Az Alaptörvény 38. cikk (5) értelmében: az állam és a helyi önkormányzatok tulajdonában
álló gazdálkodó szervezetek törvényben meghatározott módon, önállóan és felelősen
gazdálkodnak a törvényesség, a célszerűség és az eredményesség követelményei szerint.
A 39. cikk (2) bekezdése értelmében a közpénzekkel gazdálkodó minden szervezet köteles a
nyilvánosság előtt elszámolni a közpénzekre vonatkozó gazdálkodásával. A közpénzeket és
a nemzeti vagyont az átláthatóság és a közélet tisztaságának elve szerint kell kezelni.
Szabályozási piramis:

Takarékos törvény (2009. évi
CXXII. törvény)

339/2019. (XII.23. Kormányrendelet,
22/2019. (XII.23.) PM rendelet

Útmutatók, irányelvek

A 2009. évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb
működéséről szóló 1. § a) bekezdése értelmében köztulajdonban álló gazdasági társaság: az
a gazdasági társaság, amelyben a Magyar Állam, helyi önkormányzat, a helyi önkormányzat
jogi személyiséggel rendelkező társulása, többcélú kistérségi társulás, fejlesztési tanács,
nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat jogi személyiségű társulása,
költségvetési szerv vagy közalapítvány külön-külön, vagy együttesen számítva többségi
befolyással rendelkezik.
b) Többségi befolyás: az olyan kapcsolat, amelynek révén a befolyással rendelkező egy jogi
személyben a szavazatok több mint ötven százalékával – közvetlenül vagy a jogi személyben
szavazati joggal rendelkező más jogi személy (köztes vállalkozás) szavazati jogán keresztül –
rendelkezik, azzal, hogy a közvetett módon való rendelkezés meghatározása során a jogi
személyben szavazati joggal rendelkező más jogi személyt (köztes vállalkozást) megillető
szavazati hányadot meg kell szorozni a befolyással rendelkezőnek a köztes vállalkozásban,
illetve vállalkozásokban fennálló szavazati hányadával, ha azonban a köztes vállalkozásban
fennálló szavazatainak hányada az ötven százalékot meghaladja, akkor azt egy egészként
kell figyelembe venni. A befolyás számításánál nem kell figyelembe venni a huszonöt
százalékot el nem érő közvetett befolyást.
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A köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője olyan belső kontrollrendszert
alakít ki és működtet, amely a jogszabályi kötelezettségeknek való tudatos megfelelés, a
kockázatok kezelése és a tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében azt a célt szolgálja,
hogy a köztulajdonban álló gazdasági társaság:
a. ) a működése és gazdálkodása során a tevékenységét gazdaságosan, hatékonyan és
eredményesen hajtsa végre,
b. ) az elszámolási kötelezettségeit teljesítse,
c. ) megvédje az erőforrásait a veszteségektől, károktól és nem rendeltetésszerű
használattól,
d. ) működésével kapcsolatosan megfelelő, pontos és naprakész információ álljon
rendelkezésre,
e. ) biztosítsa a jogszabályi előírásoknak megfelelő, szabályozott, átlátható és etikus
működését,
f. ) védje a tulajdonosok és az ügyfelek érdekeit,
g. ) kezelje a köztulajdonban álló gazdasági társaság kockázatait, különös tekintettel az
integritás kockázatokra.
Kormányrendelet:
A köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019.
(XII.23.) Kormányrendelet hatálya a 2009. évi CXXII. törvény alapján belső kontrollrendszer
kialakítására és működtetésére köteles köztulajdonban álló gazdasági társaságokra és a belső
kontrollrendszer kialakítását és működtetését a felügyelő bizottság javaslata alapján a
köztulajdonban álló gazdasági társaságokra terjed ki. A rendelet 2020. január 1-jétől hatályos,
a rendeletben meghatározottakat 2020. július 1-jétől kell alkalmazni.
Fentiek figyelembevételével a a Vámospércs-Kistérségi Egészségügyi Szakellátó Nonprofit
Kft. a továbbiakban: Társaság) belső kontrollrendszerét az alábbiak szerint szabályozom:
I.

A szabályzat célja

A Szabályzat célja, hogy meghatározza a Vámospércs-Kistérségi Egészségügyi Szakellátó
Nonprofit Kft. szervezetén belül a kontrollkörnyezet, az integrált kockázatkezelési rendszer,
a kontrolltevékenységek, az információs és kommunikációs rendszer, valamint a nyomon
követési (monitoring) rendszer részletszabályait, biztosítsa a pénzeszközökkel, a nemzeti
vagyonnal történő szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás
feltételeit.
II.

A belső kontrollrendszer kialakítása és működtetése

A gazdasági társaság első számú vezetője felelős a belső kontrollrendszer keretében a
köztulajdonban álló gazdasági társaság működésében érvényesülő
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-

kontrollkörnyezet,
integrált kockázatkezelési rendszer,
kontrolltevékenységek,
információs és kommunikációs rendszer, valamint
a nyomonkövetési rendszer (monitoring) kialakításáért, működtetéséért és
fejlesztéséért,
a jogszabályoknak történő szervezeti megfeleléssel kapcsolatos intézkedések
vonatkozásában a Társaság ügyvezető igazgatójának folyamatos támogatása,
tanácsadási feladatok ellátása.

Az ügyvezető igazgató a társaság belső kontrollrendszeréért az állami vagyon felügyeletéért
felelős miniszter által az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével közzétett irányelv
megfelelő alkalmazásával alakítja ki és működteti a belső kontrollrendszerét.
A belső kontrollrendszer a Vámospércs-Kistérségi Egészségügyi Szakellátó Nonprofit Kft.
által a kockázatok kezelésére és a tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított
folyamatrendszer, amely azt a célt szolgálja, hogy az Intézmény megvalósítsa az alábbi
célokat:
a. ) a működése és gazdálkodása során a tevékenységeket, műveleteket szabályszerűen,
a megbízható gazdálkodással (gazdaságosság, hatékonyság, eredményesség)
összehangoltan hajtsa végre,
b. )teljesítse az elszámolási kötelezettségeket,
c. )megvédje az Intézmény erőforrásait a veszteségektől, valamint a nem
rendeltetésszerű használattól.
A belső kontrollrendszer tartalmazza mindazon elveket, eljárásokat és belső szabályzatokat,
amelyek alapján az érintett szervezet biztosítja a feladatai ellátására szolgáló
előirányzatokkal, létszámmal és vagyonnal való szabályszerű, gazdaságos, hatékony és
eredményes gazdálkodás követelményeit. A belső kontrollrendszer magában foglalja a
korszerű szervezeti – irányítási, menedzselési elemeket is.
A belső kontroll kialakítása során figyelembe kell venni a Pénzügyminiszter által közzétett
módszertani útmutatókban foglaltakat.
A belső kontrollrendszer fejlesztése során figyelembe kell venni a külső ellenőrzést végző
szervek, illetve a belső ellenőr által megfogalmazott ajánlásokat, javaslatokat.
A belső kontrollrendszer jelen van az Intézmény minden tevékenységében, folyamatában, az
Intézmény-vezetés eszköze. A belső kontroll összetett folyamat, amelyet az Intézmény
vezetése a dolgozókkal együtt valósít meg és működtet, folyamatosan alkalmazkodva a
változó környezethez.
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A belső kontroll öt lényeges, és egymással összefüggő eleme:
1.
2.
3.
4.
5.

a kontrollkörnyezet,
az integrált kockázatkezelési rendszer,
a kontrolltevékenységek,
az információs és kommunikációs rendszer,
a nyomon követési rendszer (monitoring)

A belső kontrollrendszer szabályzat részét képezi az Intézmény ellenőrzési nyomvonala. (1.
sz. melléklet)
Nyilatkozat a belső kontrollrendszer működéséről:
A Társaság ügyvezető igazgatója nyilatkozatban értékeli a Társaság belső kontrollrendszerét.
Megküldi a nyilatkozatot a felügyelő bizottság részére. A felügyelő bizottság a nyilatkozatra
vonatkozó álláspontjáról határozatban dönt. Ha a felügyelő bizottság nem fogadja el a
nyilatkozatot, az elutasítás indokát a határozatában szerepelteti.
A Társaság ügyvezető igazgatója – a felügyelő bizottság vonatkozó határozatával együtt – az
éves beszámoló legfőbb szervi jóváhagyásra történő benyújtásával egyidejűleg megküldi a
tulajdoni joggyakorlók részére tájékoztatásul.
A felügyelő bizottság a Társaság ügyvezető igazgatóját intézkedési terv készítésére kötelezi,
ha a nyilatkozatot nem fogadja el. Az intézkedési tervet az ügyvezető igazgató megküldi a
társaság legfőbb szerve részére tájékoztatásul. Az intézkedési terv végrehajtásáról az
ügyvezető igazgató az abban meghatározott végső határidőt követő 15 napon belül, de
legalább évente beszámol a felügyelő bizottságnak és a legfőbb szervnek a társaság belső
kontrollrendszeréről szóló tájékoztatás keretében.
Belső ellenőrzés:
A Társaság ügyvezető igazgatója biztosítja a belső ellenőrzés működési feltételeit. A belső
ellenőrzési tevékenység ellátása a felügyelő bizottság előzetes jóváhagyásával – külső
szolgáltató bevonásával biztosított. A belső ellenőrzést végző személy a köztulajdonban álló
gazdasági társaságoknál a költségvetési szervnél és köztulajdonban álló gazdasági társaságnál belső
ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a
költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú kötelező
továbbképzéséről szóló 22/2019. (XII. 23.) PM rendelet hatályba lépését követően (2020. január
1.) a belső ellenőrzési tevékenységet végző bejelentési kötelezettségének eleget tett. (belső
ellenőri regisztrációja: 5112032)
A belső ellenőrzést végző személy munkáját a nemzetközi belső ellenőrzési standardok
figyelembevételével, valamint a felügyelő bizottság által jóváhagyott belső ellenőrzési
alapszabály és belső ellenőrzési kézikönyv szerint végzi.
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A belső ellenőrzési alapszabály tartalmazza (a felügyelő bizottság hagyja jóvá):
-

