
Kivonat: Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. április 6-i, rendes ülésének 
jegyzőkönyvéből. 
 
 
109/2022.(IV.06.) sz. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata 

- PS ÁMK Cserkeszőlő Integrált Kockázatkezelés Eljárásrendjének elfogadásáról. 
 
 
Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a PS ÁMK Cserkeszőlő Integrált 
Kockázatkezelés Eljárásrendjének elfogadásáról szóló előterjesztést és a melléklet szerint elfogadta a 
szabályzatot.  
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 - dr. Tóth Dániel jegyző – helyben 
 - Tóth Krisztina intézményvezető – helyben 
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Törvényi hivatkozás 

 

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. 

(XII. 31.) Korm. rendelet (Bkr.) 6. § (4) bekezdése 

 

Az intézményi kockázatok kezelésének folyamata 

 

A PS ÁMK Cserkeszőlő működésének alapvető érdeke, hogy elérje célkitűzéseit.  

A szervezet a szervezeti cél érdekében végzett tevékenysége, működése során különféle 

kockázatokkal szembesül. 

 

A PS ÁMK Cserkeszőlő vezetésének feladata: 

• A szervezet eredeti céljainak elérhetőségét, és teljesítésének valószínűségét 

elősegítse 

• Időben csökkentse minimálisra az intézményi célok teljesítését veszélyeztető 

tényezők bekövetkeztének esélyét, lehetséges hatását 

 

A kockázatok elsődleges okai lehetnek: 

• Véletlenszerű események 

• Hiányos ismeret vagy információ 

• Az ellenőrzés hiánya és/vagy az ellenőrzések gyengesége a szervezetben 

 

A kockázatkezelés állandó, ciklikus folyamat, mely az alábbi lépéseket tartalmazza: 

• A kockázat azonosítása, azonosításra alkalmas keretek meghatározása 

• A kockázatok értékelése 

• A szervezet vagy vezetés számára az elfogadható kockázati szint meghatározása  

• A kockázatokhoz kapcsolódó lehetséges reakciók azonosítása 

• A kockázatokra adható válaszok megvalósíthatóságának mérlegelése, meggyőződés a 

tervezett válaszintézkedések hatékonyságáról. 

• A válaszintézkedés “beépítése” és a kialakított keret rendszeres felülvizsgálata. 

 

 Általános rész 

 

1. Az eljárásrend célja 

• Az intézmény kockázatkezelési eljárásának meghatározására szolgál (kockázat 

azonosítása, mérése és kezelése) 

• Az intézmény feltárja a kockázatot, megelőzi a kockázatos események, 

következmények előfordulását. 

 

2. A kockázat fogalma 

A kockázat lehet  

• Egy esemény vagy következmény, amely lényegi befolyással van az intézmény 

célkitűzéseire 

• Lehet véletlenszerű esemény, hiányos ismeret vagy információ 

• Eredendő kockázat: amely szabálytalanságok, vagy a megvalósítás során fellépő hibák 

előfordulásának kockázata 
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• Ellenőrzési kockázat: Az eredendő kockázat, vagy a szabálytalanságokat meg nem 

előző, illetve fel nem táró folyamatba be nem épített ellenőrzési eljárásokból fakadó 

kockázat.  

 

3. A kockázat kezelője 

• Az egyes tevékenységek / területek szabályzatai tartalmazzák, hogy ki a felelős (ki 

végzi a kockázatkezelés feladatát) 

• Az egyes tevékenységek / területek szabályzatai tartalmazzák, hogy a felelősöknek 

milyen döntéseket lehet és kell hozni a kockázatok megszüntetésének módjáról. 

 

4. A kockázatkezelési hatókör 

Az intézményvezető felelőssége és kötelessége:  

• Az éves költségvetési terv kialakítása, végrehajtása és folyamatba épített ellenőrzése, 

illetve a tevékenységről való beszámolás során a kockázati tényezők, elemek 

azonosítása, a kockázatok bekövetkezésének valószínűsítése, a kockázati hatás mérése 

és semlegesítése. 

