
 

 

 

A KÖRÖS-VIDÉKI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG 

IGAZGATÓJÁNAK 

14/2022. számú igazgatói utasítása 

a BELSŐ KONTROLLRENDSZER-ről 

 

 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.), 

valamint annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 

(továbbiakban: Ávr.), a költségvetési szervek belső 

kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. 

rendelet (továbbiakban Bkr.) és az államigazgatási szervek 

integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának 

rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Intr.) 

rendelkezéseire figyelemmel, az Igazgatóság hatályos Szervezeti és 

Működési Szabályzatának (a továbbiakban: SZMSZ) 9. § (2) bekezdés g) 

alpontjában foglalt felhatalmazás alapján az alábbi utasítást adom ki: 

 

I. FEJEZET 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

1. Az Utasítás hatálya 

 

1. § Az utasítás szervi hatálya: 

Az utasítás kiterjed a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság (a továbbiakban: 

Igazgatóság) valamennyi szervezeti egységére.  

 

2. § Az utasítás személyi hatálya: 

Az utasítás kiterjed az Igazgatóság közalkalmazottaira, 

közfoglalkoztatottaira, valamint az Igazgatósággal egyéb foglalkoztatási 

jogviszonyban álló személyekre (továbbiakban: munkavállalók). 

 

3. § Az utasítás rendelkezései nem alkalmazhatóak azon közérdekű 

bejelentések eljárásrendjeként, melyek esetében hatósági ellenőrzésnek 

vagy egyéb eljárás lefolytatásának van helye. 

 

2. Az Utasítás célja 

4. § /1/ A belső kontrollrendszer a kockázatok kezelése és tárgyilagos 

bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, amely azt 

a célt szolgálja, hogy megvalósuljanak a következő célok: 

a) a működés és gazdálkodás során a tevékenységeket szabályszerűen, 

gazdaságosan, hatékonyan, eredményesen hajtsák végre, 

 

b) az elszámolási kötelezettségeket teljesítsék, és 

 

c) megvédjék az erőforrásokat a veszteségektől, károktól és nem 

rendeltetésszerű használattól. 

 

Hatályos: 

2022. 08.11.  

 

Hatályon kívül 

helyezve: 

20/2013. számú 

szabályzat 

 

Ügyiratszám: 

K-0192-482/2022. 

 

Melléklet: 

8 db 
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/2/ A belső kontrollrendszer létrehozásáért, működtetéséért és fejlesztéséért az igazgató 

felelős az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók 

figyelembevételével. 

 

/3/ Az utasítás célja, hogy meghatározza az Igazgatóság belső kontrollrendszerének 

működési kereteit, szabályszerű végrehajtásának rendjét a vonatkozó jogszabályok, 

valamint az Országos Vízügyi Főigazgatóság (a továbbiakban: OVF) Főigazgatójának ezen 

tárgyban kiadott utasítása figyelembevételével. 

 

/4/ Az utasítás célja továbbá a belső kontrollrendszer és a korrupció-megelőzést szolgáló 

belső intézkedések összhangjának megteremtése. 

 

 

3. Általános szabályok 

 

5. § /1/ Jelen utasítást a vonatkozó jogszabályok, valamint az OVF ezen tárgyban 

kiadott mindenkor hatályos főigazgatói utasításában foglalt rendelkezéseivel együtt kell 

alkalmazni. 

 

/2/ A belső kontrollrendszer létrehozásáért, működtetéséért és fejlesztéséért az 

Igazgatóság igazgatója felelős az államháztartásért felelős miniszter által közzétett 

módszertani útmutatók figyelembevételével. A belső kontrollrendszer létrehozásában, 

működtetésében és fejlesztésében az Igazgatóság valamennyi szervezeti egységének 

vezetője (folyamatgazda) a jelen utasításban foglaltak szerint köteles közreműködni. 

 

/3/ Az Igazgatóság belső kontrollrendszerének magas szintű és szabályozott ellátása 

érdekében az igazgató belső kontroll felelőst (továbbiakban: Szervezeti Integritás 

Koordinátor) bíz meg a kontrollrendszer operatív feladatainak koordinálása céljából. A 

Szervezeti Integritás Koordinátor feladatait jelen utasítás határozza meg.   

 

/4/ Az Igazgatóságon a belső kontrollfeladatok ellátásáért / az integrált kockázatkezelési 

rendszer koordinálásáért, valamint az ágazati integritási tanácsadó munkáját segítő 

szervezeti integritás koordinátori feladatkör ellátásáért felel: 

neve: dr. Koléner Henriett;  

levelezési cím: 5700 Gyula, Városház utca 26.;  

elektronikus levelezési cím: kolener.henriett@kovizig.hu;  

telefon: 06 66 526 400/22 232. 

 

 

4. Értelmező rendelkezések 

 

6. § /1/ Belső kontrollrendszer: a szervezeti célok megvalósítását segítő eszközök 

összessége. Egymásra épülő és egymást kiegészítő elemei: 

1. a kontrollkörnyezet,  

2. az integrált kockázatkezelési rendszer,  

3. a kontrolltevékenységek,  

4. az információs- és kommunikációs rendszer, valamint  

5. a nyomon követési rendszer (monitoring). 

A belső kontrollrendszer 5 eleme nem egymást követő tevékenységek sorozata, hanem 

egymást kiegészítő, egymással szoros kölcsönhatásban álló mechanizmusok halmaza. 

mailto:kolener.henriett@kovizig.hu
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/2/ Etikai vétség: a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: 

Vgtv.). 13/A. §-a alapján megalkotott, az Országos Vízügyi Főigazgatóságnak „A Vízügyi 

Etikai Bizottság ügyrendjéről” szóló igazgatói utasítás mellékletét képező  „Vízügyi Etikai 

Kódex” határozza meg.  

 

/3/ Folyamatleírás: a folyamattal kapcsolatos összes lényeges információ, valamint a 

folyamatba tartozó tevékenységek lépésenkénti leírása. 

 

/4/ Folyamattérkép: a szervezeti célok, valamint a szervezeti fő- és részfolyamatok 

egymás közötti kapcsolatrendszerének leírása és szemléltetése. 

 

/5/ Folyamatgazda: Az Igazgatóság szervezeti egységeinek vezetői, akik felelősek az 

adott folyamatleírás létrehozásáért, a folyamat kialakításáért, dokumentálásáért és 

fejlesztéséért. 

 

/6/ Főfolyamat: a szervezet által végzett tevékenységek legnagyobb csoportjai, általában 

szervezeti – külső és belső – funkciókkal azonosítható. Folyamatábrában általában nem 

lehetséges megjeleníteni. 

 

/7/ Integrált kockázatkezelési rendszer: folyamatalapú kockázatkezelési rendszer, 

amely a szervezet minden tevékenységére kiterjed, egységes módszertan és eljárások 

alkalmazásával, a szervezet célkitűzéseinek és értékeinek figyelembevételével biztosítja a 

szervezet kockázatainak teljes körű azonosítását, azok meghatározott kritériumok szerinti 

értékelését, valamint a kockázatok kezelésére vonatkozó intézkedési terv elkészítését és 

az abban foglaltak nyomon követését. 

 

/8/ Integritási kockázat: az Igazgatóság célkitűzéseit, értékeit, elveit sértő vagy 

veszélyeztető visszaélés, szabálytalanság, vagy egyéb esemény lehetősége. 

 

/9/ Integritásjelentés: az Intr. 3. § (2) bekezdése által előírt jelentés, amely az 

integritási és korrupciós kockázatok kezelésére szolgáló intézkedési terv végrehajtását és 

eredményeit foglalja össze. Az integritásfejlesztési ciklus eleme. 

 

/10/ Integritásirányítási rendszer: az irányítási és vezetési rendszer funkcionális 

alrendszere, amely az államigazgatási szerv integritás alapú működésének 

megteremtésében részt vevő személyek és csoportok tevékenységének 

összehangolásával, a Bkr. szerinti kontrollkörnyezethez illeszkedve biztosítja a szervezeti 

kultúra egységét az értékek, elvek, célkitűzések és szabályok meghatározása, a 

követésükhöz szükséges útmutatás és tanácsadás, a megfelelés nyomon követése és 

szükség esetén kikényszerítése útján. 

 

/11/ Intézkedési terv: ha a szövegkörnyezetből más nem következik, az integritási és 

korrupciós kockázatok kezelésére szolgáló intézkedési terv. 

 

/12/ Kockázat: a jövőben valamilyen valószínűséggel bekövetkező esemény, ami 

bizonyos mértékben, negatív vagy pozitív irányban befolyásolja a szervezeti célok elérését. 

Kockázati tényező: kockázat okaként azonosítható körülmény. 