a belső ellenőrzési tevékenység célját és hatókörét,
a belső ellenőrzést végző személy felhatalmazását és felelősségét,
a belső ellenőrzést végző személy helyét a szervezeten belül,
a belső ellenőrzést végző személy beszámolási kötelezettségét és kapcsolattartását az
ügyvezető igazgató és a felügyelő bizottság vonatkozásában,
a belső ellenőrzést végző személy hozzáférését a belső ellenőrzési tevékenység
végzéséhez szükséges adatokhoz, személyekhez és fizikai eszközökhöz.

A belső ellenőrzési kézikönyv tartalmazza (a felügyelő bizottság hagyja jóvá):
-

a bizonyosságot adó és a tanácsadó tevékenységre vonatkozó módszertant és eljárási
szabályokat,
a tervezés megalapozásához alkalmazott kockázatelemzési módszertan leírását,
az ellenőrzési dokumentumok formai követelményeit az alkalmazott iratmintákat,
az ellenőrzési megállapítások hasznosításának nyomon követését,
az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési illetve munkaviszonyból
származó kötelezettség vétkes megszegése miatti felelősségre vonási eljárás
megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság feltárása esetén
alkalmazandó eljárást.

A belső ellenőrzést végző személy bizonyosságot adó tevékenysége körében ellátandó
feladatai során elemzi, vizsgálja és értékeli különösen:
-

-

a belső kontrollrendszer kiépítését, működését, a jogszabályoknak és a
szabályzatoknak való megfelelőséget, a belső kontrollrendszer működésének
gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét,
a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon megóvását,
gyarapítását, valamint az elszámolások megfelelőségét,
a stratégiai és operatív döntések meghozatalát,
az etikai elvárások és értékek érvényesülésének elősegítését,
a hatékony szervezeti teljesítmény-menedzsmentet és a számonkérhetőség
biztosítását.

A belső ellenőrzési vezető (belső ellenőrzést ellátó személy) feladatai:
-

-

a belső ellenőrzési alapszabály és a belső ellenőrzési kézikönyv elkészítése,
a kockázatelemzéssel alátámasztott stratégiai és éves ellenőrzési tervek összeállítása,
a felügyelő bizottság jóváhagyása után a tervek végrehajtása, valamint azok
megvalósításának nyomon követése,
ha az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás
megindítására okot adó cselekmény, mulasztás, vagy hiányosság gyanúja merül fel, a
köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetőjének érintettsége esetén a
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-

III.

felügyelő bizottság haladéktalan tájékoztatása és javaslattétel a megfelelő eljárások
megindítására.
A lezárt ellenőrzési jelentés az ügyvezető igazgató és a felügyelő bizottság számára
történő megküldése,
az éves ellenőrzési jelentés, illetve az összefoglaló éves ellenőrzési jelentés
összeállítása,
belső ellenőrzések nyilvántartása, az ellenőrzési dokumentumok megőrzése, a
dokumentumok, adatok biztonságos tárolása,
tájékoztatni a felügyelő bizottságot és az ügyvezető igazgatót az éves ellenőrzési terv
megvalósításáról és az attól való eltérésekről.
Kialakítani és működtetni az ellenőrzési jelentések alapján készített intézkedési
tervek nyilvántartását,
betartani a belső ellenőrzési tevékenység során kezelt adatokat illetően az
adatvédelmi és minősített adatok védelmére vonatkozó előírásokat.
Kontrollkörnyezet

A kontrollkörnyezet meghatározza a szervezet felső vezetésének az egész szervezetre kiható
stílusát, a vezetők és alkalmazottak belső kontrollhoz való viszonyát, tudatosságát. A
kontrollkörnyezet kialakítása azért fontos, mert ez adja meg az egész szervezet
működésének a kereteit, fekteti le a szervezeti kultúra alapkövét.
Az Intézmény vezetője köteles olyan kontrollkörnyezetet kialakítani, amelyben:
a.) a szervezeti struktúra világos, a folyamatok átláthatóak, a szervezeti célok és értékek
meghatározottak, ismertek és elfogadottak,
b.) az etikus működést és a jogszabályoknak való megfelelést célul kitűző szervezeti
kultúra jön létre,
c.) a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok egyértelműek,
d.) az etikai elvárások meghatározottak, ismertek, elfogadottak,
e.) a humánerőforrás-kezelés átlátható,
f.) a szervezeti célok és értékek irányában való elkötelezettség fejlesztése és elősegítése
biztosított,
g.) a szervezeten belüli összeférhetetlenség megelőzése biztosított és ellenőrzött.
A köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője a jogszabályoknak való
szervezeti megfeleléssel kapcsolatos intézkedések meghozatalakor figyelembe veszi az
alábbi megfelelési alapelveket:
 a jogszabályoknak való megfelelés, és az etikus működés összekapcsolása a
köztulajdonban álló gazdasági társaság működési céljaival,
 az egyes megfelelési intézkedések kockázatalapú megközelítése,
 a megfelelési intézkedéseknek a köztulajdonban álló gazdasági társaság összes
tevékenységi körében és vezetési szintjén való érvényesítése,
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 a megfelelést támogató szervezeti egység
A belső ellenőrzést végző személynek joga van a felügyelő bizottsághoz fordulni, továbbá
meghívottként tanácskozási joggal részt venni a felügyelő bizottság ülésein.
A belső ellenőrzést végző személy a tárgyévet követő évre vonatkozó kockázatalapú éves
ellenőrzési tervet benyújtja a felügyelő bizottság részére annak megtárgyalása érdekében. Ezt
követően az ügyvezető igazgató és a tulajdonosi jogok gyakorlója véleményének
figyelembevételével a felügyelő bizottság a tárgyévet megelőző év december 31-ig
jóváhagyja az éves ellenőrzési tervet.
Az ellenőrzési program végrehajtása során, annak eredményeként a belső ellenőr
megállapításait, következtetéseit és javaslatait ellenőrzési jelentésben foglalja össze. A belső
ellenőrzés éves tevékenységéről éves ellenőrzési jelentés készül, mely tartalmazza:
-

a belső ellenőrzést végző személy által végzett tevékenység bemutatását önértékelés
alapján,
a belső kontrollrendszer működésének értékelését az ellenőrzési tapasztalatok
alapján,
az intézkedési tervek megvalósításáról készült összefoglalót.

A belső ellenőr az éves ellenőrzési jelentést a tárgyévet követő év február 15. napjáig
benyújtja a felügyelő bizottság részére. A felügyelő bizottság legkésőbb a tárgyévet követő
év május 31. napjáig jóváhagyja az éves ellenőrzési jelentést.
A feladatmegosztást a kontrollkörnyezet kialakításához kapcsolódóan a 2. sz. melléklet
tartalmazza.
A. ) Célok
Az Intézmény alapvető céljait, tevékenységi körét és feladatait a Társasági szerződés
tartalmazza. A hatékony feladatellátás érdekében a stratégiai és operatív célrendszert írásban
kell rögzíteni. Biztosítani kell, hogy az Intézmény célrendszerét annak minden munkatársa
megismerje.
B.) Etikai elvárások
Az Intézmény közérdeket szolgáló jellege és társadalmi jelentősége okán a dolgozókkal
szemben fokozott erkölcsi elvárások érvényesülnek. Ezek a fokozott elvárások elsődlegesen
az alaptevékenységhez kapcsolódó foglalkoztatási jogszabályokban, etikai kódexekben
jelennek meg; az orvosi kamara és az egészségügyi szakdolgozói kamara által kiadott etikai
kódexekben. Elvárás, hogy a kódexekben meghatározott etikai követelményekkel a
munkatársak azonosulni tudjanak, alkalmazásukkal hozzájárulnak a szervezet pozitív
megítéléséhez. Legfontosabb erkölcsi értékeink a
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szakmai becsületesség,
transzparencia,
felelősség és számonkérhetőség,
tisztességes eljárás,
diszkrimináció tilalma,
elkötelezettség

