A köztulajdonban álló gazdasági társaságoknak – bizonyos feltételek fennállása esetén – a
Bkr. rendelkezéseihez hasonló szabályokat kell alkalmazni, azaz belső kontrollrendszert és
belső ellenőri rendszert kell kialakítaniuk a 2009. évi CXXII. törvény 7/J. § (1) bekezdése
szerint. A 339/2019. (XII.23.) Kormányrendelet tartalmazza a részletszabályokat.
1. Kockázatelemzési módszertan
A belső ellenőrzés kockázatalapon tervezi és végzi a tevékenységét.
A belső ellenőrzés által – éves gyakorisággal – lefolytatott kockázatelemzés célja a stratégiai
ellenőrzési terv és az éves ellenőrzési terv megalapozása annak érdekében, hogy a belső
ellenőrzés azokra a területekre fókuszálja a kapacitásait, amelyeket a legkockázatosabbnak
ítéli.
A belső ellenőrzés kockázatelemzési módszertanának összhangban kell állnia a gazdasági
társaság kockázatelemzési módszertanával, valamint a gazdasági társaság működésének
komplexitásával.
Az egyes tevékenységek, folyamatok kockázati szintje – belső ellenőrzés általi –
megállapításának célja annak meghatározása, hogy a belső ellenőrzés:
 a stratégiai és az éves munkaterv kialakítása során milyen súllyal kezelje az adott
folyamatot, folyamatcsoportot,
 mely területek, tevékenységek, folyamatok ellenőrzésére összpontosítson az
esetleges hiányosságok azonosítása érdekében,
 feltérképezze az egyes folyamatok gyenge pontjait, amelyek esetében kontroll
megerősítése és figyelemmel kísérése indokolt,
A gazdasági társaság rendelkezik integrált kockázatkezelési rendszerrel, így a belső ellenőrzés
figyelembe veszi az integrált kockázatkezelési rendszerben azonosított kockázatokat. A belső
ellenőrzés az integrált kockázatkezelési rendszerben azonosított kockázatokat a saját
értékelési szempontjainak, szakmai ítéletének megfelelően átértékelheti, azokhoz további
kockázatokat azonosíthat. A szervezet által azonosított kockázatokból kiindulva határozza
meg a lehetséges ellenőrizendő területeket, témákat. A stratégiai ellenőrzési tervben kell az
egyes éves ellenőrzési tervekre eső ellenőrzési területeket felosztani, a kockázatok szintje és a
szervezeti célkitűzésekhez való viszonyuk alapján. A belső ellenőrzésnek lehetőleg azt a
területet kell kiválasztani ellenőrzésre, amely területen a leginkább segíteni tudja a szervezet
hatékonyabb működését és a célkitűzések elérését.
A kockázatelemzés szolgáltatja a legfontosabb információt a belső ellenőrzési
tevékenységek (konkrét ellenőrzések) előkészítéséhez is.
A kockázatelemzést a belső ellenőrzési vezető irányítja, aki a belső ellenőrt szükség
szerint bevonja a munkába és informálja minden egyes lépésről. A folyamatokban rejlő főbb
kockázatok azonosításának első lépéseként a belső ellenőrzésnek meg kell értenie a főbb
folyamatokat. Ennek érdekében – a vonatkozó belső szabályzatok megismerését követően –
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ha szükséges a folyamatgazdákkal, illetve a folyamatba bevont kulcsfontosságú személyekkel
interjúkat és munkamegbeszéléseket kell tartani.
A folyamatgazdákkal folytatott megbeszélés során az általános összefüggésekből kiindulva, fokozatosan
el kell jutni az egyedi jellemzők megértéséig. A belső ellenőrzési fókuszra való összpontosítás mellett a
megbeszélésen figyelemmel kell lenni az alábbiak feltárására:
 A folyamat célja és tárgya:
Meg kell ismerni a folyamat célját és tárgyát, valamint a vezetőség által meghatározott, a célok
elérése szempontjából fontos tényezőket. A folyamat céljainak közvetlenül kapcsolódniuk kell a
szervezet céljaihoz, illetve a meglévő egyéb célokhoz (pl. jogszabályi megfelelés).
 A folyamat általános jellemzése:
A folyamatok kezdete, vége, kulcsfontosságú inputjai, outputjai, eredményei és változásai, a
részfolyamatok, az információ technológia hatása a folyamatra, illetve más vonatkozó és fontos
információk.
 Kulcsfontosságú teljesítménymutatók (KTM), különös tekintettel az alábbiakra:
 A KTM-eket használják a folyamatnak a meghatározott kritikus sikertényezők és szervezeti
célok szempontjából történő monitoringjához;
 Eljárások a kedvezőtlenül alakuló KTM-ek esetén;
A KTM-ek külső és belső összehasonlítása (benchmarking) a folyamat teljesítményének
folyamatos fejlesztése érdekében.
Azt követően, hogy az elemzésbe bevont valamennyi folyamat meghatározásra és
értelmezésre került, szükséges megvizsgálni a működési folyamatok belső ellenőrzési
fókuszhoz viszonyított relatív jelentőségét. A működési folyamatok belső ellenőrzési
fókuszhoz viszonyított relatív jelentősége magas, közepes és alacsony lehet, ami függ:
 a belső ellenőrzési fókusz minden elemének relatív fontosságától (pl.: mi a
legfontosabb célkitűzés);
 a folyamatok relatív fontosságától (pl.: ez a folyamat kritikus-e a célkitűzés elérése
szempontjából).
Ezt az elemzést a köztulajdonban álló gazdasági társaság ügyvezetésével, a
folyamatgazdákkal, illetve a folyamatban érintett kulcsszereplőkkel közösen célszerű
elvégezni, konszenzusra kell jutni a folyamatok fontosságának összesített értékelése
tekintetében.
Az adott folyamat fontosságának meghatározása alatt az adott folyamatoknak a célkitűzések elérésében
jelentett szerepét kell érteni, amely a kockázatelemzés során az adott folyamat súlyát fogja megadni,
ezáltal hozzájárulva a kockázatelemzés és a tervezés minőségének növeléséhez.
A belső ellenőrzésnek tisztában kell lennie azzal, hogy egy szervezet folyamatai nem önkényesen, hanem
a szervezeti célok megvalósítása érdekében kerültek kialakításra, az adott cél vagy részcél eléréshez
minden egyes folyamat és alfolyamat hozzájárul.
A tervezés, kockázatelemzés időszakában vannak olyan folyamatok, amelyek relatív fontossága
az aktuális szervezeti célok alapján magasabb vagy alacsonyabb. Ez a módszer arra alkalmas, hogy a
legfontosabb folyamatokat meghatározza az elfogadott belső ellenőrzési fókusz vonatkozásában. A
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feltérképezés és az elemzés eredményeit a folyamatok összesített kockázatelemzésének eredményével
együtt kell felhasználni a kockázatelemzés végső eredményének kialakításához.
Miután a belső ellenőr részletesen megismerte és megértette a fő- és alfolyamatokat, a
belső ellenőrzésnek azonosítania kell a folyamathoz kapcsolódó kockázatokat. Ehhez
segítséget nyújthatnak a folyamatleírások, az ellenőrzési nyomvonalak, a kockázati leltár, a
folyamatgazdáknak megküldött Kockázatelemzési kérdőív, a belső ellenőrzés a saját szakmai
véleményére támaszkodva felül bírálhatja a folyamatgazdák által meghatározott
kockázatokat, illetve azok mértékét.
A jogszabály a gazdasági társaság első számú vezetőjének felelősségi körébe helyezi az
integrált kockázatkezelési rendszer kialakítását és működtetését, amelyet a gazdasági társaság
minden tevékenységére ki kell terjeszteni, egységes módszertan és eljárások alkalmazásával, a
szervezet munkavállalóinak széleskörű bevonásával, valamint a szervezet célkitűzéseinek és
értékeinek figyelembevételével. Az integrált kockázatkezelési rendszer keretében biztosítani
kell a gazdasági társaság kockázatainak teljes körű azonosítását, értékelését és kezelését.
Gtbkr. 5. § A köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője integrált kockázatkezelési
rendszert működtet, amelynek keretében azonosítja és elemzi a köztulajdonban álló gazdasági társaság
tevékenységében rejlő és a szervezeti célokkal összefüggő kockázatokat, valamint meghatározza az egyes
kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedéseket, az intézkedéssel érintett szervezeti egységek
körét, az azok végrehajtásának folyamatos nyomon követési módját és eljárásrendjét.
Gtbkr. 10. § (1) bekezdés g) pontja alapján a megfelelési tanácsadó feladata a belső
kontrollrendszer vonatkozásában a kontrollkörnyezet kialakításának és az integrált kockázatkezelésnek a
koordinációja, valamint a köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője általi
meghatalmazás alapján a köztulajdonban álló gazdasági társaság működésével összefüggő integritást
sértő, korrupciós és visszaélésgyanús eseményekre vagy kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadásával
és kivizsgálásával kapcsolatos feladatok ellátása.
A belső kontrollrendszer öt elemén belül a kockázatkezelés biztosítja azt, hogy a szervezeti
célok elérését veszélyeztető kockázatok azonosításra, értékelésre és a lehető legalacsonyabb
szintre csökkenthetőek legyenek. A Gtbkr. a gazdasági társaság minden tevékenységére és
kockázatára kiterjedően előírja a kockázatok felmérését, értékelését és kezelését is magába
foglaló integrált kockázatkezelési rendszer kialakítását. A kockázatkezelési rendszert az teszi
integrálttá, hogy a gazdasági társaság minden tevékenységére kiterjed, a gazdasági társaság
minden kockázatának kezelésére irányul és a gazdasági társaság tudatosan, a szervezeti
kultúrába és gazdasági társaság mindennapos tevékenységbe szervesen beépülve kezeli a
kockázatait, valamint a folyamatokba integrálódva képesek a folyamatok és a folyamatokban
együttműködők integrálására is. Ez gyakran szervezeti kultúra változással is jár, és átfogó
szervezetfejlesztési tevékenységet jelent a kialakítása.
A belső kontrollrendszer kialakítása a vállalatirányítás egyik eleme, ennek képezi további
részét a folyamatmenedzsment, a kockázatmenedzsment és a megfelelés biztosítás is, amelyek
lehetővé teszik a gazdasági társaság első számú vezetője számára a gazdasági társaság felelős
irányítását. Az integrált kockázatkezelési rendszer kialakítása a megfelelési tanácsadó
munkáját is segíti a beavatkozási területek, a kockázatok, valamint a szükséges intézkedések
meghatározásával.
Előnyök a hatékony integrált kockázatkezelési rendszer kialakításából az alábbiak:
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 a kockázatok bekövetkezésének megelőzése, illetve az olyan kockázatok esetén, amelyek
bekövetkezésére nem tud a gazdasági társaság hatással lenni, fel tud készülni azok bekövetkezésére,
és a bekövetkezéssel járó negatív hatások kezelésére;
 a pozitív kockázatok, vagyis a lehetőségek kihasználása a gazdasági társaság működésének
gazdaságosabbá, hatékonyabbá és eredményesebbé tétele;
 a folyamatok és a kockázatok mindenki számára megismerhetők és átláthatók;
 a folyamatok azonosítása lehetőséget teremt a tevékenységek racionalizálására, amely növeli az
eredményességet és a hatékonyságot;
 a folyamatok és kockázatok azonosítása belső együttműködést igényel a gazdasági társaságon belül,
ennek révén erősödnek a formális és informális kapcsolatok;
 a szervezeti egységek bevonása révén a folyamatokat és a kockázatokat mindenki sokkal inkább
magáénak érzi, ezáltal növeli a gazdasági társaság kontrolltudatosságát;
 a folyamatmenedzsment és az integrált kockázatkezelési rendszer révén a gazdasági társaság
folyamatai tudatosan szervezett és végzett tevékenységekké válnak;
 a folyamatmenedzsment és a kockázatmenedzsment segít a párhuzamos tevékenységek
megszüntetésében, a felesleges „üresjáratok” megtalálásában és felszámolásában;
 a kockázatmenedzsment eredményeként a gazdasági társaság tudatosan alakítja a belső
kontrollrendszerét a szervezeti célkitűzések és a kockázatok figyelembevételével;
 a folyamatok, kockázatok és kontrollok megfelelő dokumentálása szervezeti tudást hoz létre;
 a megfelelően kialakított belső kontrollrendszer visszacsatolást ad a felső vezetésnek a szervezet
teljesítményéről és a kontrollrendszer hatékonyságáról;
 a megfelelési tanácsadó, valamint a belső és külső ellenőrök számára is fontos információ- és tudás
forrása a folyamatok azonosítása és dokumentálása, hiszen ennek révén megismeri a gazdasági
társaság teljes tevékenységét és szervezeti egységeit;
 alkalmas a folyamatok egységesítésére, ezáltal a tevékenység átláthatóbbá és hatékonyabbá tételére;
 hasznos eszköze lehet az új belépők betanításának stb.
A hatékony kockázatkezelés feltétele, hogy ismertek legyenek azok a szervezeti célok
és folyamatok, amelyekre vonatkozóan a releváns kockázatokat meg lehet állapítani, mérni és
a válaszlépéseket meghatározni. Az integrált kockázatkezelési rendszer keretében azokat a
kockázatokat, kockázati tényezőket kell azonosítani, értékelni és kezelni, amelyek a
célkitűzések megvalósítását veszélyeztetik, ezért a szervezeti célkitűzések határozzák meg,
mely kockázatok relevánsak a szervezet számára, amelyeknek mindenképpen tudatában kell
lennie a szervezetnek, és azzal, hogy ezek közül melyek a kockázati tűréshatár felettiek, ezért
kezelni kell őket, valamilyen intézkedés meghozatalával.
A folyamatok azonosítása azért fontos, mert növeli a szervezet tudatos működését,
valamint keretet ad a belső kontrollrendszer kiépítéséhez. A folyamatok azonosítása lehetővé
teszi az átlátható és megismerhető működést, valamint az azonosított folyamatok mentén
szükséges kialakítani az ellenőrzési nyomvonalakat, elvégezni a kockázatkezelést, amely által
biztosított a szervezet teljes lefedettsége, rendszerezettsége és áttekinthetősége.
A folyamatok, kockázatok és kontrollok dokumentálása szervezeti tudást hoz létre,
amely értékes erőforrás a gazdasági társaság számára. A tudás létrehozása és megosztása azért
is fontos, hogy ez az idő a szükséges minimumra csökkenjen. A tudás legfőbb forrása az
ember, ezért a humánerőforrás menedzsment szerepe felértékelődik a munkavállalók, és vele
együtt a munkavállalók tudásának a megtartásában.
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A felelős vállalatirányítás egy olyan integrált kockázatkezelési keretrendszer
megvalósítását igényli, amely hozzájárul ahhoz, hogy a gazdasági társaság első számú
vezetője:
 egységesen értelmezhesse a stratégiai célok elérését, az eredményesség növelését gátló,
késleltető kockázatokat, és a kezelésükre kialakított módszereket;
 megfelelően ösztönözze a munkavállalókat a kockázatok és várható hatásuk olyan
időben való jelzésére, amikor még megelőző módon lehet a védekező intézkedéseket,
döntéseket meghozni;
 elfogadtassa minden munkatárssal a kockázatok kezelésének kialakított gyakorlatát, és
a jó munkahelyi légkör megteremtésével ösztönözze őket a kockázatkezelésben való
részvételre;
 a megfelelő kockázatkezelés segítségével készített, az ügyvezetés kockázatkezelési
tevékenységéről szóló jelentés körültekintő, teljes körű és megbízható legyen.
A belső ellenőrzés közvetlenül, döntéshozóként nem vehet részt a
folyamatmenedzsment, illetve a kockázatmenedzsment bevezetésében és működtetésében. A
belső ellenőrzés, mint a belső ellenőrzési folyamatok folyamatgazdája vehet csak részt, azaz
elkészíti a saját folyamatleírásait, illetve azonosítja és értékeli a belső ellenőrzési tevékenységgel
kapcsolatos kockázatokat. Ezen túlmenően a belső ellenőrzés csak tapasztalatai megosztásával,
tanácsadással segítheti a folyamatgazdákat és a megfelelési tanácsadót, de nem veheti át a
felelősségüket.
1.1.

