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ALAPTÖRVÉNY
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37. cikk (1) 

• A Kormány a központi 
költségvetést 
törvényesen és 
célszerűen, a közpénzek 
eredményes kezelésével 
és az átláthatóság 
biztosításával köteles 
végrehajtani.

38. cikk (5)

• 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. 

39. cikk (2) 

A közpénzekkel gazdálkodó 
minden szervezet köteles 
a nyilvánosság előtt 
elszámolni a 
közpénzekre vonatkozó 
gazdálkodásával. 

A közpénzeket és a nemzeti 
vagyon az átláthatóság 
és a közélet 
tisztaságának elve 
szerint kell kezelni. 



2009. ÉVI CXXII. TÖRVÉNY (TAKARÉKOS TV.) 
KÖTELEZŐ

A törvény meghatározza a belső kontrollrendszer működtetésére vonatkozó feltételeket,
elvárásokat. 7/J.§ (1) bekezdése alapján az a köztulajdonban álló gazdasági társaság, amely
esetében a tárgyévet megelőző két üzleti évben

a mérlegforduló napján az alábbi 3 mutató érték közül legalább 2 a társaság éves beszámolója,
vagy konszolidált beszámolója alapján meghaladja az alábbi értékeket: belső kontrollrendszert
működtet.

Jogszabályi rendelkezés 2019. december 31. és 2020. december 31.

2021. 11. 05.

a) a mérlegfőösszeg a 600 millió forintot 

c) Az átlagosan foglalkoztatottak száma a 100 főt 

b) az éves nettó árbevétel az 1 200 millió forintot 

a) a mérlegfőösszeg ………….. 

c) Az átlagosan foglalkoztatottak száma……. 

b) az éves nettó árbevétel ………. 



JOGSZABÁLYI CÉLOK
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a) a működés és gazdálkodás során a 
tevékenység gazdaságos, hatékony és 
eredményes végrehajtása 

b) elszámolási kötelezettségek teljesítése

c) erőforrások védelme a veszteségektől, 
károktól és nem rendeltetésszerű használattól

d) működéssel kapcsolatosan megfelelő, 
pontos és naprakész  információ 
rendelkezésre állása

e) a jogszabályi előírásoknak megfelelő, 
szabályozott, átlátható és etikus működés 
biztosítása

f) tulajdonosi és ügyfélérdekek védelme

g) kockázatok kezelése (integritás)



A BELSŐ 
KONTROLLRENDSZER 

FELADATA

2021. 11. 05.

A belső kontrollrendszer támogatja, segíti a 
köztulajdonban álló gazdasági társaság

• a gazdaságos, hatékony és eredményes 
gazdálkodását és működését

• az elszámolási kötelezettségek teljesítését;

erőforrásainak védelmét;

• megfelelő, pontos és naprakész 
információk biztosítását; 

• átlátható, etikus működését

• tulajdonosok és ügyfelek érdekeinek 
védelmét;

• kockázatkezelését (kiemelten az integritás 
kockázatokat)



339/2019.(XII.23.) 
KORM.RENDELET (GTBKR) 

2021. 11. 05.

Meghatározza a belső kontroll kialakításával és 
működtetésével kapcsolatos: 

• kötelezettségeket 

• feladatokat, feladatköröket 

• a feladatokhoz és feladatkörökhöz kapcsolódó 
felelősöket, felelősséget 

Belső kontrollrendszer öt eleme: 

•Kontrollkörnyezet 

•Integrált kockázatkezelési rendszer 

•Kontrolltevékenységek 

•Információs és kommunikációs rendszer 

•Nyomon követési rendszer (monitoring) 

Feladat és felelősségi körök: 

• első számú vezető 

• felügyelőbizottság 

• megfelelésért felelős (megfelelést támogató 
szervezeti egység) • belső ellenőr



MEGFELELÉSÉRT 
FELELŐS

• Megfelelést támogató szervezeti egység – megfelelési tanácsadók 

• Amennyiben elegendő egy személy a feladatkör ellátáshoz - megfelelési 
tanácsadó 

Követelmény:

• felsőfokú jogi vagy gazdasági végzettség 

• büntetlen előélet 

• kétéves szakmai gyakorlat (végzettségének megfelelő) 

• felügyelőbizottság egyetértése 

A köztulajdonban álló gazdasági társaság belső ellenőre nem jelölhető ki megfelelési 
tanácsadónak. 

Összeférhetetlenségi eseteit a Gtbkr. 9.§ (6) a)b)c) pontok rögzítik.

2021. 11. 05.



BELSŐ 
ELLENŐR

22/2019. (XII.23.)PM rendelet 

A rendelet meghatározza: 

• a belső ellenőrre vonatkozó szakmai követelményeket; 

• a belső ellenőrzési tevékenység végzésére irányuló bejelentés 
módját, tartalmi követelményeit, feltételeit; 

• a belső ellenőrök nyilvántartásával kapcsolatos információkat 

Köztulajdonban álló gazdasági társaságnál csak regisztrált 
belső ellenőr végezhet belső ellenőrzést (aki szerepel az 
államháztartásért felelős miniszter által a 2011. évi CXCV. 
törvény 70.§(5) bekezdése szerinti adattartalommal vezetett 
nyilvántartásban) 

Belső ellenőr nem vehet részt a társaság operatív feladataiban.

2021. 11. 05.



BELSŐ ELLENŐRZÉS –
FELELŐSÖK ÉS 
FELADATOK

A belső kontrollrendszer 
kialakításának és 
működtetésének felelőssége 
az első számú vezetőt terheli, 
illetve kiemelt feladatai 
vannak a felügyelő 
bizottságnak is. 

A kötelezettségek teljesítése 
feltétele a Compliance
rendeletnek való 
megfelelésnek

2021. 11. 05.

Első számú vezető 
feladatata:

Felügyelő bizottság feladata: Belső ellenőrzést végző személy,
valamint a szervezeti egység vezetője
kiválasztása

(a) belső ellenőrzési 
funkció
kialakítása, megfelelő
működtetése és 
függetlenségének
Biztosítása

(b) a belső ellenőrzést 
végző
személy (szervezeti 
egység) a
tevékenységét a 
társaság első
számú vezetőjének 
alárendelve végzi

(c) belső ellenőrzést 
végző
személy vagy 
szervezeti egység
adminisztratív 
irányítása

a) elfogadja a belső ellenőrzés
éves ellenőrzési tervét, illetve
annak módosítását, valamint
megtárgyalja az éves
ellenőrzési beszámolóját,

b) legalább félévente
megtárgyalja a belső
ellenőrzés által készített
jelentéseket, és ellenőrzi a
szükséges intézkedések
végrehajtását,

c) szükség esetén külső
szakértő felkérésével segíti a
belső ellenőrzés munkáját,

d) javaslatot tehet soron kívüli
ellenőrzés vagy tanácsadói
jellegű megbízás
végrehajtására,

e) javaslatot tehet a belső
ellenőrzési szervezeti egység
létszámának változtatására,

f) ajánlásokat és javaslatokat
dolgoz ki a belső ellenőrzést
végző személy vagy
szervezeti egység által
végzett vizsgálatok
megállapításai alapján.

munkaviszonyának
létesítésével, annak munkáltató részéről
történő megszüntetésével, valamint a belső
ellenőrzés erőforrásainak - létszám,
költségvetés - biztosításával kapcsolatos
döntések a felügyelő bizottság előzetes
jóváhagyásával hozhatóak meg.

