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KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 

 

Algyő Nágyközség Önkormányzáta és Intézményéi, válámint áz Algyői Polgárméstéri 
Hivátál kockázátkézélési szábályzátát áz állámháztártásról szóló 2011.évi CXCV. 
törvénybén kápott félhátálmázás álápján, figyélémbé vévé á költségvétési szérvék bélső 
kontrollréndszéréről és bélső éllénőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm.réndélét 7. 
(1) békézdésébén fogláltáknák mégfélélőén á kövétkézők szérint hátároztá még. 

 
 

I. 
A KOCKÁZATKEZELÉS CÉLJA, TARTALMA 

 
 

1. A SZABÁLYZAT CÉLJA 
 

A kockázátélémzés során fél kéll mérni és még kéll állápítáni Algyő Nágyközség 
Önkormányzáta, és Intézményéi, és áz Algyői Polgárméstéri Hivatal tévékénységébén, 
gazdálkodásában rejlő kockázatokat. A kockázátkézélés réndjénék kiálákításá során még 
kéll hátározni ázon intézkedéseket és megtételük módját, amelyek csökkentik, illetve 
megszüntetik a kockázatokat. 

 
A kocká zátkézélé si szábá lyzát ré szé á folyámátbá é pí tétt, élo zétés é s üto lágos vézéto i 
élléno rzé snék (FEUVE).  
 
A FEUVE réndszér tártálmázzá mindázon élvékét, éljá rá sokát é s bélso  szábá lyzátokát, 
mélyék álápjá n Algyo  Nágyko zsé g Ö nkormá nyzátá é rvé nyésí ti á féládátái éllá tá sá rá 
szolgá lo  élo irá nyzátokkál, lé tszá mmál é s á vágyonnál válo  szábá lyszérü , gázdásá gos, 
háté kony é s érédmé nyés gázdá lkodá s ko vétélmé nyéit. 

 
2. A kockázatkezelési szabályzat tartalma 

 

− a kockázat fogalma, 

− a kockázat kezelője (útvonal), 

− a kockázatkezelési hatókör meghatározása, 

− á kocká zát ázonosí tá sá, 

− a kockázatkezelés, 

− a kockázatkezelés időtartama, 

− a kockázatok és intézkedések nyilvántartása. 



 

 
II. 

A KOCKÁZAT FOGALMA 
 

1. A kockázat fogalma 
 

A kockázat léhét égy ésémé ny vágy ko vétkézmé ny, ámély lé nyégi béfolyá ssál ván égy 
szérvézét cé lkitü zé séiré. 

A kockázat léhét vé létlénszérü  ésémé ny, hiá nyos ismérét vágy informá cio . 

Eredendő kockázat: ámély szábá lytálánsá gok vágy á mégválo sí tá s sorá n féllé po  hibá k 

élo fordülá sá nák kocká zátá, é s 

Ellenőrzési kockázat: áz ézén hibá kát vágy szábá lytálánsá gokát még ném élo zo , illétvé fél 
ném tá ro  folyámátbá bé ném é pí tétt élléno rzé si éljá rá sokbo l fákádo  kocká zát. 

 

A kockázatok forrása lehet Algyő Nagyközség Önkormányzata és 
Intézményei, valamint az Algyői Polgármesteri Hivatalra nézve külső 

eredetű kockázat, vagy a saját tevékenysége (vagy annak hiánya) hatására 
kialakuló belső eredetű kockázat. 

 

Külső kockázatok 
 

KÜLSŐ KOCKÁZATOK 

Infrástrüktürális Az infrástrüktúrá élégtélénségé vágy hibájá 
mégákádályozhátjá á normális működést. 

Gázdásági Kámátlá b-vá ltozá sok, á rfolyám-vá ltozá sok, inflá cio  négátí v 
hátá ssál léhétnék á térvékré. 