A kockázatkezelés módszertana és lépései

Alapfogalmak
Kockázat alatt pontosan előre nem látható, de azért nem elhanyagolható eséllyel,
véletlenszerűen bekövetkező – tehát még be nem következett – eseményt értünk. A
kockázatok sokszor váratlan, véletlen események, azonban, ha a szervezet előzetesen felkészül
az adott területen tipikusnak bizonyult kockázatok bekövetkezésére, akkor már nem lehetnek
teljesen váratlanok. Ha a lehetséges kockázatok bekövetkezésére a szervezet éber és felkészült,
akkor a bekövetkező kockázatok kezelésére az integrált kockázatkezelési intézkedési tervben
meghatározottaknak megfelelően jár el, illetve úgy alakítja ki a folyamatait és a folyamatba
épített kontrollokat, hogy azok minél inkább csökkentsék a kockázati események
előfordulását. A felkészültség lehetővé teszi a gyors reagálást és a káros hatások mielőbbi
csökkentését. Fontos további ismérve a kockázatnak, hogy mindig kapcsolatban van a
szervezet célkitűzéseivel (hiszen azok elérésnek lehetőségeit csökkenti, illetve meggátolja).
A kockázat mindig egy esemény, a kockázati esemény bekövetkezését több ok, tényező is
előidézheti, ezeket nevezzük kockázati tényezőknek. Fontos tehát annak feltérképezése, hogy
az azonosított kockázatok milyen ok(ok)ra vezethetőek vissza, egy kockázati tényező sok
kockázatot okozhat, illetve egy kockázatnak több oka is lehet.
A kockázati tényezőknek továbbá fontos szerepük van a kockázatok értékelésében is,
hiszen az azonosított kockázatok kockázati tényezőinek összessége jellemzi a szervezet
kockázatosságát, így értékelési kritériumként is alkalmazhatóak. A kockázati tényezők között
tehát fennállnak különböző összefüggések, hierarchiák, illetve különbséget kell tenni kulcs
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kockázati tényezők és kevésbé jelentős kockázati tényezők között is. Kulcs kockázati
tényezőknek azokat a tényezőket kell tekinteni, amelyek jelentős hatással vannak a szervezeti
célok megvalósítására, amelyek nem csak kis mértékben hátráltatják, hanem legrosszabb
esetben meg is akadályozhatják azok elérését.
A kockázatkezelés során a kockázatok három minőségben értelmezhetőek:






Eredendő kockázat
A folyamatokban rejlő összes kockázat, ami a belső kontrollrendszer létezésétől
függetlenül létezik. A kockázatok azonosítása során az eredendő kockázatokat kell
felmérni, vagyis nem kell figyelembe venni a már működő kontrollokat, csak később a
válaszlépések meghatározásánál kell majd figyelembe venni a már kialakított
kontrollrendszert, és annak mérlegelésével összeállítani a kockázatkezelési intézkedési
tervet.
Kontrollkockázat
Annak a kockázata, hogy a kiépített kontrollok a nem megfelelő kialakítás vagy nem
megfelelő működtetés miatt nem képesek a hibák megelőzésére vagy feltárására.
Maradvány kockázat
Az ügyvezetés által a kockázatokra adott válasz után fennmaradó kockázat, aminek
már a tűréshatár alatt kell lennie.

Hiányosság. A hiányosság minden esetben létező, tényszerűen igazolható dolog.
A bizonytalanság a köznyelvben azt jelenti, hogy a jövőben valahol, valamikor különböző
események következhetnek be, amelyek egyaránt lehetnek jók és rosszak. A jelenben fennálló
bizonytalanság – a következmények tekintetében – a jövőre vonatkozik, ennyiben a
bizonytalanság a kockázathoz hasonló, amely ugyancsak egy a jövőben esetleg bekövetkező
esemény. A bizonytalanság információhiányként is értelmezhető. Ha a bizonytalanság az
információ hiánya, akkor az információ = bizonyosság. Ez a megfogalmazás áll talán
legközelebb a belső kontrollok szemléletéhez. A gazdasági társaság ügyvezetése és
munkavállalói a feladataik elvégzéséhez megbízható (helytálló, releváns és lehetőleg jelentős)
és elegendő információt igényelnek.
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Probléma:
Mindig a jelenre vonatkozik.
Fontos a problémák feltárása és
értékelése, ennek alapján
hatékony problémakezelés, a
jövőbeni a kockázatok
csökkentése végett.

Hiányosság:
A jelenre vonatkozik. A
szabályozás hiánya a jövőben
kockázatokat okozhat. A
probléma tényt, körülményt jelöl,
a hiányosság állapotot ír le.

Kockázat:
Valamilyen esemény,
tevékenység, vagy tevékenység
elmulasztása, amely a jövőben
valamely valószínűséggel
bekövetkezik és ezáltal
valamilyen hatással lesz az adott
szervezet céljainak elérésére.

Bizonytalanság:
A jövőre vonatkozik és az összes
kimenetet magában foglalja.
Információ hiányt is jelent.

Veszély:
A gazdasági társaság
stratégiai/szervezeti céljait
negatívan befolyásoló kockázat.
Léteznek pozitív kockázatok,
azaz lehetőségek is.

A kockázatelemzési folyamat lépései:
a.) A kockázatok azonosítása
1. lépés: a tevékenységek (főfolyamatok és folyamatok) meghatározása, a
vizsgálandó tevékenységek (főfolyamatok és folyamatok) azonosítása,
2. lépés: vezetői szinten a tevékenységekhez kapcsolódó kockázatok
meghatározása (bekövetkezés valószínűsége, és hatása)

b.) A kockázatok értékelése
3. lépés: A Társaság ügyvezetője által azonosított kockázatok összesítése, a magas
kockázatú tevékenységek meghatározása
A kiküldött kockázatfelmérő lapokon a Társaság ügyvezetője önértékeléssel határozza meg a
külső és belső kockázatokhoz rendelt értékeket, melyet a belső ellenőr összesít. Az összesítés
eredményeként a szervezeti egységekre meghatározásra került a szervezeti tűréshatár
mértéke.
Az ellenőrzések fókuszába elsősorban a szervezeti tűréshatást meghaladó területek kerültek.
4. lépés: a vezetés véleményének megismerése a szervezetet érintő főbb
feladatokról, kockázati tényezőkről, azok kezelésének stratégiájáról, valamint
ellenőrzési témajavaslatok bekérése.
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5. lépés: a belső ellenőr elkészíti a kockázat-felmérési mátrixot.
6. lépés: a kockázatelemzés végeredményének kialakításához a belső ellenőr
összesíti a kockázatfelméréseket.
Az elvégzett – alapjaiban önértékelésen alapuló – kockázatelemzés tapasztalatai
figyelembevételével ellenőrzési szempontú kockázatértékelést végeztünk oly módon,
hogy a szervezetek, egységek önértékelési adatait korrigáltuk, figyelembe véve az
ellenőrzés szempontjából fontos további tényezőket is.
Az önértékelés alapjául szolgáló kockázatfelmérő mátrix (1. sz. melléklet) szerint szakmai
továbbképzéseken megfogalmazott elvek, szakmai tapasztalatok és a vonatkozó
szakirodalom alapján a következő szempontokat alakítottuk ki:
-

a korábbi ellenőrzés óta eltelt idő,
személyi állomány-változás a kijelölt egységnél,
a szervezeti egység nagyságrendje és tagoltsága,
a közelmúltban szervezetet érintő változás,
a korábbi vizsgálat javaslatainak száma és súlya,
a tulajdonosi, irányítói döntéstől való függés mértéke,
a belső kontrollrendszer működése