A belső ellenőrzést végző személy vagy
szervezeti egység számára soron kívüli
ellenőrzésre vagy tanácsadói
tevékenységre szóló felkérés csak a
felügyelő bizottság előzetes egyetértésével
adható.

Társaság Alapító Okirata, Szervezeti
és Működési Szabályzata valamint az
FB Ügyrendje felülvizsgálatának
szükségessége (adott esetben
módosítása)



BELSŐ 
KONTROLLRENDSZER

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

• kontrollkörnyezet 

• integrált kockázatkezelési rendszer 

• kontrolltevékenységek 

• információs és kommunikációs rendszer, és 

• nyomon követési rendszer (monitoring) kialakításáért, működtetéséért és 
fejlesztéséért. 

A belső kontrollrendszer hozzájárul ahhoz, hogy a szervezet a tevékenységét 
szabályosan és hatékonyan folytassa, biztosítva a vezetés elvárásainak 
érvényesülését, a vagyon védelmét, a nyilvántartások és beszámolók 
teljességét és pontosságát, és mindezekről pontos, időbeni információkat 
nyújtson a vezetés számára. 

A gazdasági társaság első számú vezetőjének nyilatkozni kell, hogy alakította ki és 
működteti a belső kontrollrendszert.

„elszámoltathatósági nyilatkozat” (VEZETŐI NYILATKOZAT

2021. 11. 05.



NYILATKOZAT A BELSŐ KONTROLLRENDSZERRŐL

Első nyilatkozattétel a 2021. év tekintetében 2022.évben

A belső kontrollrendszer kialakításával kapcsolatosan megtett intézkedésekről, elvégzett feladatokól. Bizonyosság arról, hogy: a
kialakított belső kontrollrendszer hozzájárult ahhoz, hogy a szervezet a tevékenységét szabályosan és hatékonyan folytassa, 
biztosította a vezetés, tulajdonos elvárásainak érvényesülését, a vagyon védelmét, a nyilvántartások és beszámolók teljességét és 
pontosságát, és mindezekről pontos, időbeni információkat nyújtott a vezetés, tulajdonos számára. 

(Irányelv majd a szempontokat, az elvárásokat, határidőt meghatározza) 

Ki készíti? - köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője

Kinek küldi meg?

- felügyelőbizottságnak – (határozatban dönt az elfogadásról)

- a társaság legfőbb szervének és a tulajdonosi joggyakorlónak

A nyilatkozatnak az adott év (2021) belső kontrollrendszert érintő információkat kell tartalmaznia, összhangban kell lenni:

- valós, tényadatokkal

- - belső ellenőrzési vezető értékelésével

- - megfelelésért felelős jelentésével
2021. 11. 05.



MEGFELELÉSI 
NYILATKOZAT-

VEZETŐI  
NYILATKOZAT

Belső kontrollrendszer értékelése az első számú vezető feladata – saját 
nevében tett külön nyilatkozatban (irányelv szerinti forma és tartalom), a 
megfelelési vezető által adott tájékoztatás alapján.

Elfogadás

A nyilatkozatot meg kell küldeni a felügyelő bizottság részére elfogadásra 
(külön határozatban) - ha a

- felügyelő bizottság nem hoz elfogadó határozatot, akkor a vezetőt 
intézkedési terv készítésére kötelezi.

Az intézkedési terv végrehajtásáról az FB és a legfőbb szerv részére be 
kell számolni.

Tájékoztatás

A nyilatkozatot az felügyelő bizottság határozatával

együtt a vezető tájékoztatásul megküldi a legfőbb szerv és a tulajdonosi 
joggyakorló részére.

Nyilatkozatot első alkalommal a 2020. év tekintetében 2021-ben kell 
elkészíteni

2021. 11. 05.



FELKÉSZÜLÉS (SÜRGŐS!!!!!)

2021. 11. 05.

A belső kontrollrendszerrel 
kapcsolatos intézkedéseket, sürgős és 
fontos feladatokat minél előbb el kell 
kezdeni, mert 

• sokrétű, szerte ágazó feladatok,

• új követelmények. 

Ahhoz, hogy hatékony és eredményes 
legyen a felkészülés a hivatkozott 
jogszabályokat és módszertani 
útmutatókat mindenképp meg kell 
ismerni és értelmezni a saját 
szervezetüknek megfelelően. 

Vegyék figyelembe a saját 
szervezetük nagyságát, feladatok 

összetettségét, a rendelkezésre álló 
humán erőforrást. 

A kontrollrendszer megtervezésében 
fontos, hogy a létrehozott 

kontrolltevékenységek arányban 
álljanak a kockázattal. 

Elégséges a kontrollrendszert úgy 
megtervezni, hogy ésszerű 

biztosítékot adjon a kockázatok 
korlátozására a szervezet 

kockázattűrő képességén belül. 

A célok és a kontrollrendszer elemei között összefüggés van. 

A négy fő cél: 

• az elszámolás; 

• törvényeknek és szabályozásoknak való megfelelés; 

• szabályszerű, etikus, gazdaságos, hatékony és eredményes 
műveletek; 

• források védelme 

A belső kontroll rendszer minden eleme kapcsolódik egymáshoz, 
hatással vannak azok működésére. A belső kontrollrendszer 

segítséget nyújthat a kockázatok mérsékléséhez.



FELÁLLÍTANDÓ 
RENDSZEREK

2021. 11. 05.

Integrált kockázatkezelési rendszer és eljárásrend

Információs és kommunikációs rendszer

Teljesítménymérési rendszer

Nyomonkövetési rendszer

Integritást sértő események kezelésének rendszere

Belső kontroll rendszer



A BELSŐ KONTROLLRENDSZER ÖT ELEME

kontroll-
környezet

2021. 11. 05.



I. KONTROLLKÖRNYEZET

2021. 11. 05.

A kontrollkörnyezet az alapja a belső kontrollok összes többi elemének, amely biztosítja a fegyelmet és a rendet a szervezetben:

• célok, 

• stratégiák, 

• tervek, 

• belső szabályzatok, 

• ellenőrzési nyomvonal, 

• belső utasítások stb.

Ellenőrzési nyomvonalak:

Az azonosított folyamatoknak (nak) le kell fednie az alapító okiratban, és a szervezeti és működési szabályzatban, valamint az egyéb belső szabályzatokban 
meghatározott valamennyi tevékenységet folyamatszemléletben.

Követelmény, hogy a szervezeten belül zajló valamennyi folyamatba legyenek beépítve olyan kontrollok, ellenőrzési pontok, amelyek garantálják, hogy a 
folyamat egymásra épülő, és/vagy kiegészítő szakaszait az abban résztvevők az előírásoknak megfelelően végezzék. 

A folyamatleírások a különböző tevékenységekre vonatkozó belső szabályzatokra épülnek. 