A vezetés által kidolgozott, meghatározott és írásban rögzített erkölcsi és magatartásszabályokat minden beosztott és vezető számára megismerhetővé kell tenni. Meg kell
győződni arról, hogy az előírásokat valóban megismerték és gyakorlati tevékenységük
megfelel az etikai kódexben foglaltaknak, így olyan magatartást tanúsítanak munkaköri
feladataik ellátása során, amely megfelel az egészségügyben dolgozókkal szembeni
elvárásoknak. Elvárás, hogy a vezetők példát mutassanak a munkatársak számára az etikai
normák mindennapi munkavégzés során történő betartásával kapcsolatban.
C.) Szervezeti struktúra
A szervezeti struktúra kialakításánál alapvető cél a szervezet folyamataira, dolgozókra
bontott konkrét, a feladatokat és felelősöket is megjelölő kontroll elemek meghatározása és
működtetése.
Szervezetünk alá-és fölérendeltségi viszonyban működik, melynek alapja, hogy a feladatok
és hatáskörök, valamint a felelősség egyértelműen elhatárolható legyen. A szervezet
felépítését a Szervezeti és Működési Szabályzat mellékletét képező szervezeti ábra
tartalmazza. Ebből egyértelműen megállapítható a vertikális és horizontális kapcsolat, az aláés fölérendeltség, valamint az együttműködési kötelezettség. A szervezeten belüli és kívüli
kapcsolattartás szabályait, azok módját szintén az SZMSZ tartalmazza.
D.) Belső szabályzatok
A Társaság ügyvezető igazgatója olyan stratégiát határoz meg, olyan szabályzatokat ad ki,
valamint olyan folyamatokat alakít ki és működtet, amelyek biztosítják a köztulajdonban álló
gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 7/J. § (3)
bekezdésében meghatározott követelmények teljesülését, melyek az alábbiak:
7/J. § (3) A köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője olyan belső kontrollrendszert
alakít ki és működtet, amely a jogszabályi kötelezettségeknek való tudatos megfelelés, a kockázatok
kezelése és a tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében azt a célt szolgálja, hogy a köztulajdonban
álló gazdasági társaság
a) a működése és gazdálkodása során a tevékenységét gazdaságosan, hatékonyan és eredményesen
hajtsa végre,
b) az elszámolási kötelezettségeit teljesítse,
c) megvédje az erőforrásait a veszteségektől, károktól és nem rendeltetésszerű használattól,
d) működésével kapcsolatosan megfelelő, pontos és naprakész információ álljon rendelkezésre,
e) biztosítsa a jogszabályi előírásoknak megfelelő, szabályozott, átlátható és etikus működését,
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f) védje a tulajdonos(ok) és az ügyfelek érdekeit,
g) kezelje a köztulajdonban álló gazdasági társaság kockázatait, különös tekintettel az integritás
kockázatokra.
A Kft. tevékenységének fő irányait, kereteit jogszabályok határozzák meg, amelyek nem írják
elő az egyedi, konkrét, részletes követelményeket. A vezetés kötelezettsége, hogy elkészítse
azokat az egymással és a jogszabályokkal is összhangban álló belső szabályzatokat, amelyek
együttesen megteremtik a munkatársak számára a biztonságos munkavégzéshez szükséges
feltételeket, körülményeket, egyidejűleg megszabják a helyes, biztonságos gyakorlat
kialakításához szükséges követelményeket. A kialakított belső szabályzatok, eljárásrendek
lefedik a szervezet teljes tevékenységét, továbbá egyértelműen meghatározzák:





a feladatot,
a felelősségi köröket,
a beszámolási kötelezettséget,
az ellenőrzési jogköröket.

A szabályzatok aktualizálását minden év március 31-éig el kell végezni. Amennyiben év
közben jogszabály módosítás vagy belső szervezeti, személyi változások történnek, abban az
esetben 30 napon belül szükséges a módosítások elvégzése. Az Intézmény megfelelő
működése érdekében szükséges, hogy valamennyi olyan szabályzatot megismerjenek a
munkatársak, amely érinti őket, illetve munkavégzésüket. Ezért a szabályzatokban és az
Intézmény SZMSZ-ében rögzítettek és az azokban bekövetkezett módosítások
megismeréséről a dolgozók „Megismerési nyilatkozat”-ot tesznek, melyek a belső
szabályzatok és az SZMSZ részét képezik.
A jóváhagyott és hatályos belső szabályzatok jegyzékét a 2. sz. melléklet tartalmazza.
E.) Felelősségi, hatásköri viszonyok
A dolgozók feladatai és azokkal kapcsolatos hatásköri, felelősségi követelmények a dolgozók
munkaköri leírásaiban kerülnek rögzítésre. Minden dolgozó rendelkezik munkaköri
leírással, amelyeket az adott szervezeti egység funkciójának figyelembevételével az
Intézmény vezetője készíti el. Beszámoltatási rendszer működik. A működtetett
beszámoltatási szint a dolgozói értekezlet, melyet az Igazgató kezdeményez.
A Társaság ügyvezető igazgatója teljesítménymérési rendszert alakít ki és működtet a
társaság tevékenységére vonatkozóan.
F.) Humánerőforrás kezelés
A hatékony működést, a belső kontrollrendszer eredményességét alapvetően a munkatársi
állomány határozza meg. A hatékony belső kontroll biztosításához hozzáértő, elkötelezett,
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megbízható dolgozókra van szükség, ezért a dolgozók felvételének, képzésének,
értékelésének, javadalmazásának, előmenetelének a kialakított módszerei hatással vannak a
belső kontroll rendszerre, fontos részét képezik a kontroll környezetnek.
A humánpolitikai feladatokat a titkárság látja el, a konkrét feladatait az SZMSZ rögzíti. A
személyes munkaköri kötelezettségeket a munkaköri leírás tartalmazza. Alapvető feladata a
külső és belső tényezők folyamatos figyelemmel kísérése, elemzése, a kedvezőtlen hatások
mérséklése, megoldási javaslatok készítése, a szükséges intézkedések megtételének
kezdeményezése, végrehajtása.
IV.

Ellenőrzési nyomvonal

A kontrollkörnyezet kialakítása során, annak részeként az ügyvezető köteles elkészíteni az
ellenőrzési nyomvonalat, amely a szervezet működési folyamatainak szöveges,
táblázatokkal, vagy folyamatábrákkal szemléltetett leírása, amely tartalmazza különösen a
felelősségi és információs szinteket és kapcsolatokat, irányítási és ellenőrzési folyamatokat,
lehetővé téve azok nyomon követését és utólagos ellenőrzését.
A megbízható ellenőrzési nyomvonal kialakítása segítségével feltérképezhetővé válnak a
szervezet folyamataiban rejlő működési kockázatok.
Az ellenőrzési nyomvonal jelentősége:
Az ellenőrzési nyomvonal a működés, az egyes tevékenységek egymásra épülő
eljárásrendjeit, egymásra épülő folyamatként mutatja be és tartalmazza az ellenőrzési pontok
összességét. Áttekintést ad a vezetőnek, a belső- és külső ellenőrzést végzőnek, a
folyamatban résztvevő munkatársaknak arról, hogy









mi az adott tevékenység tartalma,
mi a feladatellátás jogszabályi vagy egyéb alapja,
milyen dokumentumok szolgálnak alapul a nyomvonal kialakításához,
kik a felelősek a feladatellátásért,
hol kell kontrollokat beépíteni a folyamatba,
ki jogosult a feladatellátás ellenőrzésére,
milyen módon kell az ellenőrzést végrehajtani,
hogyan kell a könyvekben való nyilvántartást elvégezni.

Az ellenőrzési nyomvonal kialakítása:
Az ellenőrzési nyomvonal kialakítása és a szabályzatokban való rögzítése az ügyvezető
igazgató felelőssége. Időközönként, - szükség szerint, de évente legalább egyszer – el kell
végezni az ellenőrzési nyomvonal felülvizsgálatát és aktualizálását. A felülvizsgálatot a
szabályzatok, működési feltételek változása esetén mindig el kell végezni. Az egészségügyi
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területen a szakmai igazgató-helyettes gondoskodik a szakmai protokollok rendszeres
felülvizsgálatáról és aktualizálásáról.
Az ügyvezető igazgató határozza meg az ellenőrzési nyomvonal elkészítésének főbb
szempontjait, tartalmi követelményeit, ennek alapján készül a folyamatábra.
A rendszer a gazdálkodás alapvető folyamataira és a számviteli elszámolás rendjére
fókuszálva az alábbi négy fő részből áll:




V.

az üzleti terv készítése,
az operatív gazdálkodás,
a számviteli nyilvántartás és elszámolás,
az üzleti terv végrehajtásáról a beszámolás.
Kockázatkezelési rendszer

A kockázatkezelési rendszer kialakítása és működtetése az ügyvezető igazgató felelőssége. A
kockázatkezelés során fel kell mérni és meg kell állapítani a szervezet tevékenységében,
gazdálkodásában rejlő kockázatokat, meg kell határozni az egyes kockázatokkal
kapcsolatban szükséges intézkedéseket, valamint azok teljesítésének folyamatos nyomon
követésének módját. Figyelmet kell fordítani arra, hogy a kockázatkezelést minden
folyamatba beépítse és annak jelentőségét, hasznát a szervezet minden dolgozója megértse,
továbbá arra, hogy a kockázatokért való felelősséget meghatározza és megfelelő szintre
delegálja. Így a kockázatkezelés beépülhet a mindennapi tevékenységekbe, azok szerves
részévé válik.
Kockázat: a tevékenység, gazdálkodás tekintetében mindazon elemek és események
bekövetkezésének a valószínűsége, amelyek hátrányosan érinthetik a szervezet működését.
A kockázatok azonosításával a megfelelő válaszlépések kialakíthatók, ezáltal a kockázatok
mérsékelhetők.
A kockázatok kezelése:
Feladat, hogy a szervezet elérje a kitűzött célokat. A célok megvalósításához vezető
folyamatokban, működésben kockázatokkal szembesülhet. A kockázatok okai lehetnek
külön-külön vagy együtt:
-

véletlenszerű események,
hiányos ismeret vagy információ,
ellenőrzés hiánya és / vagy ellenőrzés gyengesége.