• A kockázatelemzés felöleli az intézmény valamennyi tevékenységi területét. 

• A vezető évente (az éves munkaterv elkészítése során) elkészíti az intézmény 

célkitűzéseinek végrehajtását akadályozó kockázatok elemzését (azonosítását és 

értékelését), valamint annak kezelési módját 

• A vezető felméri, mi jelenthet kockázatot az adott területen, és mekkora kockázat 

nagyságokkal lehet számolni, és a meghatározott kockázati nagyság alapján milyen 

intézkedéseket kell elvégeznie. 

• A vezető az integrált kockázatkezelési rendszer koordinálására szervezeti felelőst jelöl 

ki. 

 

 A végrehajtás szabályai 

 

1. A kockázat azonosítása  

A kockázat azonosítás célja annak megállapítása, hogy melyek az intézmény célkitűzéseit 

veszélyeztető fő kockázatok. 

 

A kockázatvizsgálat munkamódszere 

• A kockázat vizsgálatot első lépcsőben az intézményvezető, második lépcsőben a 

mindenkori intézményvezető-helyettes végzi. Feladata, hogy felmérje az intézmény 

valamennyi tevékenységének kapcsolatát a fő célkitűzésekkel, és meghatározza a 

kapcsolódó kockázatokat.  

• Az első lépcső a tárgyévet megelőző november 30-ig, a második lépcső december 15-

ig fejezi be munkáját.  

 

A kockázat vizsgáló munkacsoport (intézményvezető-helyettes) munkamódszere:  

• Az érintett területek munkatársaival folytatott interjú, kérdőív és/vagy összegző 

megbeszélés (melynek időtartama nem több 15 percnél), amely alapján kialakítja az 

egyes területek kockázati térképét.  

• Az interjú írásos dokumentuma a munkavállalónként, név nélkül kitöltött kockázati 

térkép. 

• A munkacsoport kialakítja az intézmény összesített kockázati térképét. 
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• A beazonosítás folyamatához elengedhetetlen az intézmény célkitűzéseinek alapos 

ismerete: a legmagasabb szintű (stratégiai) céloktól lefelé a napi működés céljainak 

szintjéhez. A könnyebb kezelhetőség érdekében – az egyszerűsítés megkönnyíti a 

célkitűzésekhez tartozó alapvető kockázatok azonosítását és elemzését - érdemes ezek 

számát minimálisra szorítani. 

• A kockázatok azonosításához. szükséges kockázati kategóriák 

 

 

KÜLSŐ 

KOCKÁZATOK 

 

Infrastrukturális Az infrastruktúra elégtelensége vagy hibája megakadályozhatja a normális 

működést. 

Gazdasági Az infláció negatív hatással lehet a tervekre. 

Jogi és szabályozási A jogszabályok és egyéb szabályok korlátozhatják a kívánt tevékenységek 

terjedelmét. A szabályozások nem megfelelő megkötéseket 

tartalmazhatnak. 

Környezetvédelmi A környezetvédelmi megszorítások a szervezet működési területén korlátot 

szabhatnak a lehetséges tevékenységeknek. 

Piaci Versenyhelyzet kialakulása vagy szállítói probléma negatív hatással lehet a 

tervekre. 

Elemi csapások Tűz, árvíz vagy egyéb elemi csapások hatással lehetnek a kívánt 

tevékenység elvégzésének képességére. 

TEVÉKENYSÉGI 

KOCKÁZATOK 

 

Működés-stratégiai Nem megfelelő stratégia követése. A stratégia elégtelen vagy pontatlan 

információra épül. 

Működési Elérhetetlen/megoldhatatlan célkitűzések. A célok csak részben 

valósulnak meg.  

Információs A döntéshozatalhoz nem megfelelő információ a szükségesnél kevesebb 

ismeretre alapozott döntést eredményez. 