• a szabályzat azt fogalmazza meg, hogy mit kell tenni, 

• a folyamatleírás azt tartalmazza, hogyan kell elvégezni az adott feladatot



I. KONTROLLKÖRNYEZET

2021. 11. 05.

A belső szabályzatok elkészítése során érvényesülni kell a fent felsorolt elvárásoknak.

A köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője felelős a kontrollkörnyezet kialakításáért az alábbiak szerint: 

világos szervezeti struktúra, átlátható 
folyamatok, a szervezeti célok és értékek 

meghatározottak, ismertek és 
elfogadottak; 

etikus működést és a jogszabályoknak 
való megfelelést célul kitűző szervezeti 

kultúra jön létre; 
átlátható humánerőforrás-kezelés; 

biztosítja a szervezeti célok és értékek 
irányába való elkötelezettség fejlesztését 

és elősegítését; 

a szervezeten belüli összeférhetetlenség 
megelőzése biztosított és ellenőrzött



I. KONTROLLKÖRNYEZET

2021. 11. 05.

Kontrollkörnyezet kialakításának legfontosabb elemei 

stratégiai tervek, célok (üzleti terv) 

· szakmai programok 

· társasági szerződés/alapszabály 

· szervezeti és működési szabályzat SZMSZ nem tartalmazza részletesen a feladatokat, eljárásokat)

· jogszabály által kötelezően előírt szabályzatok 

· egyéb belső szabályzatok · munkaköri leírások 

· szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje 

· integrált kockázatkezelési szabályzat 

· folyamatok azonosítása (ellenőrzési nyomvonalak)

· belső kontrollrendszer szabályzata (v. belső kontroll kézikönyv) 

· teljesítményértékelési rendszer (teljesítménykövetelmények, indikátorok) 

· etikai értékeket meghatározó szabályzat (Etikai Kódex) 

· továbbképzési tervek 

· egyéb, célokat tartalmazó dokumentumok (utasítások, eljárásrendek)



I. KONTROLLKÖRNYEZET

2021. 11. 05.

A kontrollkörnyezet hatékonysága függ:

• a célok megvalósíthatóságától (megvalósítás mérhetőségétől – indikátorok) 

• a vezetők kontrolltudatosságától (célzott ellenőrzések – nem formális) 

• a vezetői ellenőrzés módjától és következményétől (szankciók alkalmazása) 

• szervezeti struktúrától, gazdálkodási önállóságtól (sokrétű, finanszírozás összetétele) 

• a feladatok és felelősségek elhatárolásának pontosságától, egyértelmű szabályozásától (elszámoltathatóság, felelősség megállapításának biztosítása) 

• a megelőző, a feltáró, a helyreállító és ráirányító kontrolloktól (a folyamatokba beépülő kontrolltevékenységek) 

• a belső szabályzatok színvonalától, megismertetésétől (egyértelmű, részletes feladatleírás, felelősök kijelölése, adatszolgáltatás és beszámolás módjának, 
gyakoriságának meghatározása) 

• a munkaköri leírások egyértelmű, konkrét feladat- meghatározásaitól (összhang a szabályzatokkal, elszámoltathatóság biztosítása) 

• a teljesítménykövetelmények, elvárások meghatározásától (értékelhető mutatószámok, indikátorok meghatározása) 

• etikai értékek szabályozásától (elvárások egyértelmű megfogalmazása, ismerete) • az ellenőrzési nyomvonal színvonalától, használhatóságától (folyamatok 
teljes körű azonosítása) 



I. KONTROLLKÖRNYEZET
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Elszámoltathatóság: 

• a vezető vagy a munkatárs felelős a 
tevékenységéért, a rábízott eszközök és források 
felhasználásáért, az érintettek pedig jogosultak 
számon kérni azt, hogy a felhasználás valóban az 
ő érdekükben, és az elvártnak megfelelően 
történt-e. 

• pontos, egyértelmű célkitűzések meghatározása 

• világosan elkülönített felelősségi körök, 
hatáskörök elválasztása 

• mérhető teljesítményindikátorok és ösztönző 
rendszer kialakítása 

• erőforrások biztosítása a feladatok ellátásához 

• megbízható nyomon követési és beszámolási 
rendszer kialakítása 

• a teljesítmény folyamatos értékelése • a teljesítés 
elismerése, nem teljesítés esetén a megfelelő 
intézkedések, korrekciók megtétele 

Felelősség: 

a vezető vagy a munkatárs 
köteles egy meghatározott 

feladatot az előírt 
követelményeknek megfelelően 

ellátni. 

A vezetőnek az a felelőssége, 
hogy a rábízott eszközöket és 

forrásokat a kijelölt célnak 
megfelelően, és az előírt módon 
használja fel, aki pedig az adott 
célra az eszközöket, forrásokat 

rábízta, az jogosult a 
teljesítésről a vezetőt 

elszámoltatni. 

Átláthatóság: 

az egyik feltétele annak, hogy 
a felelősök tevékenységükért, 

döntéseikért 
elszámoltathatók és 

felelősségre vonhatók 
legyenek.

Biztosítani kell a 
tevékenységekről, 

folyamatokról, rendszeres, 
vagy időközönkénti

tájékoztatást, a fontos 
információk közzé- vagy 
hozzáférhetővé tételét.
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Ellenőrzési nyomvonal: =folyamatok azonosítása 

A belső kontroll rendszer mind az öt eleme jelen van az ellenőrzési nyomvonalban: 

1. Kontrollkörnyezetben – a folyamatok, tevékenységek során alkalmazandó külső-, belső szabályok, munkaköri leírások révén. 

2. Integrált kockázatkezelési rendszerben – az azonosított folyamatokkal kapcsolatosan azonosított kockázati tényezők által. 

3. Kontrolltevékenységeknél – a folyamatokba beépített kontrollokon, elvégzett ellenőrzési feladatokon, felelősökön keresztül. 

4. Információs és kommunikációs rendszerben – azonosított folyamatoknál más szervezetekkel, szervezeti egységekkel közös 
kontrollpontok, egyeztető kontrollok, illetve adatszolgáltatások és iratkezelés, adatkezelési tájékoztatás folyamata által. 

5. Nyomon követési (monitoring) rendszerben – a felülvizsgálati vezetői kontrollok, megfelelőségi vizsgálat, belső ellenőrzés, 
felügyelőbizottsági vagy tulajdonosi beszámoltatás, intézkedések végrehajtásának ellenőrzése.



Ellenőrzési nyomvonal
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I. KONTROLLKÖRNYEZET

Sorszám Folyamatok/
tevékenységek

Folyamatot 
előíró 
jogszabály, belső 
szabályzat

Input (bejövő 
adat, 
dokumentum)

Feladatot 
ellátó 
(munkakör, 
szervezeti 
egység) 

Output 
(kimenő/ 
keletkező 
adat, 
dokumentum)

Felelős Határidő Kockázati 
tényező

I. Főfolyamat

I./1. Részfolyamat

a)

b)

c)
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1

Az azonosított folyamatok 
elhelyezése ellenőrzési 
nyomvonalban:

Fontos a 
folyamatszemlélet.

