Esettanulmány kockázatkezeléshez
Előszó
A Bkr. 7. § (2) bekezdése értelmében fel kell mérni és meg kell állapítani a költségvetési
szerv tevékenységében rejlő és szervezeti célokkal összefüggő kockázatokat, valamint meg
kell határozni az egyes kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedéseket, valamint azok
teljesítésének folyamatos nyomon követésének módját.
A Bkr. előírja továbbá, hogy a költségvetési szerv vezetője az integrált kockázatkezelési
rendszer koordinálására szervezeti felelőst köteles kijelölni. Belső ellenőr szervezeti
felelősnek nem jelölhető ki. Ha a költségvetési szerv integritás tanácsadót foglalkoztat, akkor
az integrált kockázatkezelési rendszer koordinálásával kapcsolatos feladatokat az integritás
tanácsadó látja el. Amennyiben nincs integritási tanácsadó, akkor szervezeti felelőst kell
kijelölni. A folyamatgazdáknak együtt kell működniük az integrált kockázatkezelési rendszer
koordinálására kijelölt szervezeti felelőssel.
A kockázatelemzést célszerű minden évben a költségvetés készítését, jóváhagyást
megelőzően elvégezni.
Az esettanulmány célja, hogy példaszerűen bemutassa a kockázatkezelés gyakorlati
megvalósítását, segítséget nyújtson az önkormányzatoknak, költségvetési szerveknek a
kockázatkezelés elkészítéséhez, ezáltal elősegítse a kontrollrendszer működésének
szabályszerűségi követelményeit.
a Szerzők

Egy önkormányzat főbb jellemzői az esettanulmányhoz
Az önkormányzathoz kapcsolódó feladatokat polgármesteri (közös) hivatal látja el. A hivatal
létszáma 9 fő, melyből 2 fő látja el a költségvetéshez kapcsolódó feladatokat. Az elmúlt
években a költségvetési gazdálkodást ellátó munkatársak kicserélődtek. Az új munkatársak
nem rendelkeznek kellő költségvetési gyakorlattal és tapasztalattal. Az önkormányzathoz a
hivatalon kívül egy óvoda és egy művelődési ház tartozik.
A számviteli nyilvántartások vezetése az ASP programmal történik. Az új munkatársaknak
tapasztalat hiányában nehézséget okoz az ASP program használata.
A költségvetés végrehajtása során a könyvelés naprakészsége a munkatársak túlzott
leterheltsége miatt nem biztosított.
A rendszeres adatszolgáltatás a késedelmes könyvelés miatt sok esetben időben nem készül el,
vagy az adatszolgáltatás hibás.
Az önkormányzat bevételeinek túlnyomó része állami támogatásból származik, saját bevétele
a helyi adókból minimális. A költségvetési évben három projektet kell magvalósítani,
melynek forrása EU-s támogatás.
A hivatal eszközellátottsága, számítógépes rendszere viszonylag korszerű, viszont a
biztonságos adatfeldolgozást akadályozza, hogy a számítógépekhez szünetmentes adapter
nem kapcsolódik.
Informatikussal a hivatal nem rendelkezik, a számítógépes rendszerben feldolgozott adatok
biztonsági mentése nem megoldott.
Az évente jelentkező karbantartási, állagmegóvási munkák a szűkös bevételi források,
valamint nem megfelelő szervezési intézkedések miatt nem minden esetben valósíthatók meg.
Az elmaradt állagmegóvási munkák a későbbiekben viszont jelentős többletköltséggel járnak,
melyre a költségvetés nem nyújt fedezetet.
Az előző ismérvek
alapján összeállítottunk egy lehetséges kockázatelemzést, mely
példaszerűen mutatja be az egyes kockázati csoportokban előforduló kockázati tényezőket,
illetve azok hatását az önkormányzat feladatellátásra. Ezen túl a kockázatok csökkentésének
lehetőségére is tartalmaz megoldási lehetőségeket, illetve javaslatokat.
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Szabályszerű Önkormányzat kockázat elemzése
GAZDÁLKODÁSI (RÉSZLEG) CSOPORT, OSZTÁLY
Az egyes tényezők kockázatának minősítésére szolgáló jelölések a következőket jelentik:
alacsony
A
közepes
K
magas
M
NM nagyon magas
1. Szakmai feladatellátással kapcsolatos kockázatok
A szakmai és gazdálkodási feladatellátást biztosító belső szabályzatok, utasítások
aktualizálása rendszeresen nem történik meg, a szabályzatok ebből adódóan nincsenek
összhangban az hatályos jogszabályi előírásokkal. Legutóbb 3 éve kerültek aktualizálásra a
szabályzatok. A kialakult gyakorlat sok esetben ellentétes a szabályzatokban foglalt
előírásokkal.
Sorszám

1.

2.

1.
2.

Lehetséges
kockázat
A feladatok ellátása
nem felel meg az
aktuális jogszabályi
követelményeknek
A belső
szabályzatokban
foglalt előírásokat
nem tartják be

Javaslat:

Viselés

Megosztás,
áthárítás

Csökkentés

Igen

Fegyelmi
felelősség
felvetése, bírság

Szabályzatok
folyamatos
karbantartása,
aktualizálása

x

Fegyelmi
felelősség
felvetése, bírság

Rendszeres
beszámoltatás

Hatás: M Valószínűség:
Hatás: M Valószínűség:

ű

Folyamat
szabályozottsága

Kockázat

Lehetséges
hatás

K
K

Nem

x

Kockázat: K
Kockázat: NM

A kockázatok elkerülése érdekében a belső szabályzatokat rendszeresen felül kell
vizsgálni, aktualizálni, a szabályzatokban előírtak betartását a folyamatba épített
ellenőrzés keretében vizsgálni kell.