A kockázatkezelés folyamata az alábbi lépésekből áll:
-

a kockázatok felismerése,
a kockázatok azonosítása,
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VI.

a kockázatok értékelése,
elfogadható kockázati szint meghatározása,
kockázatokhoz kapcsolódó lehetséges reakciók meghatározása,
kockázatokra adható válaszok megvalósításának felmérése, meggyőződés a tervezett
válaszreakció hatékonyságáról,
válaszintézkedés beépítése a folyamatokba.
Kontrolltevékenységek

A kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan biztosítani kell a
kontrollok kiépítését, különösen:
-

a döntések dokumentumainak elkészítése,
a döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú
megalapozottsága,
a döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése,
valamint
a gazdasági eseményekhez kapcsolódó elszámolások vonatkozásában.

Intézményünknél a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a
folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzést (FEUVE) az ügyvezető
igazgató által jóváhagyott és kiadott, a munkatársak által megismert, feladatköri
elkülönítést rögzítő belső szabályzatok tartalmazzák.
Az Intézményvezető köteles belső szabályzatokban szabályozni az alábbiakat:
-

engedélyezési és jóváhagyási eljárások,
dokumentumokhoz és információkhoz való hozzáférés,
fizikai kontrollok (hozzáférés az eszközökhöz),
beszámolási eljárások.

A Vámospércs-Kistérségi Egészségügyi Szakellátó Nonprofit Kft. kialakította azokat a
kontrolltevékenységeket, amelyek biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a
szervezet céljainak eléréséhez. A kontrolltevékenység-csoportokat a 3. sz. melléklet rögzíti.
A kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan biztosított a FEUVE
különösen az alábbiak vonatkozásában:
a.) a pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése (ideértve az üzleti terv készítés, a
kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való
elszámolás, a szabálytalanság miatti visszafizettetések dokumentumait is)
b.) a pénzügyi kihatású döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági,
eredményességi szempontú megalapozottsága,
c.) a gazdálkodás során az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzés, a pénzügyi
döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása,
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d.) a gazdasági események elszámolása (a hatályos jogszabályoknak megfelelő
könyvvezetés és beszámolás) kontrollja.
Engedélyezési és jóváhagyási eljárások:
A különféle események és tranzakciók engedélyezését és végrehajtását az egyes személyek
csak erre vonatkozó felhatalmazásuk alapján végezhetik. Az engedélyezés útján biztosítható,
hogy csak a vezetés szándéka szerinti, indokolt tranzakciók és események legyenek
kezdeményezve.
A Vámospércs-Kistérségi Egészségügyi Szakellátó Nonprofit Kft. engedélyezési és
jóváhagyási eljárásait a Gazdálkodási szabályzatában rögzíti, melyben a jogkörök pontos
meghatározásra és a helyettesítés rendje szabályozásra került.
A dokumentumokhoz, információkhoz való hozzáférés:
A dokumentumokhoz és az információkhoz való hozzáférést korlátozni kell azokra a
felhatalmazott személyekre, akiket elszámolási kötelezettség terhel a megőrzésért,
felhasználásért.
A szervezet dokumentációs rendjének kialakítását, valamennyi tranzakció tartalmának a
felhasznált, illetve keletkezett dokumentumok útját előíró követelmények betartását
megfelelően nyomon követő iratkezelést, szükség szerinti visszakeresésük lehetőségét, a
dokumentációk útját az Iratkezelési szabályzat tartalmazza.
A vagyontárgyak, eszközök fizikai védelmére, ellenőrzésére, az információk biztonságára
kialakított ellenőrzési pontok egy adott tevékenységben való részvételt, illetve felügyeletet
csak meghatározott személyek számára tesznek lehetővé. Az információkhoz való
hozzáférést a biztonságos kezelést az Adatvédelmi szabályzat tartalmazza.
Beszámolási eljárások:
Az ügyvezető igazgató évente köteles értékelni a belső kontrollrendszer működését. Az
igazgató a vezetői ellenőrzés keretén belül az alábbi ellenőrzési listák alapján teszi meg a
nyilatkozatát a belső kontrollrendszer működéséről:
-

az Intézmény éves beszámolója,
belső ellenőrzés keretében készített ellenőrzési jelentés,
külső ellenőrök által készített ellenőrzési jelentések

A beszámoló elkészítését és a könyvvezetési feladatok folyamatos ellátását (könyvelés,
egyeztetés, jóváhagyás, analitikus nyilvántartások), a beszámoló készítésével összefüggő
eljárásrendet a Számviteli politika és a Számviteli politikával összefüggésben kialakított
szabályzatok tartalmazzák.
Folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés rendszere:
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A szervezet belső kontrollrendszerének keretén belül a kontrolltevékenység részeként
minden tevékenységre vonatkozóan biztosítani kell a folyamatba épített, előzetes, utólagos
és vezetői ellenőrzést. A FEUVE létrehozásáért, működtetéséért és fejlesztéséért az
intézmény ügyvezető igazgatója felelős.
A FEUVE rendszer célja, tartalma:
A gazdálkodás területén olyan szabályozást kell kialakítani, a folyamatokat oly módon kell
szabályozni és működtetni a szervezeten belül, hogy biztosítva legyen a rendelkezésre álló
források szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználása.
A belső kontrollrendszer részét képező FEUVE magában foglalja:
-

a pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítését (ideértve a költségvetés
tervezés, a kötelezettségvállalások, szerződések, kifizetések, szabálytalanságok miatti
visszafizetések dokumentumait is),
- a költségvetési gazdálkodás során az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzést, a
pénzügyi döntések szabályszerűségi és szabályozottsági szempontból történő
jóváhagyását, illetve ellenjegyzését,
- a gazdasági események elszámolásának a hatályos jogszabályok szerinti
könyvvezetés és elszámolás) kontrollját.
A feladatkörök elkülönítését a dolgozók munkaköri leírása tartalmazza.
A FEUVE-nak biztosítani kell, hogy:
-

az Intézet valamennyi célja és tevékenysége összhangban legyen a szabályszerűség,
szabályozottság és megbízható gazdálkodás elveivel,
az eszközökkel, forrásokkal való gazdálkodásban ne történjen pazarlás, visszaélés,
vagy rendeltetésellenes felhasználás,
megfelelő, pontos és naprakész információk álljanak rendelkezésre az Intézmény
működését érintően,
a FEUVE összehangolására és harmonizálására vonatkozó jogszabályok végrehajtása
biztosított legyen.

A FEUVE-ben alkalmazott fogalmak:
Az ügyvezető igazgató köteles olyan szabályzatokat kiadni, folyamatokat kialakítani és
működtetni, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló erőforrások szabályszerű, szabályozott,
gazdaságos, eredményes és hatékony felhasználását.
Szabályszerűség: azt jelenti, hogy a szervezet működése, tevékenysége megfelel a vonatkozó
szabályoknak előírásoknak. A központi előírások és helyi szabályok betartását
(szabályszerűségét) a következő eszközökkel kell biztosítani:
-

előzetes vezetői ellenőrzés,
egymásra épülő, egymást ellenőrző folyamatok rendszere,
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-

utólagos vezetői ellenőrzés,
független belső ellenőrzés

Szabályozottság: azt jelenti, hogy az intézmény valamely tevékenységi folyamata,
részfolyamata, vagy az alaptevékenység körébe tartozó szakfeladata megfelelően
szabályozott-e, a rögzített szabályok megfelelnek-e a hatályos jogszabályi előírásoknak, a
vezetői rendelkezéseknek.
Gazdaságosság: követelménye, hogy az erőforrások felhasználásához kapcsolódó kiadás,
ráfordítás az elérhető legkisebb legyen a jogszabályban meghatározott, vagy általánosan
elvárható minőség mellett.
Hatékonyság: követelménye, hogy az adott tevékenység során előállított termék, nyújtott
szolgáltatás vagy egyéb eredmények értéke, vagy az azokból származó bevétel a lehető
legnagyobb mértékben haladja meg az előállításukhoz felhasznált, erőforrásokhoz
kapcsolódó kiadásokat és ráfordításokat. A tevékenység akkor hatékony, ha a lehető
legkevesebb tárgyi eszköz és humán erőforrás felhasználásával a lehető legtöbb és legjobb
minőségű feladatellátásra kerül sor.
Eredményesség: követelménye, hogy a kitűzött célok, - az elfogadott módosításokat változó
körülményeket figyelembe véve – megvalósuljanak, a tevékenység tervezett és tényleges
hatása közötti különbség a lehető legkisebb mértékű legyen, vagy a tényleges hatás
kedvezőbb legyen, mint a tervezett. Az eredményesség azt jelenti, hogy a szervezet
működése, feladat-ellátása, szolgáltatás nyújtása megvalósítja a kitűzött célokat, és a célok
elérése milyen hatással jár.
VII.