 



 

4 

 

/13/ Kockázatkezelési intézkedési terv: az azonosított, és a kockázati tűréshatárt 

meghaladó kockázatokkal szembeni válaszintézkedések összessége. Általában az integrált 

kockázatkezelési rendszer keretében elkészített integrált kockázatkezelési terv. 

 

/14/ Kockázatkezelési rendszer: mechanizmusok rendszere, amelyek lehetővé teszik a 

szervezet tevékenysége alapján kialakított célokra ható negatív hatások vagy lehetőségek 

felismerését, elemzését és kezelését. Általában integrált kockázatkezelési rendszert értünk 

alatta. 

 

/15/ Kockázati tűréshatár: a kockázati kitettségnek az a szintje, amely felett a hivatali 

szervezet vezetője mindenképpen válaszintézkedést kíván tenni a felmerülő kockázatokra. 

 

/16/ Kontrolltevékenység: mindazok az eljárások, amelyek biztosítják, hogy a vezetés 

által megfogalmazott célok és elvárások végrehajtásra kerüljenek, és az azokat 

veszélyeztető kockázatokat a tevékenység során a szervezet kezelje. A 

kontrolltevékenységek a kockázatok kezelésének eszközei. 

 

/17/ Monitoring: nyomon követési mechanizmusok rendszere, amely lehetővé teszi, hogy 

a folyamatok és a belső kontrollrendszer folyamatos megfigyelés és értékelés alatt álljon, 

így a szervezet kontrollrendszere rugalmasan tud reagálni a változó külső és belső 

körülményekhez. 

 

/18/ Részfolyamat: egy főfolyamatba tartozó, elkülönülő eredménnyel járó, egymáshoz 

kapcsolódó tevékenységek láncolata. Minden esetben lehetséges folyamatábrával 

ábrázolni. 

 

/19/ Személyes integritás: egy személynek az általa vallott értékeknek megfelelő 

viselkedése. 

 

/20/ Szervezeti integritás: az Igazgatóság szabályszerű, igazgató, valamint a 

Belügyminisztérium és az OVF által meghatározott célkitűzéseknek, értékeknek és 

elveknek megfelelő működése. 

 

/21/ Szervezeti integritást sértő esemény: minden olyan esemény, amely a 

szervezetre vonatkozó szabályoktól, valamint a jogszabályi keretek között a költségvetési 

szerv vezetője és az irányító szerv által meghatározott szervezeti célkitűzéseknek, 

értékeknek és elveknek megfelelő működéstől eltér. 

 

/22/ Szervezeti integritást sértő eseményre vonatkozó bejelentés: olyan közérdekű 

bejelentés, amely az adott szervezet integritását sértő eseményre vonatkozik. 

 

 

II. FEJEZET 

KONTROLLKÖRNYEZET 

 

7. § Kontrollkörnyezet a vezetők és alkalmazottak belső kontrollokhoz való 

viszonyának, tudatosságának külső szemlélő számára megfigyelhető jelei. A 

kontrollkörnyezet magában foglalja az egyéni és szervezeti integritás fejlesztését, az etikai 

értékeket, az érintettek szakmai kompetenciáját, a szervezet vezetésének filozófiáját és 

stílusát, a felelősségi körök kijelölésének, a beszámoltatásnak, valamint 

teljesítményértékelésnek a módszereit, továbbá a vezetők vezetési tevékenységének 
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minőségét. Beletartoznak ugyanakkor a szervezet tevékenységét szabályozó intézkedések, 

a szabályozók rendszere és a szervezetet leíró dokumentumok is. 

 

8. § Az igazgató köteles olyan kontrollkörnyezetet kialakítani, amelyben 

a) világos a szervezeti struktúra, a folyamatok átláthatóak, 

b) egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok, 

c) meghatározottak, ismertek és elfogadottak az etikai elvárások a szervezet minden 

szintjén, 

d) átlátható a humánerőforrás-kezelés, 

e) biztosított a szervezeti célok és értékek irányában való elkötelezettség fejlesztése és 

elősegítése. 

 

1. Szervezeti Struktúra 

 

9. § /1/ Az Igazgatóság szervezeti struktúráját az SZMSZ és az Ügyrend tartalmazza. 

 

/2/ A szervezeti felépítés a legegyszerűbben és a legáttekinthetőbb módon az SZMSZ 

mellékletét képező szervezeti ábrából ismerhető meg.  

 

/3/ Az Igazgatóság szervezeti egységének létrehozása, megszűntetése, átalakítása 

kizárólag jelen bekezdésben említett szabályzatok módosításával és a felettes szerv 

jóváhagyásával történhet. 

 

/4/ Az Igazgatóság szervezeti egységei által ellátott feladatok munkafolyamatainak 

leírását, szervezeti egység vezetőinek és munkavállalóinak feladat- és hatáskörét, a 

helyettesítés rendjét, továbbá a szervezeti egységek Igazgatóságon belüli és azon kívüli 

külső kapcsolattartásának módját, szabályait a jelen pontban említett szabályzatok 

tartalmazzák. 

 

/5/ Feladatmegosztás: 
Igazgató Szervezeti 

egység 
vezetője 

Munkavállalók Szervezeti 
Integritás 

Koordinátor 

Belső ellenőrzés 

Átlátható szervezeti 
struktúra kialakítása; 
Folyamatszemlélet 

érvényesítése; 
Az információk 

áramlását 
elősegítő szervezeti 

struktúra kialakítása; 

Közreműködés 
a 

szervezeti 
struktúra 

kialakításában, 
javaslatok 
tétele azok 

fejlesztésére; 

Közreműködés 
a 

szervezeti 
struktúra 

kialakításában, 
javaslatok 

tétele 
azok 

fejlesztésére; 

A szervezeti 
struktúra 

átfogó 
ismerete; 

Közreműködés 
a 

szervezeti 
struktúra 

kialakításában, 
javaslatok 

tétele 
azok 

fejlesztésére; 

Bizonyosság 
nyújtása és 

tanácsadás a 
belső 

kontrollrendszer 
kialakításának és 
működtetésének 
megfelelőségéről; 

Javaslatok 
megfogalmazása 

a belső 
kontrollrendszer 

fejlesztésére 
vonatkozóan 

 

2. Szabályozottság 

 

10. § /1/ Az igazgató köteles olyan igazgatói utasításokat kiadni, folyamatokat 

kialakítani és működtetni a szervezeten belül, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló 

források átlátható, szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes 

felhasználását. 
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/2/ Az igazgató rendszerezi a költségvetési szerv folyamatait, kijelöli a folyamatok 

működésében részt vevő szervezeti egységeket, valamint a folyamatért általános 

felelősséget viselő vezető beosztású személyt (a továbbiakban: folyamatgazda). 

 

/3/ Az Igazgatóság belső normatív utasításának kiadásának, valamint felülvizsgálatának 

részletszabályait ezen tárgyban kiadott, mindenkor hatályos igazgatói utasítás 

tartalmazza. 

 

/4/ A kockázatok felmérésének és kezelésének felelősei az Igazgatóságon: 

(1) gazdálkodási, pénzügyi, kontrolling, beszerzési tevékenység végzésével 

kapcsolatos kockázatok felmérésének és kezelésének a felelőse: Gazdasági 

Igazgatóhelyettes 

(2) jogi, igazgatási, adatvédelmi tárgyú, oktatási tevékenység végzésével kapcsolatos 

kockázatok felmérésének és kezelésének 

felelőse: Igazgatási és Jogi Osztály osztályvezetője 

(3) műszaki, szakmai tevékenységgel kapcsolatos kockázatok felmérésének és 

kezelésének a felelőse: Műszaki Igazgatóhelyettes 

(4) Igazgató közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek Ügyrendben 

meghatározott további feladatkörében: 

a. Igazgatási és Jogi Osztály osztályvezetője 

b. belső ellenőr 

c. Titkárság 

d. munka-és tűzvédelmi referens 

(5) Gazdasági Igazgatóhelyettes közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek 

Ügyrendben meghatározott további feladatkörében: 

a. Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Osztály osztályvezetője 

b. Közgazdasági Osztály osztályvezetője 

c. Informatikai Osztály osztályvezetője 

d. Közfoglalkoztatási Önálló Csoport szakágazati vezetője 

(6) Műszaki Igazgatóhelyettes közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek 

Ügyrendben meghatározott további feladatkörében: 

a. Árvízvédelmi és Folyószabályozási Osztály osztályvezetője 

b. Vízrendezési és Öntözési Osztály osztályvezetője 

c. Vízrajzi Monitoring Osztály osztályvezetője 

d. Vízvédelmi és Vízgyűjtő-gazdálkodási Osztály osztályvezetője 

e. Műszaki Biztonsági Szolgálat szolgálatvezetője 

f. Gyulai Szakaszmérnökség szakaszmérnöke 

g. Szarvasi Szakaszmérnökség szakaszmérnöke 

h. Szeghalmi Szakaszmérnökség szakaszmérnöke 

 

