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Feladatmegosztás a szervezeten belül – ki, miért felelős a kockázatkezelési 
rendszer kialakításában és működtetésében 

 

Integrált 
kockázatkezelés 

Költségvetési 
szerv vezetője 

Folyamatgazdák Munkatársak Kockázatkezelési 
Munkacsoport 

Az integrált kockázat-kezelési 
rendszer koordinálására kijelölt 
szervezeti felelős (Belső Kontroll 
Koordinátor / Kockázat-menedzser) 

Belső ellenőr 

Kockázatkezelési 
rendszer kialakítása 

és működtetése 

Kockázatkezelési 
Szabályzat kiadása; 
Kockázatkelési 
Munkacsoport 
felállítása 

Kockázatkezelési 
szabályzat 
véleményezése 

Kockázatkezelési 
szabályzat 
véleményezése; 

Kockázatkezelési 
Szabályzat 
előkészítése; 
Kockázati 
Univerzum/folyamatle
írások 
meghatározása 

Kockázatkezelési 
Munkacsoport 
koordinálása, 
segítése 

Kockázatok 
azonosítása 

Közreműködik a 
szervezeti szintű 
kockázatok 
azonosításában 

Felelős a szervezeti és 
a folyamati szintű 
kockázatok 
azonosításában 

Közreműködik a 
szervezeti és a 
folyamati szintű 
kockázatok 
azonosításában 

Az azonosított 
kockázatok 
csoportosítása, 
átfedések kiszűrése; 
Integrált Kockázati 
Leltár készítése 

A kockázatok kis 
csoportokban 
történő 
azonosításának 
megszervezése, 
lebonyolítása; 

Kockázatok 
értékelése 

Jóváhagyás A Kockázati 
Kritérium Mátrix 
(tartalmazza a 
kockázat 
bekövetkezésének 
hatását, 
valószínűségét)  
alkalmazásával 
értékeli a 
kockázatokat; 

Közreműködik a 
kockázatok 
értékelésében 

Kockázati Kritérium 
Mátrix (tartalmazza a 
kockázat 
bekövetkezésének 
hatását, 
valószínűségét) 
kialakítása; 
Kockázatok 
értékelésének 
összegzése; 

A Bkr. 7. § (4) 
bekezdése alapján a 
költségvetési szerv 
vezetője az integrált 
kockázatkezelési 
rendszer 
koordinálására 
szervezeti felelőst 
jelöl ki.  

Kockázatkezelési 
Munkacsoport 
koordinálása; 

Bizonyosságot nyújtó 
tevékenysége 
keretében értékeli a 
szervezet kockázat-
kezelési rendszerét és 
javaslatot tesz annak 
fejlesztésére; 
Tanácsadó 
tevékenysége 
keretében – a 
szervezetről és a 
szervezeti kockázatokról 
való átfogó ismereteivel – 
támogatja a kockázatok 
elemzését; A belső 
ellenőrzés 
folyamatgazdája-ként 
azonosítja és értékeli a 
saját folyamatának 
kockázatait, 
meghatározza az 
kockázatok 
csökkentésére vonatkozó 
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      intézkedéseket 

Integrált 
Kockázatkezelési 
intézkedési terv 
készítése 

Kockázati 
tűréshatár 
meghatározása; 
Jóváhagyás; 
Munkatársak 
tájékoztatásának 
biztosítása az 
azonosított 
kockázatokról; 

Javaslatot tesz a 
kockáztok 
csökkentésére 
vonatkozó 
stratégiára és a 
szükséges 
intézkedések 
megtételére; 

Megismeri a 
szervezet 
azonosított 
kockázatait és 
közreműködik a 
kockázatok 
csökkentésére 
kialakított 
válaszlépések 
végrehajtásában 

Integrált 
Kockázatkezelési 
Intézkedési terv 
előkészítése; 

Kockázatkezelési 
Munkacsoport 
koordinálása; 

Az Integrált 
Kockázatkezelési 
Intézkedési terv 
nyomon követése 

Beszámoltatás Beszámol az 
Integrált 
Kockázatkezelési 
Intézkedési terv 
végrehajtásáról; 

Visszacsatolást ad a 
bevezetett 
intézkedések 
hatásosságáról 

Az Integ.  
Kockázatkez. 
Intézked. terv nyomon 
követéséről szóló besz.  
elkészítése 

. 

Kockázatkezelési 
Munkacsoport 
koordinálása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


