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1. Bevezetés 

1.1 Cél és alkalmazás 
 
Jelen kézikönyv az Irányítási Képesség-felmérési képzések számára készült abból a célból, hogy 
segítségül szolgáljon az Irányítási Képességfelmérő szaktudás - munkahelyi képzés keretében történő -
elsajátításához a vállalati kockázatkezelés nézőpontján keresztül.  
 
Az integrált megfelelés-irányítási forgatókönyvek [1] segítségével a Felelős Vállalkozások Irányítási 
Modelljének  [2] irányítási célkitűzései az adott vállalat működési és szervezeti szintjeinek és azok 
specifikus üzleti céljainak összefüggéseiben válnak értelmezhetővé. Az ilyen módon testreszabott 
irányítási célkitűzések biztosítják a megfelelő keretet ahhoz, hogy a vállalati kockázatkezelés és a belső 
kontrollok a működési és irányítási folyamatokkal együtt integrált rendszert alkotva a vállalat saját üzleti 
céljait és az érdekeltek elvárásait figyelembe véve kerüljenek kialakításra és fenntartásra. A testre 
szabott irányítási célkitűzések teszik lehetővé azt is, hogy a hagyományos kontrollmodelleknek való 
megfelelőség (“compliance”) helyett a vállalati célok és az érdekelt felek elvárásainak teljesülése kerüljön 
a bizonyosságot adó vezetői és audit tevékenységek (“assurance management”) látóterébe.  
 

Megjegyzés: Az angol fordításban használt “integrated assurance management” kifejezés 
jobban hangsúlyozza a “compliance” tevékenységektől való különbözőséget, mint a 
magyarul alkalmazott “integrált megfelelés-irányítás” szóösszetétel.  

 

1.2 A BPM-GOSPEL projekt  

A BPM-GOSPEL - Business Process Modelling for Governance SPICE and Internal Financial Control - 
projekt (2010-2013) célja egy Németországban kidolgozott - az üzleti folyamatok irányítási képességének 
fejlesztését támogató, és egyidejűleg több összetett referenciamodellnek való megfelelés kialakítását és 
vizsgálatát is lehetővé tevő - módszertan [3] adaptálása a magyar felnőttképzési gyakorlatban, mely a 
korábbi IA-Manager (2005-2007) és MONTIFIC (2008-2010) képzési projektek eredményeit egészíti ki és 
fejleszti tovább. 

A mind a privát-, mind az állami szektor vállalkozásaira egyaránt jól alkalmazható modell által leírt 
irányítási folyamatok és gyakorlatok meghivatkozzák azokat a nemzetközileg elismert irányítási és 
kontroll keretrendszereket, mint a COSO [4], a COBIT [5] és az Enterprise SPICE [6], melyek 
referenciamodellként önmagukban is alkalmasak a folyamatfelmérés (SPICE) módszertanát [7] követő 
Irányítási Képességfelmérés (Governance Capability Assessment) [8] végrehajtásához. 

A BPM-GOSPEL projekt az irányítási képességfelmérés módszertanának és az alkalmazható 
kontrollmodellek megismertetésén túl olyan képzési formák és tartalmak létrehozását támogatását tűzte 
ki célul, melyek képessé teszik a résztvevőket a saját vállalati környezetükben felmerülő irányítási 
problémák felismerésére és a problémákra adható megoldási javaslatok kidolgozására, illetve 
mérlegelésére. 

Bemutatásra kerülnek azok a megfelelés-irányítási forgatókönyvek, melyek a vállalatirányítás különböző 
szervezeti és működési szintjein alkalmazhatóak az üzleti működés folyamatainak kialakítására (BPM) és 
vezetői kontroll alatt tartására. Ezek a forgatókönyvek mintául szolgálnak a munkaerőpiac mindkét 
oldalának igényeit kielégítő vállalati képzések lebonyolítására. 