/5/ Feladatmegosztás:  
Igazgató Szervezeti 

egység vezetője 
Munkavállalók Szervezeti 

Integritás 
Koordinátor 

Belső ellenőrzés 

A jogszabályban 
előírt 

belső normatív 
utasítások 

kiadása, azok 
rendszeres 

felülvizsgálatának 
biztosítása; 

Ügyrendek, 
munkaköri leírások 

elkészítése az 
irányítása alá 

tartozó valamennyi 
munkavállaló 

részére; 
Jogszabályban 

A szervezetben 
betöltött 

szerepének, 
felelősségi és 

feladatkörének 
megértése; 

Belső normatív 
utasítások 

Koordináció; 
Javaslatok tétele a 

fejlesztésre; 
Kockázatkezelési 

szabályzat 
elkészítése; 

Integritást sértő 
események 

Bizonyosság 
nyújtása és 

tanácsadás a 
belső 

kontrollrendszer 
kialakításának és 
működtetésének 
megfelelőségéről; 
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Hatályos igazgatói 
utasítások 

valamennyi érintett 
munkavállalóval 

történő 
megismertetésének 

biztosítása; 
A felelősségi- és 

feladatkörök 
meghatározása 

előírt, 
felülvizsgálata alá 

tartozó belső 
normatív 

utasítások 
felülvizsgálata; 

Hatályos igazgatói 
utasítások 
valamennyi 

érintett, irányítása 
alá tartozó 

munkavállalóval 
történő 

megismertetése, 
valamint a 

megismerés 
igazolásául szolgáló 

nyilatkozat 
megküldése; Részt 

vesz a 
kockázatok 

felmérésében, a 
változások 

jelzésében, a 
lehetséges kezelési 

intézkedések 
meghatározásában, 

kiemelten a 
tűréshatár feletti 

kockázatokra 
hozott 

intézkedésekre. 
Szervezeti 

egységén belül a 
rendelkezésére álló 
eszközökkel kezeli 
a kockázatokat, 
meggyőződik a 

bevezetett 
intézkedések 

hatásosságáról. 
 

maradéktalan 
betartása. 

kezelésére vonatkozó 
eljárásrend 

kivizsgálása; 
Nyilvántartások 

vezetése. 

Javaslatok 
megfogalmazása 

a belső 
kontrollrendszer 

fejlesztésére 
vonatkozóan 

 
Feladata továbbá: 

a) elemezni, 
vizsgálni és 

értékelni a belső 
kontrollrendszerek 

kiépítésének, 
működésének 

jogszabályoknak és 
szabályzatoknak 

való megfelelését, 
valamint 

működésének 
gazdaságosságát, 
hatékonyságát és 
eredményességét, 

 
b) a vizsgált 

folyamatokkal 
kapcsolatban 

megállapításokat, 
következtetéseket 

és 
javaslatokat 

megfogalmazni a 
kockázati tényezők 

megszüntetése, 
kiküszöbölése vagy 

csökkentése 
érdekében. 

 

 

3. Etikai elvárások 

 

11. § /1/ A közalkalmazottakra vonatkozó etikai elvárásokat: 

1.  a Vgtv. 13/A. §-a és a 13/B. §-a, valamint  

2. a Vgtv. 13/A. §-a alapján megalkotott, az Országos Vízügyi 

Főigazgatóságnak „A Vízügyi Etikai Bizottság ügyrendjéről” szóló igazgatói 

főigazgatói utasításának mellékletét képező  „Vízügyi Etikai Kódex” határozza meg. 

 

/2/ Az etikai kódex minden munkatárssal szemben azonos követelményeket támaszt. A 

vezetőkkel szemben többlet magatartási követelményeket határoz meg, mivel az Ők 

tevékenységük alapvetően befolyásolja az általuk vezetett közalkalmazottak erkölcsi 

hozzáállását. 

 

/3/ A szervezeti egységek vezetőinek a feladata és felelőssége az Igazgatósággal 

közalkalmazotti jogviszonyban álló munkavállalókat tájékoztatni a rájuk vonatkozó etikai 

elvárásokról és gondoskodni arról, hogy az etikai előírásokat maradéktalanul betartsák. 
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/4/ Feladatmegosztás: 
Igazgató Szervezeti 

egység 
vezetője 

Munkavállalók Szervezeti 
Integritás 

Koordinátor 

Belső ellenőrzés 

Etikai kódex 
megismertetése 

valamennyi 
munkavállalóval; 
Etikai elvárások 

ismertetése; 
Az etikai kódex 

betartása 
és betartatása; 

 

Közreműködés 
az 

etikai kódex 
kialakításában; 
Az etikai kódex 
megismerése 

és 
betartása és 
betartatása a 

közvetlen 
irányítása alá 

tartozó 
munkavállalók 
tekintetében; 

Az etikai kódex 
megsértésének 

jelzése 

Közreműködés 
az 

etikai kódex 
kialakításában; 
Az etikai kódex 
megismerése 

és 
betartása; 

Az etikai kódex 
megsértésének 

jelzése; 

Együttműködés 
az 

integritás 
tanácsadóval; 

Bizonyosság 
nyújtása és 

tanácsadás a 
belső 

kontrollrendszer 
kialakításának és 
működtetésének 
megfelelőségéről; 

Javaslatok 
megfogalmazása 

a belső 
kontrollrendszer 

fejlesztésére 
vonatkozóan 

 

4. Humánerőforrás kezelés 

 

12. § /1/ Az igazgató feladata az adott szervezeti egység vezetőjének javaslatára, hogy 

felmérje az egyes munkakörökhöz szükséges szakértelmet, és ennek alapján pontosan 

definiálja a szakmai elvárásokat. Ennek érdekében az alábbi követelményeket kell 

teljesíteni: 

1. a munkakörök belső szabályozása, a munkakörök kialakításakor azok elemzése és 

a munkakörök folyamatos „karbantartása”;  

2. szervezeti és egyéni célkitűzések, munkaköri leírások, amelyek egyértelművé teszik 

az elvárt szakmai kompetenciákat mindenki számára;  

3. a munkakörök és a munkakörök betöltéséhez szükséges feltételek folyamatos 

felülvizsgálata és szükség szerinti korrigálása.     

 

/2/ A munkáltatói jogkört gyakorló vezető feladata, hogy megfelelő helyre megfelelő 

szakmai összetételű létszámot, illetve a feladat ellátására alkalmas vezetőt biztosítson, a 

feladat- és hatásköröket úgy alakítsa ki – összhangban a belső szabályzatokkal - és 

rögzítse a munkaköri leírásokban, ami biztosítja a döntéshozatalt és az 

elszámoltathatóságot. 

 

/3/ A szervezeti egységek vezetői az irányításuk alá tartozó egységek tekintetében szakmai 

segítséget és iránymutatást nyújtanak a hatékony humánerőforrás kialakítása érdekében. 

 

/4/ Feladatmegosztás: 
Igazgató Szervezeti 

egység vezetője 
Munkavállalók Szervezeti 

Integritás 
Koordinátor 

Belső ellenőrzés 

Hatékony 
humánpolitika 
kialakítása; 

Humánerőforrás 
szükséglet 

meghatározása és 
biztosítása; 
Munkakörök 

Egyéni képzési 
tervek 

elkészítése; 
Közreműködés a 

munkakörök 
kialakításában és a 

munkakörökhöz 
rendelt szakmai 

Önképzés; 
Egyéni képzési 

célok elérése. Az 
képzési terv alapján 

előírt 
továbbképzések 

teljesítése, 

Általános 
rálátás a 

humánpolitikai 
folyamatokra 

Bizonyosság 
nyújtása és 

tanácsadás a 
belső 

kontrollrendszer 
kialakításának és 
működtetésének 
megfelelőségéről; 
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kialakítása; 
Az egyes munkakörök 

betöltéséhez 
szükséges 

szakértelem és 
kompetenciák 

meghatározása; 
Gondoskodás a 
munkatársak 
folyamatos 
képzéséről 

követelmények 
meghatározásában; 

Javaslatok 
megfogalmazása 

a belső 
kontrollrendszer 

fejlesztésére 
vonatkozóan 

 

5. Szervezeti célok 

 

13. § /1/ Az Igazgatóság  

1. a Vgtv.,  

2. a vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló 232/1996. (XII. 26.) Korm. 

rendelet, 

3. a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet, 

4. a vízvédelmi igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről, és egyes vízügyi 

tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 366/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet, 

5. valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok  

alapján látja el feladatát (közfeladat). 

