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Bevezetés

L. Jelen szabályzat célja az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő [a továbbiakban: a

Támogatáskezelő) integrált kockázatkezelési rendszerének kialakítása és az integrált

kockázatkezelési eljárásának szabá|yozása, amely a működési és korrupciós kockázatitényezők
meghatározását és felmérését, azok értékelését, elemzését, a kockázati tűréshatárt meghaladó

kockázatokra adott intézkedési terv elkészítését, az abban foglaltak nyomonkövetését és a

kockázatok felülvizsgálatát foglalja magában'

2' Az|ntegrált Kockázatkezelés a belső kontrollrendszer részeként a kockázatok kezelésére és a

tárgyilagos bizonyossá B megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, amely azt a célrt

szolgálja, hogy a Támogatáskezelő megvalósítsa célkitűzéseinek és értékeinek
figyelembevételével a következő fő célokat:

a) a működése és gazdálkodása során a tevékenységeket szabá|yszerűen, gazdaságosan,

hatékonyan, eredményesen hajtsa végre;

b) teljesítse az e|számo|ási kötelezettségeket és

c) megvédje a szervezet erőforrásait a veszteségektőI, károltól és a nem rendeltetésszerű
használattól.

3. A Támogatáskezelő belső kontrollrendszerének működéséért afőigazgatő, valamint az önál.|ő

szervezeti egységek vezetői [a továbbiakban: szakmai irányítók) a felelősek, akik kötelesek - a

szervezet minden szintjén érvényesülő - megfelelő

a) kontrollkörnyezetet,
b) integrált kockázatkezelési rendszert, különös tekintettel a korrupciós kockázatok

kezelésére,

c) kontrolltevékenységeket

d) információs és kommunikációs rendszert, és

e) nyomon követési fmonitoring) rendszert fmelynek része a független belső ellenőrzés)

kialakítani, működtetni és azok megfelelő működését folyamatosan nyomon követni, vizsgálni.

Aszabá|yzat hatálya

4. A szabá|yzat szemé|yi hatálya kiterjed a Támogatáskezelő valamennyi foglalkoztatottjára.

5' A szabá|yzat tárgyi hatálya kiterjed a Támogatáskezelő valamennyi tevékenységére,

folyamataira és aZ azokkal összefüggő kockázatok kezelésére, beleértve a korrupciós
kockázatok kezelését is.
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A kockázatkezelés és értékelés szabályai

6. Ielen fejezet meghatározza az integrált kockázatkezelési rendszer működtetésének és annak
során ebégzendő tevékenységeknek a szabályait, figyelembe véve a költségvetési szervek belső
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzésérő|szőlő37O/201'1'. (xII. 31') Korm' rendelet előírásai!
valamint az integritási és korrupciós kockázatok kezelésével kapcsolatban az államigazgatási
szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló
50/2013. [II. 25.) Korm. rendelet előírásait'

A kockázat fogalma, a kockázatkezelési rendszer miÍködtetésének célia

7 ' ASzabályzatban szereplő fontosabb fogalmak meghatározása:

a) Integrá|t kockázatkezelési intézkedési terv: az Integrált kockázati leltár alapján, a
szervezeti kockázati tűréshatárt meghaladó kockázatokra adott intézkedések, a
végrehajtásukért felelős foglalkoztatottak és a tárgyévre vonatkoző vállalt határidők
felsorolása. Az intézkedési terv részétképezi az Integrált kockázatkezelési leltárban lévő
korrupciós kockázatokra adott intézkedések felsorolása is.

b) Integrált kockázatkezelési rendszer: olyan folyamatalapú kockázatkezelési rendszer,
amely a szervezet minden tevékenységére kiterjed, egységes módszertan és eljárások
alkalmazásával, a sZervezet célkitűzéseinek és értékeinek figyelembevételével biztosítja
a szervezet kockázatainak teljes körű azonosítását, azok meghatározott kritériumok
szerinti értékelését, valamint a kockázatok kezelésére vonatkoző intézkedési terv
elkészítését és az abban foglaltak nyomon követését'

c) Integrált kockázati leltár: a szervezet kockázatainak és kapcsolódó adatainak
nyilvántartása, amelyben az adott kockázat bekövetkezési valószínűsége és a várható
hatás alapján kerülnek rangsorolásra az egyes kockázatok. AZ integrált kockázati leltár
részét képezik a korrupciós kockázatok is.

d) Integritás: az államigazgatási szerv szabá|yszetű, a hivatali szervezet vezetője és az
irányító szerv által meghatározott célkitűzéseknelg értékeknek és elveknek megfelelő
működése'

e) Integritási kockázat: olyan integritást sértő eseményhez kapcsolód őkockázat,amely a
személyek, a szervezet és a köztük |évő kapcsolatrendszerek vonatkozásában
érvényesül, az értékek és normák megsértéséhez kötődik. Az integritás sérülésének
lehetősége.