A Felelős Vállalkozások Irányítási Modellje - mint a BPM-GOSPEL projekt fontos módszertani eredménye 
- olyan referencia folyamatokkal szolgál, amelyek kapcsolatot biztosítanak az üzleti működés irányítása 
és a megfelelés-támogató forgatókönyvek között. Az egyes forgatókönyvek - adott irányítási szinteket 
átfogó - esettanulmányokként való bemutatása jó gyakorlati példaként szolgál a munkahelyi képzések 
során. 
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A megfelelés-irányítási forgatókönyvek alkalmazásának esettanulmányok formájában történő integrálása 
a meglévő oktatási programokba (ld. www.training.ia-manager.org) segít megismerni azokat a 
kompetenciákat és követendő jó gyakorlatokat, amelyekre a gyakorló szakembereknek ezen a területen 
szüksége lehet. A munkahelyi képzések során a tudás és szakmai ismeret elsajátítása közvetlenül 
lemérhető és tanúsítható a javasolt felmérési módszertan és eszközök "élesben" való alkalmazásával.  

     
További információ: www.trusted.hu  
 
Kapcsolattartó: IVANYOS János 
E-mail: ivanyos@trusted.hu 
     

1.3 Rövidítések 
 

Acronym  Description  
COBIT Control Objectives for Information and related Technology 
COSO COSO Internal Control – Integrated Framework 
COSO ERM COSO Enterprise Risk Management — Integrated Framework 
ESPICE Enterprise SPICE 
GAPP Generally Accepted Privacy Principles 
ISO International Organization for Standardization 
PA Process Attribute 
SOC Service Organization’s Control 
SPICE Process Improvement and Capability Determination 
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2. Alkalmazott alapelvek 

2.1 Felelős vállalatirányítási alapelvek az üzleti kockázatok  tudatos 
felvállalásáért  

 
Habár a felelős vállalatirányítás (“Corporate Governance”) alapelveire gyakran (csak) mint a tőzsdén 
jegyzett multinacionális nagyvállalatok számára a felügyeleti hatóságok, nemzetközi szakmai szervezetek 
által közreadott és többé-kevésbé betartott ajánlások kapcsán gondolunk, valójában a felelős 
vállalatirányítás alapelveinek követése - messze túlmutatóan az előírt megfelelési követelményeken - az 
üzleti bizalom kialakítása és fenntartása miatt minden - a piaci körülmények között működő - gazdasági 
szervezet számára fontos. 
 
A bizalomra épülő üzletmenet ("Trusted Business”) valamennyi érintett fél, vagyis a tulajdonosok és 
befektetők, az alkalmazottak, a vevők és szállítók, a hitelezők, továbbá a társadalmi-gazdasági-ökológiai 
környezet fenntartásában felelősséggel és hatáskörrel bíró hatóságok, valamint a közérdekű szervezetek 
számára kiemelt jelentőségű. Az üzleti kockázatok tudatos felvállalása  a gazdasági fejlődés és 
innováció nélkülözhetetlen eleme, ezért nem mindegy, hogy akár a mikro-, akár a makro környezetben 
jelen lévő, az üzleti célok teljesülését befolyásoló bizonytala nság , vagyis az üzleti-, környezeti-, jogi-, 
társadalmi-, humán-, stb. kockázatok kezelése mennyire "olajozottan" történik. Az üzleti kapcsolatokban 
megkerülhetetlen bizonytalanság felvállalását és elfogadását jellemző üzleti bizalom alacsony szintje 
egyrészről beszűkíti valamennyi - a gazdaság működtetésében érdekelt - szereplő fennmaradási és 
fejlődési lehetőségeit, másrészről a bizalomhiányból fakadó "kockázati felár" (pl. magasabb kamatok, 
biztosítási díjak, behajtási költségek, stb. formájában) indokolatlanul megnöveli a működési költségeket, 
ezzel csökkentve a hatékonyságot és a versenyképességet. 
 