Jogi é s szábá lyozá si A jogszábá lyok é s égyé b szábá lyok korlá tozhátjá k á kí vá nt 
tévé kénysé gék térjédélmé t. A szábá lyozá sok ném mégfélélo  
mégko té sékét tártálmázhátnák. 

Ko rnyézétvé délmi A ko rnyézétvé délmi mégszorí tá sok á szérvézét mü ko dé si 
térü lété n korlá tot szábhátnák á léhétsé gés 
tévé kénysé géknék. 

Politikái Egy kormá nyvá ltá s mégvá ltoztáthátjá á kitü zo tt cé lokát. Egy 
szérvézét tévé kénysé gé mágá rá vonhátjá á politiká 
é rdéklo dé sé t vágy kivá lthát politikái réákcio t. 

Piáci Vérsényhélyzét kiálákülá sá vágy szá llí to i problé má négátí v 
hátá ssál léhét á térvékré. 

Elémi csápá sok Tü z, á rví z vágy égyé b élémi csápá sok hátá ssál léhétnék á 
kí vá nt tévé kénysé g élvé gzé sé nék ké péssé gé ré. A 
kátásztro fávé délmi térv élé gtélénnék bizonyülhát. 

 



 

Belső szervezeti kockázat: 

 

PÉNZÜGYI KOCKÁZATOK 

Ko ltsé gvété si A kí vá nt tévé kénysé g éllá tá sá rá ném élé g á réndélkézé sré 
á llo  forrá s. A forrá sok kézélé sé ném élléno rizhéto  
ko zvétlénü l.  

Csálá s vágy lopá s Eszko zvészté s. A forrá sok ném élégéndo ék á kí vá nt 
mégélo zo  inté zkédé sré. 

Biztosí tá si Ném léhét á mégfélélo  biztosí tá st mégko tni élfogádháto  
ko ltsé gén. A biztosí tá s élmülásztá sá. 

To ké bérühá zá si Ném mégfélélo  bérühá zá si do nté sék méghozátálá. 

Félélo ssé gvá llálá si A szérvézétré má sok csélékédété négátí v hátá st gyákorol, 
é s á szérvézét jogosült ká rté rí té st ko vétélni. 

TEVÉKENYSÉGI KOCKÁZATOK 

Mü ko dé s-stráté giái Ném mégfélélo  stráté giá ko vété sé. A stráté giá élé gtélén 
vágy pontátlán informá cio rá é pü l. 

Mü ko dé si Elé rhététlén/mégoldhátátlán cé lkitü zé sék. A cé lok csák 
ré szbén válo sülnák még.  

Informá cio s A do nté shozátálhoz ném mégfélélo  informá cio  á 
szü ksé gésné l kévésébb ismérétré álápozott do nté st 
érédmé nyéz. 

Hí rné v A nyilvá nossá gbán kiálákült rossz hí rné v négátí v hátá st 
féjthét ki. Pé ldá ül á kiálákült rossz mégí té lé s cso kkénthéti á 
kí vá nt tévé kénysé g térjédélmé t. 

Kocká zát-á tvitéli Az á tádháto  kocká zátok mégtártá sá, illétvé ázok rossz á ron 
to rté no  á tádá sá. 

Projékt A mégfélélo  élo zétés kocká zátélémzé s, hátá stánülmá ny 
né lkü l ké szü lt él á projékt-térvézét. A projékték ném 
téljésü lnék á ko ltsé gvété si vágy fünkcioná lis hátá rido ré. 

U jí tá si Elmülásztott ü jí tá si léhéto sé gék. U j mégko zélí té s 
álkálmázá sá á kocká zátok mégfélélo  élémzé sé né lkü l. 

EMBERI ERŐFORRÁS KOCKÁZATOK 

Szémé lyzéti münká A háté kony mü ko dé st korlá tozzá, vágy téljésén 
élléhététléní ti á szü ksé gés szá mü , mégfélélo  ké pésí té sü  
szémé lyi á llomá ny hiá nyá. 