Hírnév A nyilvánosságban kialakult rossz hírnév negatív hatást fejthet ki. Például 

a kialakult rossz megítélés csökkentheti a kívánt tevékenység terjedelmét. 

Kockázat-átviteli Az átadható kockázatok megtartása, illetve azok rossz áron történő 

átadása. 

Technológiai A hatékonyság megtartása érdekében a technológia 

fejlesztésének/lecserélésének igénye. A technológiai üzemzavar 

megbéníthatja a szervezet működését. 

Újítási Elmulasztott újítási lehetőségek. Új megközelítés alkalmazása a 

kockázatok megfelelő elemzése nélkül. 
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EMBERI 

ERŐFORRÁS  

KOCKÁZATOK 

 

Személyzeti A hatékony működést korlátozza, vagy teljesen ellehetetleníti a szükséges 

számú, megfelelő képesítésű személyi állomány hiánya. 

Egészség és 

biztonsági 

Ha az alkalmazottak jó közérzetének igénye elkerüli a figyelmet, a 

munkatársak nem tudják teljesíteni feladataikat. 

 

Intézményünkben az egyes vezetői szintek felelnek a kockázatok felismeréséért és 

kezeléséért.  

 

Az intézményi integrált kockázatkezelési rendszer koordinálásáért a mindenkori 

általános intézményvezető helyettes felel. A PS ÁMK Cserkeszőlő jelen Integrált 

kockázatkezelési eljárásrendjének elfogadásakor a koordinálásért felelős személy Boriné 

Kelemen Margit, intézményvezető- helyettes felel. 

 

2. Kockázatértékelés 

• A kockázat azonosítása 

• A számszerűsíthető kockázatokat számszerűsíteni kell. (pl. pénzügyi kockázatok). 

• Vannak, mint pl. a hírnév, ahol sokkal szubjektívebb értékmérés áll rendelkezésre 

• A kockázatvizsgálat közben szükséges a kockázati kategóriák besorolási kereteit is 

kialakítani (pl. magas, közepes, alacsony)  

 

Kockázat megnevezése                           KÖLTSÉGVETÉSI   KONCEPCIÓ 

Kockázat bekövetkezésének  

valószínűsége                                         ALACSONY 

Esetleg felmerülő kár mértéke              ALACSONY 

Kockázatkezelésre javasolt  

intézkedések                                           BELSŐ ELLENŐRZÉS 

Felelős neve                                           INTÉZMÉNYVEZETŐ 

                                                                            GAZDASÁGI ÜGYINTÉZŐ 

 

 

Kockázat megnevezése  KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZÉS  

Kockázat bekövetkezésének 

valószínűsége  

ALACSONY  

Esetleg felmerülő kár mértéke  ALACSONY  

Kockázatkezelésre javasolt 

intézkedések  

BELSŐ ELLENŐRZÉS  

Felelős neve  INTÉZMÉNYVEZETŐ, INTÉZMÉNYVEZETŐ-

HELYETTES                                                                

GAZDASÁGI ÜGYINTÉZŐ  
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Kockázat megnevezése  SZABÁLYZATOK ELKÉSZÍTÉSE 

AKTUALIZÁLÁSA  

Kockázat bekövetkezésének 

valószínűsége  

ALACSONY  

Esetleg felmerülő kár mértéke  ALACSONY  

Kockázatkezelésre javasolt 

intézkedések  

HATÁRIDŐK BETARTÁSA  

Felelős neve  INTÉZMÉNYVEZETŐ, 

INTÉZMÉNYVEZETŐ-HELYETTES, 

GAZDASÁGI ÜGYINTÉZŐ                                           

 

Kockázat megnevezése  A SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS A 

LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZAT 

FELHASZNÁLÁSA  

Kockázat bekövetkezésének 

valószínűsége  

MÉRSÉKELT  

Esetleg felmerülő kár mértéke  MÉRSÉKELT  

Kockázatkezelésre javasolt  

intézkedések  

MUNKAFOLYAMATBA ÉPÍTETT 

ELLENŐRZÉS 

Felelős  INTÉZMÉNYVEZETŐ, INTÉZMÉNYVEZETŐ- 

HELYETTES                                                                 

GAZDASÁGI ÜGYINTÉZŐ  

 

Kockázat megnevezése  A DOLOGI KIADÁSOK 

ELŐIRÁNYZATÁNAK 

FELHASZNÁLÁSA  

Kockázat bekövetkezésének  

valószínűsége  

ALACSONY  

Esetleg felmerülő kár mértéke  ALACSONY  

Kockázatkezelésre javasolt                       MUNKAFOLYAMATBA ÉPÍTETT ELLENŐRZÉS 

intézkedések   

Felelős  

 

INTÉZMÉNYVEZETŐ, 

INTÉZMÉNYVEZETŐ-HELYETTES                                                                  

GAZDASÁGI ÜGYINTÉZŐ  

 

 

 

 

 

Kockázat megnevezése  A SAJÁT BEVÉTELEK 

ELŐIRÁNYZAT TELJESÍTÉSE  

Kockázat bekövetkezésének 

valószínűsége  

ALACSONY  

Esetleg felmerülő kár mértéke  ALACSONY  
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Kockázatkezelésre javasolt  

intézkedések  PONTOS TERVEZÉS 

MUNKAFOLYAMATBA ÉPÍTETT 

ELLENŐRZÉS  

Felelős   INTÉZMÉNYVEZETŐ, GAZDASÁGI 

ÜGYINTÉZŐ  

 

Kockázat megnevezése  

 

EGYÉB BEVÉTELEK, ÁTVETT 

PÉNZESZKÖZÖK ELŐIRÁNYZATÁNAK 

TELJESÍTÉSE  

Kockázat bekövetkezésének  

valószínűsége  

ALACSONY  

Esetleg felmerülő kár mértéke  ALACSONY  

Kockázatkezelésre javasolt  

intézkedések  

MUNKAFOLYAMATBA ÉPÍTETT ELLENŐRZÉS  

Felelős  INTÉZMÉNYVEZETŐ, INTÉZMÉNYVEZETŐ- 

HELYETTES GAZDASÁGI ÜGYINTÉZŐ 

 

 

Kockázat megnevezése  

 

BIZONYLATI REND ÉS 

BIZONYLATKEZELÉS  

Kockázat bekövetkezésének 

valószínűsége  

MÉRSÉKELT  

Esetleg felmerülő kár mértéke  ALACSONY  

Kockázatkezelésre javasolt 

intézkedések  

MUNKAFOLYAMATBA ÉPÍTETT ELLENŐRZÉS  

Felelős   INTÉZMÉNYVEZETŐ, GAZDASÁGI ÜGYINTÉZŐ  

 

 

Kockázat megnevezése 

 

Kockázat bekövetkezésének 

valószínűsége 

Esetleg felmerülő kár mértéke 

Kockázatkezelésre javasolt  

intézkedések 

felelős  

 

 

 

Kockázat megnevezése  

HÁZIPÉNZTÁRI, PÉNZKEZELÉSI 

TEVÉKENYSÉG 

MÉRSÉKELT 

 

 

ALACSONY 

MUNKAFOLYAMATBA ÉPÍTETT ÉS 

INTÉZMÉNYVEZETŐI ELLENŐRZÉS 

INTÉZMÉNYVEZETŐ, GAZDASÁGI ÜGYINTÉZŐ 

 

 

 

 

A BANKSZÁMLAFORGALOM 

KEZELÉSI TEVÉKENYSÉG  

Kockázat bekövetkezésének 

valószínűsége  

ALACSONY  

Esetleg felmerülő kár mértéke     ALACSONY  



 

