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Jogszabályi környezet 

 
A belső kontrollrendszer részét képező ellenőrzési nyomvonal, monitoring, és az ezekre épülő 
kockázatkezelési rendszer kialakítása és működtetése jogszabályi kötelezettség, amelyet az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 120./B§ (2)b 
pontja és az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) kormányrendelet 
(továbbiakban Ámr.) 157.§ foglal magába. 
 
 

A szabályzat célja 

 
A fenti jogszabályi környezet alapján alkotott szabályzat az NKA Bizottsága és kollégiumai 
(továbbiakban NKA testületei) kockázatkezelési eljárásainak meghatározására szolgál 
(kockázat azonosítása, mérése, minősítése és kezelése). 
 
Az eljárások révén az NKA testületei feltárják a tevékenységük ellátása során jelentkező, 
adódható veszélyeket, megelőzik annak bekövetkeztét, vagy tompítják a káros hatásokat. 
 
A Szabályzat meghatározza a kockázatkezelési rendszer működtetésének és az annak során 
elvégzendő tevékenységeknek a rendjét.  
 
 

1. FOGALMAK 

 

1.1. Kockázat  

 
Egy esemény, külső vagy belső körülmény, vagy azok halmaza, amelyek a jövőben 
valószínűsíthetően bekövetkeznek, és akkor negatív, hátrányos befolyásuk lehet a 
célkitűzések megvalósítására. Elsődleges okai – együtt vagy külön-külön – az alábbiak 
lehetnek: véletlenszerű események, hiányos ismeret vagy információ, döntés elmaradása, 
intézkedési késedelem, folyamat-monitoring és annak visszacsatolásának elmulasztása, 
ellenőrzés hiánya és/vagy az ellenőrzések gyengesége a szervezetben. 
 
Az NKA testületeit érintő kockázatok három nagyobb csoportba sorolhatók. 
 

1. Eredendő kockázat: A feladatkörrel és működéssel kapcsolatos olyan sajátosság, 
amely a környezeti hatások következtében, a célok, szükségletek és a feltételek 
összhangjának hiánya miatt a stratégiában megfogalmazottak csorbulásához vezethet. 
Az eredendő kockázat az NKA testületei által nem befolyásolható. 
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2. Kontrollkockázat: az NKA testületeinek belső kontrollrendszere – a nem megfelelő 
kialakítás és működtetés rendszertelensége miatt saját hibájából – nem képes feltárni a 
potenciális veszélyeket, illetve nem intézkedik a megelőzésről, helyesbítésről a káros 
hatások mérséklése érdekében. Ezen belül: 

 saját belső – bizottsági, kollégiumi – kockázat,  

 az NKA Igazgatóságával történő együttműködés során jelentkező 
kockázatok. 

3. Megmaradó kockázat: a vezetés – NKA Bizottság elnöke, kollégiumi vezetők – által 
az elemzés nyomán hozott döntések, intézkedések után fennmaradó kockázat. 

 
A kockázati tényezőket többféle módon lehet csoportosítani. 
 

1.2. Kockázatok forrása 

 
A kockázatok forrása alapján kialakítható két fő csoport: 

 Külső környezeti (stratégiára ható) kockázatok, amelyek függetlenek a működéstől, 
az NKA testületeinek nincs rájuk befolyása, de bekövetkezésükre a vezetés megfelelő 
stratégiával képes felkészülni, hatásukat mérsékelni. 

 Belső működési kockázatok, amelyek a működésnek, tevékenységnek, 
folyamatoknak rövidtávon ható velejárói, és amelyek kiküszöbölése vagy mérséklése a 
vezetéssel szemben támasztott követelmény. 

 

1.3. Kockázatelemzés 

 
Eljárás, amely során az NKA testülete azonosítja és minősíti a folyamatra ható vagy a 
tevékenységben rejlő veszélyforrásokat. (Mi okozhat kárt? Jellemző hibák milyen okra 
vezethetők vissza?) 
 

1.4. Kockázatkezelés 

 
Eljárás, amelynek során az NKA Bizottsága elnökének, illetőleg – az NKA Ügyrendjében 
meghatározott feladatokra kiterjedően – a Bizottságnak és a kollégiumoknak meg kell 
határozni a kockázatokra tett intézkedéseket és azok végrehajtásának módját. Az NKA 
testületeinek feladatellátását támogató belső folyamat ez, és nem külső szervezetek, hatóságok 
igényeit szolgálja. 
 