Egé szsé g é s 
biztonsá gi 

Há áz álkálmázották jo  ko zé rzété nék igé nyé élkérü li á 
figyélmét, á münkátá rsák ném tüdjá k téljésí téni 
féládátáikát. 

 
  



 

III. 
 

A KOCKÁZAT KEZELŐJE 
 

Algyo  Nágyko zsé g Ö nkormá nyzátá U gyréndjé bén méghátá rozott bélso  szérvézéti 
égysé gék –  csoportok – vézéto i félélo sék áz á ltálük irá nyí tott csoportokon á kocká zátok 
félisméré sé é rt, kézélé sé é rt. A kocká zátkézélé si tévé kénysé g féládát é s hátá sko ré t, á 
szábá lyzát, á münkáko ri léí rá sok tártálmázzá k. 

IV. 
A KOCKÁZATKEZELÉSI HATÓKÖR 

 
A Költségvetési szerv vezetőjének 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 kocká zátélémzé s félo léli áz Ö nkormá nyzátá é s Inté zmé nyéi, válámint áz Algyo i 
Polgá rméstéri Hivátál mindén tévé kénysé gi térü lété t. 
 
Algyo i Polgá rméstéri Hivátálá nák szérvézéti égysé géi á csoportok. A csoportvézéto k áz 
é vés münkátérv élké szí té sé sorá n élké szí tik á térü lété cé lkitü zé séinék vé gréhájtá sá t 
ákádá lyozo  kocká zátok élémzé sé t (ázonosí tá s, é rté kélé s), á kocká zátok kézélé si mo djá t.  
 
Algyo i Polgá rméstéri Hivátál, válámint Algyo  Nágyko zsé g Ö nkormá nyzátá é s 
inté zmé nyéinék csoportjáinák, é s Inté zmé nyéinék vézéto i á félmé ré séik érédmé nyé ro l- áz 
éljá rá si doküméntümok bécsátolá sá vál – í rá sbéli tá jé koztátá st nyü jtánák áz á ltálük 
vézététt szérvézéti égysé g kocká záti hélyzété ro l á Jégyzo  ré szé ré.  
 

 
V. 

A KOCKÁZATOK AZONOSÍTÁSA 
 
A kockázat azonosítás célja annak megállapítása, hogy melyek a költségvetési szerv 
célkitűzéseit veszélyeztető fő kockázatok.  
A kockázatok azonosításához szükséges kockázatelemzés részletes bemutatását az 
1. sz. melléklet tartalmazza. 
 

VI. 
A KOCKÁZAT KEZELÉS 

 
A kocká zátkézélé sé rt félélo s á ko ltsé gvété si szérv vézéto jé, tévé kénysé gé bén 
tá mászkodniá kéll á bélso  élléno rzé s ájá nlá sáirá, jáváslátáirá. 
A kocká zát ázonosí tá ssál á mégfélélo  vá lászlé pé sék kiálákí tháto k, í gy á kocká zátok 
mé rsé kélhéto k. 
A ko ltsé gvété si é vré szo lo  münkátérv/cé lkitü zé sék vé gréhájtá sá t mégákádá lyozo  
té nyézo k, kocká zátok ázonosí tá sá t ko véto én á kocká zátok kikü szo bo lé sé ré vonátkozo  



 

vá lász/inté zkédé s méghátá rozá sá szü ksé gés. 
 
A vá lásztott inté zkédé st é s á kocká zátkézélé s hátá sá t is szü ksé gés félmé rni, á félmé ré s 
érédmé nyé t szü ksé gés o sszévétni áz ádott mü véléttél, tévé kénysé ggél kápcsolátos 
érédétilég térvézétt vé gérédmé nnyél. 
 
A kiéméltén nágy kocká zátü  tévé kénysé gék ésété bén á ko ltsé gvété si szérv vézéto jé 
inté zkédik á légmágásább kocká zátü  térü lét/tévé kénysé g élléno rzé sé ro l (prévéntí v 
élléno rzé s), folyámátos jélénté st, bészá molo t ké r, vágy hélyszí ni vizsgá látot tárt vágy 
félké ri á bélso  élléno rzé st vizsgá lát élvé gzé sé ré. 
 