(Ahol van 
minőségirányítási 
rendszer, az jó kiindulás 
lehet a folyamatok 
azonosításához.) 

2

• egy standardot
jelent, eljárások 
együttesét, 
amelyek alapján 
meghatározhatók a 
folyamatok 
felelősei 
(folyamatgazdák, 
feladatot 
végrehajtók, 
kontrolltevékenysé
get végzők); 

3

• segítségével 
könnyen és gyorsan 
azonosítható a 
hibás működés, és 
a hozzá tartozó 
felelős; 

• megmutatja, hogy 
a teljes folyamat 
minősége az egyes 
résztevékenységeké
rt felelős 
személyeken is 
múlik; 

4

• a szervezeti 
egységek 
kapcsolatában jobb 
együttműködés, 
kapcsolat várható (a 
közös 
kontrollpontok, 
információs szintek 
meghatározása 
miatt); 

5

• ellenőrzések, 
kontrollok 
együttesét 
jelenti, a 
működés 
jobbítását 
segíti; 

6

• azonosítható 
a szervezet 
összes 
folyamatában 
rejlő működési 
kockázat; 
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A célok meghatározásához szükséges dokumentumok:

• társasági szerződés/alapszabály, szervezeti és működési szabályzat 

• belső szabályzatok 

• üzleti terv 

• stratégiai ellenőrzési terv 

• integrált kockázatkezelési rendszer 

• projekthez kapcsolódó pályázati kiírás, támogatási szerződés 

• közbeszerzési terv • vagyongazdálkodási terv 

• egyéb 

A célokat meghatározó dokumentumok szükségessége:

• a folyamatok azonosításához 

• a kockázatértékelési kritériumrendszer mátrix meghatározásához
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Stratégiai célok:

• Jogszabályoknak való megfelelés

• Tulajdonosi érdekek, elvárások teljesítése

• Belső kontrollrendszer kialakítása és hatékony működtetése 

• Etikai értékek meghatározása, elvárások teljesítése

• Integritás erősítése

• Új adatvédelmi és adatbiztonsági követelményeknek való megfelelés (GDPR, Info tv.)

• Új integrált ügyviteli rendszer bevezetése, működtetése

• Működési kiadások racionalizálása

• Pályázati lehetőségek felkutatása, meglévő források nagyobb mértékű kihasználása

• Uniós projektek megvalósítása, pályázati források cél szerinti felhasználása

• Közbeszerzés átláthatóságának folyamatos biztosítása

• Korrupció megelőzése

• A rendelkezésre álló humán erőforrás optimális felhasználása.
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A szervezet épületének korszerűsítése. 

• Szolgáltató és ügyfélbarát közszolgáltatás megteremtése. 

• Szolgáltatások fejlesztése. 

• Információs szolgáltatás működtetésének kiterjesztése. 

• Integrált kockázatkezelési rendszer kialakítása, fejlesztése. 

• Az információs technológiák innovatív alkalmazása az értékmegőrzés és információközvetítés érdekében. 

• A szolgáltatások bővítése, minőségi színvonaluk emelése. 

• A magasan képzett munkaerő megtartása. 

• Belső szervezeti egységekkel összehangolt együttműködés a célok megvalósítása érdekében. 

• Partneri igényeknek való megfelelés. 

• Felelős vagyongazdálkodás. 

• A szervezeti struktúra hatékony működtetése, a szervezeti kultúra tudatos fejlesztése. • egyéb (szervezeti sajátosságoknak megfelelően)
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Cél: Belső kontrollrendszer öt elemének kialakítása és működtetése 

Célok teljesítése érdekében meghatározott feladatok: 

Szervezeti struktúra (szmsz módosítás, szervezeti ábra módosítás): 

• Új feladatkör (belső ellenőr, megfelelést támogató szervezet) 

• Szervezeti ábrán: függetlenül az első számú vezető irányítása alá tartoznak 

• Felügyelőbizottság feladatköre, felügyeleti hatáskör, döntési jogkor bővül 

Szabályozók, feladatok a cél elérése érdekében: 

• új szabályzatok (Integrált kockázatkezelési szabályzat, Integritást sértő események 
kezelésének eljárásrendje, Belső kontrollrendszer szabályzata, Belső ellenőrzési kézikönyv, 
egyéb) 

• meglévő szabályzatok, munkaköri leírások módosítása, kiegészítése az új feladatokkal, 
eljárásokkal, felelősökkel (kontrolltevékenységekkel, adatszolgáltatásokkal, beszámoltatás 
rendjével) 

• új nyilvántartások kialakítása (folyamatgazdák, kockázatok és kockázatok kezelésére 
hozott intézkedések nyilvántartása, belső ellenőrzések és ellenőrzési jelentésekben 
megfogalmazott javaslatokra hozott intézkedések nyilvántartása egyéb)
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Szabályzatokkal szemben támasztott követelmények:

• Jogszabályi előírásokkal nem lehetnek ellentétesek. 

• Érvényesülni kell a helyi sajátosságoknak, szakmai specialitásoknak. • Biztosítsa az átláthatóságot, az elszámoltathatóságot. 

• Támogassa a szervezeti integritást. 

• Egyértelműen tartalmazza a feladatokat, a felelősségi, hatásköri viszonyokat. 

• Rögzítse az adatszolgáltatási és beszámolási feladatokat, felelősöket, határidőket. 

• Határozza meg az alkalmazandó bizonylatokat (dokumentálás rendjét), kontrolltevékenységeket. 

• A feladat végrehajtásának módját, alkalmazott elektronikus/ügyviteli rendszert, hozzáférési jogosultságokat stb. (részletes
feladatleírások, eljárásrend). 
• Alkalmas legyen a szabályzat tárgyával kapcsolatos folyamatok, a feladatot végrehajtók, kontrolltevékenységet ellátók és az input/output 
dokumentumok, információk azonosítására. 
• A szabályzat megismertetése, megismerése. 
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I. KÖTELEZŐEN ELKÉSZÍTENDŐ II. EGYÉB SZABÁLYZATOK
1. ALAPÍTÓ OKIRAT 1. Szerződéskötés rendjéről szóló szabályzat
2. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2. Készletgazdálkodási szabályzat
3. Számviteli politika 3. Etikai kódex

4. a) az eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzata 4. Honlap szabályzat

5. b) az eszközök és a források értékelési szabályzata 5. Katasztrófavédelmi és polgárvédelmi szabályzat
6.

c) az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzat
6.

Kommunikációs szabályzat

7. d) a pénzkezelési szabályzat 7. Környezetvédelmi szabályzat
8. Számlarend 8. Szellemi tulajdon kezelési szabályzat
9. Számlatükör 9. Vagyonvédelmi és rendészeti szabályzat
10. Selejtezési szabályzat 10. Arculati kézikönyv

11. Bizonylati rend 11. Belső ellenőrzési kézikönyv
12.

Gazdálkodási szabályzat
12.

Belső kontroll folyamatok szabályzása

13. Készletgazdálkodási szabályzat 13. Integrált kockázatkezelési szabályzat
14. Beszerzési/ közbeszerzési szabályzat 14. Szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje
15.

Egységes iratkezelési szabályzat 

15.

