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Nemzeti vagyongazdálkodás

• A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 
CXCVI. törvény (Nvtv.)

• Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. 
törvény az állami vagyonról (Vtv.)

• Az állami vagyonnal való gazdálkodásról 
szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 

• ……….
• 2011. évi CXCV. törvény az 

államháztartásról (Áht.)
• A költségvetési szervek belső 

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

• …………
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Vállalatirányítási ajánlások a nemzeti társaságok 
számára (MNV)



Áht. belső kontroll követelmények 
kiterjesztése

Az államháztartási belső kontrollrendszerrel 
kapcsolatos követelmények kiterjesztésével a 
specifikus vagyongazdálkodási célok 
vonatkozásában testre szabható, de kereteit 
tekintve egységes irányítási, kockázatkezelési és 

belső kontroll megközelítés válna 
alkalmazhatóvá mind az állami-, mind az 
önkormányzati tulajdonban lévő társaságok 
tulajdonosi ellenőrzése kapcsán.



Az államháztartási belső kontrollrendszer hazai 
szabályozása (szabályozási piramis)

ÁSZ publikáció Pénzügyi Szemle 2013/2 



Kormányportálon elérhető dokumentumok:



A témához kapcsolódó ÁSZ módszertani  
publikáció a Pénzügyi Szemle 2013/2. számában:



Belső kontroll ajánlások/standardok





Tulajdonosi kontrollok érvényesítése

• Jelenleg a Gt. szabályozza (tulajdonosi határozatok –
nem utasítható ügyvezetés)

• Vagyonkezelési megbízás/tulajdonosi meghatalmazás

• Közvetlen eszközök: FB, tulajdonos belső ellenőrzési 
funkciója (szakmai támogatás szükséges)

• Közvetett eszközök: egységes tulajdonosi elvárások 
(társaságirányítás, üzleti és beszámolási modell, 
irányítási-, kockázatkezelési- és kontrollrendszer 
elvárások, etikai kódex, stb.)

• Kockázati étvágy/kockázatviselési szint meghatározása



“A kockázatviselési szint: 
• meghatározása stratégiai döntés és a szervezet céljainak 

elérésére vonatkozik;
• a felelős irányítás szerves részét képezi;
• segítséget nyújt az erőforrások allokálásában;
• útmutatóul szolgál a szervezeti infrastruktúra kialakításához és 

működtetéséhez, támogatva a szervezeti célok elérését érintő 
kockázatok felismerésével, értékelésével, megválaszolásával és 
nyomon követésével kapcsolatos tevékenységeket;

• befolyásolja a szervezet kockázatokat érintő magatartását;
• a stratégiai tervezés során több dimenzióban alkalmazandó a 

hosszabb, illetve a rövidebb távú célok elérését illetően; és
• eredményes monitorozást igényel mind a kockázatok, mind 

pedig a szervezet kockázatviselési szintjének folyamatos 
alakítása vonatkozásában.” 

Forrás: Enterprise Risk Management –
Understanding and Communicating Risk Appetite, 

COSO 2012



ISO 31000:2009 Risk Management szabvány

• A kockázat meghatározása: a bizonytalanság (pozitív vagy 
negatív) hatása a célokra

• Célkitűzés-orientált (nem kontroll- vagy megfelelés centrikus)

• Általános (szektor-semleges)

• Könnyen értelmezhető minden működési és szervezeti szintre

• A kockázati kritériumok/szintek mérhetőségét, illetve 
összehasonlíthatóságát igényli

• A célok eltérő időhorizontjához igazodó kockázatértékeléseket 
feltételez

• A kockázatkezelési folyamat megvalósulását a vezetői 
döntéshozatal részeként értelmezi

• Nem használható tanúsításra!





Szervezeti és működési szintek figyelembe vétele
(megfelelés-irányítási forgatókönyvek)



Köszönöm a megtisztelő figyelmüket!

Ivanyos János
ivanyos@trusted.hu

További információ:
www.trusted.hu