A háté kony folyámátbá é pí tétt élléno rzé s á légjobb észko z á kocká zátok kézélé sé ré. A 
folyámátbá é pí tétt élléno rzé s háté konysá gá t tá mogátjá áz élléno rzé si nyomvonál 
kiálákí tá sá. Az élléno rzé si nyomvonál kié pí té sé álápjá n léhét á mégfélélo  
kocká zátélémzé si tévé kénysé gét éllá tni. 
 
A kocká zátkézélé st á ko ltsé gvété si szérv vézéto jé vé gézhéti égyédü l, téstü léti münká bán, 
á trühá zhátjá áz égyés csoportok vézéto iré á térü létét é rinto  kocká zátok kézélé sé t.  

 

VII. 
A KOCKÁZATKEZELÉS IDŐTARTAMA 

 
A kocká zátkézélé s tévé kénysé gé t á do nté s élo ké szí té sné l, á ko ltsé gvété si térvézé s élso  
szákászáibán kéll mégkézdéni áz ádott csoportok vézéto jé nék. 
 
A ko ltsé gvété si é v sorá n folyámátosán nyomon kéll ko vétnié á folyámátokát, frissí ténié á 
mégá llápí tá sáit, illétvé élléno rizni á mégtétt inté zkédé sék hátá sáit á kocká zátok 
folyámátos vá ltozá sá vál. 
 

VIII. 
A KOCKÁZATOK ÉS INTÉZKEDÉSEK NYILVÁNTARTÁSA 

 

A féltá rt kocká zátok, hibá k nyilvá ntártá sá ánnák á csoport vézéto jé nék á féládátá, ámély 
száktérü létén á hibá t é szlélté k. A kocká zátos tévé kénysé gék élléno rzé sé élso sorbán á 
bélso  élléno rzé s é s á szákirodá vézéto jé nék féládátá. A vézéto  kocká zátkézélé si 
tévé kénysé gé t áz áktüá lisán félmérü lo  problé má ésété n vé gzi. 
 
A nyilvántartásnak tartalmaznia kell minden kockázatra kiterjedően: 
 

- á békövétkézés válószínűségét,  
- áz ésétlég félmérülő kár mértékét, 
- á kockázát kézéléséré jávásolt intézkédést,  
- á félélo s münkátá rs névé t. 

 
A nyilvá ntártá s mintá já t á 3. sz. melléklet tártálmázzá. 
 
A kockázátkézélési ésétékét a belső ellenőr élémzi és szükség ésétén jáváslátot tész á 
költségvétési szérv vézétőjénék áz égyés tévékénységék szábályozásánák 
korszérűsítéséré. 



 

 
A kockázátos tévékénységék élémzésénék félülvizsgálátát á féládátok változásá ésétén 
áktüálisán, illétvé 4 événté kötéléző élvégézni. 
 

 
 

IX. 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 
 

Algyo  Nágyko zsé g Ö nkormá nyzátá é s inté zmé nyéi, válámint áz Algyo i Polgá rméstéri 
Hivátál csoportvézéto i gondoskodnák, hogy á Kocká zátkézélé si szábá lyzátbán foglált 
élo í rá sokát áz é rintétt münkátá rsák mégismérjé k, ánnák té nyé t á szábá lyzáthoz csátolt 
í vén (mégisméré si nyilátkozáton) álá í rá sükkál igázoljá k.  

 
 
 Algyő 2019. október 
 

 

        Dr. Varga Ákos 

               jegyző 

 
 
 
 
 



 

1. SZ. MELLÉKLET 
 
 

KOCKÁZATELEMZÉS 
 
A kockázát értékélési folyámátoknál még kéll hátározni á pontos kritériümokát, ámélyék 
á céloknák váló mégfélélést biztosítják. 
 
