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Tárgy: pályázat a korrupcióellenes munkacsoportba 
 

 
Tisztelt Integritás Hatóság! 

 
 
Kérem, engedjék meg, hogy röviden felvázoljam, miért tartom magam alkalmas jelöltnek erre a 
pozícióra. 
 
Egyedülálló oktatási és szakmai hátterem (jogi és üzleti diplomáim, ezek közül egy német nyelven 
szerzett) és LL.M. vállalati compliance (megfelelőségi) végzettségem angol nyelven szereztem, 
speciális szakértelmem és tudásom tudnám az Integritás Hatóság Korrupciómegelőzési 
Munkacsoportjánál kamatoztatni Több évet töltöttem külföldön ahol a Big4 audit cégeknél 
megismerkedtem a különböző audit, vizsgálatok, csalásmegelőzési és megfelelőségi technikákkal 
(pénzügyi, működési és SOX) a vagyonkezelés, egészségügy, magántőke és a bankszektor 
területeken. 
 
A közép-európai régióban az egészségügyi megfelelőség és az adatvédelem területén szerzett 
kiterjedt tapasztalatom, a nyugat-európai pénzügyi megfelelőségi tapasztalatom, valamint jogi, 
vállalati megfelelőségi és üzleti végzettségeim segítenek abban, hogy gyorsan megértsem a 
kézikönyveket, szerződéseket és egyéb információkat, beleértve a jogi dokumentumokat, belső 
irányelveket és szabályzatokat. 
 
A korrupció megelőzése és az a korrupció elleni küzdelemben az alábbi tapasztalatokkal 
rendelkezem: 
 
Az Európai Unió a Transparency International éves felmérése szerinti három, leginkább korrupcióval 
fertőzött országában szereztem tapasztalatot a korrupció megelőzésében, belső vizsgálatok 
lefolytatásában és utánkövetésében egy korrupciós kihívásokkal teli, magas kockázatú iparágban. 
 
Az elmúlt években az egészségügyi megfelelés területén szereztem gyakorlatot az iparágspecifikus 
szabványok, törvények és kódexek alkalmazásában, így aktívan hozzájárulva a belső vizsgálatok 
sikeréhez, belső képzésekhez, megfelelőség-monitoringhoz, valamint helyi megfelelőségi és jogi 
tanácsadáshoz. Sikeresen felállítottam a megfelelőségi keretrendszert a régióban, beleértve a 
jóváhagyási folyamatokat, az interakciók helyi élő és asztali monitorozását, valamint helyi kiegészítő 
folyamatdokumentumokat készítettem a központi folyamatdokumentumokhoz a kijelölt 
leányvállalatnál a regionális vezetői csapat tagjaként. 
 
Az átláthatóság, nyilvános információkhoz való hozzáférés területén az alábbi tapasztalatokkal 
rendelkezem: 
 
Ezen túlmenően helyi adatvédelmi képviselőként a központi adatvédelmi csapattal együtt felelek 
minden adatvédelemmel és GDPR-ral kapcsolatos tevékenységért a kijelölt régióban. Minden évben 
elkészítem az adatvédelmi csapattal együtt az éves transzparencia jelentést az egészségügyi 
dolgozókkal és szervezetekkel való együttműködésről. Ezen túlmenően részt veszek belső 
vizsgálatokban, ezek összegzésében, melyek részben a whistleblower rendszer alapján, ún. “speak 
up” bejelentésekre alapozva indulnak. 
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Nyelvtudásom (angol, német, alapszintű orosz és francia nyelv, anyanyelv: magyar) és 
kommunikációs készségem és megfelelési tapasztalatom segítségével általában gyorsan 
alkalmazkodok az új helyzetekhez, és rövid időn belül beilleszkedem. Magyar anyanyelvűként 
ismerem a kelet-közép-európai és a német-osztrák-svájci régió lakosságának gondolkodásmódját. 
 
A közbeszerzési eljárásokban az alábbi tapasztalatokkal rendelkezem: 
 
A menedzsment team tagjaként egyes, meghatározott beszerzési tenderek dokumentációjában 
szereztem tapasztalatot. 
 
A munkacsoport feladataihoz kapcsolódóan az emberi jogok védelme, valamint bűnüldözés 
területén az alábbi tapasztalatokkal rendelkezem: 
 
Nemzetközi multinacionális vállalatként munkáltatóm a magatartási kódexében foglaltakat az emberi 
jogok és a tisztesség maximális figyelembevételével betartatja. Mind a magatartási kódex 
betartatásában, mind pedig a nemzetközi kapcsolatok terén szerzett végzettségem, iletve a jogi 
végzettségem miatt tisztában vagyok azzal, hogy egy vizsgálat, eljárás lefolytatása során milyen 
alapvető emberi jogokat kell figyelembe venni. A kódex, illetve belső folyamataink egyike az 
összeférhetetlenségek vizsgálata, azok közzététele. 
 
Az a lehetőség, hogy az Integritás Hatóság korrupcióellenes munkacsoportjának tagjaként 
dolgozhassak örömmel tölt el, mert meg vagyok győződve arról, hogy jogi és megfelelőségi, illetve 
ABAC ismereteimet, megfelelőségi és projektmenedzsment készségeimet és korrupciómegelőzési 
tapasztalataimat, valamint vezetői tapasztalataimat hasznosítani tudom ebben a munkacsoportban. 
 
Remélem, hogy a fent leírt tapasztalatok és készségek megfelelnek a Hatóság elvárásainak. 
 
Budapest, 2022. november 24. 
 
Üdvözlettel, 
 
 
 
Dr. Fonyódi Krisztián 


