MEGFELELÉSEK
DIGITÁLIS TÜKÖRBEN

Hogyan támogatják a 339/2019-, valamint a
370/2011 KM rendeletben foglalt elvárások a
digitalizáció kényszerének való megfelelést is?

BELSŐ KONTROLL KERETRENDSZERREL SZEMBENI ALAPVETŐ
E LV Á R Á S O K
▪ a szervezeti struktúra világos, a folyamatok átláthatóak, a szervezeti célok és értékek meghatározottak, ismertek és elfogadottak;
▪ az etikus működést és a jogszabályoknak való megfelelést célul kitűző kultúra működik;
▪ a társaság/ költségvetési szerv valamennyi tevékenysége és célja összhangban legyen a szabályszerűséggel, szabályozottsággal,
valamint a gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség követelményeivel;
▪ az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásban ne kerüljön sor pazarlásra, visszaélésre, rendeltetésellenes felhasználásra;
▪ megfelelő, pontos és naprakész információk álljanak rendelkezésre a társaság/ költségvetési szerv működésével kapcsolatosan;
▪ a belső kontrollrendszer harmonizációjára és összehangolására vonatkozó jogszabályok végrehajtásra kerüljenek a módszertani
útmutatók figyelembevételével;
▪ a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok egyértelműek, megfelelően elhatároltak;
▪ az etikai elvárások meghatározottak, ismertek és elfogadottak;
▪ a humánerőforrás-kezelés átlátható;
▪ a társaság/ költségvetési szervi célok és értékek irányában való elkötelezettség fejlesztését és elősegítését biztosítja;

▪ a társaság/ költségvetési szerven belüli összeférhetetlenség megelőzését biztosítja, és annak ellenőrzése megtörténik .

MEGFELELÉSEK BIZTOSÍTÁSA
▪ a jogszabályoknak való megfelelés és az etikus működés összekapcsolása a társaság/
költségvetési szerv működési céljaival;
▪ az egyes megfelelési intézkedések kockázatalapú megközelítése;
▪ a megfelelési intézkedéseknek a társaság/ költségvetési szerv összes tevékenységi
körében és vezetési szintjén való érvényesítése;
▪ társaság/ költségvetési szerv vezető informálása a megfelelési kockázatokat bejelentő
személy észrevételeiről, a kockázat csökkentéséhez szükséges intézkedésekről, a
kockázattal érintett szervezeti egységekről és ezen intézkedések megtételéről;
▪ a társaság/ költségvetési szerv működése során észlelt jogszabálysértések
megszüntetésének szervezeti szintű biztosítása.
▪ A Belső kontroll keretrendszert a társaság/ költségvetési szerv egyéb szabályzatai (például
Integritási Szabályzat, Adatvédelmi szabályzat stb…. ) egészítik ki; míg a keretrendszer
dinamikus működtetését integrált kockázatkezelési és vállalatigazgatási rendszer (GRC),
az ADAPTO támogatja.

NEMZETKÖZI SZABVÁNYOK
ISO 9001

ISO 31000

A minőségirányítási rendszer alkalmazása stratégiai
döntés egy szervezet számára, ami segíthet a
szervezetnek általános teljesítménye fokozásában,
és megbízható alapot biztosít a fenntartható fejlődés
irányába tett kezdeményezéseknek.

Minden típusú és méretű szervezet találkozik olyan
belső és külső befolyásoló tényezőkkel, amelyek
bizonytalanná teszik, hogy elérik-e, illetve mikor érik el
a céljaikat. Ezt a bizonytalansági hatást nevezzük
„kockázatnak”.
Egy szervezet minden tevékenysége kockázatot hordoz
magában. A szervezetek azonosítják a kockázatokat,
értékelik azokat, majd a kockázatvállalási
hajlandóságuknak megfelelően megbecsülik, hogy az
adott kockázatot érdemes-e kezelni. A fenti folyamat
végrehajtása során kommunikálnak az összes
érintettel, vizsgálják és felülvizsgálják a kockázatokat,
valamint a kockázatokat befolyásoló kockázatkézbentartást annak érdekében, hogy ne legyen
szükség további kockázatkezelési tevékenységre. Ez a
nemzetközi szabvány a folyamat szisz-tematikus és
logikus végrehajtásának módját írja le részletesen.

INTEGRÁLT KOCKÁZATKEZELÉSI RENDSZER
370/2011

339/2019

7§ (1) A költségvetési szerv vezetője köteles integrált
kockázatkezelési rendszert működtetni.