8 
 

intézkedések  

 

  MUNKAFOLYAMATBA ÉPÍTETT ÉS   

  INTÉZMÉNYVEZETŐI ELLENŐRZÉS  

Felelős    INTÉZMÉNYVEZETŐ, GAZDASÁGI    

  ÜGYINTÉZŐ  

 

Kockázat megnevezése  FŐKÖNYVI ÉS ANALITIKUS 

KÖNYVELÉS  

Kockázat bekövetkezésének 

valószínűsége  

MÉRSÉKELT  

Esetleg felmerülő kár mértéke  ALACSONY  

Kockázatkezelésre javasolt 

 intézkedések  

MUNKAFOLYAMATBA ÉPÍTETT ÉS 

INTÉZMÉNYVEZETŐI ELLENŐRZÉS  

Felelős   GAZDASÁGI ÜGYINTÉZŐ  

 

Kockázat megnevezése  A SELEJTEZÉSI TEVÉKENYSÉG  

Kockázat bekövetkezésének 

valószínűsége  

ALACSONY  

Esetleg felmerülő kár mértéke  ALACSONY  

Kockázatkezelésre javasolt 

intézkedések  

MUNKAFOLYAMATBA ÉPÍTETT ÉS 

INTÉZMÉNYVEZETŐI ELLENŐRZÉS  

Felelős     INTÉZMÉNYVEZETŐ, 

INTÉZMÉNYVEZETŐ- HELYETTES                                                                   

    

 

Kockázat megnevezése  PÉNZGAZDÁLKODÁSSAL 

KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉG  

Kockázat bekövetkezésének 

valószínűsége  

ALACSONY  

Esetleg felmerülő kár mértéke  ALACSONY  

Kockázatkezelésre javasolt  

intézkedések  MUNKAFOLYAMATBA ÉPÍTETT ÉS 

INTÉZMÉNYVEZETŐI ELLENŐRZÉS  

Felelős   

 

GAZDASÁGI ÜGYINTÉZŐ  

Kockázat megnevezése    VAGYONGAZDÁLKODÁS  

Kockázat bekövetkezésének 

valószínűsége  

  ALACSONY  

Esetleg felmerülő kár mértéke    ALACSONY  

Kockázatkezelésre javasolt   

intézkedések  

     BELSŐ ELLENŐRZÉS  

Felelős      INTÉZMÉNYVEZETŐ, INTÉZMÉNYVEZETŐ-   

   HELYETTES                                                                     

   GAZDASÁGI ÜGYINTÉZŐ  

 

Kockázat megnevezése  A FÉLÉVES BESZÁMOLÁSI 
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TEVÉKENYSÉG  

Kockázat bekövetkezésének 

valószínűsége  

ALACSONY  

Esetleg felmerülő kár mértéke  ALACSONY  

Kockázatkezelésre javasolt  

intézkedések  MUNKAFOLYAMATBA ÉPÍTETT ELLENŐRZÉS  

Felelős   INTÉZMÉNYVEZETŐ, GAZDASÁGI 

ÜGYINTÉZŐ,  

 

Kockázat megnevezése    AZ ÉVES BESZÁMOLÁSI     

  TEVÉKENYSÉG  

Kockázat bekövetkezésének 

valószínűsége  

  ALACSONY  

Esetleg felmerülő kár mértéke  ALACSONY  

Kockázatkezelésre javasolt  

intézkedések  

MUNKAFOLYAMATBA ÉPÍTETT 

ELLENŐRZÉS  

Felelős     INTÉZMÉNYVEZETŐ 

  GAZDASÁGI ÜGYINTÉZŐ,  

 

 

3. Az elfogadható kockázati szint meghatározása 

• A feltárt kockázattal kapcsolatos reakciókat elviselhetőnek ítélt kockázati szint 

meghatározásával együtt kell eldönteni 

• Amennyiben a kockázat elviselhető szintű, nem kell intézkedést megfogalmazni 

• A kockázati „étvágy” a kockázati kitettségnek azt a szintjét jelenti, ami felett 

mindenképpen válaszintézkedést kívánunk tenni a felmerülő kockázatra 

• A kockázattűrő képesség, szubjektív, azonban a megfelelő kockázati stratégia 

kialakításának elengedhetetlen feltétele 

• Amennyiben a kockázat elfogadható szintre csökkentése aránytalanul nagy költséget 

igényel, intézkedést nem kell megfogalmazni. 