0 Intézkedés: A kockázatokra adott válaszreakció[ a kockázatkezelési stratégiák a
költségvetési évre szóló célkitűzések [például: jogszabályi kötelezettsége( munkaterv,
lebonyolítási, kezelői megállapodások) végrehajtását megakadályozó tényezők
kiküszöbölésére. A kockázatok azonosítását és értékelését követően a kockázatok
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kiküszöbölésére vonatkoző válaszreakciók meghatározása szükséges. A válaszreakciók
célja, hogy csökkentsék, illetve megszüntessék a kockázatokat, vagy éppen kihasználják
a kínálkozó lehetőségeket'

g) Kockázat: minden olyan esemény, tevékenység bekövetkezésének vaw a szükséges

intézkedések tevékenységek elmaradásának, elmulasztásának, továbbá ezek

következményeinek valószínűsége, amelyek a Támogatáskezelő működésére, valamint

feladatainah céljainak elérésére lényegi, kedvezőtlen befolyással bírhatnak. A kockázat

államháztartási értelemben a költségvetési szerv gazdálkodása tekintetében mindazon

elemek és események bekövetkeztének valószínűsége, amelyek hátrányosan érintik a
szerv működését.

h) Kockázati katalógus: olyan lehetséges kockázati események felsorolása, amely célja,

hogy segítse a kockázatok feltérképezését a szervezet célkitűzéseire vonatkozőan (1''

számú függelék).

i) Kockázati tűréshatárl Azt a tűréshatárt jelenti, amely alatt elfogadható a kockázati

szint, illetve amely felett mindenképpen vá|aszíntézkedést kell tenniük a szakmai

irányítóknak a felmerülő kockázat minimalizá|ása érdekében' Ez a határérték

meghatározza,hogy maximálisan mekkora mértékű kockázatot lehet vállalni az egyes

tevékenységek kapcsán' A kialakított tűréshatár az adott körülményektől függően

változtatható. A tűréshatárok megállapításához afőigazgatő jóváhagyása szükséges.

j) Korrupció: a Büntető Törvénykönyvrő| szőlő z01z' évi C' törvény XXVII. Fejezetén

belüli tényálláso( és ezen belül a kötelezettség vagy joggyakorlás elmulasztásának,
hivatali helyzettel való visszaélésnek a hatáskör túllépésének ígérete, megtörténte vagy

erre vonatkoző fe|hívás megfogalmazása jogtalan előny ellenében, va1y azon jelenség,

amely során valaki arábízotthatalommal magán- Vagy csoporteIőny érdekében visszaél.

k) Korrupciós kockázat: az adott szerVeZetnek külső egyénekkel Vagy szervezetekkel való

együttműködése reményében és az ezeken túlmutató minden olyan társadalmi

interakció során felmerülő valós, vagy vélt lehetőségek, amelyek az együttműködő fél

számára jogosulatlan előnyöket jelenthetneh az adott intézmény - Vagy tágabb

értelemben aközszféra - számára pedig valamilyen kárt okozhatnak.

l) Lehetőség: olyan kockázatoh amelyek megvalósulása pozitívan hat a

Támogatáskezelőre.

m) Működési kockázat: az emberek, rendszerek, folyamatok nem megfelelő, esetleg hibás

működéséből, vagykülső eseményekből (beleértve a szabályoző környezetváltozását is)

fakadó Veszteségek kockázata'

B. Az egyes tevékenységekhez tartoző kockázatok azonosításánál különösen a következő fő

kockázati csoportokra szükséges tekintettel lenni :
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a) külső kockázatok [példáulrpá|yázati támogatás esetén a potenciális kedvezményezettek
nem megfelelő tájékozottsága és abból adódóan a vártnál alacsonyabb számú pá|yázat
benyújtása),

b) pénzügyi kockázatok [például a szükséges fedezet hiánya, utólagos elvonása, más célra
történő átcsoportosítása),

cJ tevékenységi kockázatok (például nem megfelelően előkészített pá|yázat, a célokat
elérni nem képes pá|yázatokkiírása, vaw apályázatikiírásokidőbeli csúszása),

d) emberi erőforrás kockázatok [például létszámhiány, emberi erőforrás nem hatékony
elosztása),

e) stratégiaikockázatok,
0 működési kockázatoh
g) megfelelőségikockázatok,
h) integritás kockázatok,
i) biztonságikockázatok,
j) informatikaikockázatok,
k) korrupciós kockázatok.

9. A kockázati csoportokat példaként a Kockázati katalógus [1. számú fiiggelék) tartalmazza'

10. A folyamatalapú integrált kockázatkezelési rendszer működtetésének célja a kockázati
tényezők hatásának mérséklése, vagy azok elkerülése, valamint a szervezet számára hasznos
tudástár biztosítása'

L7' Az integrált kockázatkezelési rendszer a működésében és gazdálkodásában rej|ő - így
különösen a Támogatáskeze|ő, mint központi költségvetési szerv tevékenysége, a
támogatáskezelés valamennyi folyamata, közbeszerzési és egyéb beszerzési,
kötelezettségvállalási, pénzügyi, számviteli folyamatai, illetve az elszámolási, beszámolási és
zárszámadási tevékenysége során előforduló - szervezeti célokat akadályoző kockázatokra és
korrupciós kockázatokra egyaránt kiterjed.

A folyamatalapú integrált kockázatkezelési rendszer szereplői és feladataik

72' A főigazgatő felelős a belső kontrollrendszer keretében _ a szervezet minden szintjén
érvényesülő - megfelelő kontrollkörnyezet, integrált kockázatkezelési rendszer,
kontrolltevékenységek, információs és kommunikációs rendszer, és nyomon követési rendszer
(monitoring) kialakításáért, működtetésért és fejlesztéséért.