Még kéll hátározni, hogy: 
 

- mély kockázátok jéléntősék, 

- mély kontrollok fogják csökkénténi á kockázátot, 

- milyén további kiégészítő kontrollok szükségésék, 

- milyén jéllégű nyomon kövétés szükségés? 
Egy térü lét té nylégés vágy poténciá lis kocká zátá nák é rté kélé sé héz vé lémé nyt kéll álkotni 
áz ádott térü lét külcsfontossá gü  té nyézo inék méghátá rozá sá é s mé rlégélé sé álápjá n, 
ámélyék áz élvé gzétt tévé kénysé gékkél, á lé tézo  kontroll réndszérékkél, mü ltbé li é s 
válo szí nü sí théto  jo vo béli ésémé nyékkél, á mü ko dé si ko rnyézéttél stb. kápcsolátosák.  

A pé nzü gyi é s gázdásá gi té nyézo k ébbén á folyámátbán á ltálá bán nágyobb hángsü llyál 
jélénnék még, hiszén á ltálá bán á pé nzü gyi kocká zátot é s á mü véléték nágysá gréndjé t jo l 
jéllémzik.  

 
A kockázati tényezők a következőképpen osztályozhatók: 
 
Pénzügyi és gazdasági bévé tél volüméné, kiádá sok, ké szpé nz o sszégé, likviditá s é s 

forgo - illétvé to kéészko zo k é rté ké, égyé b béféktététt 
éro forrá sok é rté ké, á mü vélét é rté ké á szérvézét szá má rá. 

 
Magatartási  á vézéto k é s á münkátá rsák szémé lyés tülájdonsá gái é s 

é rté kéi; szérépék é s hélyzéték; tisztéssé g, mégbí zháto sá g, 
motivá cio ; á bélso  élléno rzé ssél szémbén tánü sí tott 
hozzá á llá s, élszá moltátháto sá g é s kontroll. 

 
Történeti  mü ltbé li vésztésé gék, hibá k, szábá lytálánsá gok, kontroll 

vé tsé gék stb. volüméné, gyákorisá gá é s oká. Ez á fénná llo  
ággá lyokát is mágá bán fogláljá. 

 
Működési mü véléték mé rété, kompléxitá sá, mü száki jéllégé, 

lá tháto sá gá, é rzé kénysé gé, stábilitá sá; vá ltozá s mé rté ké é s 
válo szí nü sé gé. A mü vélétékbén, münkátá rsák szémé lyé bén 
é s folyámátokbán réjlo  kocká zát; élhélyézkédé s, délégá lá s. 

 
Környezeti  kü lso  té nyézo k: pé nzü gyi, gázdásá gi, jogi stb.; á ko rnyézét 

dinámizmüsá; kápcsolo dá sok má s réndszérékhéz, má s 
mü vélétékto l válo  fü ggé s (pl. informátiká); vézéto sé g, 
ko zvé lémé ny ággá lyái stb. 



 

Belső kontrollhoz kapcsolódó á problé má k mégélo zé sé ré, é szlélé sé ré é s 
korrigá lá sá rá, á réndszérék gyéngésé géinék kiémélé sé ré 
é s kijáví tá sá rá, á kéllémétlén ésémé nyék kézélé sé ré é s á 
cé lkitü zé sék élé ré sé nék élo ségí té sé ré térvézétt bélso  
kontrollok méglé té é s érédmé nyéssé gé. A mü véléték é s 
pé nzü gyi kontrollok, illétvé áz á trühá zott kontrollok é s 
délégá lt hátá sko r térjédélmé hátá st gyákorol májd á 
szérvézét mü ko dé sé ré. 

 
Közvélemény  á ko zvé lémé nyré gyákorolt hátá s. 

 
 

A vézéto k vé lémé nyé t, mégí té lé sé t figyélémbé kéll vénni árrá vonátkozo án, hogy 
mély térü létékét kéll nágy kocká zátü nák tékinténi.  
 