 

/2/ Az Igazgatóság alaptevékenységének körét az SZMSZ határozza meg. 

 

/3/ Az igazgató teljes felelősséggel tartozik az Igazgatóság valamennyi szervezeti 

egységének működéséért, tevékenységéért, az általuk okozott esetleges hibákért. 

Mindezek okán elengedhetetlen a jelen utasítás 9. §-ban rögzített felelősségek, feladatok 

és hatáskörök pontos meghatározása, valamint egy elszámoltatható rendszer kiépítése. 

Az elszámoltathatóság kialakításának feltételei: 

1. a célkitűzések pontos, mindenki számára egyformán érthető meghatározása; 

2. világosan elkülönített felelősségi körök; 

3.  hatáskörök megfelelő elválasztása, a munkatársak felhatalmazása; 

4. mérhető teljesítményindikátorok és ösztönző rendszer kialakítása; 

5. a célkitűzések megvalósításához szükséges és elégséges erőforrások rendelkezésre 

bocsátása – a célkitűzéseknek mindig egyensúlyban kell lenniük a rendelkezésre álló 

erőforrásokkal; 

6. megbízható nyomon követési és beszámolási rendszer kialakítása; 

7. a teljesítmény folyamatos értékelése; 

8. a teljesítés elismerése, illetve nem teljesítés esetén a megfelelő intézkedések, 

korrekciók megtétele. 

 

/4/ Feladatmegosztás: 
Igazgató Szervezeti 

egység vezetője 
Munkavállalók Szervezeti 

Integritás 
Koordinátor 

Belső ellenőrzés 

Stratégia szintű célok 
meghatározása; 
A célkitűzések 
ismertetése; 

Teljesítménymenedzsment 
rendszer kialakítása; 

Motiválás; 

Operatív célok 
meghatározása; 
célok lebontása a 

munkatársak 
részére; 
Célok 

ismertetése; 

Célkitűzések 
megismerése, 
elfogadása és 
végrehajtása; 

A meghatározott 
célok 

megismerése 
és figyelembe 

vétele a feladatai 
ellátása során 

Bizonyosság 
nyújtása és 

tanácsadás a 
belső 

kontrollrendszer 
kialakításának és 
működtetésének 
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Elszámoltathatóság 
megteremtése; 

Teljesítmény- 
értékelés 

megfelelőségéről; 
Javaslatok 

megfogalmazása 
a belső 

kontrollrendszer 
fejlesztésére 
vonatkozóan 

 

6. Kockázati tűréshatár 

 
14. § /1/ A kockázati tűréshatárt a sorba rendezett kockázati értékek (KÉ) alapján kell 

meghatározni, amely során a kockázatokat két csoportba kell osztani:  

a) nem elfogadható kockázatok (a kockázati tűréshatár feletti kockázatok, amennyiben 

felmerülnek) - minden ilyen esetben kockázatcsökkentő intézkedésről kell dönteni;  

b) elfogadható, szinten tartható kockázatok (a kockázati tűréshatár alatti kockázatok) 

- a kockázatokat és a megtett intézkedéseket felügyelet alatt kell tartani azért, hogy a 

kockázat ne növekedjen, de új intézkedést nem kötelező alkalmazni a kezelésükre.  

Az Igazgatóság által alkalmazott kockázati tűréshatár: KÉ: = 9, megváltoztatásáról 

a Szervezeti Integritás Koordinátorral történő egyeztetetést követően az igazgató dönt. 

 

/2/ Feladatmegosztás: 
Igazgató Szervezeti 

egység vezetője 
Munkavállalók Szervezeti 

Integritás 
Koordinátor 

Belső ellenőrzés 

Kockázati 
tűréshatár 

meghatározása és 
folyamatos 

nyomon 
követése 

Vezető 
tájékoztatása 

olyan kockázatok 
felmerüléséről, 

amelynek 
kezelése 

meghaladja a 
kompetenciáját 

Vezető 
tájékoztatása 

olyan 
kockázatok 

felmerüléséről, 
amelynek 
kezelése 

meghaladja a 
kompetenciáját; 

Kockázati 
tűréshatárok 
figyelemmel 

kísérése; 
Szükség esetén 

javaslattétel 
azok 

módosítására 

Bizonyosság 
nyújtása és 

tanácsadás a 
belső 

kontrollrendszer 
kialakításának és 
működtetésének 
megfelelőségéről; 

Javaslatok 
megfogalmazása 

a belső 
kontrollrendszer 

fejlesztésére 
vonatkozóan 

 

7. Folyamatok azonosítása, ellenőrzési nyomvonal 

 

15. § /1/ A Bkr. előírja, hogy a költségvetési szerv vezetője köteles elkészíteni és 

rendszeresen aktualizálni a költségvetési szerv ellenőrzési nyomvonalát, amely a 

költségvetési szerv működési folyamatainak (főfolyamatok és részfolyamatok) szöveges, 

táblázatokkal vagy folyamatábrákkal szemléltetett leírása, amely tartalmazza különösen a 

felelősségi és információs szinteket és kapcsolatokat, irányítási és ellenőrzési 

folyamatokat, lehetővé téve azok nyomon követését és utólagos ellenőrzését. 

 

/2/ Az ellenőrzési nyomvonalat szervezeti egységenként kell elkészíteni , melynek részletes 

leírását az ezen tárgyban kiadott, mindenkor hatályos igazgatói utasítás tartalmazza. 
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III. FEJEZET 

INTEGRÁLT KOCKÁZATKEZELÉSI RENDSZER 

 

16. § /1/ Az Igazgatóság köteles integrált kockázatkezelési rendszert működtetni, 

melynek keretében fel kell mérni és meg kell állapítani az Igazgatóság tevékenységében 

rejlő és szervezeti célokkal összefüggő kockázatokat, valamint meg kell határozni az egyes 

kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedéseket, valamint azok teljesítésének 

folyamatos nyomon követésének módját. 

 

/2/ A kockázatkezelés folyamata megában foglalja: 

1. kockázatok azonosítását; 

2. kockázatok kiértékelését; 

3. kockázatok kezelését: 

a.) a szervezet kockázatokra való hajlamosságának (kockázatérzékenységének, 

kockázattűrésének) értékelését; 

b.) a válaszok kialakítását a kockázatokra; 

c.) az integrált kockázatkezelési intézkedési tervek megvalósítása, valamint a 

kockázatok és a kockázatokra kialakított válaszok folyamatos monitoringját. 

 

 

 

1. A kockázatkezelési rendszer kialakításában és működtetésében 

résztvevők meghatározása 

 

17. § Az Igazgatóság működésére, ezen keresztül céljaik elérésére számos külső és 

belső kockázati tényező gyakorol különböző mértékű hatást, amelyekre az Igazgatóságnak 

valamilyen formában reagálnia kell. A kockázatkezelési gyakorlatot úgy kell kialakítani, 

hogy az alapvetően a kockázatok által közvetlenül érintett vezetők által közösen 

felülvizsgált tapasztalataira épüljön. 

 

1.1. Folyamatgazdák: 

 

18. § /1/ A folyamatgazda felelősségébe az tartozik, hogy a folyamatleírások és 

ellenőrzési nyomvonalak naprakészek és pontosak legyenek, illetve a folyamatot 

megfelelően ismerje ahhoz, hogy azonosítani tudja a bennük rejlő kockázatokat és szükség 

esetén a kockázatok kezelésére javaslatot tegyen.  

 

/2/ Ha egy adott folyamatban több szervezeti egység is részt vesz, akkor a folyamatgazda 

az ő bevonásukkal készíti el a folyamatleírást, az ellenőrzési nyomvonalat, illetve 

azonosítja a kockázatokat és tesz javaslatot a kezelésükre. A folyamatgazda tehát a 

folyamat kialakításáért, dokumentálásáért és fejlesztéséért felel, ezt jelenti a folyamatért 

való általános felelősség, de nem veszi át a folyamatban résztvevőktől a felelősséget a 

folyamatban betöltött szerepük vonatkozásában. 

 

/3/ Felelősek a közvetlen irányításuk alá tartozó egységek tekintetében a kockázatkezelés 

működtetéséért, kötelesek folyamatosan nyomon követni az egységük tevékenységét és a 

kapcsolódó folyamatokat, a kockázatok változását, a kockázatkezelési intézkedések 

megtételével, azok hatásai felmérésével. 