73' Az integritás tanácsadó a főigazgatő megbízása alapján felelős a szervezeten belül az
integrált kockázatkezelés kialakításáért és fejlesztéséért, amellyel biztosítja a Támogatáskezelő
stratégiai célkitűzéseinek teljesülését, közvetve elősegíti a felelős feladatvégrehajtást,
gondoskodást a gazdaságos, hatékony és eredményes folyamatok kialakításáról, valamint
leírásáról, ábrázo|ásáról és a kapcsolódó ellenőrzési nyomvonalak meglétéről.
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14' Az integritás tanácsadó minden év szeptember 30. napiáig - a belső ellenőrzési

kockázatfelmérést megelőzően - a Támogatáskezelő kockázatmenedzsment tevékenységéről

tájékoztatő jelentést terjeszt elő a kockázatkezelési bizottság részére'

15' Az integritás tanácsadó ellátja továbbá az integrált kockázatkezelés koordinációját, mely

kiterjed az integritási és korrupciós kockázatok felmérésére és kiküszöbölésükre tett

intézkedések végrehajtásának koordinációjára, ezze| is támogatva az integritás tanácsadó

munkáját'

16. Integritás tanácsadó felelősségi körébe tartozik az integrált kockázatkezelés során felmért

integritási és korrupciós kockázatok kezelésére intézkedési terv kidolgozása minden év
november 3O_ig, végrehajtásuk ellenőrzése, valamint az intézkedési terv végrehajtásróI és

annak eredményeiről integritás jelentés készítése aközigazgatás-fejlesztésért felelős miniszter
és a rendészetért felelős miniszter számára atárgyévet követő február 15-ig.

17. A szakmai irányítók felelősségi körébe tartozik:

a) a szervezeti célok teljesülését akadályoző működési és korrupciós kockázatitényezők,
elemek azonosítása,

b) aZ egyes kockázati események elemzése,

c) a kockázati esemény bekövetkezési valószínűségének becslése,

d) a kockázati hatás meghatározása,
e) a kockázati tűréshatárt meghaladó kockázatokra ellenintézkedések meghatározása és

ezá|ta| a kockázat kockázati tűréshatár alá csökkentése,

0 a kockázat kezelése'

18. A szakmai iránltó felelősségébe tartozik, hogy a folyamatleírások és ellenőrzési
nyomvonalak naprakészek és pontosak legyenek, illetve a folyamatot megfelelően ismerje

ahhoz, hogy azonosítani tudja a bennük rejlő kockázatokat, és szükség esetén a kockázatok
kezelésére javaslatot tegyen. A folyamatgazdáknak mindenképpen támaszkodniuk kell a

folyamatban részt vevő munkatársak tapasztalataira. Felelősen jelezniük kell a változások miatt
szükséges aktuális feladatokat és azok lehetőség szerinti megoldásának feltételeit és módjait' A
szakmai irányítók szervezeti e gységeiken b elül folyam atgazdát j elölnek ki.

Kockázatkezelési Bizottság működésére vonatko ző szabá|y ok

19. A Kockázatkeze|ési Bizottság biztosítja, hogy a kockázatkezelés a Támogatáskezelő teljes
spektrumában megvalósulhasson biztosítva az integrált kockázatkezelés hatékony és

eredményes működését.

20. A Kockázatkezelési Bizottság tagjai az alábbi személyek:
a) afőigazgatő,
b) a stratégiai és humánpolitikai igazgatő,
c) gazdasági igazgatő,
d) a belső ellenőrzés vezetője,
e) az integritás tanácsadó,
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0 az adatvédelmi tisztviselő,
g) az információbiztonsági felelős,
h) a f őigazgatő által m egha tár ozott személy[ek)

21'' A Kockázatkezelési Bizottság feladata:

a) az elfogadott integrált kockázati leltár alapján a kockázati tűréshatár meghatár ozása,
b) az integrált kockázati leltár, beleértve a korrupciós kockázatokat is, az Integrált

kockázatkezelési intézkedési terv, valamint az Integrált kockázatkezelési intézkedési
terv részeként a korrupciós kockázatokra adott intézkedések jóváhagyása,

c) az integritás tanácsadó által a korrupciós kockázatokkal kapcsolatos intézkedések és
annak végrahajtásáról készített Integritási jelentés jóváhagyása,

d) az integritás tanácsadó előterjesztéseinek, jelentéseinek, intézkedési terveinek
elfogadása, tudomásul véteIe,

e) az integrált kockázatkezelési rendszer működésének fejlesztésével kapcsolatos
javaslatok megvitatása, elfogadása.

22' A Kockázatkezelési Bizottság működése :

a) Elnöke: a főigazgatő,
b) Levezető elnök: az integritás tanácsadó,
c) | e gy zőkönyv készítő : f őigazgatői kab i n et i gaz gatás i r e fe re ns e,

d) Ülések rendszeressége: negyedévente, azaz minden negyedévet követő hónap 10
napjáig.

A kockázatkezelési folyamat általános szabályai

23' Az integrált kockázatkezelés folyamatmodelljét és részletes folyamatleírását a 4' számű
függelék tarta|mazza'

24. A kockázatok felülvizsgálatát, elemzését, és a tűréshatár feletti kockázatokra adott
intézkedések meghatározását a szakmai irányítók az integritás tanácsadó koordinálása és
támogatása m ellett a főigazgatő irányításával végzik.

25' A kockázatok felmérésének kezdete az adott év augusztus 1-ie.

26' Az integrált kockázati leltár kezeléséről és folyamatos vezetésérő|afőigazgató megbízásából
az integritás tanácsadó gondoskodik.

27 ' Akockázatok felülvizsgálatának célja annak nyomonkövetése, hogy a szervezeti egységek és
a Támogatáskezelő kockázatprofilja megváltozott-e, továbbá bizonyosságszerzés azza|
kapcsolatban, hogy a kockázatkezelés hatékony, vagy további intézkedések szükségesek-e.