Információs és kommunikációs rendszer

Az ügyvezető igazgató köteles olyan rendszereket kialakítani és működtetni, amelyek
biztosítják, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljutnak az illetékesekhez. A
kialakított és működtetett FEUVE rendszerbe beépített ellenőrzési pontok, kontrollok a
céljuknak megfelelően adnak azonnal felhasználható információkat az ügyvezető igazgató
számára. Az információk jelzés-értékűek, rámutatnak arra, hogy az ellenőrzött tevékenységet
a kitűzött céloknak megfelelően végzik, vagy a cél elérése a nem megfelelő munkavégzés
miatt veszélyben van.
Információ:
Az Intézményen belüli illetőleg külső személyeknek információt átadni dokumentáltan,
levéllel vagy e-mail útján lehet. Az így keletkezett iratokat a visszakereshetőség és a
dokumentálás érdekében az iktatási rendszerben kell rögzíteni és iktató számmal ellátni.
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Az intézményen kívüli (külső feleknek történő) információ átadás során a kiadmányozást a
dokumentumok tekintetében az ügyvezető igazgató gyakorolja.
Kommunikáció:
A kialakított kommunikációs és információs rendszerek biztosítják a megfelelő információáramlást. A dolgozók ismerik saját szerepüket a belső kontrollrendszerben, valamint azt,
hogy saját tevékenységük hogyan kapcsolódik mások munkájához. Ezek figyelembevételével
az információ-áramlás feltételeit az Intézmény részterületeinek szabályozásán keresztül az
egyedi konkrét feladatellátás szabályozásáig, az eseti utasításig biztosítják.
Biztosítottak mindazon kommunikációs eszközök, amelyek lehetővé teszik a szükséges
információ-áramlást; aktuális szabályzatok, folyamatleírások, utasítások, előadások,
konzultációk, képzés, oktatás, amelyek a hatékonyabb munkavégzést segítik.
A GDPR szabályoknak és az Infotv-nek megfelelően a gazdasági társaság adatvédelmi
stratégiája kialakításra került, mely magába fogalja:






az adatkezelés céljának és célhoz kötöttségének meghatározását;
az adatvédelmi szabályzat megalkotását;
adatvédelmi tisztviselő kijelölése, amennyiben ez kötelező;
az érintettek védelme érdekében általános és egyedi tájékoztatási struktúra
kidolgozását;
az adatkezelés és adattovábbítás bejelentését a NAIH (Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság) részére.

VIII.

Nyomon követési rendszer (monitoring)

Az ügyvezető igazgató köteles kialakítani az Intézmény tevékenységének, a célok
megvalósításának olyan nyomon követési rendszerét, amely az operatív tevékenységek
keretében megvalósuló folyamatos és eseti nyomon követésből áll, valamint az operatív
tevékenységektől függetlenül működő belső ellenőrzésből áll.
A belső kontrollrendszer teljesítmény-értékeléséhez folyamatosan figyelemmel kell kísérni és
értékelni kell a rendszert.
Folyamatos monitoring:
A belső kontrollban a folyamatos monitoring a szervezet normál, mindennapi működése
során valósul meg. Azonnal reagál a változó feltételekre, ezért képes hatékonyabban
teljesíteni a feladatát, ezáltal a helyrehozó intézkedések is kisebb költséggel járnak. A
problémák feltárása, azonosítása gyorsabban megtörténik a folyamatos monitoring által.
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Eseti nyomon követés:
A külön értékelések a belső kontrollrendszer eredményességének kiértékelésére irányulnak
és céljuk biztosítani, hogy a belső kontroll az előre meghatározott módszerekkel és
eljárásokkal elérje a kívánt eredményt. Az eseti nyomonkövetéssel biztosítani kell, hogy az
ellenőrzések megállapításai és az ajánlások azonnal és megfelelően végrehajtásra kerüljenek.
A vezető köteles:
-

haladéktalanul kiértékelni az ellenőrzésekből és egyéb vizsgálatokból származó
megállapításokat,
az ellenőrzés alapján meghatározni a szükséges intézkedéseket, a probléma
megoldásának módját, a válasz-reakciókat,
meghatározott időn belül levonni a tanulságokat, a szervezet számára tájékoztatást
adni azokról a műveletekről, intézkedésekről, amelyek megoldják, kijavítják a feltárt
és tudomásukra hozott hibákat.

A monitoring folyamat a jogszabályi előírásoknak és belső szabályzatokban foglaltaknak
megfelelően szóbeli vagy dokumentált módon zárul. A következtetések levonása és a
javaslattétel után a szükséges intézkedés megvalósításának nyomon követése szintén a
monitoring részét képezi.
A belső ellenőrzés a nemzetközi belső ellenőrzési standardok figyelembevételével látja el
tevékenységét.
A Társaság ügyvezető igazgatója szabályozza a szervezeti integritást sértő események
kezelésének, valamint az integrált kockázatkezelés eljárásrendjét. A szervezeti integritást
sértő események kezelésének eljárásrendje tartalmazza:
-

a bejelentett kockázatok és események előzetes értékelésének módszertanát,
a bejelentés kivizsgálásához szükséges információk összegyűjtésének módját,
az érintettek meghallgatásának eljárási szabályait,
a vonatkozó dokumentumok átvizsgálásának szabályait,
a szervezeti integritást sért események elhárításához szükséges intézkedéseket és
eljárási szabályokat,
az alkalmazható jogkövetkezményeket,
a bejelentő védelmére, a vizsgálat eredményéről való tájékoztatásra, valamint a
bejelentésből eredő szakmai következtetések hasznosítására vonatkozó szabályokat.

A Társaság ügyvezető igazgatója olyan belső kontrollrendszert alakít ki, amely minden
tevékenységi kör esetében alkalmas az etikai értékek és az integritás érvényesítésének a
biztosítására, illetve a korrupció és a visszaélés hatékony megelőzésére.
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Integrált kockázatkezelési rendszert működtet, amelynek keretében azonosítja és elemzi
a Társaság tevékenységében rejlő és a szervezeti célokkal összefüggő kockázatokat,
valamint meghatározza az egyes kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedéseket,
az azok végrehajtásának folyamatos nyomon követési módját és eljárásrendjét.
Olyan kontrolltevékenységeket kell kialakítani, amelyek biztosítják a kockázatok
azonosítását és kezelését, ezzel hozzájárulva a célok eléréséhez, erősítve a Társaság
integritását.
A kontrolltevékenységek kialakításában és működtetésében a feladatmegosztást a 4. sz.
melléklet szemlélteti.
IX.

Záró rendelkezés

Jelen szabályzat 2020. október 1-jén lép hatályba. Rendelkezéseit a hatályba lépést követően
indult és felmerült esetekben kell alkalmazni.
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MEGISMERÉSI NYILATKOZAT
A belső kontrollrendszer szabályzatban foglaltakat megismertem és tudomásul vettem:
név

munkakör

dátum

aláírás
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2. sz. melléklet
A feladatmegosztás – ki, miért felelős a kontrollkörnyezet kialakításában

A célok kitűzése, beszámoltatás,
teljesítményértékelés

A vezetés filozófiája és stílusa

Első számú vezető /
Igazgatóság

Első védelmi vonal
Folyamatgazdák

Munkavállalók

Megfelelő vezetési stílus
kialakítása;
Példamutatás;
Következetesség;
Eredmények elismerése;
A nem teljesítés
szankcionálása;

Megfelelő vezetési stílus
kialakítása;
példamutatás;
következetesség;
eredmények elismerése;
a nem teljesítés
szankcionálása;
Együttműködés a
megfelelési
tanácsadóval;

Azonosulás a
szervezeti
kultúrával;

Stratégia szintű célok
meghatározása;
Olyan célkitűzések
meghatározása, amely
összhangban van a gazdasági
társaság által meghatározott
etikai értékekkel;
A célkitűzések ismertetése;
Teljesítménymérési rendszer
kialakítása;
Ösztönzőrendszer
kialakítása;
Elszámoltathatóság
megteremtése;
Átláthatóság biztosítása;

Operatív célok
meghatározása;
Célok lebontása a
munkavállalók részére;
Célok ismertetése;
Teljesítménymérés és
értékelés;

Célkitűzések
megismerése,
elfogadása és
végrehajtása;

Második védelmi vonal
Szervezeti szintű
kontrollok
Szervezeti kultúra
[Gtbkr. 4. § (1)
bekezdés];