 

/4/ Gondoskodnak arról, hogy a közvetlen irányításuk alá tartozó egységek tekintetében 

az ellenőrzési nyomvonal és a kockázati-nyilvántartás tartalmi összhangja megvalósuljon. 
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1.2. Szervezeti Integritás Koordinátor 

 

19. § /1/ A Bkr. rendelkezése alapján az igazgató az integrált kockázatkezelési rendszer 

koordinálására, valamint az Ágazati Integritás Tanácsadó munkájának segítésére 

szervezeti integritás koordinátort jelöl ki, aki  

1. e körben ellenőrzést tarthat, beszámolót kérhet az Igazgatóság ellenőrzési 

nyomvonala, kockázatkezelése, kockázati térképe kapcsán az engedélyezési és 

jóváhagyási, beszámolási eljárások kontrolljával; 

2. ellátja igazgatósági koordinátorként az integrált kockázatkezelési rendszerrel 

kapcsolatos feladatokat az OVF-nél kijelölt Ágazati Integritás Tanácsadóval 

együttműködve; 

3. elkészíti és évente felülvizsgálja az Igazgatóság Belső Kontrollrendszeréről szóló 

igazgatói utasítását; 

4. Kivizsgálja az integritást sértő cselekményeket; 

5. Összefoglaló feljegyzést készít a kivizsgált bejelentésekről; 

6. Elkészíti és nyilvántartja az éves integritás jelentést; 

7. Nyilvántartást vezet az integritási bejelentésekről; 

8. Nyilvántartja az alábbiakat: 

8.1. Ellenőrzési nyomvonalakat 

8.2. Integrált Kockázatkezelési Leltárt 

8.3. Kockázatok értékelését 

8.4. Kockázatértékelési Kritérium Mátrix-ot 

8.5. Integrált Kockázatkezelési Tervet 

8.6. Belső Kontrollrendszer Éves Önértékelését 

 

/2/ Az Igazgatóság belső ellenőre nem jelölhető ki Szervezeti Integritási Koordinátornak. 

 

1.3. Belső ellenőr 

 

20. § /1/ Az Igazgatóság „belső ellenőr” munkakört betöltő munkavállalója végzi a belső 

kontrollrendszert érintő ellenőrzési tevékenységet a vonatkozó jogszabályokban és OVF 

főigazgatói utasításban foglalt előírások mentén. 

 

21. § Feladatmegosztás: 
Költségvetési 
szerv vezetője 

Folyamatgazdák Munkatársak Szervezeti 
Integritás 

koordinátor 
 

Belső ellenőr 

Kockázatkezelési 
Szabályzat kiadása; 

 

Kockázatkezelési 
szabályzat 

véleményezése 

Kockázatkezelési 
szabályzat 

véleményezése 

Kockázatkezelési 
Szabályzat 

előkészítése 

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; 
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A belső ellenőrzés 
folyamatgazdája-ként 
azonosítja és értékeli a 

saját folyamatának 

kockázatait, 
meghatározza a 

kockázatok 
csökkentésére 

 

 

2. Kockázatok azonosítása 

 

22. § /1/ A kockázat mindig egy esemény. A kockázati esemény bekövetkezését több 

ok, tényező is előidézheti, ezeket nevezzük kockázati tényezőknek. 

 

/2/ A kockázatokat logikus rendben, ésszerű, nyilvántartásra alkalmas módon célszerű 

csoportosítani. A kockázatok forrásait tekintve, minden szervezet külső és belső 

kockázatokkal szembesül. A kockázatkezelés feltétele, hogy ismertek legyenek azok a 

szervezeti célok és tevékenységek, amelyekre vonatkozóan a releváns kockázatokat meg 

lehet állapítani, mérni, és a válaszlépéseket meghatározni. 

/3/ A kockázatot úgy kell megfogalmazni, hogy tartalmazza: 

1. az esemény kiváltó okát; 

2. az esemény hatását; 

3. és azt, hogy mely szervezeti célra van hatással az adott esemény. 

 

/4/ Külső környezeti (stratégiára ható) kockázatok, amelyek hosszabb távon, és esetleg 

időközönként módosuló formában, valamint tartalommal hatnak, és függetlenek az 

Igazgatóság működésétől. Az Igazgatóságnak ugyan nincs rájuk befolyása, de 

bekövetkezésükre a vezetés megfelelő stratégiával képes felkészülni, hatásaikat 

mérsékelni, és kivételes esetekben kiküszöbölni.  

 

/5/ Belső működési kockázatok, amelyek az Igazgatóság működésének, tevékenységének, 

folyamatainak rövidtávon ható velejárói, és amelyek kiküszöbölése vagy mérséklése a 

vezetéssel szemben támasztott követelmény.  

 

/6/ Külső környezeti és belső működési kockázatoknak tekinthetőek az Igazgatóságot 

érintően a 1. számú mellékletben felsorolt (a felsorolás nem kimerítő jellegű) kockázatok. 

 

/7/ A kockázatok azonosításának eredményeképpen szervezeti egységenként el kell 

készíteni a 2. számú melléklet szerinti Integrált Kockázati Leltárt, amibe minden 

azonosított kockázatott fel kell vezetni és azt szükség szerint, azonban minden év 

március hónap 31. napjáig felül kell vizsgálni. 

Az Integrált Kockázati Leltárt az igazgató hagyja jóvá és a Szervezeti Integritás 

Koordinátor tartja nyilván. 

Az Integrált Kockázati Leltár elkészítéséért, a megadott határidőben történő 

felülvizsgálatáért, jóváhagyásáért, valamint a jóváhagyott leltárnak a jóváhagyástól 

számított 5 napon belül a Szervezeti Integritás Koordinátor részére történő 

megküldéséért a szervezeti egység vezetője (Folyamatgazda) felel. 

 

/8/ Azonos vagy nagyon hasonló tartalmú kockázatok esetén, megfontolandó azok 

összevonása, de ez csak abban az esetben lehetséges, hogy ha az adott kockázat nem az 

adott folyamathoz szorosan kapcsolódik, hanem a szervezet egészére vonatkozik. 
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/9/ Feladatmegosztás: 
Költségvetési 
szerv vezetője 

Folyamatgazdák  Munkatársak Szervezeti 
Integritás 

koordinátor 
 

Belső ellenőr 

Közreműködik a 
szervezeti 

szintű 
kockázatok 

azonosításában; 
jóváhagyja az 

Integrált 
Kockázati 
Leltárt. 

Felelős a közvetlen 
irányítása alá tartozó 
szervezeti egységet 

érintő szervezeti és a 
folyamati szintű 

kockázatok 
azonosításában; 

Integrált Kockázati 
Leltár  

elkészítése, szükség 
szerint, azonban 

minden év március 
hónap 31. napjáig 

történő 
felülvizsgálata, 

valamint megküldése 
jóváhagyásra és a 

Szervezeti Integritás 
Koordinátor részére 

nyilvántartásra. 

Közreműködik 
a 

szervezeti és a 
folyamati 

szintű 
kockázatok 

azonosításába
n 

Integrált 
Kockázati 

Leltár 
nyilvántartása 

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 a 
kockázatok 

csökkentésére 

 

3. A kockázatok értékelése 

 

23. § /1/ A kockázatok azonosítását követően el kell végezni a 3. számú melléklet 

szerint a kockázatok értékelését. Meg kell becsülni a feltárt kockázati tényezők által 

generált események bekövetkezési valószínűségét, és a bekövetkezés esetén várható 

hatását.  

A kockázatok értékelése a kockázatként azonosított esemény bekövetkezésének a 

valószínűsége és a bekövetkezett esemény hatásának együttes értelmezésével történik, 

az alábbiak szerint:  

Egy adott kockázat kockázati értéke (KÉ) = kockázat valószínűsége (KV) * kockázat 

hatása (KH):  

KÉ = KV * KH 

 

/2/ A kockázatok értékelése során az adott főfolyamatot érintő valamennyi 

kockázatot értékelni kell a 22. § /1/ bekezdése alapján.  

Amennyiben egy főfolyamathoz több kockázati érték tartozik, akkor az egy 

főfolyamathoz tartozó összkockázati érték a folyamathoz rendelt valamennyi 

kockázat értékének az átlaga. 

 

/3/ Meg kell határozni, hogy az elemzés, értékelés milyen időtávra vonatkozik, mivel 

különböző időtartamokra az értékelés eredménye más és más lehet. 

 

/4/ A kockázatoknak a szervezeti egységek vezetői által elvégzett értékelését az igazgató 

hagyja jóvá és a Szervezeti Integritás Koordinátor tartja nyilván. 
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/5/ Az Integrált Kockázati Leltárban rögzített kockázatok értékelésének a 3. 

számú melléklet szerinti elvégzéséért, a megadott határidőben történő 

felülvizsgálatáért, jóváhagyásáért, valamint a jóváhagyott értékelésnek a 

jóváhagyástól számított 5 napon belül a Szervezeti Integritás Koordinátor 

részére történő megküldéséért a szervezeti egység vezetője (Folyamatgazda) felel. 

