Folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszere
(FEUVE)
A folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzést (a továbbiakban: FEUVE), ennek részeként az ellenőrzési nyomvonalat, a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét, és a kockázatkezelési rendszert az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 121. §-ában (a továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 145/A. §, 145/B. §, valamint 145/C. §-ában (a továbbiakban: Ámr.) foglaltak szerint kell kialakítani.
I.
Folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszer
1. A folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (a továbbiakban: FEUVE) alapvető
célja számot adni arról, hogy az államháztartási pénzeszközökkel,(önkormányzati) vagyonnal
szabályszerűen, gazdaságosan, hatékonyan és eredményesen történik a gazdálkodás.
2. Az Iskola teljes működését lefedi a FEUVE rendszer.
3. A FEUVE rendszer tartalmazza mindazon elveket, eljárásokat és belső szabályzatokat, melyek
alapján az intézmény érvényesíti a feladatai ellátására szolgáló előirányzatokkal, létszámmal és
a vagyonnal való szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás követelményeit.
4. Az Intézmény vezetője az iskola gazdálkodásának folyamatára (tervezés, végrehajtás, beszámolás) és sajátosságaira tekintettel gondoskodik a FEUVE rendszer kialakításáról, működtetéséről
és fejlesztéséről.
5. A FEUVE rendszer kialakítása és működtetése során figyelembe kell venni a pénzügyminiszter
által közzétett módszertani útmutatóban foglaltakat.
6. A FEUVE fejlesztése során figyelembe kell venni az államháztartás külső pénzügyi ellenőrzést
végző szervek által megfogalmazott ajánlásokat és javaslatokat.
7. A szervezeti egységek vezetőinek kötelezettsége és felelőssége, hogy az irányítása alá tartozó
területen a FEUVE rendszert működtesse, és folyamatosan fejlessze.
8. Általános elvárások a FEUVE rendszerrel szemben:
•

az ellenőrzés célkitűzései minden tevékenységre érvényesüljenek,

•

a nyomon követést jelenítse meg, a vezetők folyamatosan figyelemmel kísérjék az „output”-ot, az eredményt.
9. A FEUVE rendszer működtetéséhez szükséges követelmények:
•

a tevékenységek folyamatáról megfelelő dokumentáció áll rendelkezésre,

•

a folyamatok és események azonnal és szabályszerűen kerülnek nyilvántartásba vételre,

•

a folyamatok és események engedélyezését és végrehajtását csak a szabályzatokban meghatározott személyek végzik,

•

a feladatok megosztása, elkülönítése a gyakorlatban is megvalósul,

•

a forrásokhoz és adatokhoz csak a szabályzatokban felhatalmazott személyek férhetnek
hozzá.
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10. FEUVE főbb jellemzői:
A folyamatnak megfelelő időben történik
Gazdaságos
Számon kérhető
Megfelelő helyen van
Rugalmas
Oknyomozó
Célszerű

A problémákat korán felderíti, a kockázatok csökkentéséhez hozzájárul.
„Elvárható” biztosítékot nyújt a kívánt eredmény elérésére, a legkevesebb nemkívánatos mellékhatással.
Segít a beszámoltathatóságot biztosítani, a kijelölt feladattal kapcsolatban.
Ott alkalmazzák, ahol a leghatékonyabb.
Az eljárások változásait gyorsan elsajátítja, a teljes
rendszer változtatása nélkül.
Nem csak problémákat, hanem annak okait is megtalálja.
A vezetés szükségleteinek megfelel.
II.
Az Ellenőrzési nyomvonal