28'E cé| elérése érdekében a szakmai irányítóknah valamint az integritás tanácsadónak:
a) folyamatosan nyomon kell követniük a folyamatokat, frissíteni a

megállapításokat, illetve ellenőrizni a megtett intézkedések hatásait a
ko ckázatok folyamatos v á|tozásáv a|;
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b) át kell tekinteniük a kockázati profilban bekövetkezett változásokat, fel
kell mérni, hogy a kockázatkezelési folyamat hatékonyan működik-e a

saj át szakterületükön;
c) be kell ütemezniük az ewes kockázatok felülvizsgáIatátaz értékelés során

megállapított, adott kockázati szintekhez rendelt ellenőrzési gyakoriság
szerint, és megfelelő válaszokat kell adniuk a kockázat kezelésére.

2 9. A ko ckázatok felülvizsgálatának eszkö zei :

a) a kockázatokkal kapcsolatos önértékelés,
b) a felelős személy beszámoltatása,
c) a kockázatkezelési keretek (például ügyrend, szabá|yzat, Íőigazgatői

utasítás vagy körlev éI, v ezetői eIő írás, útmutató) alkalmazása,
d) az ellenőrzési nyomvonal és a szabálytalanságok kezelésére vonatkozó

belső szabály ozás felülvizsgálata'

30. A kockázatok azonosítása során a tevékenységet és a szervezeti egységet érintő
kockázatokat kell meghatározni [2. számú függelék).

31' A kockázatok értékelésének célja annak megállapítása, hogy melyek a szervezeti egységek
és a Támogatáskezelő egésze célkitűzéseit veszé|yeztető főkockázatok, valamint a kockázati
tényező mélységének és hatásának vizsgálata' Az értékelés során meg kell határozni a feltárt
kockázati tényezők bekövetkezésének valószínűségét, illetve a szervezeti egységekre és a
Támogatáskezelőre gyakorolt hatásukat. A kockázatok besorolása, értékelése az azonosított
kockázat vizsgálata és a kockázat besorolása adott szempontok szerint történik [3. számú
függelék; 4. számu függelék)'

32. A kockázatazonosítás előfeltétele a Támogatáskezelő és a szervezeti egységek stratégiai
célkitűzéseinek, tevékenységeineh működési folyamatainak alapos ismerete. A kockázatokat
csak ezen ismeretek alapján lehet felismerni és azonosítani. Amennyiben nem áll rendelkezésre
szervezeti szintű stratégiai és operatív célrendszer, abban az esetben a szakmai irányítóknak
kell azt meghatározni a saját szakterületük vonatkozásában'

33. A kockázat besorolása, értékelése segít annak eldöntésében, hogy van-e szükség, lehetőség
intézkedésekkel csökkenteni vagy megszüntetni a kockázatot.

34' Az értékelés eredménye táb|ázat Vagy mátrix formában rögzíthető. A fő kockázati
prioritások meghatározásához figyelembe kell venni a szervezeti egységek és a
Támogatáskezelő adott kockázattal szembeni tűrőképességét.

35. A válaszlépések meghatátozása során a hangsúlyt az adott pillanatban legalkalmasabb
kockázatkezelési alternatíva kiválasztására kell helyezni. A szakmai irányítóknah valamint az

integritás tanácsadó a válaszlépés melletti döntés meghozatalakor figyelemmel kell lenniük
arra, hogy az adott kockázat:

a) milyen mértékű hatást gyakorol a szetvezetre,
b) a célhierarchia melyik szintjét érinti,
c) melyik folyamatba vanbeágyazva,
d) mely szervezeti egységek vesznek részt a válaszlépésben,
e) milyen anyagi ráfordítással jár a választott megoldás és

0 milyen eredmény várható a válaszlépéstől.
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36' A kockázatkezelési intézkedéseket a várható kockázatcsökkentő hatásuk és a megvalósítási
költségük cisszevetésével kell értékelni'

37. A kockázatokat hatásuh bekcivetkezési gyakoriságuk jellegük és tartalmuk függvényében,
különböző módszerekkel lehet kezelni' A kockázatokra adott vá|aszintézkedések az alábbiak
lehetnek:

a) a kockázat megszüntetése, elkerülése,
b) a kockázat csökkentése,
c) a kockázat megosztása, áthárítása,
d) a kockázat elviselése, elfogadása,
e) a lehetőség kihasználása'

38. A kockázat kezelésése érdekében tervezett intézkedés a következő négy különböző típusú
kontrolltevékenységen keresztül csökkentheti a tűréshatár alá a kockázatot Vagy szüntetheti meg

[szükség szerint a belső kontrollokat az ellenőrzési nyomvonalakba be kell építeni):

a) Megelőző kontrollok: Alapvető céljuk az, hogy hibás lépések, nem előírásszerű
teljesítések esetén megakadályozzák a folyamat továbbvitelét, és így előzzék meg a

nagyobb hibák bekövetkezésének lehetőségét, minimalizálják a kockázat által okozható
károkat és veszteségeket'

b) Helyreállító kontrollok: A realizálódott, nem kívánt kockázat következményeit
korrigáljá[ úgy, hogy kisegítő megoldást nyújtanak a kár vagy veszteség csökkentésére
alternatív lehetőségek felmutatásával'

c) Ráirányító kontrollok: Egy bizonyos kívánt következmény elérését biztosítják' Általában
egy tevékenység vagy tevékenységcsoport konkrét lépéseit, időbeni ütemezésüket
tartalmazó eljárásrendeh előírások vagy vezetőiutasítások.