Közép- és
hosszútávú
stratégia;
Javadalmazási
szabályzat
[Takarékostv. 5. §
(3) bekezdése];
Beszámolási
útvonalak,
jelentéstételi
kötelezettségek;
Teljesítménymérési
rendszer [Gtbkr. 4.
§ (4) bekezdése];

Megfelelést támogató
szervezeti egység
Visszajelzések a
gazdasági társaság
első számú vezetője
számára;
Javaslatok a szervezeti
kultúra fejlesztésére
vonatkozóan a
szervezeti és az egyéni
integritás erősítése
érdekében;
Megfelelő szervezeti
szemlélet
kialakításának
támogatása
szervezetfejlesztési
eszközökkel és
képzések
szervezésével;
A meghatározott célok
megismerése és
figyelembevétele a
feladatai ellátása
során;

Harmadik védelmi vonal
Felügyelőbizottság
Belső ellenőrzés
Bizonyosság nyújtása a
szervezeti kultúra
megfelelőségéről;
Javaslatok tétele a szervezeti
kultúra fejlesztésére;

A Takarékostv. 4. § (1)
bekezdése alapján a
köztulajdonban álló
gazdasági társaságnál
felügyelőbizottság
létrehozása kötelező.
Folyamatosan
figyelemmel kíséri a
kontrollkörnyezet
megfelelő kialakítását és
működését;
Rendszeresen
kapcsolatot tart a belső
és külső ellenőrzést
végzőkkel;

Annak felmérése, hogy a
gazdasági társaság célkitűzései
összhangban vannak-e a
szervezet etikai értékeivel;
Bizonyosságot adó
tevékenysége körében elemzi,
vizsgálja és értékeli a
hatékony szervezeti
teljesítménymenedzsmentet és
a számonkérhetőség
biztosítását [Gtbkr. 14. § (2)
bekezdés];

A Ptk. 3:28. § alapján a
felügyelőbizottsági
tagok az ellenőrzési
kötelezettségük
elmulasztásával vagy
nem megfelelő
teljesítésével a
társaságnak okozott
károkért a Ptk.
szerződésszegéssel
okozott kárért való
felelősség (Ptk. 6: 142.
§) szabályai szerint
felelnek;
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Elkötelezettség az integritás és etikai értékek mellett

Első számú vezető /
Igazgatóság
Etikus működést és
megfelelést célul kitűző
szervezeti kultúra kialakítása
[Gtbkr. 4. § (1) bekezdés];
A vállalat értékeinek
definiálása;
Felelős a példamutatásért, az
etikai értékek következetes
kommunikációjáért és
betartásának
megköveteléséért;
A korrupció és a visszaélés
hatékony megelőzése [Gtbkr.
4. § (7) bekezdése;
Megfelelést biztosító funkció
kialakítása és működtetése;
Etikai kódex kialakítása
[Gtbkr. 4. § (1) bekezdés d)
pont];
Etikai elvárások ismertetése;
Az etikai kódex betartása és
betartatása;
Személyes integritás
fejlesztése;

Első védelmi vonal
Folyamatgazdák
A folyamatgazdáknak jó
példával kell elöl
járniuk, összhangban a
gazdasági társaság
értékeivel;
Közreműködés az etikai
kódex kialakításában;
Az etikai kódex
megismerése és betartása
és betartatása;
Az etikai kódex
megsértésének jelzése;
Személyes integritás
fejlesztése;
Az egyéni
teljesítményértékelések
oly módon történő
kialakítása, amely
biztosítja annak
értékelését, hogy a
munkavállalók az
elvártaknak megfelelően
viselkednek.

Munkavállalók
Közreműködés
az etikai kódex
kialakításában;
Az etikai kódex
megismerése és
betartása;
Az etikai kódex
megsértésének
jelzése;
Személyes
integritás
fejlesztése;

Második védelmi vonal
Szervezeti szintű
kontrollok
Szervezeti
integritást sértő
események
kezelésének
eljárásrend
kialakítása [Gtbkr.
4. § (6) bekezdése];
Megfelelést
támogató funkció
kialakítása és
működtetése [Gtbkr.
4. § (2) bekezdése;
9.-10. §];
Teljesítmény-mérési
rendszer kialakítása
[Gtbkr. 4. § (4)
bekezdése];
Etikai kódex [Gtbkr.
4. § (1) bekezdés d)
pont];

Megfelelést támogató
szervezeti egység
Vezetők és
munkavállalók
támogatása,
tanácsadás;
Munkavállalók
tájékoztatása;
Etikai képzés
szervezése;
Azon intézkedések és
eljárások
érvényesülésének
folyamatos nyomon
követése és rendszeres
ellenőrzése, amelyek
célja az irányadó
jogszabályoktól való
eltérések feltárása,
továbbá a feltárt
hiányosságok
megszüntetése és a
kockázatok
csökkentése
érdekében javaslatok
készítése az első
számú vezető részére
[Gtbkr. 10. § (1)
bekezdés];
Éves beszámoló
készítése a
megfelelést támogató
szervezeti egység
tevékenységéről
[Gtbkr. 10. § (2)
bekezdés];

Harmadik védelmi vonal
Felügyelőbizottság
Belső ellenőrzés
A gazdasági társaság
integritásának, etikus
magatartásának felmérése,
beleértve az arra vonatkozó
stratégia, kommunikáció és
egyéb intézkedések
hatékonyságát és
eredményességét;
Bizonyosság nyújtása, hogy a
kívánt integritás és etikai
környezet kialakítása
érdekében tett intézkedések
eredményesek;
Bizonyosságot adó
tevékenysége körében elemzi,
vizsgálja és értékeli az etikai
elvárások és értékek
érvényesülésének elősegítését
[Gtbkr. 14. § (2) bekezdés];
Tanácsadó tevékenység
keretében segíti a társaságot az
integráns működés és az etikus
környezet kialakításában;

Folyamatosan
figyelemmel kíséri a
szervezet etikai
környezetét és az annak
elérését célzó
intézkedéseket.
Folyamatosan
figyelemmel kíséri a
szervezeti integritást
sértő események
kezelését.
Felügyelőbizottság-hoz
érkezett panaszok
kivizsgálása.
Ellenőrzi, hogy az
ügyvezetés döntései,
illetve azok végrehajtása
megfelel-e a társaság
érdekeinek, a létesítő
okiratban foglaltaknak,
a legfőbb szerv
határozataiban
foglaltaknak, a
jogszabályoknak és a
társaság értékeinek;
A megfelelést támogató
szervezeti egység
tevékenységéről szóló
éves beszámoló
megtárgyalása;
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Elkötelezettség a szakértelem mellett

Első számú vezető /
Igazgatóság
Annak biztosítása, hogy a
gazdasági társaság minden
munkavállalója rendelkezik a
feladatai ellátásához
szükséges kompetenciákkal;
Hatékony humánpolitika
kialakítása;
Humánerőforrás szükséglet
meghatározása és biztosítása;
Annak biztosítása, hogy az
ösztönző- és támogatási
rendszer összhangban van a
meghatározott kockázati
tűréshatárral és a gazdasági
társaság hosszú távú
célkitűzéseivel;

Első védelmi vonal
Folyamatgazdák
Megfelelő
kompetenciákkal
rendelkező
munkavállalók
kiválasztása, fejlesztése
és megtartása a célok
elérése érdekében;
Egyéni képzési tervek
elkészítése;
Közreműködés a
munkakörök
kialakításában és a
munkakörökhöz rendelt
szakmai követelmények
meghatározásában;
Munkakörök kialakítása;
Az egyes munkakörök
betöltéséhez szükséges
szakértelem és
kompetenciák
meghatározása;
Gondoskodás a
munkavállalók
folyamatos képzéséről;

Munkavállalók
Önképzés;
Egyéni képzési
és fejlesztési
célok elérése;

Második védelmi vonal
Szervezeti szintű
kontrollok
Humánerőforrás
menedzsmenttel
kapcsolatos
szabályzatok;
Kiválasztási eljárás
gyakorlata;
Képzési tervek;
Teljesítménymenedzsment;
Munkavállalóknak
nyújtott
támogatások
rendszere;
Karriertervezés;

Megfelelést támogató
szervezeti egység
Új belépők
tájékoztatása az
integritásirányítási
rendszerről;

Harmadik védelmi vonal
Felügyelőbizottság
Belső ellenőrzés
Értékeli és bizonyosságot
nyújt arról, hogy a belső
szabályzatok és eljárások
hatékonyak, különösen az
alábbiakkal vonatkozásában:

Humánerőforrás
menedzsmenttel
kapcsolatos szabályzatok

Kiválasztási eljárás
gyakorlata

Képzési tervek

Teljesítménymenedzsment

Munkavállalóknak
nyújtott támogatások
rendszere

Karriertervezés

Felügyeli azt, hogy az
ügyvezetés elkötelezette a megfelelő
kompetenciákkal
rendelkező
munkavállalók
kiválasztására,
fejlesztésére és
megtartására a célok
elérése érdekében;
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A tevékenységhez illeszkedő szervezeti struktúra és
hatékony vállalatirányítás