11. Az Iskola Ellenőrzési nyomvonalát - mely magában foglalja a tervezési, pénzügyi, lebonyolítási és ellenőrzési folyamatoknak táblázatba foglalt leírását – a Gazdasági Igazgatóság vezetője
készíti el az előirányzatok kezelésében feladatkörrel rendelkező szervezeti egységek bevonásával.
12. Az Ellenőrzési nyomvonal megmutatja a FEUVE hiányosságait, így felgyorsítja az irányítás
folyamatainak megfelelő átalakítását, a feladatellátás színvonalának és a nyújtott szolgáltatások
értéknövekedését segíti elő.
13. Az Ellenőrzési nyomvonalat a Gazdasági Osztály vezetőjének felterjesztése alapján az Iskola
vzetője hagyja jóvá.
14. A felelősségi szintek terén az Ellenőrzési nyomvonal:
•

egy standardot jelent, elvárások együttesét, amelyek alapján meghatározhatók valamennyi
folyamatban az ellenőrzési pontok, a felelősök,

•

könnyen és gyorsan azonosítható a hibás működés, a hozzá tartozó felelős,

•

megmutatja, hogy a teljes folyamat minősége az egyes résztevékenységekért felelős közreműködőkön is múlik.

15. Az Ellenőrzési nyomvonal a folyamatokra vonatkozó egyes tevékenységeket, a tevékenységek
jogi alapját, felelősét, ellenőrzését, nyomon követését, a kapcsolódó dokumentumokat öleli fel.
16. Az Ellenőrzési nyomvonal:
•

tartalmazza költségvetés tervezés, beszámolás folyamatát,

•

tartalmazza az előirányzatok felhasználását kiemelt előirányzatonkénti bontásban,

•

pontos kialakításával feltérképezhető az intézmény folyamataiban rejlő működési kockázat.

17. Az Ellenőrzési nyomvonal jelen függelék 1. mellékletét képezi.
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III.
A Szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje
A szabálytalanság fogalma
18. Szabálytalanság valamely létező szabálytól való eltérést jelent az államháztartás működési
rendjében, a költségvetési gazdálkodás bármely gazdasági eseményében, a feladatellátás bármely tevékenységében, az egyes műveletekben, előfordulhat.
19. A szabálytalanságok fogalomköre igen széles, a korrigálható mulasztások vagy hiányosságok,
illetve a fegyelmi-, büntető-, szabálysértési-, illetve kártérítési, eljárás megindítására okot adó
cselekmények egyaránt beletartoznak.
20. A szabálytalanság alapesetei lehetnek:
•

a szándékosan okozott szabálytalanságok,

•

a nem szándékosan okozott szabálytalanságok (figyelmetlenségből, hanyag magatartásból,
helytelenül vezetett nyilvántartásból származó szabálytalanság).
21. A szabálytalanságok kezelésével kapcsolatos eljárásrend kialakításának általános célja, hogy:
• hozzájáruljon a különböző jogszabályokban és szabályzatokban meghatározott előírások
megszegésének, szabálytalanság kialakulásának megakadályozásához (megelőzés),
•

keretet biztosítson, hogy azok megsértése esetén a hibák, hiányosságok, tévedések korrigálása, a felelősség megállapítása, az intézkedések foganatosítása megtörténjen.

A szabálytalanságok megelőzése
22. A szabálytalanságok megelőzése elsősorban a szabályozottságon alapul. A szabályozottság biztosítása, a szabálytalanságok megakadályozása elsődlegesen a közigazgatási államtitkár felelőssége.
23. Az Iskola vezetője felelős a felalatai ellátásához az Intézmény vagyonkezelésébe, használatába
adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéért, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a gazdálkodásban a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért, a
gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáért, az intézményi számviteli rendért,
a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés, hatékony működtetéséért.
24. Az Iskola vezetője az éves költségvetési beszámoló keretében beszámol a folyamatba épített,
előzetes és utólagos vezetői ellenőrzésnek a működtetéséről.
25. A szabálytalanságok megelőzésével kapcsolatosan az Iskola vezetője gondoskodik arról, hogy:
• a jogszabályoknak megfelelő szabályzatok alapján működjön az intézmény,
•

a szabályozottságot, illetve a szabályok betartását folyamatosan kísérjék figyelemmel a vezetők,

•

szabálytalanság esetén hatékony intézkedés szülessék, a szabálytalanság korrigálásra kerüljön annak a mértéknek megfelelően, amilyen mértéket képviselt a szabálytalanság.