A kocká zát é rté kélé sé álápvéto én á fént émlí tétt, kü lo nfé lé té nyézo k kválitátí v 
mino sí té sé n álápül, ámély á tápásztálátokrá é s á réndélkézé sré á llo  informá cio krá 
tá mászkodo  mégí té lé st érédmé nyéz.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2. SZ. MELLÉKLET 

KOCKÁZATELEMZÉSI MÓDSZER 
A kocká zátélémzé s é s félmé ré s cé ljá mégá llápí táni Algyo  Nágyko zsé g Ö nkormá nyzátá é s 
Inté zmé nyéi, válámint áz Algyo i Polgá rméstéri Hivátál kocká zátos tévé kénysé géinék 
mé rté ké t, jélénto sé gü k szérinti sorbá á llí táni ánnák álápjá n, hogy mékkorá az egyes 
kockázatok bekövetkezési valószínűsége, é s ázok milyen hatással lehetnek a szervezetekre, 
há válo bán félmérü lnék. A mágás kocká zátü  réndszérékét gyákrábbán kéll élléno rizni.  
 

Az élléno rzé sék tékintété bén mágás prioritá sü  réndszérék béázonosí tá sá hoz némcsák á 
kocká záté rté kélé st kéll figyélémbé vénni, háném má s léhétsé gés té nyézo k hátá sá t is 
é rté kélni kéll (pl. á vézéto sé g ké ré séi stb.). 

Algyő Nágyközség Önkormányzátánák kockázát értékélésénék kidolgozásánál számbá 
kéllétt vénni á gázdásági folyámátok közül á kockázátos tévékénységékét, ámélyék 
vézétői és bélső éllénőri mérlégélés ütán á kövétkézők: 

 
• Ko ltsé gvété s térvézé sé 

• Normátí vá igé nylé sé 

• Bérühá zá s, félü jí tá s  

• Ko zbészérzé si éljá rá s 

• Ko télézéttsé gvá llálá s 

• Bizonyláti rénd, bizonylátok kézélé sé, pé nzkézélé s 

• Szábá lyozottsá g 

• Vágyongázdá lkodá s, léltá rozá s, séléjtézé s 

• Pá lyá záti doküméntümok kézélé sé, élszá molá s 

• Bészá molo k (négyédé vénké nt) 

• Ko vétélé sék béhájtá sá 

 
Kockázati tényezők és alkalmazott súlyozás 

1. Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége 
1) Kicsi 
2) Ko zépés 
3) Nágy 
Súly: 6 
 
2. Előirányzaton belüli gazdálkodás  
1) stábilán térvézhéto  
2) bizonytálán 
3) térvézhététlén, élo ré lá thátátlán 
Súly: 5 
3. Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő 



 

1) 1 é v 
2) 2 é v 
3) 3 é v 
4) 3 é vné l to bb 
Súly: 4 
 
4. Munkatársak végzettsége, tapasztalata 
1) áz ádott száktérü létén mégfélélo  ké pzéttsé ggél é s tápásztáláttál réndélkézo  
münkátá rsák dolgoznák 

2) mégfélélo én ké pzétték, dé ném réndélkéznék élégéndo  tápásztáláttál 
3) sok tápásztáláttál bí rnák, dé á száktérü léthéz ném mégfélélo  vé gzéttsé ggél 
réndélkéznék 
4) A kévé s tápásztálát é s á mégfélélo  vé gzéttsé g hiá nyá á jéllémzo  
Súly: 3 
 