2. A szabályozásból és annak változásából eredő kockázatok
A szakmai és adminisztratív feladatokat befolyásoló jogi vagy belső szabályozási környezet
túl gyakran változik, folyamatos bizonytalanságot eredményezve ezzel. A szabályozás és a
gyakorlat különbözik. Eltérően értelmezik vagy alkalmazzák a jogszabályokat az egyes
munkatársak.
Sorszám

Lehetséges
kockázat

1.

A feladatok ellátása
nem felel meg az
aktuális jogszabályi
követelményeknek

1.
ű

Javaslat:

Viselés

Megosztás,
áthárítás

Fegyelmi
felelősség
felvetése, bírság

Hatás: M Valószínűség:

Folyamat
szabályozottsága

Kockázat

Lehetséges
hatás

Csökkentés
A dolgozók
rendszeres
továbbképzése

K

Kockázat: NM

Gondoskodni kell a munkatársak rendszeres továbbképzéséről.
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Igen

Nem

x

11. A működésből, üzemeltetésből eredő kockázatok
Az önkormányzatnál, a működéshez, üzemeltetéshez szükséges források túlnyomórészt állami
támogatásból finanszírozhatók, a saját bevétel minimális. A rendelkezésre álló források nem
biztosítják az évente jelentkező állagmegóvási munkák elvégzését.
Sorszám

Lehetséges
kockázat

Viselés

Elmaradt
karbantartások
többletköltsége

A folyamatos
üzemeltetés nem
biztonságos

2.

Nincs felelőse az
üzemeltetési
feladatoknak

Elmaradnak a
legfontosabb
karbantartási
feladatok

1.

Hatás: M Valószínűség:

M

2.

Hatás: M Valószínűség:

K

Javaslat:

Megosztás,
áthárítás

Csökkentés

Igen

Nem

Rangsorolni
kell a
legszükségesebb
karbantartási
feladatokat
Ki kell jelölni
az
állagmegóvási
feladatokra
felelőst

1.

ű

Folyamat
szabályozottsága

Kockázat

Lehetséges
hatás

x

Kockázat: M
Kockázat: M

A zavartalan és folyamatos működés biztonsága érdekében felelős személyt kell
kijelölni a feladatok ellátására. A szűkös forráshiányra való tekintettel évente fel kell
mérni az elvégzendő karbantartási feladatokat és meg kell határozni egy rangsort úgy,
hogy mindig a legfontosabb feladatok kerüljenek megvalósításra.

12. A partnerszervezetek változásából eredő kockázatok
Az iktatás számítógépes programmal valósul meg. Az iktatáshoz rendelkezésre álló
számítógép és a használatos program jónak mondható.
Az iktatást egy fő látja el. Távolléte esetén nem megoldott a helyettesítése.
Sorszám

ű

Lehetséges
kockázat

1.

Az iktatás elmarad

1.

Hatás: K

Javaslat:

Viselés

Megosztás,
áthárítás

Az iktatással foglalkozó
helyettesítéséről.

Csökkentés

Igen

Nem

Gondoskodni
kell arról,
hogy az
iktatást végző
távolléte
esetén a
helyettesítés
biztosított
legyen.

A vezetés későn
kap információt

Valószínűség:

Folyamat
szabályozottsága

Kockázat

Lehetséges
hatás

A

x

Kockázat: A
munkatárs
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távolléte

esetén

gondoskodni

kell

a

13. Az informatikai rendszerekkel,
kapcsolatos kockázat

valamint adatkezeléssel és

adatvédelemmel

Infrastrukturális kockázat
Az önkormányzat és a polgármesteri (közös) hivatal egy épületben helyezkedik el. A
feladatellátás többnyire adminisztratív jellegű, mely részben manuális, részben számítógéphez
rendelt munkát igényel. A számítógépes munkavégzés valamennyi munkaterületen jelen van.
Sorszám

Lehetséges
kockázat

Számítógép
meghibásodik

Az
adatfeldolgozás
késedelmes

2.

Vírus támadja meg
a számítógépet

Az adatállomány
elvész, törlődik, az
adatok nem
pótolhatók

Hatás: M Valószínűség:
Hatás: M Valószínűség:

Megosztás,
áthárítás

Viselés

1.

1.
2.

Folyamat
szabályozottsága

Kockázat

Lehetséges
okozat

Csökkentés
Számítógép
rendszeres
karbantartása,
szünetmentes
tápegység
beszerzése
Vírusvédelmet
szolgáló
szoftver
folyamatos
frissítése
Mentések
készítése

A
K

Igen

Nem

x

x

Kockázat: K
Kockázat: M

ű

Javaslat:

A biztonságos munkavégzés érdekében szükség van szünetmentes tápegységek
beszerzésére, legalább hetente biztonsági mentésre.

Összegzés
Az önkormányzat és a hivatal vonatkozásában az egyes kockázati csoportok szerint történt
kockázatok felmérése alapján a következő következtetések vonhatók le:
–
–

A szakmai feladatellátással kapcsolatban felmért kockázatok szervezési
intézkedésekkel csökkenthetők, a kockázati tényezők minimalizálhatók,
A többi esetben a kockázatok ésszerű és koncentrált szervezéssel, a folyamatok
rendszeres figyelemmel kísérésével mérsékelhetők, de teljes egészében nem
szüntethetők meg.

A rendelkezésre álló erőforrásokat figyelembe véve továbbra is maradnak olyan kockázatok,
mely mértéke csak jelentős anyagi ráfordítással csökkenthetők.
Kelt,………………… 20……….
……………………………….
szervezeti felelős

Jóváhagyta:
Kelt,………………… 20……….
……………………………….
jegyző
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