít a videókonferencia: 

I. rész: Elméleti és gyakorlati információk, tanácsok a feladat ellátásához 

Integritás felelős feladatai (feladat- és felelősségi körök, kontrolltevékenységek) 

 munkaköri leírásban 

 ellenőrzési nyomvonalban azonosított folyamatokon keresztül 

 folyamatszintű kockázatelemzés az integritást sértő események kezelésének folyamatainál 

Integritást sértő események kezelése 

 integritást sértő események kezelésének eljárásrendje (a szabályzat részletes ismertetése, 

kiemelve a szabályozási követelményeket amely alapján beazonosítható az integritás 

megsértése, a beazonosításhoz és minősítéshez kapcsolódó kockázatelemzés módszerei) 

 egy integritást sértő esemény bejelentésének kivizsgálása, kezelése (egy példán keresztül a 

folyamat ismertetése – feladatok és felelősök megjelölésével). 

 nyilvántartással kapcsolatos követelmények (tartalmi, formai). 

Adatvédelmi és adatbiztonsági feladatok 

 adatkezelési cél meghatározása 

 adatkezelési tájékoztató bejelentő részére 

 bejelentés dokumentumainak biztonságos kezelése 

II. rész: Workshop, esettanulmányok 

Workshop keretében konkrét integritást sértő esetek vizsgálata (bejelentéstől az intézkedésig), illetve a 

megfelelési tanácsadó egyéb feladatkörét érintő esettanulmányok, példák feldolgozása. 

(A példák segítséget nyújtanak ahhoz, hogy magabiztosan felismerjék az integritást sértő eseteket, 

különbséget tudjanak tenni a panasz-integritást sértő esemény-közérdekű bejelentések között, és 

felismerjék az alkalmazandó eljárást (szankció és egyéb intézkedés). 

 

Tartalma: 268 perc videó anyag a fenti tematika szerint, valamint oktatási segédanyag prezentáció. 

 

Előadó(k):  Lengyelné Petris Erika – belső kontroll szakértő/gyakorló belső ellenőrzési vezető 

 

Videókonferencia díja:  24.900,- Ft + ÁFA (27%) / fő Alap csomag 4 hét hozzáféréssel 

    34.900,- Ft + ÁFA (27%) /fő Extra csomag 12 hét hozzáféréssel 

 

ÖRÖKBÉRLET éves tagsággal: INGYENES Bővebben: ITT 

Belső ellenőrzési Digitális Szakmai Tudástár előfizetők számára: 

INGYENES Bővebben: ITT 

Igazgatási – Hatósági – Jogi Digitális Szakmai Tudástár előfizetők 

számára: INGYENES Bővebben: ITT 

Több mint 30% kedvezmény érhető el 3+1 és 5+1 alkalmas (+1 

alkalom grátisz) hibrid bérleteinkkel Bővebben: ITT  

 

https://konferenciaszervezo.hu/orokberlet/
https://konferenciaszervezo.hu/belso-ellenorzesi-digitalis-szakmai-tudastar/
https://konferenciaszervezo.hu/igazgatasi-hatosagi-jogi-digitalis-szakmai-tudastar/
https://konferenciaszervezo.hu/berletek/


Az elérhető kedvezményekről bővebben: 

Korlátlan képzés bérlet ÖRÖKBÉRLET éves szervezeti tagsággal:  

 Díjmentes részvételi lehetőség bármelyik tantermi képzésen (évente 100+ képzés Bp. 

belváros, 1 fő/képzés); 

 Azonnali, teljesen korlátlan hozzáférés valamennyi online képzéshez, tematikus digitális 

szakmai tudástárhoz a szervezet valamennyi munkatársa számára (120+ témakör évente); 

 Egy felületen, automatikusan, 0-24 órában, online elérhető a tudástárak szakmai tartalma. 

 Az ÖRÖKBÉRLET a kiállítástól számított 12 hónapig érvényes (nem naptári évhez kötött). 