 

/6/ A kockázatok értékelését szükség szerint, azonban minden év március hónap 31. 

napjáig, valamint soron kívül felülvizsgálni és aktualizálni kell a tevékenység, a 

szervezet, a külső vagy belső környezet, a kockázatok jelentős változása, valamint a 

bekövetkezett kockázati események alapján. 

 

/7/ A kockázat bekövetkeztének a valószínűségét az alábbiak szerint kell meghatározni: 

VALÓSZÍNŰSÉG 

Szint Értelmezés Érték 

Alacsony Bekövetkezhet, de nem 

valószínű 

1 

Közepes Elképzelhető, hogy 

bekövetkezik a jövőben 

2 

Magas 1-2 éven belül 

bekövetkezhet 

3 

Nagyon magas Várhatóan bekövetkezik a 

közeljövőben 

4 

 

/8/ A bekövetkezett kockázat hatását az alábbiak szerint kell meghatározni: 

HATÁS 

Szint Érték 

Jelentéktelen 1 

Fontos 2 

Jelentős 3 

Kiemelkedő 4 

 

24. § /1/ Szervezeti Integritás Koordinátor a részére megküldött 

kockázatértékelés alapján szervezeti egységenként elkészíti a 4. számú melléklet 

szerinti Kockázatértékelési Kritérium Mátrixot. 

 

/2/ A kockázati tűréshatárt a sorba rendezett kockázati értékek (KÉ) alapján kell 

meghatározni, amely során a kockázatokat két csoportba kell osztani:  

a) nem elfogadható kockázatok (a kockázati tűréshatár feletti kockázatok, 

amennyiben felmerülnek) - minden ilyen esetben kockázatcsökkentő intézkedésről 

kell dönteni;  

b) elfogadható, szinten tartható kockázatok (a kockázati tűréshatár alatti 

kockázatok) - a kockázatokat és a megtett intézkedéseket felügyelet alatt kell 

tartani azért, hogy a kockázat ne növekedjen, de új intézkedést nem kötelező 

alkalmazni a kezelésükre. 
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25. § Feladatmegosztás: 
Költségvetési 

szerv 
vezetője 

Folyamatgazdák Munkatársak Szervezeti 
Integritás 

koordinátor 
 

Belső ellenőr 

Jóváhagyja a 
kockázatok 
értékelését 

Felelős a 
közvetlen 

irányítása alá 
tartozó szervezeti 
egységet érintő 
szervezeti és a 
folyamati szintű 

kockázatok 
azonosításában; 

kockázatok 
értékelésének  

elkészítése, 
szükség szerint, 
de miden év 

március hónap 
31. napjáig 

történő 
felülvizsgálata, 

valamint 
megküldése 

jóváhagyásra és a 
Szervezeti 
Integritás 

Koordinátor 
részére 

nyilvántartásra. 
 

Közreműködik a 
kockázatok 

értékelésében 

Kockázati 
Kritérium 

Mátrix elkészítése 
és nyilvántartása 

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 a 
kockázatok 

csökkentésére 

 

 

4. A kockázatok kezelése 

 
26. § /1/ A feltárt kockázattal kapcsolatos intézkedéseket az elfogadhatónak ítélt 

kockázati szint meghatározásával együtt kell eldönteni.  

 

/2/ A négy alapvető kockázatkezelési stratégia:  

a) kockázat elviselése,  

b) kockázat kezelése,  

c) kockázat átadása,  

d) kockázatos tevékenység befejezése  

 

/3/ A kockázatok elviselése 

Amennyiben a becsült kockázat mértéke a kockázatértékelés során a kockázati 

tűréshatáron belül marad, akkor nincs szükség külön beavatkozásra, nem szükséges 

kezelni a kockázatot. 

 

/4/ A kockázatok kezelése: 

Amennyiben a becsült kockázat mértéke a kockázatértékelés során a kockázati tűréshatárt 

meghaladja, akkor szükséges a kockázatot valamilyen intézkedéssel kezelni. 
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/5/ A kockázat áthárítása: 

Szerződési jogviszony keretében a szerződő fél átvállalja az Igazgatóságnál felmerülő 

kockázatokat. (Példa: biztosítás kötése). 

 

/6/ A kockázatos tevékenység befejezése: 

Egyes kockázatok nem csökkenthetők elfogadható szintre, csak megszüntethetők az adott 

tevékenység megszüntetésével, azonban ez a kockázatkezelési stratégia az Igazgatóság 

tevékenysége vonatkozóan nem, vagy nagyon korlátozottan értelmezhető (a nem 

alaptevékenység körében ellátott, saját elhatározás alapján végzett tevékenységek köre). 

 

27.  § /1/ Az azonosított kockázatok csökkentése érdekében valamennyi szervezeti 

egység vezetője köteles elkészíteni a közvetlen irányítása és felügyelete alá tartozó 

szervezeti egység tekintetében a 5. számú melléklet szerinti Integrált Kockázatkezelési 

Intézkedési Terv-et. 

 

/2/ Integrált kockázatkezelési intézkedési terv: az integrált kockázatkezelési 

folyamat eredményeként létrejövő kockázatkezelési intézkedési terv, amely a szervezet 

céljaival kapcsolatos valamennyi olyan kockázat kezelését magában foglalja, amelyek 

kezelése a szervezet kockázati tűréshatárára tekintettel indokolt. 

 

/3/ Az Integrált Kockázatkezelési Intézkedési Terv-et az Integrált Kockázati 

Leltár alapján kell elkészíteni aszerint, hogy hol van szükség valamilyen 

kockázatkezelési válaszlépésre. 

A kockázatcsökkentő intézkedéseket az eredményesség, hatékonyság, gazdaságosság 

követelményeit figyelembe véve kell meghatározni.  

 

/4/ Az Integrált Kockázatkezelési Intézkedési Tervet a 5. számú melléklet szerint kell 

elkészíteni abban az esetben, ha a kockázati érték meghaladja az Igazgatóság által 

meghatározott tűréshatárt azaz, ha a kockázati érték meghaladja a 9-es értéket. 

 

/5/ Az Integrált Kockázatkezelési Intézkedési Tervnek a megadott határidőben történő 

felülvizsgálatáért, jóváhagyásáért, valamint a jóváhagyott értékelésnek a 

jóváhagyástól számított 5 napon belül a Szervezeti Integritás Koordinátor 

részére történő megküldéséért a szervezeti egység vezetője (Folyamatgazda) felel. 

 

/6/ Az Integrált Kockázatkezelési Terv-et szükség szerint, azonban minden év március 

hónap 31. napjáig, valamint soron kívül felülvizsgálni és aktualizálni kell a 

tevékenység, a szervezet, a külső vagy belső környezet, a kockázatok jelentős változása, 

valamint a bekövetkezett kockázati események alapján. 

 

/7/ Feladatmegosztás Integrált Kockázatkezelési Intézkedési Terv elkészítésében: 
Költségvetési 
szerv vezetője 

Folyamatgazdák  Munkatársak Szervezeti 
Integritás 

koordinátor 
 

Belső ellenőr 

Kockázati 
tűréshatár 

meghatározása; 
Integrált 

Kockázatkezelési 
Intézkedési Terv 

Integrált 
Kockázatkezelési 
Intézkedési Terv 

elkészítése, 
szükség szerint, 
de miden év 

Megismeri a 
szervezet 

azonosított 
kockázatait és 

közreműködik a 
kockázatok 

Integrált 
Kockázatkezelési 
Intézkedési Terv 
nyilvántartása; 

Bizonyosságot nyújtó 
tevékenysége 

keretében értékeli a 
szervezet kockázat- 

kezelési rendszerét és 
javaslatot tesz annak 
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jóváhagyása; 
Munkatársak 

tájékoztatásának 
biztosítása az 

azonosított 
kockázatokról 

március hónap 
31. napjáig 

történő 
felülvizsgálata, 

valamint 
megküldése 

jóváhagyásra és a 
Szervezeti 
Integritás 

Koordinátor 
részére 

nyilvántartásra. 

csökkentésére 
kialakított 

válaszlépések 
végrehajtásában 

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 a 
kockázatok 

csökkentésére 

 
/8/ Feladatmegosztás Integrált Kockázatkezelési Intézkedési Terv nyomon követésében: 

Költségvetési 
szerv 

vezetője 

Folyamatgazdák Munkatársak Szervezeti 
Integritás 

koordinátor 
 

Belső ellenőr 

Beszámoltatás Beszámol a 
közvetlen 

irányítása alá 
tartozó szervezeti 
egységet érintő   

Integrált 
Kockázatkezelési 
Intézkedési terv 
végrehajtásáról 

Visszacsatolást 
ad a 

bevezetett 
intézkedések 

hatásosságáról 

Az Integrált 
Kockázatkezelési 
Intézkedési terv 

nyomon 
követéséről 

szóló beszámoló 
összeállítása 

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 a 
kockázatok 

csökkentésére 

 

IV. FEJEZET 

KONTROLLTEVÉKENYSÉGEK 

 

28. § /1/ A kontrolltevékenységek keretében ki kell építeni azokat a kontrollpontokat, 

melyek biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a szervezet céljainak eléréséhez, 

és erősítik a szervezet integritását. 