d) Feltáró kontrollok: Céljuk, hogy fényt derítsenek olyan esetekre, amikor nem kívánt
események következtek be. Ezek csak az esemény bekövetkezése után fejtik ki
hatásukat, ezért csak abban az esetben használhatók, ha lehetőség van a kár vagy a

veszteség elfogadására'

39. A kontroll alkalmazása esetén fontos, hogy az a célhoz illeszkedő, egyszerű, érthető és
könnyen végrehajtható, valamint költséghatékony legyen'

40. Mindegyik kontrolltípus esetén gondoskodni kell az alkalmazás szabályainak írásban történő
rőgzítéséről: kineh mit mikor, hogyan kell az adott ponton az ellenőrzéskor elvégezni. Erre a
legalkalmasabb a folyamat modelljének és ahozzátartoző részletes leírás elkészítése'

Az Integrált kockázatkezelési intézkedési terv nyomonkövetésének általános szabályai

41. Az Integrált kockázatkezelési intézkedési terV nyomonkövetés folyamatmodelljét és részletes
fo lyamatl eí r ását az 5' szám ú fü gge l ék tartalmazza.

42' Az Integrált kockázatkezelési intézkedési tervben meghatározott intézkedések
végrehajtásának nyomonkövetését az integritás tanácsadó folyamatosan felügyel'i, azaz minden
neryedév első hetében ielentéstételre szólítia fel az Integrált kockázatkezelési
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intézkedési tervben meghatározott feladatok felelőseit. A jelentések összesítése után

tájékoztatja afőígazgatőtazlntegráltkockázatkezelésiintézkedésitervállapotáról'

43. Az Integrált kockázatkezelési intézkedési terv kezeléséről és folyamatos vezetéséről a
főigazgatő me gbízásáb ól az i nte gritás tanácsadó gondoskodik.

Függelékek iegyzéke:

].. számú függelék: Kockázati katalógus (főbb kockázati csoportok példákkal)

2. számlj' függelék: Kockázatértékelési űrlap

3. számú függelék: Kockázatértékelési matrix

4. számű függelék: A kockázatkezelési folyamat modellje és folyamatleírása

5. számú függelék: Integrált kockázatkezelési intézkedési terV nyomonkövetés folyamat modellje
és folyamatleírása
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1. számú fiiggelék: Kockázati katalógus

KocKÁzAToK PÉLDA A KocKÁzAT FELMERÜrÉsÉnn
KÜtsi KocKÁZAToK

Infrastrukturális

Az infrastruktúra elégtelensége Vagy hibája megakadályozhatja
a normális működést, p|.: az e-mail rendszer telítettsége, a
számítógépes hálőzat, vagy az áramellátás zavarai,
tömegközlekedési sztrájk miatt a foglalkoztatottak nem tudnak
munkába jönni, stb.

Jogi és szabá|yozási

A jogszabályok és egyéb szabályok korlátozhatják a kívánt
tevékenységek terj edelmét.
A szabályozások a Támogatáskezelő számára hátrányos
megkötéseket tartalmazhatnak.

Környezetvédelmi A környezetvédelmi megszorítások a szeÍvezet működési
területén korlátot szabhatnak a lehetséges tevékenységeknek.

Politikai Egy szervezet tevékenysége magára vonhatja a politika
érdeklődését vagy kiválthat politikai reakciót'

Piaci Versenyhelyzet kialakulása vagy szá||ítői probléma negatív
hatással lehet a tervek megvalósulására.

EIemi csapások
T(iz, árvíz, vagy egyéb elemi csapások hatással lehetnek a kívánt
tevékenysé g elv égzésének képességére.
A katasztrófavédelmi terv elégtelennek bizonyulhat.

PÉNZÜGYI KocKÁZAToK

Költségvetési

A kívánt tevékenység ellátására nem elég a rendelkezésre álló
forrás'
A források kezelése nem ellenőrizhető közvetlenül'
A forráselvonás negatív következményekkel járhat'

Támogatásokat érintő
változások

Változik a támogatásokra fordítható összeg, a kezelési költség a
feladatokhoz képest csökken.

Nem megfelelően
alátámasztott pénzügyi
teljesítés

A megbízási
ellenértékének
kifizetése'

szerződésekben foglalt tevékenységek
a tényleges teljesítés hiányában történő

Biztosítási
Nem lehet a megfelelő biztosítást megszerezni elfogadható
költségen.
A biztosítás megkötésének elmulasztása.

Tőke és beruházási Nem megfelelő beruházási döntések meghozatala.
A szükséges beruházások elmaradása.
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KOCKAZATOK pÉloe n xocxÁzAT FELMERÜLÉsÉnn

Felelősségvállalási

A szervezetre mások cselekedete negatív hatást gyakorol, és a
sZervezet jogosult kártérítést követelni.
Fordított esetben, amikor a Támogatáskezelő cselekedete más
szervezetre negatív hatást gyakorol, és a kárt szenvedő szervezet
j ogosult kártérítést követelni.

TEVÉKENYsÉct xocxÁZAToK
Vezetés kockázata HelWelen, nem megalapoZott döntések meghozatala'

Stratégiai

Nem megfelelő stratégia követése'
A stratégia elégtelen, megalapozatlan vagy pontatlan
információra épül, a környezeti hatások változása során a

működési stratégia nem kerül felülvizsgáIatra.

Működési
Elérhetetlen célkitűzések és megoldhatatlan feladatok.
A célok csak részben valósulnak meg.