A felsorolt tényezőkhöz rendelt kockázatok pontértékeinek összege adta az adott
területhez vagy szervezethez rendelt értéket. Az 1-es az alacsony, az 5-ös a magas
kockázati szintet jelöli. A vezetőnek önértékelés keretében az előre meghatározott
kockázatok hatását (súlyszám) és bekövetkezési valószínűségét kellett megítélniük, mely
a legnagyobb kockázati hatással és a legnagyobb kockázati valószínűséggel számolva
maximum 25 (5x5) értékű lehetett.
A kockázatelemzés során a Társaság vezetői által szolgáltatott információk segítségével
azonosításra kerülnek a Társaság folyamataiban a vezető szerint létező fontosabb
kockázatok.
A kérdőíveken információt gyűjtöttünk a vezetőktől az ellenőrzési stratégiát, illetve a 2020.
évi ellenőrzési tervet megalapozó kockázatelemzéshez. Informálódtunk arról, hogy melyek a
legfőbb célkitűzések, melyek kritikus folyamatok, tényezők, körülmények, továbbá mi jelenti
a legnagyobb kockázatot, illetve az azonosított kockázatot kezelik-e, történt (történik-e)
olyan változás, amely különös figyelmet igényel a következő években.
A mátrix alapján felmért kockázatok szerinti rangsor az ellenőrzések témáját és célját
meghatározta. A tervezés során a meghatározott tűréshatárt meghaladó területek
ellenőrzésére tett javaslatot a belső ellenőrzési vezető (jegyző). A kockázatelemzés során
meghatározott magasabb kockázatú tevékenységeket, területeket a kockázatfelmérésben
résztvevők által megfogalmazott témajavaslatokat, az előző évben el nem végzett
vizsgálatokat, valamint az elmúlt 3 évben nem ellenőrzött területeket figyelembe véve
kerültek (kerülnek) megtervezésre az éves munkatervben az elvégzendő vizsgálatok.
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Az ellenőrzési tűréshatárt 8 kockázati értékben határoztuk meg. A tervezés során az érték
változtatható az ellenőrzési kapacitás és szakértelem, valamint szakmai elvek és egyéb
tényezők függvényében.
A kockázatelemzés összesítését az 1. sz. melléklet tartalmazza.
4.) A belső ellenőrzésre vonatkozó fejlesztési terv
A belső ellenőrzésben az ellenőrzést végzőnek függetlennek kell lennie. A belső ellenőr
rendelkezhet az ellenőrzött szerv feletti hatáskörrel, és nem lehet az ellenőrzött
tevékenységéért sem felelős. Bevonása a Társaság szabályzatainak, döntéshozatali
mechanizmusainak kidolgozásába csak tanácsadó jelleggel történhet. a Társaságnál a belső
ellenőrzés függetlensége biztosított.
A belső ellenőrzés a belső ellenőrzési vezető által, a jogszabályok alapján kidolgozott, és az
ügyvezető által jóváhagyott Ellenőrzési kézikönyv alapján történik. A belső ellenőrzési
kézikönyvben az aktuális változtatások az alábbiak miatt szükségesek:
-

-

-

a stratégiai célok meghatározása,
a jelentéseknek igazodniuk kell a felhasználói igényekhez, pontosan, lényegre törően,
közérthetően kell tartalmazniuk az ellenőrzések eredményeit és egyértelmű
üzeneteket kell közvetíteniük,
a javaslatok nyomon követésének rendszerét fejleszteni szükséges, valamint
célzottabbá kell tenni az utóellenőrzéseket. Az ismétlődő hiányosságok előfordulása
nagy mértékben rontja a belső ellenőrzési munka, az ellenőrzött tevékenységek
hatékonyságát.
az ellenőrzések minőségének és hatékonyságának javítását a kockázatelemzés és
értékelés eredményeire fokozottan támaszkodó ellenőrzési témaválasztás támogatja,
a belső ellenőrzés kiemelt hangsúlyt helyez munkájának hasznosíthatóságára,
melyhez tudatos, tervezett és hatékony kommunikációra van szükség. A
kommunikációs stratégia támogatja a belső ellenőrzés küldetését és hozzájárul az
ellenőrzöttek célkitűzéseinek eléréséhez.

A belső ellenőrzési feladatokat külső vállalkozó bevonásával láttatjuk el.
A Belső Ellenőrök Intézetének (IIA) kiadott iránymutatása kötelező és elvárható elemei
figyelembevételre kerültek. Az 1210-es szakértelemre vonatkozó iránymutatás kimondja,
hogy a belső ellenőrnek rendelkeznie kell az egyéni feladatok elvégzéséhez szükséges
tudással, szakismerettel és egyéb képességekkel. Az 1220-as nemzetközi standard betartása
biztosított, mely szerint a belső ellenőrnek rendelkeznie kell azzal a gondossággal és
szakismerettel, ami egy megfelelően alapos és hozzáértő belső ellenőrtől elvárható. (a kellő
szakmai gondosság nem jelent tévedhetetlenséget)
A vállalkozó belső ellenőr szakmai képesítése és gyakorlata megfelel az elvárásoknak és a
szakmai előírásoknak.
A Bkr. 17. § (3) bekezdése alapján a belső ellenőrzési vezető és a belső ellenőr a belső
ellenőrzési tevékenységet az államháztartásért felelős miniszter által kiadott etikai kódex
figyelembevételével végzik. Az Etikai kódex tartalmazza a belső ellenőr feladatellátásával
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kapcsolatos etikai alapelveket és az elvek gyakorlati megvalósítását jelentő, elvárt
magatartási szabályokat. A szakmai, etikai követelményeknek megfelelő munkavégzés
megerősíti az ellenőrzés iránti bizalmat, a szakmai megbízhatóságot és kedvező hatást
gyakorol a közigazgatásnak az ellenőrzés rendszerének és az ellenőr tisztességének
társadalmi megítélésére is.
Főbb elveink:
-

tárgyilagosság, pártatlanság,
bizalmasság,
kompetencia,
együttműködés

A belső ellenőrzési vezető szerepe a belső ellenőrzés etikus működésének kialakításában
kiemelt.
Tárgyi feltételek:
Az ellenőrzöttek a helyszíni ellenőrzések alkalmával a belső ellenőr számára a Bkr. 28. § d)
pontja alapján kötelesek megfelelő munkakörülményeket biztosítani.
Ellenőrzési prioritások, ellenőrzési gyakoriság
Az ellenőrzés során a vizsgálandó területek meghatározásánál a vonatkozó jogszabályi
előírásokon és módszertani útmutatókon felül figyelembe kell venni a szervezet struktúráját,
tevékenységében esetlegesen bekövetkezett változásokat is.
A törvényi kötelezettségek teljesítésén túl a kockázatos területek , vezetői igények, elmaradt
ellenőrzések, illetve a lefedettség növelése is prioritásokat élvez.
A Bkr. 21. § (3) bekezdése alapján a bizonyosságot adó belső ellenőrzési tevékenységet
szabályszerűség, pénzügyi, rendszer, teljesítmény és informatikai ellenőrzési típusok szerint
kell ellátni:
a) a szabályszerűségi ellenőrzés arra irányul, hogy az adott szervezet vagy szervezeti egység
működése, illetve tevékenysége megfelelően szabályozott-e, és érvényesülnek-e a hatályos jogszabályok,
belső szabályzatok és vezetői rendelkezések előírásai;
b) a pénzügyi ellenőrzés célja az adott szervezet, program vagy feladat pénzügyi elszámolásainak,
valamint az ezek alapjául szolgáló számviteli nyilvántartások ellenőrzése;
c) a rendszerellenőrzés keretében az egyes rendszerek kialakításának, illetve működésének átfogó
vizsgálatát kell elvégezni;
d) a teljesítmény-ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy az adott szervezet által végzett
tevékenységek, programok egy jól körülhatárolható területén a működés, illetve a forrásfelhasználás
gazdaságosan, hatékonyan és eredményesen valósul-e meg;
e) az informatikai ellenőrzés a költségvetési szervnél működő informatikai rendszerek megfelelőségére,
megbízhatóságára, biztonságára, valamint a rendszerben tárolt adatok teljességére, megfelelőségére,
szabályosságára és védelmére irányul.
A tanácsadói tevékenység keretében ellátható feladatok (4) bekezdésben kerültek rögzítésre
különösen:
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a) vezetők támogatása az egyes megoldási lehetőségek elemzésével, értékelésével, vizsgálatával,
kockázatának becslésével;
b) pénzügyi, tárgyi, informatikai és humánerőforrás-kapacitásokkal való ésszerűbb és hatékonyabb
gazdálkodásra irányuló tanácsadás;
c) a vezetőség szakértői támogatása a kockázatkezelési és szabálytalanságkezelési rendszerek és a
teljesítménymenedzsment rendszer kialakításában, folyamatos továbbfejlesztésében;
d) tanácsadás a szervezeti struktúrák racionalizálása, a változásmenedzsment területén;
e) konzultáció és tanácsadás a vezetés részére a szervezeti stratégia elkészítésében;
f) javaslatok megfogalmazása a költségvetési szerv működése eredményességének növelése és a belső
kontrollrendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében, a költségvetési szerv belső szabályzatainak
tartalmát, szerkezetét illetően.
Az éves munkaterv kidolgozása során érvényesítendő szempontok:
Erősíteni kell az ellenőrzések tudatos egymásra épülését, az ellenőrzési célok és
irányok összehangolását annak érdekében, hogy a Társaság felső vezetése
munkájában felhasználhassa az ellenőrzési tapasztalatokon alapuló elemző
összegzéseket, átfogó helyzetértékeléseket.
Az vezetés érdekeinek, elvárásainak beépítése.
Az ellenőrzési prioritások meghatározása, tematikus felsorolása.
Az ellenőrzési lefedettség növelése.
A rendszer- és teljesítmény-ellenőrzések, valamint a tanácsadó tevékenység
arányának növelése.
A hasznosíthatóság növelése érdekében az utóellenőrzések elvégzése.
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1. sz. melléklet
A kockázat-felmérési mátrix a 2021. évi ellenőrzési terv megalapozásához
(Kérem, szíveskedjék segíteni a belső ellenőrzés munkáját az alábbi kérdőív kitöltésével)
Szervezet/egység: ……………………………………
sorszám

1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.
8.