 

/2/ A kontrolltevékenységek jelen vannak az egész szervezetben, annak minden szintjén. 

A kontrollokkal szemben általános követelmény, hogy azok legyenek 

 a célhoz illeszkedők,  
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 egyszerűek, érthetőek és könnyen végrehajthatóak,  

 költség-hatékonyan működtethetők,  

 erősek, de ne korlátozzák a tevékenységet. 

 

 

1. Kontroll megjelenési formák 

 

29. § /1/ A kontrollok megjelenési formájukat tekintve kötelező előírások, utasítások 

(szervezeti és működési szabályzat, ügyrend, igazgatói utasítás, folyamatleírás, munkaköri 

leírás stb.), vagy kötelező formában alkalmazandó bizonylatok, jelentések, iratminták. 

 

/2/ A folyamatokba épített kontrollok szerepe, hogy megakadályozzák a felismert 

kockázatok bekövetkezését, illetve mérsékeljék azok szervezetre gyakorolt hatását. A jól 

működő kontrolloknak elfogadható szintű bizonyosságot kell nyújtaniuk arra, hogy jelentős 

(lényeges) hibák nem következnek be, illetve ha bekövetkeznek, nem maradnak 

feltáratlanul. A kontrollok lehetnek aktívak, amikor a folyamatban résztvevő konkrét 

ellenőrző tevékenységet végez (jóváhagyó aláírás, hitelesítő folyamat, egyeztetés stb.), és 

lehetnek passzívak, amelyek nem engedik, hogy adott folyamatban arra illetéktelen részt 

vegyen (feladatok szétválasztása, jelszavak, konkrét tiltás stb.). 

 

/3/ A kontrollok megjelenési, alkalmazási formájuk, tartalmuk, beavatkozási módjuk 

szerint lehetnek: 

 

1. Szervezeti kontrollok: a szervezet struktúrájából eredő ellenőrzési pontok vagy 

folyamatok, pl. feladatkörök, funkciók szervezeti egységen belüli, illetve szervezeti 

egységek közötti szétválasztása és a kapcsolódó felelősségi körök olyan világos 

meghatározása, amely megakadályozza, hogy egyetlen személy vagy csoport 

kizárólagos ellenőrzési jogosultsággal rendelkezzen egy tevékenység felett.  

   

2. A személyi (személyzeti) kontrollok: a munkatársak hozzáértésének, 

képzettségük, készségük, gyakorlatuk fejlesztésének, erkölcsi magatartásuknak, a 

szervezethez való lojalitásuknak ellenőrzésére, az e téren meglévő hiányosságok 

feltárására és megszüntetésére lehetőséget adó ellenőrzési pontok.  

 

3. A vezetői ellenőrzés: a vezetők által, napi tevékenységük során különböző 

módszerekkel végzett felügyelet és felülvizsgálat, valamint a költségvetés és a 

teljesítmény összehasonlítására szolgáló átfogó információs lehetőségek, a rendes 

és rendkívüli jelentések, elszámoltatások felhasználása, elemzése, és a belső 

ellenőrzés tapasztalatainak felhasználása, a kapcsolódó felelősség érvényesítésével 

együtt.  

Az Igazgatóság valamennyi szervezeti egységének vezetőjének kötelessége és 

felelőssége az általa vezetett (irányított), felügyelt szervezeti egység vagy 

folyamat, rendszer működésének ellenőrzése és az előírástól eltérő gyakorlat 

megszüntetése, vagy a megszüntetést segítő javaslatok megtétele. 

 

A vezetők a vezetői ellenőrzést a következő közvetlen eszközökkel végezhetik: 

 az aláírási jog gyakorlásával (megtagadja az aláírást, ha nem hajtották 

végre az intézkedéseket, és szabálytalan tranzakciót akarnak végezni), 

 beszámoltatással (személyesen számon kéri az érintett munkavállalóktól a 

végrehajtás megtörténtét és eredményét), 
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 helyszíni tapasztalatszerzéssel (a konkrét folyamat, ügylet előírtaknak 

megfelelő lebonyolítását a helyszínen is megszemléli), 

 
Valamennyi szervezeti egység vezetője maga dönti el, hogy az adott tevékenység 

jellegére tekintettel, az ellenőrzést rendszeres vagy eseti jelleggel, és milyen 

módszerrel, ellenőrzési technikával végzi el. 

 

4. A jóváhagyási, engedélyezési kontrollok: a megfelelő szintű jóváhagyás, 

engedélyezés hiányában a tranzakció folyamatát megállító ellenőrzési pontok vagy 

folyamatok, amelyek hatékony működése szükségessé teszi a jóváhagyási, 

engedélyezési jogkörök egyértelmű telepítését, a helyettesítés rendjét, illetve a 

jóváhagyás, engedélyezés előtti ellenőrzések pontos elvégzésének meghatározását 

és dokumentálását.  

  

5. A működési (teljességi és pontossági) kontrollok: alapvetően a számvitelre 

és a statisztikára támaszkodó, a tranzakciók teljes körű és pontos végrehajtásának 

biztosítására, beleértve a számozott dokumentumok sorszámának ellenőrzésére, az 

egyeztetésekre, és a dokumentumok adott körének egy másikkal való össze-

hasonlítására szolgáló ellenőrzési pontok.  

   

6. A hozzáférési (fizikai) kontrollok: a vagyontárgyak, eszközök fizikai védelmére, 

ellenőrzésére (pl. biztonsági és logikai ellenőrzési pontok), az információk 

biztonságára (pl. informatikai rendszerek jogosultságkezelése) kialakított 

ellenőrzési pontok, amelyek egy adott tevékenységben való részvételt, illetve 

felügyeletet csak meghatározott személyek számára tesznek lehetővé.  

  

7. A működési folytonosság megszakításának, helyreállításának kontrolljai: a 

működés fenntartásának érdekében rendkívüli esemény bekövetkezésekor (például 

katasztrófa esetén) alkalmazandó ellenőrzési pontok (pl. helyreállítási terv, 

üzletfolytonossági terv, tűzvédelem stb.).  

   

8. Rendszerfejlesztési kontrollok azt biztosítják, hogy az új rendszerek 

bevezetése, illetve a meglévők módosítása, csak megfelelő hatástanulmány 

elkészítését, meg-vitatását követően, engedélyezés után, a szükséges ellenőrzés 

és dokumentálás mellett történhessen meg.  

  

9. Dokumentációs kontrollok a szervezet dokumentációs rendjének kialakítását, 

valamennyi tranzakció tartalmának, a felhasznált, illetve keletkezett 

dokumentumok útját előíró követelmények betartását megfelelően nyomon követő 

iratkezelést, szükség szerinti visszakeresésük lehetőségét jelentik. 

 

 

V. FEJEZET 

INFORMÁCIÓ ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 

 

30. § /1/ Információs és kommunikációs rendszer a szervezeten belüli vertikális 

és horizontális, valamint formális és informális, információs (egyirányú) és kommunikációs 

(kétirányú) információtovábbítási csatornák rendszere. 
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/2/ A 370/2011. (XII.31. Korm. rendelet 9. §. (1) bekezdése alapján a költségvetési szerv 

vezetője köteles olyan rendszereket kialakítani és működtetni, melyek biztosítják, hogy a 

meglévő információk a megfelelő időben eljutnak az illetékes szervezethez, szervezeti 

egységhez, illetve személyhez. 

 

/3/ Az Igazgatóság az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Infotv.), valamint a 1GDPR-ban foglalt 

előírások szerint közérdekű és személyes, bizalmas adatokat kezel, melynek 

részletszabályait a vonatkozó jogszabályi előírások és OVF főigazgatói utasítások mellett 

az alábbi igazgatói utasítások tartalmazzák: 

 a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság közérdekű adatainak megismerésére, valamint 

közzétételére vonatkozó eljárásrendjéről szóló 9/2022. számú igazgatói utasítás 

 a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATÁRÓL szóló 9/2020. 

számú Igazgatói Utasítás 

 a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság ADATVÉDELMI SZABÁLYZATáról szóló 11/2022. 

számú igazgatói utasítás 

 

/4/ Az információs és kommunikációs rendszernek alkalmasnak kell lennie arra, hogy 

objektív módon tájékoztatást nyújtson. 