Változás a szakmai
szervezeti egységnél

A szervezeti vá|tozás, az átszervezés, a feladatátadás, a
szervezeti egység vezetőjének személyében bekövetkező
vá|tozás mindig működési kockázattal jár'

Információs
A döntéshozata|hoz nem megfelelő informácíő a szükségesnél
kevesebb vagy torz ismeretre alapozott döntést eredményez'

Informatikai rendszer
komplexitása

A számviteli és egyéb jogszabályi előírások vá|tozását kezeli-e a
rendszer, az informatikai rendszer megfelelően szabályozott és
működő-e [pl. hozzáférési jogosultságok nyilvántartása).
Védettség a külső támadásokkal szemben.
Nem megfelelő eszközpark [hardver és szoftver).

Hírnév A nyilvánosságban esetlegesen kialakuló rossz hírnév negatív
hatást fejthet ki.

Kockázat-átviteli
Az átadható kockázatok megtartása, illetve azok nem
megfelelően történő átadása.

Technológiai
A technológiai üzemzavar megbéníthatja a szervezetműködését.
A hatékonyság megtartása érdekében igény lehet a technológia
fejlesztésére Vagy lecserélésére.

Projekt

A megfelelő e|őzetes kockázatelemzés és a szükséges emberi,
tárgyi és pénzügyi erőforrás igények felmérése nélkül készült el
a projekt-terv.
A szükséges emberi, tárgyi és pénzyügyi erőforrások a projekt
kezdetére nem állnak rendelkezésre.
A projektek nem teljesülnek a költségvetési vagy a funkcionális
határidőre.
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Ú1itasi
Elmulasztott új ítási lehetőségek.
Új megközelítés alkalmazása a kockázatok megfelelő elemzése
nélkül'
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EMBERI EROFORRAS KOCKAZATOK

Személyzeti

A hatéko ny műkö dést kor|átozza vagy telj esen ellehetetlenítheti
a szükséges létszámú, megfelelő képesítésű személyi állomány
hiánya.
Az alacsony munkamorál negatív hatással lehet a többi
foglalkoztatottra is.
A szakmai, képesítési előírások teljes körűen nem
érvényesüInek.

Felelősség érvényesítése
Az adott szervezetei egységnél az állományba nem tartozók

[megbízási szerződéses, számlás foglalkoztatottak) viszonylag
magas aránya'

Egészség és biztonság
Ha az alkalmazottak jó közérzetének biztosítása nem kap kellő
figyelme! a foglalkoztatottak nem tudják és/vagy nem akarják az
elvárt szinten teljesíteni feladataikat.

Munkakörülmények,
motiváció

A nem megfelelő munkakörülmények, a kommunikáció alacsony
színvonala, a létszám- és eszközhiány miatt elmaradó
eredemények nem megfelelő kezelése, a motiváció hiánya, a nem
megfelelő vezetői attitűd negatív hatása a munkavégzésre és a
teljesítményre, végső soron a szervezet működésére jelent
kockázatot'
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2. szám fiiggelék Kockázatértékelési íÍrlap

Becsi]lt rafordításK zrem kodHatáridFelel s

Kockázatkezelési intézkedés

Ívintézkedési
Javasolt Kockázatkezelési

Kockázat értékelés

mat 1

mat2
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3. számrí fiiggelék Kockázatértékelési matrix

Kockázati hatás

Nagyon
magas

4

B

L2

16

Magas

3

6

9

12

KozepesAlacsony

2

4

6

B

L

z

3

4

Val színíÍség meghatározása

Értét<

7

z
3

4

Értelmezés
Bekovetkezhet, de nem val színií

Elképzelhet , hogy bekovetkezik a jov ben

L -2 év en beliil bekovetkezhet

Várhat an bekovetkezik a kozeljov ben

Szint
Alacsony

Kozepes

Magas

Nagyon magas
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Hatiás meghatározása

Értct

L

2

3

4

ÉrteImezés
A kockázat hatása az éves kriltségvetés 1o/o-

át,vagy kevesebb sszeget teszi ki
A kockázat hatása az éves ktiltségvetés 2-
Z$o/o-átteszi ki
A kockázat hatása az éves koltségvetés 25_
 9o/o-átteszi ki
A kockázat hatása az éves koltségvetés
ttibb, mint Slo/o-átteszi ki

Szint

Elhanyagolhat

Jelent s

Kritikus

Váls ágh e lyz etet e| idéz
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4.szám ftiggelék: A kockázatkezelési folyamat modellie és folyamatleírása
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4. szímrÍ ftlggel k A kocJuíza tozelési folyanrat modellie s folyarntleírása

KrreJ*áz ok u.onosítása s intézkedé'sek megbatfooásának folyam*a I
FoVffidq]áE
Xmtotpofi
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Kockázatkezelési
feladatra felhívás,

kockázati
katal gus

táblázatok a
kockázat

értékeléshez
Feltilvizsgálati

eredmény sablon

Azonosított
kockázatok

Integrált
kockázatkezelési

szabá|yzat

Kockázatkezelési
feladatra felhívás,

kockázati
katal gus

táblázatok a
kockázat

értékeléshez
Feltilvizsgálati

eredmény sablon

Integritás tanácsad

Szakmai irányít k

Az integritás tanácsad a szabá|yzatban meghatározott
id pontot mege| z en legalább 2 héttel kikiildi a
ko ckázat fe lti lviz s gálatra vo natk oz f e|hív ást a szakmai
irányít k részére.
A levél tartalmazza:
*a kockázatok azonosításához segítséget ad kockázati
katal gust
*a korábbi feliilvizsgálat során azonosított kockázatokat
tartalmaz táb|ázatot*a kockázat értékeléséhez segítséget ad
táblázatokat*és a feltilvizsgálat eredmény rogzítéséhez
tartoz kockázatkezelési értékel lapot'

A szakmai irányít k a felhívást kcivet en feltilvizsgálják
a hozzá tartoz tevékenységekre/folyamatokra
vonatkoz kockázatokat amelyek a szervezeti célok
teljesi.ilését veszélyeztetik. Jelezni sztikséges,
amennyiben egy korábban kockázatként azonosított
esemény a vállalat szempontjáb l már nem tekinthet
kockázatnak.