1.5. A kockázat kezelője 

 
A kockázatok kezelői a kockázatok minősítése függvényében az NKA Bizottsága, illetve a 
kollégiumok vezetői; felelősek a kockázatok felismeréséért, kezeléséért.  
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Ennek megfelelően a kockázatkezelők feladatait írásban meg kell határozni. 
 

1.6. Folyamatgazdák 

 
1. A Bizottság elnöke, a Bizottság egész tekintetében. 
2. A Bizottság tagjai a felügyeletük alá tartozó kollégiumok tekintetében. 
3. Kollégiumi vezetők két vetületben: 

 valamennyi kollégiumra általánosítható kockázat, 

 kollégiumi specifikus kockázatok. 
 
A kiemelt – kritikusnak minősített – kockázatok kezelője az NKA Bizottság elnöke. A 
kiemelt kockázatok listáját, a folyamatgazdák összesített javaslata alapján a bizottsági ülésen 
kell véglegesíteni. Évente legalább egy alkalommal – a III. negyedév végéig – a kockázati 
listát aktualizálni kell; külön napirendben át kell tekinteni a megtett intézkedéseket, 
megállapítva a kezelés hatását, illetve a korrigált kockázati értéket. 
 

1.7. A kockázatkezelési hatókör 

 
A kockázatkezelés hatóköre az NKA Ügyrendjében meghatározott feladatokra (pályáztatási, 
beszámoltatási, tervezési, kötelezettségvállalási) terjed ki. A kockázatkezelési hatókörben 
felmerülő tevékenységek feladatonkénti lebontásáról az ellenőrzési nyomvonal is 
iránymutatást ad. 
 
 

2. A VÉGREHAJTÁS SZABÁLYAI 

 
A Bizottság elnöke illetve a kollégiumok vezetői meghatározzák a tárgyévi feladatokat, 
azokat rangsorolják – egyidejűleg, de attól elkülönülten – és az ellenőrzési nyomvonal 
tevékenységi szakaszához illeszkedően, a szabályzatban foglalt előírások szerint elvégzik az 
adódható kockázatok azonosítását, elemzését, és meghatározzák a kockázatok kezelésének 
módját. 
A kockázatok elemzésén túl a kockázatkezelők feladata a folyamatos ellenőrzés és 
felülvizsgálat. 
 

2.1. A kockázatok elemzése és kezelése 

 
A kockázatok elemzése és kezelése többlépcsős folyamat. A folyamat meghatározott 
lépésekből tevődik össze, annak végeredménye egy kockázati rangsor lehet, amelyhez 
hozzárendelhetőek az egyes kezelési technikák. 
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A folyamat szakaszai: Azonosítás / Elemzés / Értékelés / Kockázatkezelés. 
A kockázat vizsgálatánál a kockázati eseményből következő veszteség, kár, érdeksérelem 
mértéke, illetve bekövetkezésüknek valószínűsége eredőjeként meghatározható a kockázati 
mérték. 
 

2.2. A kockázat azonosítása 

 

 A kockázat-azonosítás annak megállapítása, hogy melyek a folyamatokat lassító, 
zavaró, kárt okozó és a célkitűzéseket veszélyeztető tényezők.  

 Meghatározó eleme a tevékenység jellege. A kockázatok azonosítását a vezető végzi, 
illetve szervezi. A folyamatba épített, ellenőrzési nyomvonalra támaszkodó ellenőrzés 
a legjobb eszköz a kezelésre. 

 A felmérés, azonosítás során a vezetőknek el kell különíteni a külső és a belső okokra 
visszavezethető kockázatokat, előforduló hibákat, káreseteket, és azokat tartalmuk 
alapján a megfelelő kockázati csoportba (külső, tevékenységi, emberi erőforrás, 
együttműködési) be kell sorolni 

 Az azonosításhoz és kockázatelemzéshez az 1. sz. mellékletben található táblázatot 
kell alkalmazni. 

 

2.3. Kockázatelemzés 

 
Az azonosítás eredményét minősíteni kell, a minősítési eljárás menete a következő. Meg kell 
határozni: 

 az azonosított kockázati tényező bekövetkezésének valószínűségét (1-5 között 
megbecsülve: 1: elhanyagolható; 2: kicsi; 3: közepes, 4: magas, 5: kritikus); 

 a bekövetkezés esetén annak lehetséges hatását munkatöbbletben, kárban, 
eredményromlásban, célteljesítés csorbulásában (minősítve 1-5-ig: 1: elhanyagolható; 
2: kicsi; 3: közepes, 4: magas, 5: kritikus), majd; 

 a valószínűség és hatás szorzata megad egy kockázati értéket; 

 egyedi megfontolás alapján – az adott folyamatba épített kontrollok és szabályozás 
megfelelőségét, hatékonyságát mérlegelve – az azonosított kockázati tényezőhöz 
hozzá kell rendelni egy korrekciós szorzót 0,1-1 között (ld. következő táblázat); 

 a kockázati érték és a korrekciós szorzó szorzata adja a reális, minősítés alapjául 
szolgáló korrigált kockázati mértéket. 