Megfelelési feladatok ellátásának eljárás rendje

16. Bélyegző használati rend 16. Etikai kódex
17.

Pénzmosás elleni szabályzat

17.

Szerződéskötés rendjéről szóló szabályzat

18. Közzétételi szabályzat 18. Kommunikációs szabályzat
19. Adatvédelmi szabályzat (GDPR) 19. Etikai kódex

20. Informatikai biztonsági, üzemeltetési és hálózati szabályzat 20. Belső ellenőrzési kézikönyv
21. A minősített adatok védelméről szólószabályzat 21. Belső kontroll folyamatok szabályzása

22. Vagyon-nyilatkozat tételi szabályzat
23. Javadalmazási szabályzat
24. Esélyegyenlőségi terv

25. Reprezentációs szabályzat
26. Gépjárművek és taxik igénybevételéről és használatának rendjéről szóló szabályzata 
27. Ajándékok elfogadásának rendje
28. Kül- és belföldi kiküldetési szabályzat III. SZAKMAI SZABÁLYZATOK
29. Reprezentációs szabályzat
30. Tűzvédelmi szabályzat
31 Munkavédelmi szabályzat
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• Teljes körűen 
tartalmazzák-e a szervezet 

kompetenciájába utalt 
szabályozási feladatokat 

• Összhangban vannak-e a 
jogi szabályozással, 

kapcsolódó belső 
szabályzatokkal 

• A szabályzatok hatálya 
megfelelően van-e 

meghatározva, 
„kiterjesztés” más 

szervezetre lehetséges-e 

• Alkalmasak-e a szabályozó 
funkció betöltésére, 

támogatják-e a szervezeti 
integritást 

• A feladatok 
végrehajtásával kapcsolatos 
hatás- és felelősségi köröket 

számon kérhetően 
meghatározták-e 

• Egyértelműen 
beazonosíthatók-e a 

folyamatok 

• A végrehajtás nyomon 
követése, a felügyeleti 

funkciók és az ellenőrzési 
pontok kellően kiépítettek-e 
és működésük folyamatosan 

eredményes-e 

• Meghatározták-e a 
szabályzat 

aktualizálásának felelősét, 
rendjét 

• Megismertetésről 
gondoskodtak-e 

• Összhang biztosított-e: 
szabályzat-munkaköri 

leírás-ellenőrzési 
nyomvonal
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A munkaköri leírást ki kell 
egészíteni az érintett dolgozó belső 

kontrollrendszer működésével 
kapcsolatos feladatokkal: 

• Folyamathoz kapcsolódó 
feladatokkal 

• Kontrolltevékenységekkel 
(egyezetetések, felülvizsgálatok, 

jóváhagyás, engedélyezés) 

• Beszámolási, jelentési 
kötelezettségekkel (kockázatkezelési 

intézkedések végrehajtásáról, kialakított 
kontrolltevékenységek működéséről, 
integritást sértő eseményekről) Olyan 

részletezettséggel kell rögzíteni a 
feladatokat, hogy azok alapján biztosítva 

legyen az elszámoltathatóság, a 
felelősség megállapítása. Összhangban 

legyen a belső szabályzatban és a 
folyamatleírásban meghatározott 
feladatokkal, folyamatba épített 

kontrolltevékenységekkel. Egyértelműen 
meg kell határozni az egyes 

adatszolgáltatási és nyilvántartási 
feladatokat, azok határidejét vagy 

gyakoriságát. A dolgozó tisztába legyen 
azzal, hogy milyen következménye lehet 

a munkaköri leírás szerinti feladatok, 
kötelezettségek elmulasztásának, nem 
megfelelő végrehajtásának. Érdemes 

azokat a belső szabályzatokat nevesíteni, 
amelyek a munkavégzéséhez 

szükségesek, amelyek a feladatainak 
részletes eljárását tartalmazzák.
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Megfelelésért felelős munkaköri leírása - példa 

A példa a feladat és felelősség, beszámolási kötelezettséggel kapcsolatos iránymutatás (az egyéb tartalmi elemeket nem 
részletezi – személyes adatok, szakképzettség, kompetencia, munkaidő stb.) 

Feladatok: 

Megfelelésbeli hiányosságok feltárása: 

- a köztulajdonban álló gazdasági társaság belső szabályzatainak folyamatos felülvizsgálata, nyomon követése a 
jogszabályi megfelelés, összhang biztosítása érdekében; 

- a társaság tevékenységének, feladatellátásának értékelése a szervezeti céloknak, belső szabályoknak, 
jogszabályoknak, szakmai standardoknak való megfelelés szempontjából; 

- a jogszabályoknak való megfelelés és a szervezeti célok érvényesülése érdekében képzések szervezése, 

- koordinálja a kontrollkörnyezet kialakításával és az integrált kockázatkezeléssel kapcsolatos feladatokat; 

- fogadja a bejelentett integritást sértő eseményeket és kivizsgálja; 

- kivizsgálja a korrupciós és visszaélésgyanús kockázatokra vonatkozó bejelentéseket; -

- feltárt hiányosságokra hozott intézkedések nyilvántartása, folyamatos nyomon követése  

- Felelősség: 

- Javaslattétel az első számú vezetőnek a feltárt megfelelőségi hiányosságokkal kapcsolatosan. határidő/gyakoriság: 
észlelést követő …… napon belül 

- Képzések dokumentálása határidő/gyakoriság: képzéskor (jelenléti ív formájában) Javaslattétel a kockázatok 
kezelésére határidő/gyakoriság: bejelentés kivizsgálása esetén …..napon belül, szervezeti szintű kockázatelemzés 
esetén …..napon belül (szabályzat szerint) Integritást sértő esemény bejelentésének kivizsgálásának eredményéről 
tájékoztatni az első számú vezetőt, javaslattétel a felelősség megállapítására határidő/gyakoriság: kivizsgálást követő 
……napon belül (szabályzat szerint) 

- A munkája során tudomására jutott személyes adatokat, bizalmas információkat az adatvédelmi és adatbiztonsági 
szabályok szerint kezelni, tárolni, megakadályozva az illetéktelen hozzáférést. határitő/gyakoriság: folyamatos 
Beszámolási kötelezettség: jelentés készítés a munkája során tapasztaltakról évente ….. alkalommal (minimum egy 
alkalom) az első számú vezető és felügyelőbizottság részére határidő/gyakoriság: (amennyiben évente egyszer) 
tárgyévet követő év ………..-ig (célszerű a vezetői nyilatkozat megtétele előtti időpontot megadni) 

2021. 11. 05.
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Első számú vezető feladata 
olyan integrált 

kockázatkezelési rendszert 
működtetni:

• amelynek keretében 
azonosítja és elemzi a 

tevékenységben rejlő és a 
szervezeti célokkal 

összefüggő kockázatokat; 

• meghatározza az egyes 
kockázatokkal kapcsolatban 
szükséges intézkedéseket, az 

intézkedéssel érintett 
szervezeti egységek körét; 

• az intézkedések 
végrehajtásának folyamatos 
nyomon követési módját és 

eljárásrendjét. 