Legfőbb kockázati
tényezők

A kockázat
hatása
(súlyszám)
1-5-ig

A kockázat
valószínűsége

Kockázat
összesen

1-5-ig

1-25-ig

Korábbi vizsgálat óta
eltelt évek száma több,
mint 2 év
Korábbi vizsgálat óta
személyi feltételek
változása
- első számú vezető,
v. gazdasági,
pénzügyi vezető,
pénzügyi
dolgozók
állománya
változott,
- gazdasági vezető,
gazdasági
szervezet
dolgozóinak a
megfelelő
képzettség hiánya
Szervezet nagyságrendje,
tagoltsága
A rendszer komplexitása
Pénzügyi
szabálytalanságok
valószínűsége
Új, illetve átvett szervezet,
feladat, épület, egység
szervezeti átalakulás,
munkatársak képzettsége
és tapasztalata
Jelentős szervezeti
módosulás
A belső ellenőrzési
jelentések alapján a belső
pénzügyi ellenőrzés
minősítése
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-5-9 javaslati pont
-10-19 javaslati pont
-20 feletti javaslati pont
9. Belső kontroll rendszer
helyzete, kialakítása,
működtetése hiányos,
részlegesen működik
10. Kölcsönhatása más
rendszerekkel
nagymértékű
11. Külső partnerek,
szervezetek befolyása
nagy
12. A vezetőség aggályai a
rendszer működését
illetően magas
Összesített kockázati érték:
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2. sz. melléklet
Információ-gyűjtés a 2021. évi ellenőrzési tervet megalapozó kockázatelemzéshez
(Kérem, szíveskedjék segíteni a belső ellenőrzés munkáját az alábbi kérdőív kitöltésével)
Szervezet/egység: ……………………………………
1. Melyek a 2021. év legfőbb célkitűzései az Ön által vezetett szervezet/szervezeti
egység számára:

2. Az Ön véleménye szerint melyek kritikus folyamatok, tényezők, körülmények, a
hosszú-és rövidtávú célkitűzések eléréséhez:

3. Mit lát a legnagyobb kockázatnak az Ön által vezetett szervezet/szervezeti egység
vonatkozásában? Az azonosított kockázatot kezeli-e a szervezet/szervezeti egység,
amennyiben nem, arra vonatkozóan milyen lehetőséget lát?

4. Történt-e olyan változás az Ön által vezetett szervezet/szervezeti egység
kontrollkörnyezetében, amely különös figyelmet igényel a következő
évben/években?

5. Megítélése szerint mire irányuljon a következő időszakban a belső ellenőrzés
figyelme?
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A 2021. évi kockázatelemzés részletes értékelése

3. sz. melléklet

A Társaság összesített kockázatai:
sorkockázati kockázatok
szám kategóriák

1. szabályoz
ottságban
rejlő
kockázato
k

2. A
koordináci
ós és
kommuni
kációs
rendszere
kben rejlő
kockázato
k

A
kockázat
hatása
(súlyszám
) 1-5-ig

A kockázat
bekövetke
zésének
valószínűs
ége 1-5-ig

Kockázat
összesen
1-25-ig

Szakmai és adminisztratív
feladatokat befolyásoló külső
vagy belső szabályozási
környezet túl gyakran változik,
folyamatos bizonytalanságot
eredményezve ezzel
Egyes folyamatok nem kerülnek
pontos szabályozásra a belső
eljárásrendekben
A jogi szabályozási, gazdasági
környezeti változásokat nem
követik a belső szabályozások
Az új feladatokhoz, környezeti
változásokhoz kapcsolódó belső
szabályzatok egyáltalán nem
készülnek el, vagy csak
hiányosan készülnek el
A szakmai és adminisztratív
feladatokat befolyásoló
szabályok túl bonyolultak
Eltérő jogszabály-értelmezés
és/vagy alkalmazás a társaságnál
Szabályozás és gyakorlat eltér
Az egyes szervezeti egységek
közötti koordináció és
kommunikáció nem biztosított
A belső kommunikációs
folyamatok és az
információáramlás nem
megfelelően működik
A munkatársak nem
kommunikálnak egymással, nem
működik a felülről lefelé, illetve
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3.

4
.

5
.

alulról felfelé történő
kommunikáció
Külső
A tervezéshez, illetve a szakmai
szervezete és adminisztratív feladatok
kkel való
ellátásához szükséges adatokat,
együttműk információkat a felügyeleti szerv
ödésben
nem bocsátja időben
rejlő
rendelkezésre
kockázato A partner szervezetektől érkező
k
adatszolgáltatás hiányos, nem
megbízható, nem megalapozott
A tulajdonos előre nem látható
változásai negatívan
befolyásolják a szakmai vagy
adminisztratív feladatok ellátását
Tervezésb A stratégiai és rövidtávú
ől,
feladattervek, illetve a
pénzügyi
költségvetési tervek nincsenek
és egyéb
összhangban a jogi szabályozási
erőforráso előírásokkal, az irányító szervi
k
elvárásokkal, célkitűzésekkel
rendelkezé A stratégiai és üzleti tervek,
sre
feladattervek, illetve a
állásából
költségvetési tervek nem
eredő
számolnak a tervek végrehajtását
kockázato akadályozó kockázatokkal
k
A szakmai és adminisztratív
feladatok ellátásának erőforrás
szükséglete (pénzügyi, fizikai,
egyéb) nem biztosított, vagy nem
megfelelő mennyiségben és
minőségben biztosított
Az üzleti tervezés a közfeladat
ellátása miatt nehézségekbe
ütközik
A
Az egyes szakmai vagy
megbízhat adminisztratív intézkedések
ó
kiadásokra gyakorolt hatását
gazdálkod nem megfelelően mérik fel
ást
A szervezetnél nem kialakult
befolyásol vagy nem megfelelő a
ó
közbeszerzési rendszer
kockázato Közbeszerzési ajánlati
k
dokumentáció nem megfelelő
tartalmú
Közbeszerzési eljárás elhúzódik
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6.

Működésb
ől,
üzemelteté
sből eredő
kockázato
k

7.

Számviteli
folyamato
kkal
kapcsolato
s
kockázato
k

8.

Humánerő
forrásgazdálkod
ásban rejlő
kockázato
k

Megtámadják a lefolytatott
közbeszerzési eljárást
Korrupció veszélye a
közbeszerzésben
A gazdálkodási, üzleti célok és az
elért eredmények értékelése
rendszeres időközönként nem
történik meg
A gazdasági társaság nem
rendelkezik beruházási,
fejlesztési tervekkel, illetve a
tervek nem aktualizáltak, azok
felülvizsgálata nem biztosított
Az önkormányzati, gazdasági
társasági vagyon, eszközök
működtetése és állagmegóvása
nem biztosított.
Az üzemeltetési feladatoknak
nincs felelőse a szervezeten belül
A gazdasági társaság nem
rendelkezik megfelelő számviteli
nyilvántartási rendszerrel
A gazdasági társaság
beszámolási rendszere nem
megbízható
A szervezet nem tesz időben
eleget a beszámolási
kötelezettségének
A gazdasági társaság nem követi
folyamatosan nyomon a
könyvvezetéssel kapcsolatos
jogszabályi előírások változásait
A szakmai, gazdálkodási és
adminisztratív feladatok
ellátására nem áll rendelkezésre
elegendő munkaerő-kapacitás
A rendelkezésre álló munkaerő
nem rendelkezik megfelelő
végzettséggel, szakmai
tapasztalattal
Új munkatársak betanítására
nincs megfelelő kapacitás, idő
A munkatársak feladat-és
felelősségi köre nem kellően
részletes, nem megfelelően
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9.