 Tudástáraink tartalma, az elérhető képzések köre folyamatosan bővül. További páratlan 

kedvezmények ÖRÖKBÉRLET tagoknak.  

 Páratlanul széles, költségvetési szervek gazdálkodását, működését érintő témakörök: 

Gazdálkodás – Pénzügy – Adó – Számvitel * Igazgatás – Szervezés – Jog * HR – Munkajog * Belső 

ellenőrzés 

 ÖRÖKBÉRLET 12 havi tagsággal több mint 5.900.000 forint értékben kapnak továbbképzési 

tartalmat, havi 1 képzés (nettó 33.315 Ft/hó) áráért! 

Bővebb információk ITT. 

 

Több mint 30% kedvezmény érhető el 3+1 és 5+1 alkalmas (+1 alkalom grátisz) Hibrid bérleteinkkel. 

Bővebb információk ITT. 

 

A videókonferencia anyaga (videók, prezentáció) egy internet alapú zárt felületen érhető el. A 

megtekintéshez Önnek internet kapcsolatra van szüksége. A videóképzés teljes anyaga felvétel, nem 

élő konferencia. A videókonferencia teljes anyaga Alap csomag esetén 4 héten át; Extra csomag esetén 

12 héten át korlátlanul elérhető a felhasználó számára. Ez idő alatt Ön korlátlan számban 

megtekintheti a képzést. 

A belépéshez szükséges adatokat a megrendelő lapon megadott e-mail címre juttatjuk el Önnek a 

videó képzés díjának kiegyenlítését követő 24 órán belül. 

A képzés teljes anyaga szerzői jogvédelem alatt áll. A megvásárolt videókonferencia hozzáférés csak a 

megrendelő által megadott felhasználókat illeti meg. A felhasználó részére megküldött hozzáférési 

kódokkal maximum két eszközről lehet bejelentkezni. A videó, illetve a hozzáférési kódok nem 

másolhatók, nem oszthatók meg és semmilyen egyéb módon nem terjeszthetők. 

  

Megrendelés:   

 Elektronikus regisztrációval a https://konferenciaszervezo.hu/ oldalon közvetlenül, vagy  

 a honlapunkról letölthető jelentkezési lap elküldésével (e-mail: 

jelentkezes@konferenciaszervezo.hu)   

 

A megrendelést e-mailben igazoljuk vissza. A jelentkezés, fizetési kötelezettséget von maga után. 

Kérjük, hogy a részvételi díjat a jelentkezés visszaigazoló mellékleteként küldött díjbekérő alapján, a 

díjbekérő egyedi azonosító számára való hivatkozással utalja. A díjbekérő kiegyenlítését követően 

pénzügyi teljesítést már nem igénylő számlát küldünk.  

 

Elérhetőségeink: 

Konferenciaszervező Tudásmenedzsment Kft.  

Telefon: +36 (30) 195 – 2826  

Konferenciaszervezo.hu  

E-Mail: jelentkezes@konferenciaszervezo.hu 

Székhely / Levelezési cím: 2112 Veresegyház, Százszorszép utca 7. A. ép.  

https://konferenciaszervezo.hu/orokberlet/
https://konferenciaszervezo.hu/orokberlet/
https://konferenciaszervezo.hu/?email_id=1954&user_id=334267&urlpassed=aHR0cHM6Ly9rb25mZXJlbmNpYXN6ZXJ2ZXpvLmh1Lz9lbWFpbF9pZD0xODk2JmFtcDt1c2VyX2lkPTMzNDI2NyZhbXA7dXJscGFzc2VkPWFIUjBjSE02THk5cmIyNW1aWEpsYm1OcFlYTjZaWEoyWlhwdkxtaDFMMkpsY214bGRHVnJMdyZhbXA7Y29udHJvbGxlcj1zdGF0cyZhbXA7YWN0aW9uPWFuYWx5c2UmYW1wO3d5c2lqYS1wYWdlPTEmYW1wO3d5c2lqYXA9c3Vic2NyaXB0aW9ucw&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
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