Kockázatkezelés folyamata: 

• kockázatok azonosítása • 
kockázatértékelési 

kritériumok, hatástényezők 
meghatározása 

• Kockázati tűréshatár 
meghatározása 

• kockázatok kiértékelése 

• kockázatok 
kezelhetőségének 

meghatározása (elfogadás, 
áthárítás, megszüntetés, 

kezelés) 

• kockázati szint 
meghatározása • kockázati 

térkép elkészítése 



2. INTEGRÁLT KOCKÁZATKEZELÉSI RENDSZER

Folyamatok azonosítása (belső szabályzatok, munkaköri leírások, adatvagyon leltár, ellenőrzési nyomvonal és meglévő kockázatelemzés alapján) 

Kockázati tényezők feltárása, kockázatok azonosítása (a folyamatok mentén, értékelve a kialakított kontrolltevékenységeket, belső szabályzatok
tartalmi megfelelőségének minősítése, külső és belső ellenőrzések megállapításainak és a megfelelésért felelős javaslatainak figyelembe vétele, 
környezeti hatások – jogszabály változás, szervezeti változás, lakossági és ügyfél elégedettség, egyéb – alapján) 

 az azonosított kockázatok kockázati tényezőinek összessége jellemzi a szervezet kockázatosságát

 a kockázati tényezők között fennállnak különböző összefüggések (kulcs kockázati tényezők és kevésbé jelentős kockázati tényezők) 

 szervezetre gyakorolt hatás befolyásolja a kockázat jelentőségét

• Kockázati leltár elkészítése (A kockázatok összegyűjtése, csoportosítása a teljes működési folyamatra vonatkozóan = segít tudatosítani a kockázat
kezelésének fontosságát, gyakorlati hasznát) 

• Azonosított folyamatszintű kockázatok szűrése (integrált kockázati leltárból kockázattípusok alapján le kell válogatni azokat az integritási
kockázatokat, amelyek közvetlenül befolyásolják a szervezeti integritást és korrupciós kockázatnak minősülnek)

Azonosított kockázatok elemzése (mi okozhatja, milyen kockázati tényezők idézik elő) 

• Kockázati tényezők a kockázatok kiváltó okai, olyan tényezők, amik kockázatokat generálnak. 

• Kockázat mindig egy esemény.
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KOCKÁZATI TÉNYEZŐK CSOPORTOSÍTÁSA

1. Működési környezetváltozás hatásai 

2. Szabályozási környezetváltozás hatásai

3. Belső változások (átszervezés) 
4. A folyamat komplexitása
5. Működési forrásváltozások hatásai
6. Bevétel szint/kiadási szintváltozás hatásai 

7.
A rendelkezésre álló erőforrások nem megfelelő 
szintű kihasználtsága

8. Külső/harmadik fél által gyakorolt befolyás, hatás 

9. Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő 

10. Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége 
11. Koordinációs, kommunikációs zavarok  
12. Az adatszolgáltatás minőségéből eredő kockázatok 
13. Létszám alakulása 
14. Munkatársak képzettsége és tapasztalata 

15. Infrastruktura működéséből eredő kockázatok
16. Informatikai környezet miatti kockázatok

17. Az gazdálkodó szervezet sajátosságaiból eredő kockázat 
18. Integritás és korrupció
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KOCKÁZATI 
TÉNYEZŐK (PÉLDÁK)

1. Szabályozás hiánya, vagy annak aktualizálása nem történt 
meg.

2. Hatáskör, jogkör képviselete nem megfelelő.

3. Vezetői ellenőrzés/belső kontrollok hiánya.

4. Információ hiánya a döntéshozatalhoz. 

5. Az előírt határidőket nem tartják be.

6. Nem a jogszabályoknak/szabályzatoknak megfelelő a 
dokumentálás, feladatellátás.

7. Adatszolgáltatásokat nem teljesítették.

8. Átláthatóság hiánya.

9. Feladatellátás és kontrolltevékenység nem válik külön, 
összeférhetetlenség.

10. Pénzügyi kontrollok nem, vagy nem megfelelően működnek.

11. Teljesítés igazolás formális.

12. stb.
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INTEGRITÁSI KOCKÁZATOK FELTÁRÁSA, 
KOCKÁZATOK AZONOSÍTÁSA

Korrupciós cselekményt kiváltó okok (kockázati tényezők)lehetnek:

•a folyamatok átláthatatlansága

•tisztázatlan felelősségi viszonyok

•túlzott bürokrácia, túlszabályozás

•hiányos, nem megfelelő szabályozó rendszer (nem minden folyamat kerül szabályozásra)

•kockázatok feltárásának hiánya, kockázatelemzés elmaradása

•integritást sértő eseményt nem vizsgálják ki, vagy nincs következménye

•összeférhetetlenséget nem vizsgálják, figyelmen kívül hagyják

•Bejelentővédelme nem biztosított 
(integritástsértőeseménynél=elmaradhatnakabejelentések=feltáratlanulmaradnakaszabálytalansá
gok)

•Integritást sértőesemény kezelése elmarad (ha konkrét ügyben nem vizsgálják ki és nem 
intézkednek=hiteltelennéválikazelvárás)

Minden korrupciós kockázat egyben integritás kockázat is.
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KOCKÁZATI SZINTEK

▪A folyamatszintű kockázatok elemzése: alapján azokat a folyamatokat 
ahol a kockázati szint magas, illetve a kezelhetőség túlmutat a 
folyamatgazda általi kockázatkezelésen elemezni és értékelni kell szervezeti 
szinten a szervezeti szintű kockázati tűréshatár meghatározásával.

▪Szervezeti szintű kockázati tűréshatár: az egész szervezetre vonatkozó 
összes kockázat mértékét figyelembevéve kerül kialakításra. A vezetés 
megítéli a kockázatoknak való kitettség elfogadható mértékét, és egy 
általános tolerancia szintet határoz meg a szervezet számára (a szervezet 
egészének működése során felmerülő kockázatokra vonatkozó kockázati 
tűréshatárt jelenti).

▪A  kockázatkezelés feltétele, hogy ismertek legyenek azok a szervezeti 
célok és tevékenységek(folyamatok), amelyekre vonatkozóan a releváns 
kockázatokat meg lehet állapítani, mérni és a válaszlépéseket 
meghatározni.
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KOCKÁZATOK MEGHATÁROZÁSA, 
KOCKÁZAT TÍPUSOK

A kockázatok meghatározása:

1. az esemény kiváltó oka; 

2. az esemény hatása;

3. •szervezeti célra gyakorolt hatása.

Kockázatitípusok:

•stratégiaikockázatok

•működésikockázatok

•humánerőforrás kockázatok

•pénzügyi kockázatok 

•megfelelőségi kockázatok

•integritási kockázatok

korrupcióskockázatok

•biztonságikockázatok

•informatikaikockázatok

•reputációs kockázatok: olyan pénzügyi kockázat, ami a kedvezőtlen fogyasztói, partneri, befektetői vagy hatósági 
véleményből fakad. Ha valaki azt mondja, hogy nem tesz jót a reputációjának, sérti a tekintélyét, rosszat tesz a 
hírnevének az adott dolog.