10.

elhatárolt, nem megfelelően
kommunikált
A Társaságnál nincs kialakult
képzési rendszer, elavult, esetleg
diszkriminatív
Magas fluktuáció
Szervezeti bizonytalanság (pl.
várható átalakulás, megszűnés,
működési támogatás hiánya )
Az
A belső kontrollrendszer egyes
irányítási, elemei (pl. kontrolltevékenység,
a belső
monitoring) hiányoznak a
kontrollre Társaságnál, vagy nem
ndszerben megfelelően működnek
és a belső
Egyes folyamatokat hosszabb
ellenőrzés ideje nem ellenőriztek
ben rejlő
Egyes folyamatokra vonatkozóan
kockázato a korábbi ellenőrzések súlyos
k
hibákat tártak fel
(pénzügyi Formális kontrollok lassítják a
irányítás,
folyamatot
kontroll
Szabálytalanságkezelés nem
folyamato megfelelő
k)
EU-s/hazai ellenőrző szervek
tárják fel a szabálytalanságot
A belső ellenőrzés nem tárja fel a
tényleges problémákat
Az ellenőrzés során feltárt
problémák nyomon követése
nem megfelelő
Összesített kockázati érték:
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1. sz. függelék
A belső kontrollrendszer öt elemeinek részletes értékeléséhez kapcsolódó szempontok
Az értékelés szempontjai:
1. Kontrollkörnyezet
Célok és szervezeti felépítés:
-

a Társaság hatékony feladatellátása érdekében a stratégiai és operatív célrendszerét
írásban kell rögzíteni (stratégiák)
ajánlott, hogy a Társaság célrendszerét, annak minden vezetője és munkatársa
megismerje
a szervezeti felépítést áttekinthetően, részletesen szükséges bemutatni, illetve annak
elérhetőségét a Társaság minden munkatársa számára biztosítani kell

Belső szabályzatok:
-

-

-

-

-

-

komplex szabályzatrendszer kialakítása szükséges a szervezet megfelelő működése
érdekében, ideértve a Társaság munkatársainak biztonságát szolgáló szabályzatokat
is (tűzvédelmi rend, munkavédelem, katasztrófa elhárítási terv, informatikai
biztonsági szabályzat (IBSZ), GDPR szabályzat)
a mérhetőség és a számonkérhetőség érdekében ajánlott a Társaságon belül az
alapvető célok teljesítésének előrehaladást jelző indikátor-rendszer kialakítása,
az indikátorrendszer tartalmazza a gazdaságosság, a hatékonyság és az
eredményesség, valamint a megbízhatóság értékelésére szolgáló mutatókat.
Elengedhetetlen minden olyan folyamat, tevékenység, feladat részletes szabályainak
meghatározása, amely különféle kötelezettségeket, illetve jogokat állapít meg az
egyes munkatársak számára (nyomvonal),
El kell készíteni a folyamat, tevékenység részletes szabályait, amelyek a Társaság
tevékenységére hatással van,
a kockázati tényezők hatékony kezelése érdekében egységes értelmezéseket,
iránymutatásokat kell biztosítani az informatikai eszközök felhasználói számára,
illetve azokat a szabályokat, amelyeket a munkakörükhöz rendelt adatok kezelése
során követniük kell (munkaköri leírások),
a szabályzatok között kiemelt fontosságú a jogszabályi szinten előírt, a Társaságon
belül felmerült szervezeti integritást sértő események feltárásának kivizsgálásával és
kezelésével kapcsolatos eljárásokat tartalmazó szervezeti integritást sértő események
kezelésének eljárásrendje, melynek elkészítéséért a Társaság ügyvezetője a felelős,
a szervezet megfelelő működése érdekében szükséges, hogy valamennyi olyan
szabályzatot megismerjenek a Társaság munkatársai, amely érinti őket, illetve
munkavégzésüket (megismerési nyilatkozatok)
a Társaság vezetője által, vagy a szervezet belső szabályozó eszközeinek kiadásáról
szóló eljárásrend szerint arra felhatalmazást kapott személy (vezető) által jóváhagyott
szabályzatokat, eljárásrendeket rendszeresen felül kell vizsgálni.
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Feladat-és felelősségi körök:
-

-

-

a szervezeti célok teljesítése érdekében elvégzendő alapvető feladatokat írásban kell
rögzíteni,
a Társaság fő feladataiból kiindulva meg kell határozni az egyes szervezeti egységek
feladatait/részfeladatait, amelyet írásban is rögzíteni kell. (SZMSZ-ben, egyéb belső
szabályzatokban),
a Társaság minden munkatársának rendelkeznie kell munkaköri leírással, amelyet az
adott szervezeti egység funkciójának figyelembevételével kell kialakítani,
biztosítani kell, hogy a Társaság minden munkatársa a munkaköri leírásában
foglaltakat teljes mértékben megismerje, munkavégzése során az abban foglaltak
szerint járjon el,
a Társaság minden munkatársa és vezetője tisztában kell, hogy legyen azzal, hogy
kinek tartozik, illetve ki tartozik neki beszámolással a munkájáról,
az egyes felelősségi szintek rendszerét és kapcsolatát, illetve a hivatalos
dokumentumok aláírásának és jóváhagyásának előírt útvonalát az ellenőrzési
nyomvonal (szöveges, táblázatokkal, vagy folyamatábrákkal szemléltetett leírása)
segítségével megismerhetővé tegyék a Társaság minden munkatársa számára.

A folyamatok meghatározása és dokumentálása:
-

-

a Társaságnak rendszerezni kell a folyamatait és az ügyvezetőnek ki kell jelölnie a
folyamatok működésében részt vevő szervezeti egységeket, valamint a folyamatért
általános felelősséget viselő folyamatgazdákat,
a Társaság fő folyamataira vonatkozóan jogszabályokban előírt ellenőrzési
nyomvonalat írásos formában is rögzíteni kell,
gondoskodni kell az ellenőrzési nyomvonal naprakész tartásáról, illetve a vonatkozó
szakmai jogszabályokkal való összhangjáról.

Humán erőforrás:
-

-

-

a hatékony munkavégzéshez elengedhetetlen, hogy a szervezet által kitűzött célok
eléréséhez szükséges humánerőforrás kapacitás rendelkezésre álljon.
A jogszabályokkal összhangban minden egyes munkakör esetében meg kell
határozni a betöltésükhöz szükséges elvárt tudást és képességeket,
a munkaerő kiválasztás során maximálisan figyelembe kell venni a meghirdetett
pozícióval szemben támasztott képzettségi és egyéb megfelelőségi követelményeket,
az egyes pozíciókat csak a megfelelő kompetenciájú személyek töltsék be, ezért a
felvételi interjúkon mind a szakmailag illetékes vezető, mind a humánerőforrás
gazdálkodásért felelős szervezeti egység munkatársának jelenléte indokolt.
Gondoskodni kell az újonnan betöltött pozíciók ellátásához szükséges képzések
megvalósításáról, illetve az új belépők megfelelő információval, jogosultságokkal és
technikai eszközökkel való ellátásáról, a munkavégzés minél gördülékenyebb
megkezdése érdekében.
Meg kell határozni az egyes munkakörökhöz kapcsolódó további képzési
követelményeket a már meglevő képesítések és a rendelkezésre álló erőforrások
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-

-

mérlegelésének függvényében. Az egyéni képzési terveket ki kell alakítani, a képzési
követelmények és a munkatársak igényeinek figyelembevételével.
Minden munkatárs munkateljesítményét évente a munkáltatói jogkör gyakorlójának
mérlegelési jogkörében eljárva írásban értékelnie kell, és el kell végezni a minősítését,
valamint az értékelés, minősítés eredményét meg kell vitatni a munkavállalóval. Az
értékelésnél ajánlott kitérni arra, hogy a képzések mellett milyen módon lehet növelni
az adott személy teljesítményét.
A rendelkezésre álló források függvényében meg kell teremteni annak a lehetőségét,
hogy a jól és magas színvonalon teljesítő munkatársak megfelelő jutalmazásban,
elismerésben részesüljenek.