 

4. Kockázati reakciók 

 

A négy alapvető kockázatkezelési stratégia az alábbi lehet: 

• Kockázat átadása (biztosítás révén) 

• Kockázat elviselése (válaszintézkedés aránytalanul nagy költségei miatt) 

• Kockázat kezelése (célja a kockázatok elfogadható szintre való csökkentése) 

• Kockázatos tevékenység befejezése (közszférában nehezen megvalósítható) 

 

 

 

5. A kockázatokra adható válaszok, a kockázat-nyilvántartás 

• Az intézmény a kockázatvizsgálatok alkalmával azonosított kockázatokat az 

intézményi kockázat-nyilvántartásban (erre rendszeresített füzet) rögzíti.   

• A kockázatokat évente értékeljük 

• A kockázatok kezelését a kockázatkezelési tevékenység feladat és hatáskör szerinti 

felelős végzi, melyről negyedévente beszámol az intézmény vezetőjének.  
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6. Beépítés és felülvizsgálat 

Az intézményi feladatmegosztásnak megfelelően az egyes személyek céljai szorosan 

kapcsolódnak az intézmény legfontosabb célkitűzéseihez. A kockázatkezelés alapvető célja, 

hogy ez az összefüggésrendszer, és az ezzel kapcsolatos felelősség világossá váljék minden 

érintett számára. A célok szintjeivel párhuzamosan, illetve annak megfelelően a kockázatokért 

való felelősségeket is delegálnunk kell a megfelelő szintekre. A kockázatkezelés beépül a 

mindennapi tevékenységek közé, és nem elkülönült – csak időszakos – feladattá válik. 

 

A kockázati környezet állandó változása miatt a kockázatkezelési folyamat fontos 

tulajdonsága a folyamatos és rendszeres felülvizsgálat; ezért meg kell győződni arról, hogy a 

szervezet kockázati környezete („profilja”) változott-e vagy sem. 

 

7. A kockázatkezelés 

Az intézményvezető kockázatkezelési tevékenycégben támaszkodik a belső ellenőrzési 

csoport ajánlásaira, és az intézményvezető részére negyedévenként átadott, a kockázatkezelés 

aktuális helyzetét bemutató jelentésre. 

 

Amennyiben a jelentések a költségvetési évre szóló munkaterv végrehajtását megakadályozó 

tényezőket tartalmaznak, a kockázatok azonosítását követően az intézményvezető a 

kockázatok kiküszöbölésére vonatkozó válasz/intézkedés meghozatalára tesz javaslatot.  

 

A választott intézkedés, kockázatkezelés hatását is szükséges felmérni, a felmérés eredményét 

szükséges összevetni az adott művelettel, tevékenységgel kapcsolatos eredetileg tervezett 

végeredménnyel. Ezért az intézményvezető a kockázatkezelési intézkedés kiadása előtt 

köteles az összevetést elvégezni. 

 

A hatékony folyamatba épített ellenőrzés a legjobb eszköz a kockázatok kezelésére, ezért a 

kockázatkezelés hatékony eszközeként az ellenőrzési nyomvonal kialakítását és karbantartását 

alkalmazzuk. A kockázatkezelési intézkedésnek tehát tartalmaznia kell az ellenőrzési 

nyomvonal módosítását is. 