26. Az Iskola vezetőjének felelőssége és feladata a szervezeti struktúrában meghatározott szervezeti
egységek vezetői hatáskörének, felelősségének és beszámoltathatóságának szabályozottságán
keresztül valósul meg. A munkavállalók konkrét feladatát, hatáskörét, felelősségét, beszámoltathatóságát az ügyrendek és munkaköri leírások szabályozzák, a közszolgálati jogviszonyból
származó kötelezettségeiket a jogszabályoknak megfelelően kell teljesíteniük.
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A szabálytalanságok észlelése a FEUVE rendszerben
27. Amennyiben a szabálytalanságot a szervezeti egység valamely munkatársa észleli, köteles értesíteni a szervezeti egység vezetőjét.
28. Ha a szervezeti egység vezetője az adott ügyben érintett, a munkatársnak a vezető felettesét,
annak érintettsége estén a felügyeleti szervet kell értesítenie.
29. Ha az előző pontban megfogalmazottaknak megfelelően értesített személy megalapozottnak
találja a szabálytalanságot, úgy erről értesíti az iskola vezetőjét..
30. Az iskola vezetője gondoskodik a megfelelő intézkedések meghozataláról, illetve indokolt esetben a szükséges eljárások megindításáról.
31. Az iskola vezetője, illetve a szervezeti egységek vezetőinek észlelése alapján a feladat, hatáskör
és felelősségi rendnek megfelelően kell intézkedést hozni a szabálytalanság korrigálására, megszüntetésére.
32. Amennyiben a belső ellenőr ellenőrzési tevékenysége során szabálytalanságot tapasztal, a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelően jár el. Az ellenőrzött szervnek intézkedési tervet kell kidolgoznia a belső ellenőrzés megállapításai alapján, és az intézkedési tervet végre kell hajtania.
33. A külső ellenőrzési szerv szabálytalanságra vonatkozó megállapításait az ellenőrzési jelentés
tartalmazza. A büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot
adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja esetén az ellenőrző szervezet a működését
szabályozó törvény, rendelet alapján jár el. A szabálytalanságra vonatkozó megállapítások alapján az intézménynek intézkedési tervet kell kidolgoznia és végrehajtania.
A szabálytalanság észlelését követő szükséges intézkedések, eljárások megindítása
34. Az iskola vezetője gondoskodik a szükséges intézkedések végrehajtásáról.
35. Büntető- vagy szabálysértési ügy gyanúja esetén a szükséges intézkedések meghozatala a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervek értesítését is jelenti annak érdekében, hogy
megalapozottság esetén a megfelelő eljárás megindításra kerüljön.
36. Egyéb esetben az iskola vezetője vizsgálatot rendelhet el a tényállás tisztázására. A vizsgálat
lefolytatására minimum három tagú bizottságot lehet létrehozni, indokolt esetben külső szakértő
igénybevételével. A vizsgálat eredménye lehet további vizsgálat elrendelése is. Erre többnyire
akkor kerül sor, ha a szabálytalanság megállapítását követően a felelősség eldöntéséhez és a hasonló esetek megelőzése érdekében szükséges intézkedések meghatározásához nem elég a rendelkezésre álló információ.
37. A 2. számú melléklet tartalmazza a büntető, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárásokra irányadó jogszabályok főbb rendelkezéseit.
38. A szervezeti egységek vezetői gondoskodnak a szabálytalanságokkal kapcsolatban keletkezett
iratanyagok elkülönített nyilvántartásának naprakész és pontos vezetéséről.
39. A szabálytalanságok kezelése jelen általános elveket, kötelességeket tartalmazó eljárásrendje
mellett, az egyes szervezeti egységek vezetői intézkednek a FEUVE rendszerének az ügyrendekbe és munkaköri leírásokba történő beépítéséről, a nyilvántartások vezetéséről, a rendszer
működtetéséről.
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IV.
Kockázatkezelési Rendszer
40. A kockázatkezelési rendszer az Iskola kockázatkezelési eljárásának, a kockázat azonosításának,
mérésének és kezelésének meghatározására szolgál.
41. A kockázatkezelés révén az intézmény feltárja a kockázatot, illetve megelőzi annak bekövetkeztét.
A kockázat fogalma
42. A kockázat lehet egy esemény vagy következmény bekövetkezésének lehetősége, amely lényegi hátrányos befolyással van az intézmény működésére, a feladatellátásra, az előirányzatok hatékony és gazdaságos felhasználására.
43. A kockázat lehet véletlenszerű esemény, hiányos ismeret vagy információ.
44. Eredendő kockázat: a szabálytalanságok vagy a megvalósítás során fellépő hibák előfordulásának kockázata.
45. Ellenőrzési kockázat: az ezen hibákat vagy szabálytalanságokat meg nem előző illetve fel nem
táró folyamatba be nem épített ellenőrzési eljárásokból fakadó kockázat.
46. Jellemzően előforduló kockázatok
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.