Etikai értékek és integritás:
-

-

A szervezet önálló integritáspolitikájának megfogalmazása erősíti a szervezet
identitását, a szervezeti értékek, működési alapelvek meghatározása útján. Az
integritáspolitika összefügg a szervezeti integritást sértő események kezelésének
folyamatszabályozásával, a szervezetben felállítandó bejelentő-védelmi rendszerrel
és a rendszeres, a feladat-monitorozáshoz illeszkedő kockázatmenedzsment
bevezetésével.
Szükséges, hogy minden vezető és munkatárs megismerje a Társaságon belüli etikus
magatartásra és az integritásra vonatkozó szabályokat/normákat.
Elvárás, hogy a vezetők példát mutassanak a munkatársak számára az etikai normák
mindennapi munkavégzése során történő betartásával kapcsolatban.
Szükséges az etikai értékeknek és integritásnak a Társaság minden egyes
tevékenysége esetében történő érvényesítése. Az etikai kódexnek – az általános etikai
értékek rögzítése mellett – a Társaság céljai és feladat-struktúrája által meghatározott
sajátos szakmai etikai követelményeket is tartalmaznia kell.
2. Kockázatkezelés értékelése a következő tényezők alapján:

A kockázatelemzési folyamat célja a Stratégiai ellenőrzési terv és az éves ellenőrzési terv
megalapozása annak érdekében, hogy a belső ellenőrzés arra a területekre fókuszálja a
kapacitásait, ahol a legnagyobb kockázatokat látja.
Amennyiben a szervezet rendelkezik megfelelő integrált kockázatkezelési rendszerrel, a
belső ellenőrzés figyelembe veszi az integrált kockázatkezelési rendszerben azonosított
kockázatokat. A belső ellenőrzés az integrált kockázatkezelési rendszerben azonosított
kockázatokat a saját értékelési szempontjainak, szakmai ítéletének megfelelően átértékelheti,
azokhoz további kockázatokat azonosíthat. A szervezet által azonosított kockázatokból
kiindulva határozza meg a lehetséges, ellenőrizendő területeket, témákat. A Stratégiai
ellenőrzési tervben kell az egyes éves ellenőrzési tervekre eső ellenőrzési területeket
felosztani, a kockázatok szintje és a szervezeti cél kitűzésekhez való viszonyuk alapján . A
belső ellenőrzésnek lehetőleg azt a területet kell kiválasztani ellenőrzésre,
amely területen a leginkább segíteni tudja a szervezet hatékonyabb működését és a
célkitűzések elérését.
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Amennyiben a szervezetnél nincs megfelelően működő integrált kockázatkezelési rendszer,
akkor a belső ellenőrzésnek saját magának kell a kockázatelemzést elvégeznie, de ez nem
azonos a kockázatok kezelésével. Ebben az esetben a kockázatelemzés célja, hogy azonosítsa,
elemezze, rangsorolja és dokumentálja a szervezet folyamataiban és főbb szervezeti
egységeinél létező kockázatokat, annak érdekében, hogy az éves ellenőrzési tevékenységet a
Társaság vezetőivel egyetértésben meghatározott belső ellenőrzési fókusszal összehangolják.
A kockázatelemzés szolgáltatja a legfontosabb információt a belső ellenőrzési tevékenységek
(konkrét ellenőrzések) előkészítéséhez is.
A Társaság működtet integrált kockázatkezelési rendszert, melyre mind a Stratégiai, mind az
Éves belső ellenőrzési terv készítése során támaszkodunk.
A kockázatok meghatározása és felmérése
• A Társaság vezetőjének gondoskodnia kell az integrált kockázatkezelési rendszer
kialakításáról és működtetéséről, amit szükséges írásban (pl. kockázatkezelési
szabályzatban) szabályozni.
• Gondoskodni kell a Társaság tevékenységeivel kapcsolatos kockázatok felméréséről ,
illetve összegyűjtéséről. Hatékony és szükséges, ha a tevékenységekkel mindennapi szinten
foglalkozó munkatársak és vezetők bevonásra kerülnek a felmérésbe.
• Ajánlott a beazonosított kockázatok és kockázati tényezők egy erre a célra kialakított
adatbázisban (integrált kockázati leltár) történő rögzítése.
• Ajánlott a munkatársak tájékoztatása a beazonosított kockázatokról és kockázati
tényezőkről.
A kockázatok elemzése, értékelése
• Minden egyes beazonosított kockázat vonatkozásában ajánlott a bekövetkezése
valószínűségének és a Társaságra gyakorolt hatásának meghatározása.
• Ajánlott a kockázatokhoz rendelt értékek írásos vagy elektronikus formában történő
rögzítése.
• A Társaság ügyvezetőjének meg kell határoznia az egyes folyamatok, illetve a Társaság
kockázati tűréshatárának szintjét.
• Meg kell határozni azokat a kockázatokat, illetve kockázati tényezőket, amelyek a Társaság
kockázati tűréshatárain (szervezeti szinten, illetve szervezeti egység szinten vagy egyes
folyamatokra vonatkozóan) belül, illetve azon kívül helyezkednek el (kockázati térkép).
A kockázatok integrált kezelése
• A kockázatkezelési rendszer fő célja, hogy a tűrés határon belüli értékre csökkentse a
Társaság kockázati tűrés határán kívül elhelyezkedő kockázatokat.
• A kockázatok kezelésének módját (elfogadás, áthárítás, megszüntetés, kezelés) minden
egyes kockázat esetében külön kell meghatározni.
• Figyelembe kell venni, hogy adott kockázatra adott válasz-intézkedés mértéke és költségei
arányban legyenek a kockázat által jelentett negatív következmények mértékével és
költségvetési hatásával.
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• Az egyes kockázatokra adott válaszlépések kidolgozásáért és végrehajtásáért felelős
személyeknek rendelkezniük kell a feladat ellátásához szükséges eszközökkel és a megfelelő
szaktudással.
Szükséges a feladatellátás folytonosságát veszélyeztető tényezők (humán erőforrás hiánya,
technikai eszközök hiánya, új informatikai rendszerre való áttérés, jogszabályi változások
stb. folytán előálló fennakadások) megelőzése, illetve mielőbbi megszüntetése.
• A szabályszerű és hatékony működéshez hozzájárulásuk érdekében a külső- , belső
szabályozóknak nem megfelelő működés kiváltó okait meg kell szüntetni, illetve
intézkedéseket kell kidolgozni az előirányzatokkal , vagyonnal való gazdálkodás
szabályozókkal szükséges összhang biztosítása érdekében.
A kockázatkezelés teljes folyamatának felülvizsgálata
• Gondoskodni kell az egyes kockázati tényezők csökkentése érdekében hozott intézkedések
megvalósításának nyomon követéséről.
• Ajánlott, hogy a Társaság a beazonosított kockázatokat év közben legalább egyszer
felülvizsgálja.
• Ajánlott a kockázatkezelési folyamat minden egyes elemének (kockázatok felmérése,
elemzése, kezelése) legalább évenkénti teljes felülvizsgálata.
• Ajánlott a felülvizsgálatok során feltárt hiányosságok mielőbbi kijavítása, illetve a
hatékonyabb feladatellátást biztosító módszerek és eszközök lehetőség szerinti bevezetése.
Súlyos szervezeti integritást sértő események (pl. csalás, korrupció, stb.)
• Kiemelt figyelmet kell fordítani a Társaságon belül a súlyos szervezeti integritást sértő
események (csalás, illetve korrupciós bűncselekmények) mint kiemelt kockázatok kezelésére,
hangsúlyos szerepet kell kapnia a büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás
megindítására okot adócselekmény gyanúját felvető események kezelésének.
Kontrolltevékenységek értékelése a következő tényezők alapján:
Kontroll stratégiák és módszerek
• Szükséges a szervezet minden tevékenysége esetében a megfelelő (megelőző , feltáró,
korrekciós) kontrollok részletes szabályainak kialakítása.
• A kontrollokat az egyes folyamatok/területek sajátosságait figyelembe véve ajánlott
kialakítani.
• A Társaság külső felek részére juttatott írásbeli dokumentumai, és kívülre készített
jelentései, állásfoglalásai, illetve pénzügyi kötelezettségvállalást és teljesítést magában
foglaló tevékenységei esetében biztosítani szükséges a „négy szem" elvének (a tevékenység
elvégzésének az azt elvégzőtől független másik személy által történő felülvizsgálata)
érvényesülését.
• Gondoskodni kell a Társaságon belül az adatok biztonságos tárolásáról, kezeléséről ,
feldolgozásáról és továbbításáról, illetve az informatikai rendszerekhez való hozzáférési
jogosítványok szükséges és elégséges elv szerinti meghatározásáról és kiosztásáról, illetve
azok időszakos felülvizsgálatáról,
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• A kontrollokat - a folyamat összetettsége és jelentősége függvényében - a szervezeti
célokkal összhangban kell kialakítani.
• A kontrollok kialakításakor figyelembe kell venni, hogy a kontrollok alkalmazásának
erőforrás-igénye (emberi, eszköz, költség stb.) ne haladja meg az alkalmazásukkal elérni