Valamennyi gazdasági és társadalmi szereplő számára fontos, hogy a kereslet és kínálat piaci viszonyait, 
a közösségi érdekeket érvényre juttató kötelező szabályzási környezetet és az adott vállalkozás 
fenntartásában érdekelt felek elvárásait egyaránt figyelembe vevő vállalatirányítási kultúra támogassa a 
fenntartható fejlődéshez szükséges kockázatvállalás optimális kereteit a tartós és eredményes üzleti 
kapcsolatok kialakításában és fenntartásában. Az üzleti bizalom kívánt szintjének eléréséhez tehát 
minden gazdálkodó szervezet által értelmezhető és betartható irányítási alapelvek és azok 
megvalósítását támogató legjobb gyakorlatok mind szélesebb körű megismerése és az adott üzleti 
működés feltételeihez igazodó alkalmazása kívánatos. A tőzsdéken jegyzett cégek számára a 
szabályozó, illetve felügyeleti hatóságok írják elő a “helyi” vállalatirányítási kódexnek vagy ajánlásoknak 
való megfelelés bemutatását, melyek előírásokat tartalmaznak a vállalati kockázatkezelésre vonatkozóan 
is. Európában a “comply or explain” típusú közzétételi gyakorlat az általános, bár az érdekeltek számára 
nagyobb átláthatóságot biztosítana a megfelelőség mikéntjének bemutatása, mint annak közlése, hogy 
egyes előírások miért nem, vagy miért az ajánlásoktól eltérően teljesülnek.  
 
Kis és közepes vállalkozások számára általában nem elvárás a megfelelőségi nyilatkozatok közzététele. 
Mindazonáltal ha termékeik vagy szolgáltatásaik beépülnek a vevőik termelési folyamataiba, a szükséges 
műszaki, minőségi vagy éppen pénzügyi kockázatkezelési és felelősségvállalási követelmények, valamint 
azok érvényesítési folyamatai a beszállítói láncban való részvétel formai kötöttségeiként meghatározásra 
és követésre kerülnek. Optimális gazdasági környezetben a pályázati irodák, befektetők és pénzügyi 
intézmények ügyfélminősítésük során nemcsak a múltbeli pénzügyi adatokat, hanem olyan nem-pénzügyi 
“soft” tényezőket is figyelembe vehetnek, mint például a kockázatkezelésre is kiterjedő szervezet-
irányítási gyakorlatok és a kockázati kultúra.  
 
Fenti okokból már a kis és közepes vállalkozások számára is hasznos lehet a nemzetközi sztenderdek 
szerinti irányítási képesség fejlesztése és bemutatása, feltéve, hogy mindez nem jelent túlzott 
megvalósítási és igazolási ráfordításokat, illetve költségeket. Ehhez nyújt segítséget a Felelős 
Vállalkozások Irányítási Modelljének  saját vállalati céloknak és üzleti környezetnek megfelelő 
adaptálása. Az előírt irányítási folyamatok és gyakorlatok többsége nem feltétlenül igényli a már létező és 
jól bevált működési és vezetői tevékenységek átalakítását, ugyanis ezeknek az adaptált irányítási 
célkitűzésekhez való kapcsolódásának bemutatása is elegendő átláthatóságot biztosíthat a külső 
érdekeltek számára.    
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2.2 Vállalati célok által vezérelt integrált megfel elés-irányítási forgatókönyvek 
 
A BPM-GOSPEL projekt keretében kidolgozott integrált megfelelés-irányítási forgatókönyvekkel  a 
már meglévő, vagy újonnan kialakított irányítási gyakorlatokat lehet a specifikus vállalati célokon 
keresztül az irányítási célkitűzésekhez kapcsolni. Ezáltal a megfelelési és a bizonyosságot adó 
(ellenőrzési) tevékenységek a vállalat specifikus üzleti céljaihoz igazíthatóak, kihagyva az általános 
irányítási és kontroll keretrendszerek azon elemeinek megvalósítását és vizsgálatát, melyek nem 
bizonyulnak értelmezhetőnek, illetve hasznosnak a szervezet számára. Mindazonáltal szükséges lehet a 
vezetés - és amennyiben a vállalkozás mérete, illetve jogszabályi előírás indokolja, a felügyeleti 
testületek - számára a létező gyakorlatok összehasonlítása a keretrendszerek által javasolt 
megoldásokhoz, ugyanis a szélesebb körű szakmai tudás és a javasolt legjobb gyakorlatok ismerete 
hozzájárulhat a vállalatirányítás fejlesztéséhez.  
 