Politikai

Egy kormányváltás megváltoztathatja a kitűzött célokat, a célok prioritását.

Piaci

Szállítói probléma negatív hatással lehet a tervekre.

Elemi csapások

Tűz, árvíz vagy egyéb elemi csapások hatással lehetnek a kívánt tevékenység elvégzésének képességére. A katasztrófavédelmi terv
elégtelennek bizonyulhat.
PÉNZÜGYI KOCKÁZATOK
A kívánt tevékenység ellátására nem elég a rendelkezésre álló forrás.

Költségvetési
A források elosztása nem befolyásolható közvetlenül
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Pénzügyi

Eszközvesztés. A források nem elegendőek a kívánt megelőző intézkedésre.
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 esetlegesen kialakult rossz hírnév negatív hatást
fejthet ki.

Technológiai

A hatékonyság megtartása érdekében a technológia fejlesztésének/lecserélésének igénye. A technológiai üzemzavar megbéníthatja
a működést.

Projekt

A megfelelő előzetes kockázatelemzés, hatástanulmány nélkül elkészülő projekt-tervezet. A projektek nem teljesülnek a költségvetési
vagy funkcionális határidőre.

Újítás

Elmulasztott újítási lehetőségek. Új megközelítés alkalmazása a kockázatok megfelelő elemzése nélkül.
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.

A kockázatkezelési hatáskör, és felelősség
47. A szervezeti egységek vezetőinek feladata az irányításuk alá tartozó területen a kockázati tényezők, elemek azonosítása, a kockázatok bekövetkezésének valószínűsítése, a kockázati hatás
mérése.
48. A kockázatkezelés intézményi szintű koordinációját az intézmény Gazdasági vezetője végzi. A
kockázatkezelési eljárás során keletkezett javaslatokat intézkedési terv formájában jóváhagyásra terjeszti fel az Iskola vezetője részére.
49. A kockázatelemzés felöleli az iskola valamennyi tevékenységi területét.
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50. A szervezeti egységek vezetői az éves munkaterv részeként elkészítik az általuk irányított terület célkitűzéseinek végrehajtását akadályozó kockázatok elemzését (azonosítás, értékelés), annak kezelési módját.
51. A szervezeti egységek vezetői felmérik, mi jelenthet kockázatot az adott területen és mekkora
kockázat nagysággal lehet számolni, és a meghatározott kockázati nagyság alapján milyen intézkedéseket kell elvégezni. A kockázatelemzés eredményét továbbítják a Gazdasági Igazgatóságra.
A kockázat azonosítása
52. A kockázat azonosítás célja annak megállapítása, hogy melyek az Iskola feladatellátását, működését veszélyeztető fő kockázatok.
53. Az azonosítás meghatározó eleme a tevékenység jellege. A kockázatok azonosítását a feladatot
ellátó szervezeti egység vezetője végzi.
54. A szervezeti egység vezetője – szükség esetén munkacsoport létrehozásával – az érintett területek munkatársai által kitöltött kérdőív alapján azonosítja a kockázatokat. A kérdőív a szabályzat
3. számú mellékletét képezi.
55. A kérdőívek feldolgozását követően el kell készíteni a szervezeti egység kockázati térképét. A
térkép egyes negyedei az alábbiakat tartalmazzák:
Szervezetre magas hatást
gyakorló, alacsony bekövetkezési valószínűségű kockázat