Felhívás
kiktildése a
kockázatkezelési
feladat
végzésére

Új kockázatok
felvéteIe,
meglév k
feliilvizsgálata

I

z

20



=ta EMBERl ERÓFORRÁS
]ÁtrztocnrÁs rcr zE I-Ó

Output

Értékelt
kockázatok

Intézkedési
javaslatok

Értékelt
kockázatok
Intézkedési
iavaslatok

M dosítási igény

Input

Azonosított
kockázatok
táblázatok a

kockázat
értékeléshez

FeItilvizsgálati
eredmény sablon

Értékelt
kockázatok

Feli.ilvizsgálati
eredmény sablon

Értékelt
kockázatok
Intézkedési
javaslatok

Értékelt
kockázatok
Intézkedési
javaslatok

Szerepktir

Szakmai irányít k

Szakmai irányít k

Szakmai irányít k

Integritás tanácsad

Integritás tanácsad

Folyamatlépés
Leírás

A szakmai irányít k a kockázatok esetében
meghatározzák a kockázati esemény bekovetkezésének
val színiíségét valamint azt a hatást, amit a
bekovetkezés kivált. A hatás lehet pozitív, azaz lehet ség
vagy ami gyakoribb és amire a kockázatkezelés
koncentrál a vállalatra negatívan hat esemény.
A val színííséget és a hatást 4-es skálán a felhíváshoz
tartoz segédlet alapján kell min síteni' A kockázatok
rangsorolását a val színííség hatás fogja meghatározni.
A szakmai irányít k a kockázati tííréshatár feletti
kockázati események esetében intézkedéseket
határoznak meg. Az intézkedések céIja, hogy a
kockázatot megsztintesse Vagy a vállalati kockázat
viselési tiíréshatár alá csokkentse. Az intézkedésekhez
felel st és vállalhat határid t határoz meg.
A szakmai irányít átktildi a beazonosított és értékelt
kockázatokat valamint a kockázati tííréshatár feletti
kockázati besorolássaI rendelkez eseményekre
tervezett intézkedéseket az integritás tanácsad nak.

Az integritás tanácsad a kapott adatokat megvizsgálja
és ellen rzi'

Amennyiben a kapott adatszolgáltatás nem megfelel ,

akkor az integritás tanácsad m dosítási igényt
fogalmaz meg a szakmai irányít és a folyamatgazda
felé, amelyben jelzi a hiányosságot és javaslatot tesz
annak iavítására.

Folyamatlépés
Megnevezés

Kockázatok
elemzése

Intézkedési
javaslatok

megfogalmazása

Adatszolgáltatás

Kapott adatok
megfelel sége

M dosítási
igények

megfogalmazása

Sorszám

J

4

5

6

7
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Output

Integrált kockázati
leltár

Integrált kockázati
leltár

Integrált kockázati
leltár

Integrált kockázati
leltár

Intézkedési
javaslatok

Input

Értékelt
kockázatok
Intézkedési
javaslatok

Integrált kockázati
leltár

Integrált kockázati
leltár

Integrált kockázati
leltár

Integrált kockázati
leltár

Integrált kockázati
leltár

Intézkedési
javaslatok

Szerepk r

Integritás tanácsad

Gazdasági igazgat
Ikontrolling)

Integritás tanácsad

Integritás tanácsad

Kockázatkezelési Bizottság

F igazgat

Integritás tanácsad

Folyamatlépés
Leírás

A beérkezett adatszolgáltatások alapján az integritás
tanácsad tisszeállítja/aktualizálja az Integrált
kockázati leltárt, majd továbbítja azt a Gazdasági
Igazgat ságra'

A gazdasági igazgat ellen rzi az Integrá|t kockázati
leltárban lév kockázatok értékelésekor meghatározott
kockázati hatást.

Az Integritás tanácsad m dosítja az Integrált kockázati
leltárban szerepl kockázatok hatás besorolását a
gazdasági igazgat javaslata alapján, amennyiben a
gazdasági k rnyezet alakulása aZt SZtikségessé teszi.

Az Integritás tanácsad a gazdasági igazgat val
egyeztetett I ntegrált kockázati leltárt és a hozzá tartoz
IntegráIt kockázatkeze|ési intézkedési tervet és azt a
Kockázatkezelési Bizottság elé terjeszti'

A Kockázatkezelési Bizottság ellen rzi az Integritás
tanácsad által el terjesztett Integrált kockázatkezelési
leltárt és az Integrált kockázatkezelési intézkedési
tervet.

F igazgat j váhagyjaa Kockázatkezelési Bizottságáltal
elfogadott Integrált kockázatkezelési Ieltárt és az
Integrált kockázatkezelési intézkedési terVet.