 

1. sz. ábra: Vállalati célok által vezérelt Integrált Megfelelés-irányítási Forgatókönyvek 
 
A javasolt integrált megfelelés-irányítási forgatókönyvek megkülönböztetik azokat a működési és 
szervezeti szinteket, melyek specifikus céljai és azok időhorizontjai eltérőek. Az egyes szinteken előírt 
“hasznossági” és “hatékonysági” célok és mutatók lehetővé teszik a vezetés számára, hogy az ismert 
keretrendszerek gyakorlataira ne pusztán megfelelési követelményekként, hanem a vállalati célok 
teljesülését támogató képességek fejlesztési eszközeiként tekintsen. A következő integrált megfelelés-
irányítási forgatókönyvek kerülnek alkalmazásra ebben a kézikönyvben: 

• A végrehajtás irányítása 

• A megbízhatóság irányítása 

• Az eredményes működés irányítása 

• A stratégiai üzletvitel irányítása 

• A kockázatkezelés irányítása 
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A végrehajtási célok a szervezeti egységek alapvető (fő), valamint az azokat támogató üzleti 
folyamataihoz kapcsolódnak. Habár ezeket a folyamatokat különböző módszerek és eszközök 
segítségével írhatjuk le, a folyamat-végrehajtás célja és annak teljesüléséhez szükséges és elégséges 
eredmények általában bármely folyamat esetében meghatározhatóak. Minden üzleti működés olyan 
egymással összefüggésben álló folyamatok készletéből áll, melyekhez allokált erőforrások, előírt termék- 
vagy szolgáltatás kibocsátási követelmények és határidők tartoznak. A végrehajtás-irányítási 
forgatókönyv ezen - viszonylag - rövid távú célok elérésére összpontosít, mint például adott megrendelés 
szerinti termék leszállítása vagy szolgáltatás nyújtása. A legtöbb hatósági előírás (ld. egészségügyi, 
biztonsági, munkajogi, műszaki, számviteli, stb. szabályok) is tevékenység-célként építhető be, illetve 
biztosítható ezen a szinten. 

A megbízhatósági célok szintén az előbbi működési szinthez kapcsolódnak, de túlmutatnak a 
végrehajtási célokon. A működési folyamatok ismétlődő, párhuzamos vagy kiterjesztett végrehajtási 
ciklusai kapcsán a vezetésnek - az egyszeri végrehajtási időszakhoz viszonyítva - hosszabb távú 
célkitűzéseket is ki kell alakítania, mint például az ügyfelek megtartása és a kapacitások kihasználása. 
Többnyire ezek a célkitűzések a szerződésteljesítési vagy ügyfél-elszámolási időszakokhoz köthetőek. 
Például az ügyfél-elégedettségi és kapacitás-kihasználtsági ráták teljesítmény-mérési mutatókként 
alkalmazhatóak az ismétlődő üzleti tranzakcióinak időszaki elszámolása kapcsán.  
 
Ahogy az üzleti működés végrehajtásának esetei (előfordulásai) vezetnek a megbízhatósági célok 
eléréséhez, az üzleti elszámolási időszakok megbízható teljesítései szolgáltatják az alapot a szervezeti 
egység szintű működési célok megvalósulásához, melyek eredményessége kifejezhető a szervezeti 
egység nyereségességének és erőforrás-lekötési rugalmasságának negyedéves vagy éves beszámolási 
időszakra mért mutatószámaival. A szervezeti egység szintű működés eredményessége viszont 
hajtóerőül szolgál a stratégiai üzletviteli célok megvalósulásához, mint amilyenek például a stratégiai 
tervezési időszakra kitűzött árbevételi és működési cash-flow pozíciók. 
 
A kockázatkezelés az üzleti működés végrehajtási, megbízhatósági, eredményességi és stratégiai céljai 
alapján állítja be az egyes működési és szervezeti szintekre alkalmazható kockázati toleranciákat (azaz a 
céloktól való megengedett eltérés mértékét) és a kockázatviselési szinteket (vagyis a célok teljesülését 
befolyásoló bizonytalanság “megfizethető” mértékét). Az egyes szintek céljai specifikus időhorizonttal 
rendelkeznek, ezért a kockázati rangsoroláshoz és a kockázatkezelési intézkedések kiválasztásához 
hagyományosan alkalmazott, a következmény (hatás) és a gyakoriság (valószínűség) mutatóit alkalmazó 
kockázati térképek (“heat maps”) csak az egymással összehasonlítható szintű és időhorizonttal 
rendelkező események kapcsán lehet ésszerű és megalapozott.  
 