5. A helyi szabályozás  
1) Mégfélélo  
2) Hiá nyos 
3) Ném é rté kélhéto  
Súly: 3 
 

6. A külső hatások (központi szabályozás, gyakran változó jogszabályok) 
1) Kicsi 
2) Ko zépés 
3) Nágy 
Súly: 2 
 

E szákász vé gé ré kocká zátos tévé kénysé gékét bé kéll sorolni mágás, ko zépés, álácsony 
kátégo riá kbá. A vá rháto  kocká zátok téljés ko ré nék o sszégyü jté sé t ko véto én, áz égyés 
kocká zátokát - ázok válo szí nü sé gé é s á szérvézétré gyákorolt hátá sá álápjá n – té rké pén 
kéll á brá zolni:  
 

Kockázati tényezők és alkalmazott súlyozás 

 

Sor-
szám 

Kockázati tényező 
Kockázati 

tényező 
terjedelme 

Súly Ponthatár 

1. 
Pé nzü gyi szábá lytálánsá gok 
válo szí nü sé gé 

1 - 3 6 6 - 18 

2. Elo irá nyzáton bélü li gázdá lkodá s 1 - 3 5 5 - 15 

3. Légüto bbi élléno rzé s o tá éltélt ido  1 - 4 4 4 - 16 

4. 
Münkátá rsák vé gzéttsé gé é s 
tápásztálátá 

1 - 4 3 3 - 12 

5. A hélyi szábá lyozá s 1 - 3 3 3 - 9 

6. A kü lso  hátá sok 1 - 3 2 2 - 6 

 



 

A kocká zátok bekövetkezésének valószínűségét á kocká záti té nyézo k térjédélmé é s áz 

álkálmázott sü ly szorzátáké nt kápjük még. A szorzatot élosztjük á kocká záti té nyézo  

máximá lis ponthátá r o sszégé vél é s á kápott érédmé ny álápjá n bésoroljük á béko vétkézé s 

válo szí nü sé gé t álácsony, ko zépés illétvé mágás osztá lyokbá.  

A kockázati térkép elemzése: 
 
A ponthátá rok 25-79 ko zé  ésnék.  

• 54 pontig áz ádott tévé kénysé g álácsony kocká zátü nák tékinthéto  

• 60 é s 55 pont ko zo tt ko zépés kocká zátot jélént á ko ltsé gvété si szérv szá má rá 

• 61 pont fo lo tt kiémélt figyélémmél kéll kí sé rni áz ádott tévé kénysé gét 

 
A jobb félso  né gyzétbén ázonosí tott kocká zátok á légjélénto sébb kocká zátok, á bál álso  
né gyzét kocká zátái á légkisébb szintü nék mino sí théto k. A bál félso  é s á jobb álso  né gyzét 
kocká zátái mé rsé kéltnék mino sí théto k. A ko zo ttü k lé vo  né gyzéték ko zépés szintü nék 
mino sí théto ék. 
 

A MEGHATÁROZOTT TEVÉKENYSÉGEK KOCKÁZATÁNAK CSÖKKENTÉSE 
 
Az ádott tévé kénysé gék kocká zátáinák mé rté ké t folyámátbá é pí tétt vézéto i élléno rzé ssél 
é s réndszérés, égy ido szákot á tfogo  vágy cé ljéllégü  élléno rzé ssél léhét cso kkénténi. A 
vézéto k á ltál élvé gzétt élléno rzé sék doküméntá lá sá kü lo no sén ázé rt fontos, hogy á 
problé má sább térü léték to bbszo r visszáté ro  élléno rzé sékkél nágyobb figyélmét kápjánák. 
 
A bélso  élléno rzé si vézéto nék áz élléno rzé sék ü témézé sékor szém élo tt kéll tártáni á 
kü lo nfé lé tévé kénysé gék kocká záti szintjé t: 
 