Szervezetre magas hatást gyakorló, magas
bekövetkezési valószínűségű kockázat
(kiemelten nagy kockázatú tevékenység)
Szervezetre
alacsony Szervezetre
alacsony
hatást gyakorló, alacsony hatást gyakorló, magas
bekövetkezési valószínű- bekövetkezési valószíségű kockázat
nűségű kockázat
A kockázatkezelés
56. A szervezeti egységek vezetőinek tevékenységükben támaszkodniuk kell a belső ellenőrzés
ajánlásaira, javaslataira.
57. A költségvetési évre szóló munkaterv és a célkitűzések végrehajtását akadályozó tényezők,
kockázatok azonosítását követően a kockázatok kiküszöbölésére vonatkozó intézkedés meghatározása szükséges.
58. A választott intézkedés, kockázatkezelés hatását is szükséges felmérni, a felmérés eredményét
szükséges összevetni az adott művelettel, tevékenységgel kapcsolatos eredetileg tervezett végeredménnyel.
59. A kiemelten nagy kockázatú tevékenység esetében a szervezeti egység vezetője intézkedik a
preventív ellenőrzésről. Ennek keretében folyamatos jelentést, beszámolót kér, vagy felkéri a
belső ellenőrzést vizsgálat elvégzésére.
60. Amennyiben a kockázat több szervezeti egység feladatkörét érinti, a kockázatkezelésre Kockázatkezelő Bizottságot lehet létrehozni.
61. A Kockázatkezelő Bizottság tagjai a kockázat által érintett szervezeti egységek vezetői, illetve
szükség szerint meghívott szakértők.
62. A hatékony folyamatba épített ellenőrzés a legjobb eszköz a kockázatok kezelésére. A folyamatba épített ellenőrzés hatékonyságát támogatja az ellenőrzési nyomvonal kialakítása. Az ellenőrzési nyomvonal kiépítése alapján lehet a megfelelő kockázatelemzési tevékenységet ellátni.
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A kockázatkezelés időtartama
63. A kockázatkezelés tevékenységét a döntés előkészítésnél, a költségvetési tervezés első szakaszában kell megkezdenie a szervezeti egység vezetőjének.
64. A költségvetési év során folyamatosan nyomon kell követni a folyamatokat, frissíteni a kockázatkezelés megállapításait, illetve ellenőrizni a megtett intézkedések hatásait.
A kockázatok és intézkedések nyilvántartása
65. A kockázati kérdőívek nyilvántartása a Gazdasági Iroda feladata.
66. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell minden kockázatra kiterjedően a bekövetkezés valószínűségét, az esetleg felmerülő kár mértékét, a kockázat kezelésére javasolt intézkedést, a felelős
munkatárs nevét, amennyiben Kockázatkezelő Bizottság végezte a tevékenységet, a tagok névsorát, a megtett intézkedést.
67. A kockázatkezelési eseteket a Gazdasági Iroda vezetője elemzi, és szükség esetén javaslatot
tesz az egyes tevékenységek szabályozásának korszerűsítésére.
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2. melléklet
A büntető, szabálysértési, kártérítési és fegyelmi eljárások
fontosabb jogszabályi előírásai
Büntető eljárás
A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 10. § (1) bekezdése szerint bűncselekmény
az a szándékosan vagy - ha a törvény a gondatlan elkövetést is bünteti - gondatlanságból elkövetett
cselekmény, amely veszélyes a társadalomra, és amelyre a törvény büntetés kiszabását rendeli. A
büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (a továbbiakban: Be.) 6. § (1) bekezdése kimondja,
hogy a bíróságnak, az ügyésznek és a nyomozó hatóságnak kötelessége a törvényben foglalt feltételek megléte esetén büntetőeljárást indítani.
A Be. 171. § (2) bekezdése előírja, hogy a hivatalos személy köteles a hatáskörében tudomására
jutott bűncselekményt feljelenteni. A feljelentést rendszerint az ügyészségnél vagy a nyomozati
hatóságnál kell megtenni.
Szabálysértési eljárás
A szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 1. § (1) szerint szabálysértés az a jogellenes,
tevékenységben vagy mulasztásban megnyilvánuló cselekmény, melyet törvény, kormányrendelet
vagy önkormányzati rendelet szabálysértésnek nyilvánít, s amelynek elkövetőit az e törvényben
meghatározott joghátrány fenyeget.
A törvény második része foglalkozik részletesen a szabálysértési eljárással, a 82. § (1) bekezdése
kimondja, hogy szabálysértési eljárás feljelentés, illetőleg a szabálysértési hatóság részéről eljáró
személy észlelése vagy tudomása alapján indulhat meg.
Kártérítési eljárás
A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 339. § (1) bekezdése kimondja, hogy aki
másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja,
hogy úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható.
A kártérítési eljárás megindítására a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései (elsősorban a XXIII. Fejezet, a munkaviszonyból és a munkaviszony jellegű jogviszonyból
származó perek) az irányadók.
Kártérítési felelősség tekintetében irányadók továbbá a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi
XXII. törvény (Mt.), a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.).
Fegyelmi eljárás
Fegyelmi eljárás, illetve felelősség tekintetében az Mt., illetve a Ktv. megfelelő rendelkezései az
irányadók.
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3. melléklet
Kockázati Kérdőív
Szervezeti egység:………………………………………………….…………………………...
Folyamat megnevezése:……………………………………………………..……..……………
Felelős:………………………………………………………………………………..…………
Leadás helye és határideje:………………………………………………………………………
Kockázatok azonosítása
1. Külső kockázatok
•