 

Kategória 
Korrekciós szorzó 

(mérlegeléstől, elemzéstől 
függő) 

A FEUVE-ben jó eséllyel kezelhető. 0,1 – 0,4 
Hiba kevesebb számban és kisebb súllyal, de előfordulhat. 0,5 – 0,9 
Külső okok vagy az eddigi gyakorlat szerint kezelhetetlen 
tényezők. Szabályozottság vagy intézkedés hiánya. 

1 
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A levezetést az 1. számú mellékletben található táblázat tartalmazza. 
 

2.4. Kockázatkezelés irányának meghatározása 

 
A folyamatoknál nyert átlagos kockázati mérték gyakorlati kezelését egy „intézkedési lépcső” 
figyelembevételével kell megközelíteni. A lépcsőzés vagy 25 pont terjedelmű skálán, vagy 
százason történik, ez utóbbi a pontértékek százalékos kifejezése: 
 

Kockázati 
szint 

Kockázati 
érték 

Korrigált 
kockázati 

érték 
Kezelés, javasolható intézkedések 

Elhanyagolható 5-ig, 20% 0,1 – 2,9 Rutin jellegű rátekintés. 

Kicsi 
6-10, 40%-

ig 
3 – 6,9 Szabályozott, normál FEUVE. 

Közepes 
11-15, 60%-

ig 
7 – 11,9 

Nyomvonalkezelés, megelőző tevékenység 
és minőségtechnikák. 

Magas 
16-20, 80%-

ig 
12 – 17,9 

Ellenőrzési fókusz, rendszeres vezetői 
beszámoltatás, kockázatot kiváltó okok 
kizárása, vagy átszervezés. 

Kritikus 
21-25, 80% 

felett 
18 - 25 

Azonnali egyedi felső szintű döntések. 
Kollégiumi vezetői vagy bizottsági 
javaslatra. 

 
A várható kockázatok teljes körének összegyűjtését követően, az egyes kockázatokat – azok 
valószínűsége és az NKA testületeire gyakorolt hatása alapján – az un. kockázati térképen 
lehet ábrázolni. 
 

2.5. Kockázatkezelés 

 
Rendszeresen ismétlődő folyamatról van szó. 

1. Az elfogadható kockázati szint meghatározása. A kockázatokhoz kapcsolódó 
lehetséges válaszok azonosítása. 

2. A kockázatokra adható válaszok megvalósíthatóságának mérlegelése, hatékonysági és 
gazdaságossági szempontból. 

3. A válaszintézkedés beépítése a folyamatba, és a kialakított keret, vagy módosított 
ellenőrzési nyomvonal rendszeres felülvizsgálata. 

 
Időtartama: 
Az érintett időszak során, nyomon kell követni a folyamatokat, frissíteni a megállapításokat, 
illetve ellenőrizni a megtett intézkedések hatásait. 
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2.6. Az elfogadható kockázati szint meghatározása 

 
A feltárt kockázatra adandó lehetséges válaszokat a Bizottság és a kollégiumok által 
elviselhetőnek ítélt szint meghatározásával együtt kell eldönteni. A kockázattűrő képesség 
meghatározása sok esetben szubjektív, de a megfelelő stratégia kialakításának elengedhetetlen 
feltétele. 
 
Az NKA testületein belül az elfogadható kockázati szint a közepes tartomány felső határáig 
terjed. 
 
Az elfogadható szinten felüli kockázatokat kezelni – mérsékelni – kell. Ennek érdekében a 
kockázatok kezeléséért felelős, illetve a felelős javaslatára az arra jogosult vezető a következő 
döntéseket hozhatja: 

 Kizárás, megelőzés, azaz a kockázatot kiváltó tevékenység megszüntetése, vagy 
döntés visszavonása. 

 A kockázati esemény előfordulási valószínűségének csökkentése a munkafolyamatok 
szabályozásán, ellenőrzésén keresztül. 

 A kockázat hatásának tompítása, azaz a lehetséges kár, veszteség mértékének 
csökkentése. 