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.
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FOLYAMAT ÉRET TSÉGI MODELL
5

Optimalizált
A siker az együttműködési
kompetenciákon múlik

Állandó folyamat fejlesztés a mérések alapján,
a változáskezelés a vállalati kultúra része

4

Folyamatos fejlesztés gyakorlata

Igazgatott
A folyamatok kontrolláltak és mértek, a folyamatok
eredménye az elvárások szerint alakul

3

Igazgatás a mérések alapján

Sztenderdizált
A folyamatok a teljes szervezetben egységes rendszer
szerint szabályozottak

2

Irányított
A folyamat megismételhető, ismerete néhány embernél
van, nem vagy részben dokumentált

1

Kezdeti
A folyamat szervezetlen, ellenőrzése gyenge, eredménye
megjósolhatatlan

A siker szervezeti igazgatási kompetenciákon múlik

A siker egyéni igazgatási kompetenciákon múlik
Legjobb gyakorlatok
A siker a helyi vezetőkön múlik

Megismételhetőségi technikák
A siker az alkalmazottakon múlik

IGAZGATÁS (GOVERNANCE)
370/2011

339/2019

4. § A belső kontrollrendszer tartalmazza
mindazon elveket, eljárásokat és belső
szabályzatokat, melyek biztosítják, hogy
a)
a
költségvetési
szerv
valamennyi
tevékenysége és célja összhangban legyen a
szabályszerűséggel,
szabályozottsággal,
valamint a gazdaságosság, hatékonyság és
eredményesség követelményeivel,

4. § (1) A köztulajdonban álló gazdasági társaság
első számú vezetője olyan kontrollkörnyezetet
alakít ki, amelyben
a) a szervezeti struktúra világos, a folyamatok
átláthatóak, a szervezeti célok és értékek
meghatározottak, ismertek és elfogadottak,
b) az etikus működést és a jogszabályoknak való
megfelelést célul kitűző szervezeti kultúra jön
létre,

CÉLKITŰZÉS
370/2011

339/2019

4 c) megfelelő, pontos és naprakész információk
álljanak rendelkezésre a költségvetési szerv
működésével kapcsolatosan

4 4 A köztulajdonban álló gazdasági társaság
első számú vezetője teljesítménymérési
rendszert alakít ki és működtet a gazdasági
társaság tevékenységére vonatkozóan.

FOLYAMATOK
370/2011

339/2019

370 6. § (1) A költségvetési szerv vezetője köteles
olyan kontrollkörnyezetet kialakítani, amelyben
a) * világos a szervezeti struktúra, a folyamatok
átláthatóak,
(2a) * A költségvetési szerv vezetője rendszerezi a
költségvetési szerv folyamatait, kijelöli a folyamatok
működésében részt vevő szervezeti egységeket,
valamint a folyamatért általános felelősséget viselő
vezető beosztású személyt (a továbbiakban:
folyamatgazda).
(3) A költségvetési szerv vezetője köteles elkészíteni és
rendszeresen aktualizálni a költségvetési szerv
ellenőrzési nyomvonalát, amely a költségvetési szerv
működési folyamatainak szöveges, táblázatokkal vagy
folyamatábrákkal szemléltetett leírása, amely
tartalmazza különösen a felelősségi és információs
szinteket és kapcsolatokat, irányítási és ellenőrzési
folyamatokat, lehetővé téve azok nyomon követését
és utólagos ellenőrzését.

4. § (1) A köztulajdonban álló gazdasági társaság első
számú vezetője olyan kontrollkörnyezetet alakít ki,
amelyben
a) a szervezeti struktúra világos, a folyamatok
átláthatóak, a szervezeti célok és értékek
meghatározottak, ismertek és elfogadottak,
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AZONNALI EREDMÉNYEK
▪ Vállalati modell
▪ Folyamatok modellezése
▪ Szervezeti hierarchia
▪ Szerepkörök-feladatkörök
mátrix
▪ Folyamat audit diagram
▪ Adatvagyon leltár
▪ Folyamati erőforrások
részletezése

KITEKINTÉS A JÖVŐBE
▪ Kockázat elemzés
▪ Kockázati keretrendszer
kialakítása
▪ Kockázat elemzés
▪ Minden kockázat-típusra más
mérési módszer
▪ Közös nevező

V E Z E TŐ I M Ű S Z E R FA L

HOGY MENNEK
A DOLGOK?

MI OKOZHAT
PROBLÉMÁT?

HOL TART A
MEGOLDÁS?