Biztosítani kell, hogy a kívülről érkező információk, a megfelelő kommunikációs 

csatornákon át eljussanak ahhoz a szervezeti egységhez, amely az információkat 

hasznosítani tudja. 

 

1. Kommunikációs eszközök 

 

31.  § Az Igazgatóságon belüli információáramlás: 

1. Igazgatói és OVF főigazgatói utasítások:  

Az Igazgatóság ezen tárgyban kiadott, mindenkor hatályos igazgatói utasításában 

foglaltaknak megfelelően valamennyi szervezeti egység vezetőjének a felelőssége 

és kötelezettsége, hogy a közvetlen irányítása alá tartozó valamennyi érintett 

munkavállaló megismerje a hatályba lépő igazgatói utasítást és OVF főigazgatói 

utasítást. 

 

Valamennyi hatályos igazgatói utasítás és OVF főigazgatói utasítás megtalálható az 

Igazgatóság Intranet felületén, melyhez valamennyi munkavállaló hozzáfér. 

 

2. SZMSZ-ben meghatározott szervezeti ábrának megfelelő információáramlás rendje 

3. Lotus Notes körlevelek alkalmazása 

4. vezetői értekezletek, vezetői beszámoltatások, osztályértekezletek megtartása, 

5. Igazgatóságon belüli rendezvények szervezése, 

6. Körös-vidéki Hírlevél megjelenése. 

 

32. § Igazgatóság szervezeten kívüli kommunikációjának biztosítása:  

1. Igazgatóság internetes honlapjának naprakész vezetése, 

2. főállású PR munkatárs alkalmazása, 

3. Igazgatóság külső rendezvényeinek szervezése, 

                                           
1 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27) a természetes személyeknek a 

személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 
95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet). 

 



 

22 

 

4. rendszeres kapcsolattartás a sajtóval a középirányító szerv irányításával/ 

jóváhagyásával 

VI. FEJEZET 

MONITORING 

 

1. Általános szabályok 

 

33. § /1/ A jogszabályi előírás alapján, az ellenőrzési nyomvonalhoz kapcsolódóan, 

minden költségvetési szervnek ki kell alakítania egy olyan monitoring rendszert, amelynek 

alapján a szervezet valamennyi tevékenységének minden szakasza értékelhető, és 

megfelelő jelzést ad a szükséges intézkedések meghozatalára. 

 

/2/ A belső kontrollrendszer működését folyamatosan figyelemmel kell kísérni ahhoz, hogy 

értékelni lehessen a rendszerek működését. A folyamatos monitoring lényegében beépül a 

szervezet normális, ismétlődő, mindennapi működési tevékenységeibe, magában foglalva 

a vezetés rendszeres felügyelet-ellátó, ellenőrző tevékenységét, valamint más 

műveleteket, amelyeket a munkavállalók hajtanak végre feladatkörük ellátása keretében. 

A monitoringnak biztosítania kell, hogy az ellenőrzési megállapításokat és javaslatokat 

megfelelően hasznosítsák, és azonnal tegyék meg azok alapján a szükséges 

intézkedéseket. 

 

/3/ A belső kontrollrendszerek monitoringja rutintevékenységek, külön értékelések, vagy 

e kettő kombinációja révén valósul meg, oly módon, hogy 

 a folyamatos monitoring tevékenységek kiterjednek az összes kontrollelemre, és 

magukban foglalják a szabályellenes, etikátlan, gazdaságtalan tevékenységek 

megakadályozására létrehozott, de nem hatékony, és nem kellően eredményes 

belső kontrollrendszerrel szembeni fellépést.  

 

 a külön értékelések gyakorisága és terjedelme elsősorban a kockázatok 

értékelésétől, és a folyamatos monitoring eljárások eredményességétől függ.   A 

belső kontroll hiányosságait a vezetés megfelelő szintjére kell jelenteni, hogy ezáltal 

biztosítani lehessen, hogy a belső kontrolleljárások teljesítik a megcélzott 

eredményeket, az előzetesen meghatározott módszerek és eljárások alapján. 

 

 a specifikus külön értékelések a belső kontrollrendszer eredményességének 

kiértékelésére irányulnak, és céljuk biztosítani, hogy a belső kontroll, az előre 

meghatározott módszerekkel és eljárásokkal, elérje a kívánt eredményeket. 

 

/4/ Az Igazgatóság céljai, feladatai, eszközei és forrásai is folyamatosan változnak. A 

vezetésnek folyamatosan nyomon kell követnie belső kontroll-rendszerét, hogy a céljai 

elérésének megfelelő módosításokhoz szükséges intézkedéseket megtehesse. A kontrollok 

folyamatos nyomon követése mellett azonban szükséges, hogy évente legalább egyszer 

átfogóan értékelje, hogy a kontrollrendszer megfelel-e a vele szemben támasztott 

követelményeknek, és megfelelő alapot nyújt-e a jogszabályok által előírt beszámolók 

objektív összeállításához.  

 

34. § /1/ A belső kontrollrendszer értékelését az önértékelés módszerével minden 

szervezeti egységvezető a közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egység tekintetében 

a 6. számú melléklet alapján tárgyévet követő év január 31-ig köteles elkészíteni és az 

igazgatónak megküldeni jóváhagyásra. 
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/2/ A belső kontrollrendszer értékelését annak jóváhagyását követően, a jóváhagyástól 

számított 5 napon belül megküldi a szervezeti egység vezetője a Szervezeti Integritás 

Koordinátor részére, nyilvántartás céljából. 

 

/3/ Az értékelések összegzését a Szervezeti Integritás Koordinátor végzi el. 

 

/4/ A belső ellenőrzés, illetve az egyéb belső vagy külső vizsgálat által feltárt, a belső 

kontrollrendszert érintő hibák kijavítására a hatáskörrel rendelkező vezetőnek 

intézkednie kell. 

 

VII. FEJEZET 

INTEGRITÁST SÉRTŐ ESEMÉNYEK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE 

 

1. Általános szabályok 

 

35. § /1/ Az integritást sértő események kezelésének eljárásrendjét az Országos 

Vízügyi Főigazgatóság és a vízügyi igazgatóságok 

működésével összefüggő integritásirányítási rendszerről, az 

integritást sértő események kezelésének eljárásrendjéről, 

valamint az integritási bejelentések fogadásának, illetve az 

érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 26/2021. számú OVF főigazgatói utasítás 

rendelkezései szerint kell eljárni. 

 

/2/ Az Integritást sértő események kezelésének eljárásrendje: 

1. Az integritási bejelentés előterjesztése, fogadása, illetve annak továbbítása. 

(OVF Főigazgatói utasítás IV. Fejezet 1. pontja) 

2. Integritási bejelentés kivizsgálása.  

(OVF Főigazgatói utasítás IV. Fejezet 2. pontja) 

3. A bejelentéssel érintett, vagy az abban foglaltakról esetlegesen tudomással író 

foglalkoztatottak meghallgatása.  

(OVF Főigazgatói utasítás 28-30. §) 

4. Meghallgatásról jegyzőkönyv felvétele.  

(OVF Főigazgatói utasítás 31. §) 

5. Összefoglaló jelentés (feljegyzés) készítése.  

(OVF Főigazgatói utasítás 33. §, 35. §) 

6. Szükséges intézkedések megtétele.  

(OVF Főigazgatói utasítás 36. §) 

7. Válaszlevél küldése a bejelentő részére.  

(OVF Főigazgatói utasítás 37 - 38. §) 

8. Integritási bejelentés iratainak dokumentálása és nyilvántartása.  

(OVF Főigazgatói utasítás IV. Fejezet 6. pontja) 

 

/3/ Az éves integritás jelentést az Igazgatóság Szervezeti Integritás Koordinátora készíti 

el a tárgyévet követő év január 31. napjáig és gondoskodik annak az Igazgatóság 

Informatikai Osztályának közreműködésével az Igazgatóság honlapján – www.kovizig.hu 

– történő közzétételéről. 

 

/4/ Az integritást sértő események kezelése során megismert személyes adatokat az 

Infotv.-ben, a GDPR-ban, valamint az Igazgatóság Adatvédelmi Szabályzatában foglalt 

rendelkezéseknek megfelelően kell kezelni. 

 

http://www.kovizig.hu/
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Mellékletek: 

1. számú melléklet: Külső környezeti és belső működési kockázatok 

2. számú melléklet: Integrált Kockázatkezelési Leltár 

3. számú melléklet: A kockázatok értékelése 

4. számú melléklet: Kockázatkezelési Kritérium Mátrix 

5. számú melléklet: Integrált Kockázatkezelési Intézkedési Terv 

6. számú melléklet: Belső kontrollrendszer éves önértékelése 

7. számú melléklet: Folyamatábra 

8. számú melléklet: Vízügyi Etikai Kódex 
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