Mágás prioritá sü  réndszérék  Ké té vés ciklüsokbán élléno rizéndo k 
 

Ko zépés prioritá sü  réndszérék  Há romé vés ciklüsokbán élléno rizéndo k 
 

Alácsony prioritá sü  réndszérék Ö té vés ciklüsokbán élléno rizéndo k 
 

Az elemzések eredménye 
 
A kocká zátélémzé s érédmé nyé informá cio vál szolgá l á stráté giái élléno rzé si térv 
élké szí té sé héz, ámi á té nylégésén réndélkézé sré á llo  éro forrá sokát vészi figyélémbé.  
A stráté giái térv méghátá rozzá ázokát á réndszérékét, ámélyékré vonátkozo án á 
ko vétkézo  o té vés ido szákon bélü l élléno rzé sékét kéll vé gréhájtáni, áménnyibén áz 
éro forrá sokát álloká ltá k. E vénté, áz é vés térvvél é s á mégfélélo  vézéto sé gi tágokkál 
égyéztététt vá ltoztátá sokkál o sszhángbán kéll félü lvizsgá lni. 



Algyő Nagyközség Önkormányzata és Intézményei, valamint Algyői Polgármesteri Hivatal kockázat elemzése 

         
         

Kockázati tényező 

Pénzügyi 
szabálytalan-

ságok 
valószínűsége 

Előirányzaton 
belüli 

gazdálkodás 

Legutóbbi 
ellenőrzés óta 

eltelt idő 

Munkatársak 
végzettsége, 
tapasztalata 

Az adott 
szakterületen 

a helyi 
szabályozás 

Külső hatások 
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Kocká záti té nyézo  
térjédélmé 

1-3 1-3 1-4 1-4 1-3 1-3 

Sü lyozá s 6 5 4 3 3 2 

Ponthátá r 6-18 5-15 4-16 3-12 3-9 2-6 

 A   z     e    l   é   r   t      p   o   n   t   

Ko ltsé gvété s térvézé sé 18 15 12 6 9 6 66 mágás 
Polgá rméstér, 
Pé nzü gyi 

csoportvézéto  

Normátí vá igé nylé sé 18 15 4 3 9 6 55 ko zépés 
Polgá rméstér, 
Pé nzü gyi 

csoportvézéto   

Bérühá zá s, félü jí tá s 18 15 16 12 6 2 69 mágás 
Polgá rméstér, 

é rintétt 
csoportvézéto   

Ko zbészérzé si éljá rá s 18 15 4 12 9 6 64 mágás 
Polgá rméstér, 

é rintétt 
csoportvézéto  

Ko télézéttsé gvá llálá s 18 15 8 3 9 2 55 ko zépés 
Polgá rméstér, 

Jégyzo , Pé nzü gyi 
csoportvézéto   



 

Bizonyláti rénd, 
bizonylátok kézélé sé, 

pé nzkézélé s 
18 5 16 9 9 6 63 mágás 

Jégyzo , Pé nzü gyi 
csoportvézéto   

Szábá lyozottsá g 12 5 8 9 9 6 49 álácsony Jégyzo  

Vágyongázdá lkodá s, 
léltá rozá s, séléjtézé s 

18 15 16 9 6 4 68 mágás 
Polgá rméstér, 
Pé nzü gyi 

csoportvézéto   

Pá lyá záti 
doküméntümok 

kézélé sé, élszá molá s 
18 10 12 9 9 2 60 ko zépés 

Polgá rméstér, 
Jégyzo , é rintétt 
csoportvézéto  

Bészá molo k  
(fé lé vés, 

há romnégyédé vés, 
é vés) 

18 15 12 9 6 6 66 mágás 
Polgá rméstér, 

Jégyzo , Pé nzü gyi 
csoportvézéto  

Ko vétélé sék béhájtá sá 12 9 16 6 9 2 54 álácsony 
Polgá rméstér, 

Jégyzo , Pé nzü gyi 
csoportvézéto  

          

          

          



 

3. sz. melléklet 
 

A KOCKÁZATOK ÉS INTÉZKEDÉSEK NYILVÁNTARTÁSA 
 
 

Dátum 
Kockázatos 
tevékenység 

Bekövetkezés 
valószínűsége 

Felmerülő 
kár mértéke 

Kockázat 
kezelésére javasolt 

intézkedés 

Felelős 
munkatárs 

neve 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 