kívánt haszon vagy az általuk elkerülni kívánt kár nagyságát,
• Biztosítani kell, hogy a folyamat-leírásokban és az ellenőrzési nyomvonalakban minden
kialakított kontrolltevékenység részletesen és pontosan megjelenítésre kerüljön.
• A speciális szakterületek (pl. informatika) esetében a vonatkozó kontroll szakértelem és
tapasztalat belső , vagy külső rendelkezésre állását biztosítani szükséges a feladat
végzéséhez indokolt mértékben.
Feladatkörök szétválasztása
• Az egyes folyamatokkal kapcsolatos engedélyezési, végrehajtási, rögzítési, kontroll, illetve
pénzügyi teljesítési tevékenységeket külön szervezeti egységekhez, személyekhez kell
delegálni.
• Az egyes (szakmailag) elkülönülő tevékenységek végrehajtását végző szervezeti egységek
és személyek szervezetileg függetlenek legyenek egymástól, illetve ne legyenek egymással
alá-fölérendeltségi viszonyban.
• Amennyiben a Társaság kis létszámából adódóan a feladatoknak a meghatározott mértékű
szétválasztása nem lehetséges, úgy a vezetőnek hasznos lehet számításba vennie az ezzel járó
kockázatot, és ajánlott megtennie a kockázat csökkentésére irányuló szükséges lépéseket.
A feladatvégzés folytonossága
• Biztosítani kell, hogy a szervezetből kilépők írásban rögzítsék és átadják az általuk ellátott
feladatokkal kapcsolatos mindazon információkat, amelyek nélkülözhetetlenek a feladat
további zökkenőmentes ellátása szempontjából, illetve ne legyen lehetőségük a szervezet
információit módosítani, törölni.
Ajánlott, hogy a munkakör átadás-átvételi dokumentációból egyértelműen megállapítható
legyen, hogy a feladatokból melyeket végezte el az átadás-átvétel napjáig a kilépő , illetve azt
követően milyen folyamatban lévő feladatokat kell elvégeznie az átvevő munkatársnak.
• Ajánlott a Társaság számára, hogy olyan kontrollokat vezessenek be, amelyek biztosítják a
működés folytonosságát és biztonságát.
Információ és kommunikáció értékelése a következő tényezők alapján:
Információ és kommunikáció
• Ajánlott olyan hatékony információs és kommunikációs szabályozást kialakítani és
működtetni , amely magában foglalja a Tásaságon belüli, illetve a külső partnerekkel
folytatott horizontális és vertikális kommunikáció alapvető szabályait.
• A társaság belső szabályzatainak ajánlott kiterjedniük az információátadás különböző
formáinak meghatározására, az információ tartalmának hitelesítésére, letagadhatatlanságára,
illetve a bizalmas információk kezelésének módjára.
• Biztosítani kell, hogy a munkatársak a munkájuk végzéséhez szükséges információkhoz
maradéktalanul és időben hozzáférhessenek.
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• A Társaság minden szintjén törekedni kell arra, hogy a közölt információ az adott szinten
elégséges, pontos, megbízható, teljes, releváns , időben rendelkezésre álló, jóváhagyott,
érvényes, kizárólag jogosultak számára megismerhető , előírásoknak megfelelő és közérthető
legyen.
• Olyan vezetői információs rendszert szükséges működtetni, amely rendelkezésre tudja
bocsátani mindazon információkat, illetve az információk alapján összeállított jelentéseket,
amelyek az egyes vezetői döntések meghozatalához, illetve azok megfelelő alátámasztásához
elengedhetetlenek.
Iktatási rendszer
• A Társaság működése során keletkezett és hozzá érkezett iratokat nyilvántartásba kell
venni.
• Gondoskodni kell az iktatási rendszerbe való bekerülés, a rendszerben való tárolás, illetve
a rendszerből való kikérés és lekérdezés részletes szabályozásáról, a rendszer kezelésére
jogosult, felelős személyek megjelölésével.
• A megfelelő kontrollrendszer érdekében rendelkezni kell az iktatási rendszerben lévő
dokumentumokhoz való hozzáférési jogosultságok meghatározásáról, a nem nyilvános
információk, a minősített adatok, és a személyes adatok védelméről.
• Az iktatási rendszerben biztosítani kell az intézkedést igénylő ügyek előrehaladásának ,
előzményének , illetve az intézkedési határidők betartásának nyomon követhetőségét.
Hiányosságok, szabálytalanságok, korrupció jelentése
• A Társaságon belül ki kell alakítani a szervezeti integritást sértő események jelentésének
rendjét és feltételeit.
• A felelős vezető köteles gondoskodni a jelentett esetek alapos kivizsgálásáról.
• A Társaságnak bejelentő védelmi rendszert kell kiépítenie. Ügyelni kell arra, hogy a
jelentést tevő személlyel szemben nem alkalmazható semmiféle hátrányos elbánás,
jelentéséért felelősségre nem vonható.
3. Nyomon követési rendszer (monitoring) értékelése a következő tényezők
alapján:
A szervezeti célok megvalósításának monitoringja
• A Társaság tevékenységeivel kapcsolatos nyomon követési stratégia kialakítása.
• Biztosítani kell az egyes indikátorok megvalósulásának folyamatos nyomon követését,
értékelését és felülvizsgálatát.
• Az indikátor meghatározott határértékeitől való eltérések okainak felderítése, és az okok
megszüntetésére, illetve mérséklésére szolgáló intézkedések megtétele szükséges.
A belső kontrollok értékelése
• Javasolt a Társaság belső kontrollrendszerének legalább évenkénti felülvizsgálata és
értékelése önértékelés, illetve - amennyiben a rendelkezésre álló források lehetővé teszik –
külső értékelő bevonásának segítségével.
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• A Társaság vezetőjének intézkednie kell a belső ellenőrzés, illetve egyéb belső vagy külső
vizsgálat által feltárt, a belső kontrollrendszert érintő hibák kijavításáról, a szükséges
intézkedések azonnali megtételéről.
Belső ellenőrzés
• A Társaságnál gondoskodni kell funkcionálisan független belső ellenőrzés kialakításáról és
működtetéséről.
A belső ellenőrzés tevékenységét a nemzetközi belső ellenőrzési standardok, illetve a
magyarországi államháztartási belső ellenőrzési standardok előírásaival összhangban kell,
hogy végezze.
• Az informatikai ellenőrzés területén ajánlott az ISACA informatikai ellenőrzési normáinak,
ellenőrzési eljárásainak és vizsgálati program mintáinak az alkalmazása.
A belső kontrollrendszer komplexitása
A belső kontrollrendszer elemeit összefüggéseiben kell vizsgálni. A COSO modell
egyenként írja le a rendszer elemeit, azok azonban nem egymástól függetlenek, de
egymást erősítik, támogatják. Abban az esetben mondható el a kontrollrendszerről, hogy
megfelelően működik, ha minden eleme megfelelően kialakított és működtetett.
Az integritás-irányítással kapcsolatos elemek nem csak egy helyen, hanem a belső
kontrollrendszert teljesen átszőve lelhetők fel.
A kontrollkörnyezet egyrészt megteremti azt a szervezeti kultúrát, amely támogatja az
egyéni és a szervezeti integritást, másrészről belső szabályzat keretében megalkotja – többek
között – az etikai kódexet, az integritást sértő események kezelésének eljárásrendjét is.
Az integrált kockázatkezelés részeként fel kell mérni az integritást veszélyeztető
kockázatokat, és integrált kockázatkezelési tervet kell készíteni azok mérséklésére.
A kontrolltevékenységek keretében ki kell építeni azokat a kontrollpontokat, amelyek
szükségesek a korrupció, a csalások vagy más integritást sértő események bekövetkezésének
megakadályozásában.
A szervezet információs és kommunikációs rendszerét úgy kell kialakítani, hogy az ilyen
nem várt, nem kívánatos események jelentését és kezelését biztosítsák. A kommunikációs
rendszernek azt is biztosítani kell, hogy minden munkatárs tisztában legyen az elvárásokkal,
illetve ha mégis bekövetkezne ilyen esemény, akkor visszajelzést kapjon arról is, hogy
milyen intézkedéseket hoztak és annak milyen következményei lettek a szervezet és az
érintett egyén(ek) számára.
A nyomonkövetési rendszer (monitoring) keretében folyamatosan nyomon kell követni a
kockázatkezelésre vonatkozó intézkedési tervek megvalósulását és hatásosságát. A
monitoring rendszer részét képezi, hogy a belső ellenőrzés időről időre ellenőrzést végez a
szervezet kontrollrendszerének megfelelő működtetésére vonatkozóan és visszacsatolást ad
a vezetők számára arról, hogy hol szükséges a kontrollrendszer fejlesztése.
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MEGISMERÉSI NYILATKOZAT

A tervezés megalapozásához alkalmazott kockázatelemzési módszertant megismertem, az
abban foglaltakat tudomásul vettem:
név

munkakör

dátum

aláírás
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