 A kockázat hatásának megosztása vagy áthárítása, például más osztályokkal, 
közreműködőkkel közös feladatok kidolgozása. 

A felelős köteles minden, a kockázat kezelésére javasolt és megtett intézkedést (kontrollt) a 
kockázati nyilvántartásban rögzíteni. 
 

2.7. Intézkedések 

 
A kockázatok azonosítását és minősítését követően a kiküszöbölésre vonatkozó válasz, 
intézkedés meghatározása szükséges. 

 A kritikus kockázatú tevékenységek esetében az NKA Bizottsága elnöke intézkedik. A 
megelőző ellenőrzésről és lépésekről folyamatos jelentést, beszámolót kér vagy soron 
kívüli vizsgálatot indítványoz. 

 Az alacsony és közepes szintű kockázatokat az adott Kollégium vezetője saját 
hatáskörben kezeli. 

 A magas és kritikusnak minősített folyamatokról, vagy elemekről a Bizottság elnöke 
részére kell nyilvántartást készíteni. Elnöki intézkedést azok igényelnek, amelyeknek a 
korrigált kockázati értéke a kritikus tartományban marad. (nyilvántartási minta 2. 
számú melléklet). 

 A választott intézkedés hatását is meg kell állapítani. Ezt az eredményt lehet 
összevetni az adott tevékenységgel kapcsolatos eredetileg tervezett végeredménnyel. 
Cél, hogy az intézkedések révén a kockázatok legalább egy szinttel lejjebb kerüljenek. 

 A kockázatkezelést a vezető maga végezheti, vagy átruházhatja; de eredményes 
működéséért személyesen felel. 
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2.8. Egyéb teendők 

2.8.1. A kockázatok és intézkedések nyilvántartása 

 
A feltárt kockázatok, hibák nyilvántartása többszintű feladat.   
 
A kockázatkezelő feladata az ellenőrzési nyomvonal mentén évente áttekinteni az azonosított 
kockázatokat és a kezelés nyomán történt változásokat. Erről a Bizottság titkárát a központi 
nyilvántartásba vétel céljából minden év november 30-ig értesíteni kell. 
 
A nyilvántartásnak tartalmaznia kell minden kockázatra kiterjedően a bekövetkezés 
valószínűségét, az esetleg felmerülő kár mértékét, a kockázat kezelésére javasolt intézkedést, 
döntést követően a felelős munkatárs nevét. (ld. 2. sz. melléklet), a megtett intézkedések 
hatásának minősítését és az új kockázati mértéket. 
 
A kollégiumoknál az ülések bevett jegyzőkönyv-formáját ki kell egészíteni, a 
kockázatfeltárás, elemzés, minősítés és teendő meghatározás elbírálásával. Ezeket a titkár a 
jegyzőkönyvben rögzíti. A nyilvántartást a kollégiumi titkárnak kell naprakészen vezetni. A 
magas és kritikus minősítéseket az NKA Bizottság titkárának a nyilvántartásra át kell adni. 
A kockázatkezelési eseteket az NKA Bizottsága testületi ülésen elemzi és szükség esetén 
javaslatot tesz az egyes tevékenységek szabályozásának, módosítására korszerűsítésére. 
 

2.8.2. Kockázati jelentés rendszer 

 
A kockázatkezelés mint módszer a vezetés gyakorlati eszköze, a tervezés, a döntéshozatal és a 
végrehajtás alapvető része. Az NKA feladatait, célkitűzéseit, amelyeket törvény és annak 
végrehajtási rendelete rögzít, s amelyek átfogó stratégián és a kollégiumok számának 
megfelelő szakmai stratégiákon alapulnak, a testületek minden tagjának ismernie kell. 
 
Ezeket szem előtt tartva kell a figyelmet a kapcsolatos kockázatok kezelésére összpontosítani, 
és a figyelmeztető mechanizmusokat a meglévő vezetői információs rendszereken belül 
működtetni. Fontos a rendszeres felülvizsgálat; a kockázati környezet változott-e vagy sem. A 
felülvizsgálatok elsődleges fóruma a bizottsági, kollégiumi ülések. 
 

3. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 
A Szabályzat 2011. szeptember 1-jével lép hatályba. 
Rendelkezései az állandó szakmai kollégiumokra és az ideiglenes kollégiumokra egyaránt 
vonatkoznak. 
 
Mellékletek: 1. számú: Korrigált kockázati érték megállapítása. 

2. számú: Kockázatok nyilvántartása. 