•külső kockázatok

•egyéb kockázatok.
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A KOCKÁZATOK ELEMZÉSE ÉS ÉRTÉKELÉSE

A kockázat elemzés lépései: 

1. Főfolyamatok azonosítása (ellenőrzési nyomvonalban) 

2. Alfolyamatok azonosítása (ellenőrzési nyomvonalban) 

3. Kockázat értékelési kritérium mátrix meghatározása: kritérium 
rendszer meghatározása (kockázat értékelés alapja

4. Bekövetkezés valószínűségének minősítési feltételei 

5. Szervezetre gyakorolt hatás minősítésének feltételei
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KOCKÁZATÉRTÉKELÉSI 
KRITÉRIUM MÁTRIX
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A BELSŐ KONTROLLRENDSZER ÉS AZ INTEGRITÁST 
SÉRTŐ ESEMÉNY ÖSSZEFÜGGÉSE 

A belső kontrollrendszer nem megfelelő kialakítása és működtetése = integritást sértő esemény.

Az integritás szó a latin integere szóból ered, amely 

érintetlenséget,

fedhetetlenséget, 

romlatlanságot jelent. 

A szervezeti integritást sértő esemény minden olyan esemény, amely a szervezetre vonatkozó szabályoktól, 
szervezeti célkitűzésektől, etikai értékektől és elvektől eltér. 

Az integritás fogalmát értelmezhetjük személyek, szervezetek és rendszerek szintjén. 

A szervezeti integritást sértő esemény alapesetei:

a) a szándékosan okozott (félrevezetés, megvesztegetés, szándékosan okozott szabálytalan kifizetés, stb.), 

b) a nem szándékosan okozott (figyelmetlenségből, hanyag magatartásból, helytelenül vezetett nyilvántartásból, 
késedelemből származó tevékenység)
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INTEGRITÁS, INTEGRITÁS IRÁNYÍTÁSI RENDSZER

Integritás: szabályszerű, a szervezet vezetője és a tulajdonos által meghatározott célkitűzéseknek, értékeknek és 
elveknek megfelelő működés,magatartás mód (az integritás fogalom egyaránt értelmezhető személyek és 
szervezetek vonatkozásában) 

•Integritás irányítási rendszer: eszközök, folyamatok és struktúrák,  amelyeket az integritási rendszer kiépítése 
érdekében a szervezet alkalmaz (feladatok-felelősségi körök és hatáskörök meghatározás)

• Integritás tanácsadó = megfelelésért felelős személy

- ellátja az integritás tanácsadó feladatait a gazdálkodó szervezetnél 

- a szervezet vezetőjének közvetlen irányítása alatt áll. 

Feladata: az integritási és korrupciós kockázatok kezelésének támogatása, integritás irányítási rendszer és a 
belsőkontroll rendszer egyes elemeinek működtetésének koordinálása 

Az integritás alapon működtetett szervezet rendeltetésének, céljainak megfelelően,tisztességesen és etikusan 
látja el feladatait, biztosítva az átláthatóságot, elszámoltathatóságot. 

Az integritás a korrupció megelőzés egyik eszköze.
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A SZERVEZETI INTEGRITÁST SÉRTŐ 
ESEMÉNYEK TÍPUSAI ÉS FAJTÁI

TÍPUSAI:

a) Szabálytalanság: valamely létező szabálytól 
(jogszabály, szabályzat, utasítás, munkakörileírás stb.) 
való eltérést jelent, amely a gazdasági társaság 
működési rendjében, a

b) Gazdálkodás bármely gazdasági eseményében,a
feladatellátásbármelytevékenységébenazegyesművele
tekbenfordulhatelő.

c) Egyéb szervezeti integritást sértő esemény: amelyek 
a célok teljesítését, elérését akadályozzák, eltérnek a 
vezetés, tulajdonos által megfogalmazott elvektől.

FAJTÁI:

a)egyedi,

b)ismétlődő,

c)rendszerszintű.
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INTEGRITÁST SÉRTŐ SZEMÉLYEK, ESEMÉNYEK

Integritást sértő dolgozó: aki szándékosan, közvetlenül vagy közvetítő útján bármilyen 
előnyt kér, vagy az előnyt elfogadja, akár a maga, akár egy harmadik személy javára, vagy 
ilyen előny ígéretét elfogadja azért, hogy cselekedjen vagy tartózkodjon a kötelessége 
szerinti, vagy a működéssel kapcsolatos cselekvéstől. 

Integritást sértő szervezet (gazdasági társaság): ha nem a rendeltetésének megfelelően 
működtetik (nem biztosítják az átláthatóságot, elszámoltathatóságot, nem határozták meg 
a stratégiai, közérdekű célokat, etikai értékeket és magatartási szabályokat, nem tartják be 
az összeférhetetlenségi szabályokat, stb).

Nem integritást sértő események: a munkafolyamatokban elkövetett és a belső kontroll 
rendszer keretében feltárt olyan hiba, mulasztás, amely egyértelműen nem jár sem 
gazdasági kihatással, sem reputációs kockázattal, továbbá az adott folyamat célját, a 
végrehajtás határidejét nem veszélyezteti és a munkafolyamatokba építetten, a folyamat 
felelőse(folyamatgazda) által javítható.
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III. BELSŐ KONTROLLRENDSZER HARMADIK 
ELEME: KONTROLLTEVÉKENYSÉGEK

Kontrollok: azok az intézkedések, amelyeket a célkitűzések elérése érdekében kell kialakítani és 
működtetni. 

Első számú vezető feladata: olyan kontroll tevékenységek kialakítása, amelyek biztosítják a kockázatok 
azonosítását és kezelését, hozzájárulnak a szervezet céljainak eléréséhez, valamint erősítik a 
köztulajdonban álló gazdasági társaság integritását. 

A kontrolltevékenységek: keretében ki kell építeni azokat a  kontrollpontokat, amelyek szükségesek a 
korrupció, a csalások vagy más integritást sértő események bekövetkezésének megakadályozásában. 

A kockázatok kezelésének egyik legfontosabb eszköze (a kontroll tevékenység a kockázat 
bekövetkezésének elkerülését, mérséklését célozza).

Hatékony kontrolltevékenység meghatározásának feltétele:

-világos szervezeti célok ismerete

-folyamatok és kockázatok azonosítása

-egyértelmű kritériumok-már meglévő kontrollok működésének folyamatos nyomon követése
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FELADATOK ÉS 
FELELŐSÖK 

2021. 11. 05.

1. Folyamatgazdák:

•A hozzájuk tartozó folyamat és folyamatba épített kontrollok adminisztratív felügyelete.

•A kontrollok eredményének felhasználásával folyamatosan jelezniük kell, ha a folyamatok 
várhatóan nem a vezetés által kitűzött céloknak megfelelő eredménnyel végződnek.