Első számú vezető /
Igazgatóság
Felelős a belső
kontrollrendszer
kialakításáért,
működtetéséért és folyamatos
fejlesztéséért;
Nyilatkozatban értékeli a
köztulajdonban álló
gazdasági társaság belső
kontrollrendszerét [Gtbkr.
11. §-a];
Átlátható szervezeti struktúra
kialakítása;
Folyamatszemlélet
érvényesítése;
Az információk áramlását
elősegítő szervezeti struktúra
kialakítása;
Folyamatok kialakítása és
működtetése;
Folyamatok azonosítása,
folyamatleírások és
ellenőrzési nyomvonalak
elkészítése, rendszeres
felülvizsgálata és frissítése;
Munkacsoport felállítása a
folyamatok feltérképezésére,
a folyamatleírások és
ellenőrzési nyomvonalak
elkészítésére;
Az egyes folyamatokban
résztvevő szervezeti
egységek és a
folyamatgazdák kijelölése;

Első védelmi vonal
Folyamatgazdák

Munkavállalók

Folyamatgazdaként az
adott folyamat
leírásának és ellenőrzési
nyomvonalának
elkészítése,
karbantartása;
Folyamatok rendszeres
felülvizsgálata és
fejlesztése;
Minden vezető részt vesz
azon folyamatok
alakításában, amelyben
a szervezeti egysége
részt vesz;
Folyamatok rendszeres
értékelése;
Javaslattétel a
folyamatok
fejlesztésére;
Közreműködés a
szervezeti struktúra
kialakításában,
javaslatok tétele azok
fejlesztésére;

Közreműködés a
folyamatleírások
és ellenőrzési
nyomvonalak
elkészítésében;
Javaslattétel a
folyamatok
fejlesztésére;
Közreműködés a
szervezeti
struktúra
kialakításában,
javaslatok tétele
azok
fejlesztésére;

Második védelmi vonal
Szervezeti szintű
kontrollok
Létesítő okirat;
SzMSz;
Szervezeti ábra;
Folyamatleírások;
Ellenőrzési
nyomvonalak;
Belső szabályozó
eszközök;

Megfelelést támogató
szervezeti egység
A szervezeti struktúra
és a vállalatirányítási
rendszer átfogó
ismerete;
A kontrollkörnyezet
kialakításának
koordinációja [Gtbkr.
10. § (1) bekezdés];
A jogszabályoknak
történő szervezeti
megfeleléssel
kapcsolatos
intézkedések
vonatkozásában a
köztulajdonban álló
gazdasági társaság
első számú
vezetőjének
folyamatos
támogatása,
tanácsadás [Gtbkr. 10.
§ (1) bekezdés];
Folyamatok
feltérképezésének
koordinációja;
Munkacsoport
kialakítása;

Harmadik védelmi vonal
Felügyelőbizottság
Belső ellenőrzés
Bizonyosságot adó
tevékenysége körében elemzi,
vizsgálja és értékeli a belső
kontrollrendszer kiépítését,
működését, továbbá a
jogszabályoknak és a
szabályzatoknak való
megfelelőségét, valamint a
belső kontrollrendszer
működésének
gazdaságosságát,
hatékonyságát és
eredményességét [Gtbkr. 14. §
(2) bekezdés];
Bizonyosságot adó
tevékenysége körében elemzi,
vizsgálja és értékeli a
rendelkezésre álló
erőforrásokkal való
gazdálkodást, a vagyon
megóvását és gyarapítását,
valamint az elszámolások
megfelelőségét, a stratégiai és
operatív döntések
meghozatalát [Gtbkr. 14. § (2)
bekezdés];

Megtárgyalja a
szervezeti célkitűzéseket
és felügyeli a szervezeti
struktúrának, a hatás- és
felelősségi köröknek,
valamint a beszámolási
útvonalaknak a célokkal
összhangban történő
működtetését és
fejlesztését.
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Kockázati
tűréshatár
meghatározása

Belső szabályzatok
kialakítása, a felelősségi- és
feladatkörök
meghatározása

Első számú vezető /
Igazgatóság

Első védelmi vonal
Folyamatgazdák

Munkavállalók

A jogszabályokban előírt
belső szabályzatok kiadása,
azok rendszeres
felülvizsgálatának és
frissítésének biztosítása;
A belső szabályzatok
ismertetésének biztosítása;
A felelősségi- és
feladatkörök meghatározása;

Ügyrendek, munkaköri
leírások elkészítése a
munkavállalók részére;
Jogszabályban előírt
belső szabályzatok
előkészítése;
Belső szabályzatok
ismertetése a
munkavállalókkal;

A szervezetben
betöltött
szerepének,
felelősségi és
feladatkörének
megértése;
Belső
szabályzatok
ismerete;

Kockázati tűréshatár
meghatározása és folyamatos
nyomon követése;

Delegált tűréshatárok
kezelése;
Vezető tájékoztatása
olyan kockázatok
felmerüléséről,
amelynek kezelése
meghaladja a
kompetenciáját;

Vezető
tájékoztatása
olyan kockázatok
felmerüléséről,
amelynek
kezelése
meghaladja a
kompetenciáját;

Második védelmi vonal
Szervezeti szintű
kontrollok
Belső szabályzatok
kiadására vonatkozó
eljárásrend;
Belső szabályzatok
nyilvántartása;

Integrált kockázatkezelési szabályzat
[Gtbkr. 4. § (5)
bekezdés];

Megfelelést támogató
szervezeti egység
Belső szabályzatok
megfelelőségének és a
naprakészségének
folyamatos nyomon
követése [Gtbkr. 10. §
(1) bekezdés];
Szervezeti integritást
sértő események
kezelésére vonatkozó
eljárásrend
előkészítése;
Kockázati
tűréshatárok
figyelemmel kísérése;
Szükség esetén
javaslattétel azok
módosítására;

Harmadik védelmi vonal
Felügyelőbizottság
Belső ellenőrzés
Belső ellenőrzési alapszabály
és belső ellenőrzési kézikönyv
elkészítése;
Bizonyosság nyújtása, hogy a
gazdasági társaság
megfelelően szabályozottan
működik, a belső szabályzatok
naprakészek és megfelelnek a
jogszabályoknak és a
tulajdonosi elvárásoknak;

Kialakítja a feladatainak
ellátásához szükséges
saját eljárásait;
Jóváhagyja a belső
ellenőrzési alapszabályt
és a belső ellenőrzési
kézikönyvet.

Tanácsadási tevékenysége
keretében tanácsot ad a
gazdasági társaság, valamint a
felügyelőbizottság részére a
kockázat tűréshatár
vonatkozásában;

Kockázati tűréshatárok
figyelemmel kísérése;
Szükség esetén
javaslattétel azok
módosítására;
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3. sz. melléklet
KONTROLLTEVÉKENYSÉG-CSOPORTOK
Kontrolltevékenység csoportok
Megelőző kontrollok
(preventive):
Alapvető célja, hogy a
hibás
lépések,
nem
előírásszerű teljesítések
esetén megakadályozzák a
folyamat továbbvitelét, s
így előzzék meg a
nagyobb
hibák
bekövetkezésének
lehetőségét.

Engedélyezési és
jóváhagyási
eljárások

Felhatalmazás

Feladat- és
felelősségi körök
elhatárolása

Hozzáférési
kontrollok

Igazolás
Belső szabályozó
eszközök
Feltáró kontrollok
(detective):

Egyeztetések

Jellemzői
- felhatalmazás keretein belül teljesíthető;
- annak biztosítására, hogy csak az ügyvezetés szándékának
megfelelő, indokolt tranzakciókat és eseményeket
kezdeményezzenek;
- dokumentálni kell;
- szabályszerűség és célszerűség vizsgálatára terjed ki;
- egyes tevékenységek ellátására csak meghatározott
személyek felhatalmazása;
- a hiba, veszteség, hibás műveletek kockázatának, valamint
annak a kockázatnak a csökkentése, hogy az ilyen
problémákat nem észlelik;
- a feladatkörök és felelősségi körök szisztematikus, több
személyre történő felosztása biztosítja a hatékony és
kiegyensúlyozott kontrollt;
- kis szervezetnél előfordulhat, hogy a feladatkörök
elhatárolása nem megvalósítható, ez külön kockázatot
jelent, amire az ügyvezetésnek figyelemmel kell lennie;
- forrásokhoz és nyilvántartásokhoz való hozzáférés
kontrolljai;
- a vagyontárgyak fizikai ellenőrzésére, az információk
biztonságára kialakított ellenőrzési pontok, amelyek egy
adott tevékenységben való részvételt, illetve felügyeletet
csak meghatározott személyek számára tesznek lehetővé;
- valami meglétének, teljesülésének vagy pontosságának
igazolása;
- belső szabályzatok;
- útmutatás;
- képzés;
- a dokumentumok és/vagy adatok adott körének egy
másikkal való összehasonlítása;

-

Alkalmazás
kötelezettségvállalás ellenjegyzése és utalványozása;
az aláírási jog gyakorlása;
érvényesítés;
a négy szem elvének alkalmazása (egy adott feladatot ellátó
személy munkáját egy másik személy felülvizsgálja);