Infrastrukturális

IGEN

NEM

•

Jogi és szabályozási

IGEN

NEM

•

Politikai

IGEN

NEM

•

Piaci

IGEN

NEM

•

Elemi csapások

IGEN

NEM

•

Egyéb:……………………………………………………………………………

2. Pénzügyi kockázatok
•

Költségvetési

IGEN

NEM

•

Pénzügyi szabálytalanságok

IGEN

NEM

•

Egyéb:……………………………………………………………………………………

3. Tevékenységi kockázatok
•

Működési-stratégiai

IGEN

NEM

•

Működési

IGEN

NEM

•

Információs

IGEN

NEM

•

Hírnév

IGEN

NEM

•

Technológiai

IGEN

NEM

•

Projekt

IGEN

NEM

•

Újítási

IGEN

NEM

•

Egyéb:……………………………………………………………………………………

4. Emberi erőforrások
•

Személyzeti

IGEN

NEM

•

Egészség és biztonsági

IGEN

NEM

•

Egyéb:……………………………………………………………………………………
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Kockázatok értékelése
Azonosított kockázatok rövid, szöveges leírása
………...………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Kockázat besorolása:
Szervezetre magas hatást
gyakorló, alacsony bekövetkezési valószínűségű kockázat
Szervezetre
alacsony
hatást gyakorló, alacsony
bekövetkezési valószínűségű kockázat

Szervezetre magas hatást gyakorló, magas
bekövetkezési valószínűségű kockázat
Szervezetre
alacsony
hatást gyakorló, magas
bekövetkezési valószínűségű kockázat

Javaslat a kockázat mérséklésére, megszüntetésére:…………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
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