Leggyakrabban alkalmazott eszközök:

•beszámoltatás

•helyszíni és teljesítményellenőrzés •kontrolling

•a nyomon követés

•az ellenőrzési pontok előírásszerű működésének felülvizsgálata

•a hibák, hiányosságok feltárása esetén a kompetenciájukba tartozó esetekben meghozzák a 
szükséges intézkedéseket



FELADATOK ÉS 
FELELŐSÖK 
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1. Munkatársak/folyamatban résztvevők:

•a folyamat leírásban rögzített módon végezzék munkájukat, •folyamatosan végezzenek 
önellenőrzést,

•jelezzék a vezetőiknek, a folyamatgazdáknak, ha az elvárt célok teljesítésének valamely feltétele 
hiányzik, vagy egy tényező akadályt jelent 

2.  Belsőellenőr

•Bizonyosságot adó tevékenysége keretében értékeli a szervezet kontrolltevékenységeit és javaslatot 
tesz azok fejlesztésére. 

•A belső ellenőrzés folyamatgazdájaként kialakítja a belső ellenőrzési folyamat sikerességét biztosító 
kontrollokat, beleértve a nemzetközi standardok által előírt minőségbiztosítási követelményekre.

3. Megfelelésért felelős

•a belső szabályzatok jogszabállyal való összhangjának kontrollj,

•intézkedések és eljárások érvényesülésének folyamatos nyomonkövetése 

•a célok teljesülésének nyomon követése

•a célok érvényesülését elősegítő szervezeti szemlélet kialakításának támogatása,fejlesztése



A KONTROLLOKKAL 
SZEMBENI KÖVETELMÉNYEK
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I. Általános követelmény: azok legyenek

a célokhoz illeszkedőek

egyszerűek,

érthetőek és könnyen végrehajthatóak;

költség hatékonyan működtethetőek;

erősek, de ne korlátozzák a tevékenységet.

II. A kontrollokat úgy kell kialakítani, működtetni, hogy 
alkalmasak legyenek választ adnia a vezetésnek:

a működés szabályosságára,

a nyilvántartások, analitikák megfelelősségére

az eszközök, készletek létezésére,

a tranzakciók, elszámolások valóságos megtörténtére,

az eszközök értékelési módjára,

a mérési kritériumokra,

a tulajdon viszonyokra,

A humánerőforrás minőségére.



IV. BELSŐ KONTROLLRENDSZER NEGYEDIK ELEME: 
INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZER

A szervezet információs és kommunikációs rendszerének biztosítania kell:

•a munkavégzéshez, a döntések meghozatalához megfelelő, releváns, időszerű, aktuális, pontos és 
hozzáférhető információ rendelkezésre állását;

•beszámoltatási rendszer kialakítását;

•belső információáramlást és a kommunikációs csatornák  kiépítését;

•iratkezelés, iktatás dokumentumok teljeskörű nyilvántartása és tárolása, nyomon követése a fellelhetőség és 
visszakereshetőség biztosítása érdekében;

•a szervezet iintegritást sértő események/kockázatok jelentését;

•a külső kommunikációt, amely magába foglalja az ügyfelekkel/üzletipartnerekkel, tulajdonossal, médiával, 
társszervekkel és érdekérvényesítőkkel való kommunikációját;
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A szervezetnél az információs és kommunikációs rendszerének hatékony működtetését is 
biztosítani kell:

1. belső szabályzatokon,vezetői utasításokon keresztül

2. közzététellel

3. közérdekű adatok megismerésének biztosításával

4. adatszolgáltatásokkal

5. tájékoztatásokkal

6. külső partnerekkel kapcsolattartás

7. jelentések

8. bejelentőrendszer

9. vezetői információs rendszer



V. BELSŐ KONTROLLRENDSZER ÖTÖDIK 
ELEME: NYOMON KÖVETÉSI RENDSZER

A monitoring rendszerrel szembeni általános követelmények:

• a belső kontrollok működéséről megfelelő, intézkedésekre alkalmas, 
folyamatos információkat biztosítson,

•a különböző tevékenységi körök kapcsolódási pontjain előírtak 
betartását kísérje figyelemmel,

•a  tevékenységekben meglévő kockázatok jelentkezésének észlelésére, 
és mérséklésükre,megszüntetésükre vonatkozó javaslatokat tegyen,

•a belsőellenőrzés ellenőrzési javaslatainak hasznosításának teljesülését 
értékelje.

A nyomon követési rendszer két fontos szereplője:

-belső ellenőr

-megfelelésért felelős
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A belső kontroll monitoringjának ki kell terjednie azokra az elvekre és eljárásrendekre, amelyek az ellenőrzések és a megfelelésért felelős 
megállapításai és ajánlásai haladéktalan megoldásának biztosítását szolgálják.

A szervezet vezetője köteles:

• haladéktalanul kiértékelni az ellenőrzésekből és a megfelelésért felelős vizsgálataiból származó megállapításokat, beleértve a szervezet 
tevékenységeit értékelő ellenőrök, vagy  mások által jelentett hiányosságokat és ajánlásokat;

•meghatározni a megfelelő intézkedéseket az ellenőrzésből vagy más vizsgálatokból eredő megállapítások és ajánlásokra adandó válasz 
(probléma megoldás) tekintetében; és

•meghatározott időkereteken belül teljes tájékoztatást adni mind azokról a műveltekről, intézkedésekről, amelyek kijavítják, megoldják a 
tudomására hozott ügyeket a felügyelőbizottságnak.

Szervezeti struktúrát és működést érintő intézkedések

Közvetett intézkedések:

- személyzeti politika (utánpótlás kiválasztás,munkaköri leírásban az integritás követelmény meghatározása, minősítések, teljesítmény 
értékelések)

-beszerzés, közbeszerzés szabályozása (átláthatóság, kockázat elemzésen alapuló rendszeres ellenőrzés, kapcsolat tartás szabályai)

-Vagyongazdálkodás (vagyonkezelés, értékesítés, bérbeadás felülvizsgálata)

-pénzkezelés szabályozása és ellenőrzése (kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés igazolás, érvényesítés, utalványozás–
összeférhetetlenség kizárása, költségelszámolás kontrollja)

-adatvédelmi és információbiztonsági intézkedések

-informatikai biztonság szabályozása, folyamatos kontrollja



FELHASZNÁLT 
FORRÁSOK

1. •Alaptörvény

2. •Aköztulajdonban állógazdasági társaságok takarékosabb 
működéséről  szóló 2009.éviCXXII.törvény(Takarékostv.)

3. •339/2019.(XII.23.)Korm.rendelet a köztulajdonban álló gazdasági 
társaságok belső kontrollrendszeréről

4. •370/2011.(XII.31)Korm.rendelet a költségvetési szervek belső 
kontrollrendszeréről és belsőellenőrzéséről

5. •22/2019.(XII.23.)Pm rendelet a költségvetési szervnél és 
köztulajdonban álló gazdasági társaságnál belsőellenőrzési 
tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai 
továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és 
gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú kötelező 
továbbképzéséről

6. •Belsőellenőrzés szakmai gyakorlatának nemzetközi normái

7. •Államháztartási belső kontroll standardok és gyakorlati Útmutató

8. •INTOSAIGOV9100–Irányelvek a belső kontroll standardokhoz a 
közszférában

9. IRÁNYELV a köztulajdonban álló gazdasági társaságok részére a 
belső kontrollrendszer kialakításához és működtetéséhez
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KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!
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