- Ávr. általánosan, a kötelezettségvállalási szabályzat az adott
szervezetnél határozza meg, hogy ki lehet kötelezettségvállaló,
ellenjegyző, érvényesítő, utalványozó;
- delegált jogkörök (SZMSZ);
- Ávr. 60. § (1) A kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző
ugyanazon gazdasági esemény tekintetében azonos személy nem
lehet. Az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében
nem lehet azonos a kötelezettségvállalásra, utalványozásra
jogosult és a teljesítést igazoló személlyel;
- például a tranzakciók végrehajtását, jóváhagyását és
nyilvántartását más személy vagy szervezeti egység végzi;
- munkavállalók rotációja;
-

jelszavakkal biztosított hozzáférés;
rendszerek biztonságának és integritásának biztosítása;
biztonsági és logikai ellenőrzési pontok;
zárak, belépőkártyák, riasztók;

-

teljesítésigazolás;
nyilvántartásba vétel előtti kontrollok;
folyamatok standardizálása;
folyamattérkép, folyamatleírások, ellenőrzési nyomvonalak;
vezetői utasítások;
eljárásrendek.
készletellenőrzések;
készletegyeztetések;
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Azon kontrollok, amelyek
a
már
bekövetkezett
hibákat
tárják
fel,
rámutatva
a
hiba,
hiányosság
előfordulásának tényén
kívül,
a
szervezetre
gyakorolt hatására is.
Utólagos
jellegük
ellenére,
visszatartó
erejűek.

- teljesítménymenedzsment;
- a folyamatok, tevékenységek hatékonyságát
eredményességét vizsgáló intézkedések;
Működési
teljesítmény
vizsgálata

Műveletek,
folyamatok,
tevékenységek
vizsgálata
Beszámoltatás
Helyrehozó kontrollok (corrective):
Kialakításuk célja a már bekövetkezett,
nemkívánatos esemény következményeinek
kijavítása. Ezek biztosítékként is szolgálhatnak
az elszenvedett veszteségek, károk miatt
elmaradt
haszon
bizonyos
mértékű
visszaszerzésére, a pénzeszközök vagy
szolgáltatási képesség terén. Például, egy
beruházás kivitelezése során a műszaki ellenőr
által megkifogásolt „teljesítés” kötbérezése,
illetve a garanciális javításokra szolgáló tartalék
visszatartása.

és

-

egyenleg visszaigazoltatások;
analitikával való egyeztetések;
automatikus kontrollok tranzakció-limitekre;
leltározás;
rovancs;
kontrolling működtetése;
minőségbiztosítás;
a hálótervek végrehajtásának figyelemmel kísérése;
a meghatározott teljesítmények alakulásának ellenőrzése
(teljesítménymutatók alkalmazásával);
projektek megvalósításáról szóló áttekintések;
más, azonos feladatot ellátó szervek, szervezeti egységek
adataival, gyakorlatával, eredményeivel való összehasonlítás
(benchmarking);
belső ellenőrzési vizsgálat;
független felülvizsgálatok;
belső ellenőrzési vizsgálat;

- nyomon követési eljárások;
- a műveletek, folyamatok és tevékenységek időszakonkénti felülvizsgálata annak érdekében, hogy megfeleljenek a
hatályban lévő szabályozásnak, irányítási elveknek,
eljárásrendeknek és egyéb követelményeknek.
- beszámoltatással (személyesen számonkéri az érintett munkatársától a végrehajtás megtörténtét és eredményét);
- helyszíni tapasztalatszerzéssel (a konkrét folyamat, ügylet előírtaknak megfelelő lebonyolítását a helyszínen is megszemléli);
- intézkedések nyomon követésével (beszámolók bekérésével, belső vagy külső ellenőrök megbízásával);
- ezen kontrollok esetében a kontrolltevékenységektől nem - olyan szerződési feltételek kikötése, amelyek kedvezőtlen
csak azt követelik meg, hogy adjanak információt a
esemény esetén jobb pozíciót eredményeznek vagy csökkentik is
kockázatról, hanem azt is, hogy ha az a kockázat
a veszteséget;
meghaladja a tűréshatárt, akkor hajtsanak végre valami - biztosítás kötése;
hatásos intézkedést annak érdekében, hogy a kockázatot - garanciák kikötése;
ismét megbízhatóan a tűréshatár alá csökkentsék;
- helyreállítási terv;
- egy negatív hatású cselekmény, esemény elkerülésének - üzletfolytonossági terv;
lehetőségeire hívják fel a figyelmet, és így lehetőséget - back-up fájlok;
adnak a várható negatív hatást megelőző, vagy mérséklő - katasztrófa terv;
intézkedés
meghozatalára,
a
hibás
gyakorlat
ismétlődésének megakadályozására;
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4. sz. melléklet

Feladatmegosztás a szervezeten belül – ki, miért felelős a kontrolltevékenységek kialakításában és
működtetésében

Kontrolltevékenységek kialakítása

Első számú vezető /
Igazgatóság
A kialakított
folyamatok,
folyamatleírások
jóváhagyása;
Szükség esetén
beavatkozás – azaz a
kontrolltevékenysége
k fejlesztése;

Első védelmi vonal
Folyamatgazdák
A folyamatok és a
folyamatba épített
kontrollpontok megfelelő
kialakítása a kockázatkezelés
eredményének és a kitűzött
célkitűzések
figyelembevételével;
A hibák, hiányosságok
feltárása esetén a
kompetenciájukba tartozó
esetekben meghozzák a
szükséges intézkedéseket,
illetve megteszik
feletteseiknek és a
kapcsolódó folyamatok
folyamatgazdáinak, az
indokoltnak tartott
intézkedésekre vonatkozó
javaslatokat;

Második védelmi vonal

Szervezeti szintű
kontrollok
Tapasztalataik
Folyamatleírások;
megosztása révén
Ellenőrzési
részvétel a folyamatok nyomvonalak;
optimalizálásában;
Belső szabályzatok;
Megfelelő
informatikai háttér
kialakítása a
folyamatok
kontrollált működése
érdekében;
Munkavállalók

Megfelelést támogató
szervezeti egység
Folyamatosan felügyeli,
hogy a kialakított belső
folyamatok és azokat
szabályozó belső
eljárásrendek
megfeleljenek a
jogszabályoknak, illetve a
gazdasági társaság
célkitűzéseinek;

Harmadik védelmi
vonal

Felügyelőbizottság

Belső ellenőrzés
A belső ellenőrzés
folyamatgazdája-ként
kialakítja a belső
ellenőrzési folyamat
sikerességét biztosító
kontrollokat, beleértve
a nemzetközi
standardok által előírt
minőségbiztosítási
követelményekre;

Figyelemmel kíséri,
hogy a belső
kontrollrendszer
képes-e az elfogadható
szintre csökkenteni a
célok elérését
veszélyeztető
kockázatokat;
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Kontrolltevékenységek működtetése

Első számú vezető /
Igazgatóság
A beépített kontrollok
megfelelő
működésének
folyamatos nyomon
követése, ennek
érdekében
teljesítménymenedzs
ment és arra épülő,
információs- és
nyomon követési
rendszer kialakítása;
Leggyakrabban
alkalmazott eszközei:
az információs
rendszer által
szolgáltatott adatok
elemzése, az írásbeli
és szóbeli
beszámoltatás, az
aláírási jog
gyakorlása;

Első védelmi vonal
Folyamatgazdák

Munkavállalók

A hozzájuk tartozó folyamat
adminisztratív felügyelete;
A kontrollok eredményének
felhasználásával
folyamatosan jelezniük kell,
ha a folyamatok várhatóan
nem kitűzött céloknak
megfelelő eredménnyel
végződnek;
A kontrollpontok
előírásszerű működésének
felülvizsgálata;
A
folyamatgazdáknak
közvetlenül
ellenőrizniük
kell
munkavállalóik
tevékenységét,
mérni
teljesítményeiket, és az
általuk
felügyelt
folyamatokba
épített
kontrollok megfelelősségét;

A folyamatban
résztvevők
kötelezettsége, hogy a
folyamatleírásban
rögzített módon
végezzék munkájukat,
és folyamatosan
végezzenek
önellenőrzést;
Jelezzék vezetőiknek,
a folyamatgazdáknak,
ha az elvárt célok
teljesítésének
valamely feltétele
hiányzik, vagy egy
tényező akadályt
jelent;

Második védelmi vonal
Szervezeti szintű
kontrollok
Folyamatleírások;
Ellenőrzési
nyomvonalak;
Belső szabályzatok;
IT biztonság
biztosítása;

Megfelelést támogató
szervezeti egység
Javaslatot tesz a
kontrolltevékenységek
hatékonyabbá és
eredményesebbé tétele
érdekében, de nem veszi át
a folyamatgazdák
felelősségét;

Harmadik védelmi
vonal

Felügyelőbizottság

Belső ellenőrzés
Bizonyosságot nyújtó
tevékenysége keretében
értékeli a szervezet
kontrolltevékenységeit
és javaslatot tesz azok
fejlesztésére;
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