Az Integritás tanácsad intézkedik a f igazgat áItal
j váhagyott intézkedési terv kozzététe|ér |'

Folyamatlépés
Megnevezés

Integrált
kockázati leltár
aktualizálása

Kockázatok
pénzrigyi

hatásainak
megfelel sége

Kockázatok
gazdasági
hatásainak
m dosítása

Kockázati
nyilvántartás

és/vagy
intézkedési terv

m dosítása
Kockázati

nyilvántartás
és/vagy

intézkedési terv
m dosítása

Integrált
kockázati

nyilvántartás
i váhaeyása
Az érintettek
tájékoztatása

Kockázati
nyilvántartás és

Sorszám

B
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13
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intézkedési terv
j váhagyásár l
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5. szám fiiggelék Integrált kockázatkezelési intézkedési terv nyomonktivetés folyamat modellie és folyamatleírása

lgen

Iten
Nem

Intéd<edesi teÍv nyomonktivetés folyamata Kotrollpont

Fázis

l ntegritá s tan ácsad

Szakmai irányíto

F igazgat

l' lrclhí!Ís a?
rnl zko(l si terv

tclicsiilc* rc

rdatszolg.ilurtrisra

2. MeBtett
jn1ézkedésekÉ

vonatkdo
adaBzolgáltatás

8' Modosítási iEeny
jelz é5e

4' lntérkedesiterv
pmtositása

4' lntézkedé5i terv
pstosltása

6. lntézkedésiteru,
jelentés

]ryáhagYása

5.

AdaB2olgáltatások
os5ze5hése,

mtézk dési terv
51átu5zámk
el készité*

Me8Íele l

jele nté5?

9' lnte8rált kockázati
nvifuánb nás
jwáhagYásts

10' lftézkedésiteru -
5tátusz publiblása az

érjntettek
tájékoztaÉs

Kockázat kezel ési
bizottság

24
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Output

Felhívás
adatszolgáltatásra

Jelentés az
Íntézkedésr l

Jelentés az
intézkedésr l

Integrált
kockázatkezelési
intézkedési terv

Integrált
kockázatkezelési
intézkedési terv

Input

Integrált
kockázatkezelési
intézkedési terv

FeIhívás
adatszolgáltatásra

Jelentés az
intézkedésr l

Jelentés az
intézkedésr l

Jelentés az
intézkedésr l

Integrált
kockázatkezeIési
intézkedési terv

Szerepktir

Integritás tanácsad

Szakmai irányít

Integritás tanácsad

Szakmai irányít , Integritás
tanácsad

Integritás tanácsad

F igazgat

Leírás

Az Integritás tanácsad a szabályzatban
meghatározott id pontban
adatszolgáltatásra sz |ítja fel a szakmai
irányít t hogy adjon számot az IntegráIt
kockázatkezelési intézkedési tervben
szerepl intézkedési feladatok állapotár l'
Szakmai irányít tájékoztatja az Integritás
tanácsad t az intézkedési feladatok
állapotár l. Minden esetben indoklás
sztikséges, amennyiben a feladatok
késésben vannak Vagy a feladatok
véerehaitása során késés várhat .

Az Integritás tanácsad ellen rzi
lei elentett intézkedések állapotát.

a

Amennyiben az Integritás tanácsad az
intézkedések állapotára vonatkoz an
hiányosságot tapasztal a szakmai
irányít val ktizosen pontosítják az Integrált
kockázatkezelési intézkedési tervet.

Az Integritás tanácsad osszesíti a
beérkezett adatszolgáltatásokat és
aktualizálja az Integrált kockázatkezelési
intézkedési tervet.
Amennyiben aZ Integrált kockázatkezelési
intézkedési tervben szerepl intézkedési
feladatok végrehajtása rendben zajlik, a
f igazgat j váhagyja a dokumentumot és
el terjeszti a Kockázatkezelési Bizottság
részére.

Megnevezés

Felhívás az
intézkedési terv

teljestilésére
vonatkoz

adatszolgáltatásra

Megtett
intézkedésekre

vonatkoz
adatszoleáltatás

Elmaradások
kezelése

Intézkedési terv
pontosítása

Adatszolgáltatások
osszesítése,

Intézkedési terv
státuszának
elkészítése

Intézkedési terv -

jelentés
i váhagyása

Sorszám

1,

)

3

4

5

6
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Integrált
kockázatkezelési
intézkedési terv

M dosítási igény

Integrált
kockázatkezelési
intézkedési terv

Integrált
kockázatkezelési
intézkedési terv

Integrált
kockázatkezelési
intézkedési terv

Integrált
kockázatkezelési
intézkedési terv

Integrált
kockázatkezelési
intézkedési terv

Integrált
kockázatkezelési
intézkedési terv

Kockázatkezelési Bizottság

Kockázatkezelési Bizottság

Kockázatkezelési Bizottság

Integritás tanácsad

A Kockázatkezelési Bizottság ellren rzi az
Integrált kockázatkezelési intézkedési terv
végrehaitásának állapotát.
A Kockázatkezelési Bizottság m dosítási
igényt foga|maz meg, amennyiben az
Integrált kockázatkezelési intézkedési
tervben szerepl feladatokvégzése nemaz
t'itemezésnek megfelel en zajlik illetve az
intézkedés végrehajtásával kapcsolatban
váratlan kortilmény mertil fel.

A Kockázatkezelési Bizottság j váhagyja az
Integrált kockázatkezelési intézkedési terv
haladásár l sz l i elentést.

Az Integritás tanácsad a Kockázatkezelési
Bizottság által j váha$lott intézkedési
tervet publikálja, azaz az érintetteket
táj ékoztatj a a f igazgat i j váhagyásr l.

Jelentés
tartalmának

mesfelel séee

M dosítási igény
jelzése

Integrált kockázati
nyilvántartás
i váhaevása

Intézkedési terv -

státusz
publikálása az

érintettek
tájékoztatása
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