
Fejlesztési Program FÜGGETLEN IGAZGATÓSÁGI ÉS FELÜGYELŐ- 

BIZOTTSÁGI TAGOK RÉSZÉRE 

A köztulajdonú vállalatok 

felelős irányításáért 

A 2014-ben hatályba lépett Ptk. vezető 

tisztségviselőkre vonatkozó felelősségi 

szabályai és a szigorodó nemzetközi 

illetve hazai vállalatirányítási követelmé-

nyek fokozott szakmai elvárásokat 

támasztanak a köztulajdonban álló gaz-

dasági társaságok független igazgató-

sági és felügyelőbizottsági tagjaival 

szemben. 

 

Az állammenedzsment megújítása 

kapcsán az Állami Számvevőszék által 

a köztulajdonban álló gazdasági 

társaságok felügyelőbizottságaira vonat-

kozóan megfogalmazott  javaslatok 

kiemelik az irányító testületek beszá-

molási kötelezettségét az általuk elvég-

zett ellenőrzésekről, a vizsgálatok ered-

ményeiről, továbbá a testületi tagok 

teljeskörű felelősségét azok tartalmáért.  

Mindehhez megfelelő szakértelem 

szükséges, melynek biztosításáról és 

rendelkezésre állásáról a tulajdonosi 

joggyakorlónak is gondoskodnia kell.  

 

A társaság irányítási, kockázatkezelési 

és belső kontroll rendszereivel kapcso-

latosan a vezető tisztségviselők hatás-

körébe tartozó irányítási és ellenőrzési 

feladatok megfelelő színvonalon történő 

ellátása olyan szakmai  képességek 

megszerzését, alkalmazását és folya-

matos fejlesztését igénylik, melyek 

kézzel foghatóan hozzájárulnak a 

tulajdonosi joggyakorló által kitűzött 

teljesítménycélok eléréséhez és a gaz-

dasági társaság hatékony és eredmé-

nyes működtetéséhez. 

ÉVES ELŐFIZETÉS VAGY EGYEDI MEGRENDELÉS 
Az egyéni igényekre szabott FIT Irányítási Képesség Fejlesztési Program a Trusted Business 

Mentoring, a Risk Management Mentoring, illetve az Internal Control Mentoring éves 

előfizetésű programok keretében, vagy egyedi megrendelés esetén 195.000,- Ft + ÁFA napi-

díj ellenében kerül lebonyolításra.      

Kapcsolat:  Trusted Business Partners Kft. Képviseli: Ivanyos János ügyvezető 

  www.trusted.hu,  e-mail: ivanyos@trusted.hu, tel: +36 30 9841 641 



Fejlesztési Program 

FÜGGETLEN  
IGAZGATÓSÁGI ÉS 

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI  
TAGOK RÉSZÉRE 

A FIT Irányítási Képesség Fejlesztési Program célja, hogy a köztulajdonban 
lévő gazdasági társaságok független igazgatósági és felügyelőbizottsági tagjai 
külső szakmai támogatást kapjanak a felelős vállalatirányítással összefüggő 
vezetői, jelentéstételi, illetve ellenőrzési feladataik vonatkozásában a jogszabá-
lyi, szakmai és tulajdonosi elvárásoknak megfelelően. 
  
A résztvevők egyedi igényei és időbeosztása alapján kialakításra kerülő hely-
színi képzés, illetve konzultáció keretében az irányító testületek (igazgatóság, 
illetve felügyelőbizottság) irányítási, kockázatkezelési és belső kontrollrendszer 
működtetésére, vezetői értékelésére, illetve  ellenőrzésére vonatkozó kötele-
zettségei teljesítésének javítását célzó szakmai támogatás nyújtása valósul 
meg az Állami Számvevőszék állammenedzsment megújítása kapcsán tett ja-
vaslatai alapján és az alábbi ajánlott témakörök szerint: 

 A Corporate Governance - Felelős Vállalatirányítás alapelvei és aktuá-
lis fejlődési irányai. A társaságra vonatkozó jogszabályi kötelezettsé-
geknek, tulajdonosi elvárásoknak és egyéb szakmai ajánlásoknak való 
megfelelés aktuális problémái és azok megoldási lehetőségei.  

 A vállalati kockázatkezelés és belső kontrollrendszer kialakításával, 
működtetésével és ellenőrzésével kapcsolatos testületi feladatok és 
felelősségek. A szakmai követelmények és a tulajdonosi kontroll elvá-
rások áttekintése, a fejlődési irányok meghatározása.  A testületi döntések-
kel és a kockázatvállalással kapcsolatos vezetői felelősségi kérdések és 
biztosítási lehetőségek. 

 Az irányítási képesség fejlesztését és minősítését támogató progra-
mok alkalmazási lehetőségei. Az érintett vállalatirányítási funkciók, 
szervezeti egységek, működési folyamatok, valamint a szükséges erőforrá-
sok, alkalmazható módszertanok és szakmai tudás meghatározása. 

 A vállalatirányítási rendszer folyamatos fejlesztésével és értékelésével 
kapcsolatos vezető testületi feladatok. Az irányító testület munkáját 
támogató bizottságok, külső és belső ellenőrzési illetve tanácsadó funkciók-
kal szembeni elvárások megfogalmazása, a hasznosítás és a nyomon köve-
tés  eszközei. 

 Az irányító testületi munka önértékelése és az eredmények közzétételi 
eszközei. Az értékelési szempontok és az önértékelési eljárás megha-
tározása.  

 A tulajdonosi kontroll funkciók támogatása. A jogszabályi kötelezett-

ségek és a tulajdonosi elvárások áttekintése, továbbfejlesztési javaslatok.  

Akciós 
ajánlat 

A Trusted Business  

Mentoring, a Risk Manage-

ment Mentoring vagy az  

Internal Control Mentoring 

programra  

 előfizető  

szervezetek számára,  

300.000,- Ft + ÁFA értékű,  

3 napos,  korlátlan létszámú,  

ingyenes helyszíni képzést 

biztosítunk az alábbi 

témakörök feldolgozásának 

elősegítésére: 

 

 Felelős Vállalkozások 

Irányítási Modellje és 

alkalmazása az irányítási 

folyamatok fejlesztésére 

 Az irányítási képes-

ségfelmérés (ISO/IEC 

15504) és a felelős 

irányítás fejlesztéséhez 

alkalmazható ismert re-

ferenciamodellek 

(COSO, COBIT, stb.) 

 Az ISO 31000:2009 Risk 

Management szabvány 

alkalmazási lehetőségei 

a hatékony kockázat-

kezelési rendszer to-

vábbfejlesztésére 

 

Az akciós ajánlat célja, hogy 

optimális körülményeket biz-

tosítson a Mentoring program 

helyi adottságoknak megfele-

lő lebonyolításához, a szak-

mai alapok programban részt-

vevő vezetőkkel, illetve a 

szakmai támogatást nyújtó 

munkatársakkal való 

mihamarabbi  

megismertetésén keresztül. 

További információ: www.trusted.hu, e-mail: ivanyos@trusted.hu, tel: +36 30 9841 641 