 

A kiemelten nagy kockázatú tevékenységek esetében az intézményvezető intézkedik a 

legmagasabb kockázatú terület/tevékenység ellenőrzéséről (preventív ellenőrzés), folyamatos 

jelentést, beszámolót kér vagy helyszíni vizsgálatot tart, vagy felkéri a belső ellenőrzést 

vizsgálat elvégzésére. 

 

8. A kockázatkezelés időtartama 

A kockázatkezelés tevékenységét a döntés előkészítésnél, a költségvetési tervezés első 

szakaszaiban kell megkezdeni az intézményvezetőnek 

A költségvetési év során folyamatosan nyomon kell követnie a folyamatokat, frissítenie a 

megállapításait, illetve ellenőrizni a megtett intézkedések hatásait a kockázatok folyamatos 

változásával. 
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9. A kockázatok és intézkedések nyilvántartása 

A feltárt kockázatokról, hibákról szóló dokumentumok nyilvántartását a rendes irattártól 

elkülönülten vezetjük úgy, hogy a kockázati nyilvántartásnak a rendes irattárból kell számot 

adni, míg a nyilvántartásba kerülő dokumentumoknak az irattári szám/sorszám azonosítót kell 

adni. Ennek felelőse az intézményvezető. 

A dokumentumoknak tartalmaznia kell minden kockázatra kiterjedően a bekövetkezés 

valószínűségét, az esetleg felmerülő kár mértékét, a kockázat kezelésére javasolt intézkedést, 

valamint a felelős munkatárs nevét. 

A kockázatkezelési eseteket az intézményvezető elemzi és szükség esetén javaslatot tesz az 

egyes tevékenységek szabályozásának korszerűsítésére. 

 

Cserkeszőlő. 2022……………….. 

…………………………………… 

            intézményvezető 
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Záradék 

 

Alulírottak nyilatkozunk, hogy a PS ÁMK Cserkeszőlő Integrált kockázatkezelési 

eljárásrendjében foglaltakat megismertem, magamra nézve kötelezőnek tartom. 

 

Cserkeszőlő, 2022…………….. 

 

 

…………………………….                                       ……………………………. 

  intézményvezető helyettes        intézményvezető 

 

 

 

……………………………. 

gazdasági ügyintéző 
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1. számú melléklet 

Cél 

A kockázatfelmérés célja a kockázatok megállapítása és jelentőségük szerinti sorba állítása 

annak alapján, hogy mekkora az egyes kockázatok bekövetkezési valószínűsége, és azok 

milyen hatással lehetnek a szervezetre, ha valóban felmerülnek. 

 

Módszer 

A kockázatok felmérésének számos módszere létezik, de sikere döntő mértékben attól függ, 

hogy milyen információk állnak rendelkezésre. 

Az információgyűjtés technikái: 

▪ interjúk 

▪ kérdőívek 

▪ összegző megbeszélések (a szavazási technika alkalmazásával). 

 

A várható kockázatok teljes körének összegyűjtését követően, az egyes kockázatokat – azok 

valószínűsége és a szervezetre gyakorolt hatása alapján – térképen kell ábrázolni.  

 

Kockázati térkép 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az egyes tevékenység / területek által elkészített ábrák összegzésével határozható meg az 

intézmény kockázati térképe. 

 

A kockázati térkép elemzése: 

A jobb felső negyedben azonosított kockázatok a legjelentősebb kockázatok, a bal alsó 

negyed kockázatai a legkisebb szintűnek minősíthetők. A bal felső és a jobb alsó negyed 

kockázatai mérsékeltnek minősíthetők. 

A kockázati térképet ki kell egészíteni a 9. pont szerinti szempontokkal. 
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Megismerési Nyilatkozat 

Az Integrált kockázatkezelés eljárásrendje szabályzatot a mai napon 

megismertem. 

Név: Beosztás: Dátum: Aláírás: 
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 Név: Beosztás: Dátum: Aláírás: 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Cserkeszőlő, 2022…………… 

 

        …………………………… 

intézményvezető 