Habár jelentős eltérések mutatkozhatnak a kis- és közepes vállalkozások, illetve a nagyvállalatok 
kockázatkezelési gyakorlataiban, ugyanazok az alapelvek érvényesek. A kis szervezetek szintén 
meghatározzák az üzleti célok tűréshatárait, és az ezekre a célokra ható külső és belső bizonytalanság 
elfogadható és megfizethető mértéke szerint alakítják ki irányítási struktúráikat. A gyakorlatban a 
“megfizethető mérték” persze mást jelent egy kisebb termelési vagy szolgáltatási portfólióval rendelkező 
szervezet számára, mint egy nagy multinacionális vállalat szerteágazó üzleti tevékenysége esetében.        
 
A javasolt - bármilyen típusú üzleti szervezet által alkalmazható - integrált megfelelés-irányítási 
forgatókönyvek az általános célú irányítási keretrendszerek azon gyakorlatainak kiválasztását és 
megvalósítását támogatják, melyek növelik az üzleti működés képességét, hogy az adott működési vagy 
szervezeti szintnek megfelelően megállapított vállalati célokat teljesítse.  
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2.3 A Felelős Vállalkozások Irányítási Modelljének irányítási c élkit űzései 
 
A bevezetett és ismert kontroll keretrendszerek, illetve folyamat-referenciamodellek csak akkor 
használhatóak fel a vállalkozások eredményes és hatékony irányítására, ha a vezetés kialakítja a saját, 
irányításhoz kapcsolódó célkitűzéseit is. Sajnálatos módon a kontroll keretrendszerek és 
referenciamodellek szerkezete nehezen értelmezhető a vállalati felsővezetés által ahhoz, hogy a sajátos 
üzleti környezetnek megfelelő irányítási célokat kitűzhessék.  
 
A Felelős Vállalkozások Irányítási Modellje  figyelembe veszi mind a felsővezetés, mind az 
ellenőrizhetőség (auditálhatóság) szempontjait, amikor az irányítási folyamatok meghatározásakor a 
vállalkozás vezetése számára fontos célokat tekinti kiindulópontnak, de megadja a megfelelőségi 
vizsgálatokat végző auditorok által elfogadott és használt kontroll keretrendszerek, illetve 
referenciamodellek folyamataira való pontos hivatkozásokat is. 
 
A modell 11 irányítási célkitűzést alkalmaz a bizalomra épülő üzletmenet támogatására: 
 

A fenntartható 
üzletmenet 
támogatására: 

A szabályozott üzletmenet támogatására: 

� Versenyképesség � Elszámoltathatóság � Elkötelezettség 

� Kockázattudatosság 
� Kontrollhatékonyság 

� Kiaknázhatóság � Folyamatintegritás � Kompetencia 

� Elégedettség � Hitelesség � Adatvédelem 

2. sz. ábra: Irányítási célkitűzések a bizalomra épülő üzletmenet támogatására 
 
Míg a fenntartható üzletmenetet támogató célkitűzések a vállalkozási tevékenység sikerességét és 
eredményességét biztosítják, a szabályozott üzletmenet célkitűzései elsősorban arra összpontosítanak, 
hogy a belső kontrollrendszer eredményesen támogassa a vállalkozás stratégiai, működés-hatékonysági, 
megbízhatósági és végrehajtási céljait. Az adott működési vagy szervezeti szint vonatkozásában az 
irányítási célkitűzések meghatározása a megfelelő időhorizont figyelembe vételével kell, hogy 
megtörténjen. Az irányítási célkitűzéseket más kockázati kritériumokkal együtt “hasznossági” és 
“hatékonysági” mutatóknak kell támogatniuk az üzleti folyamatok és vezetési tevékenységek 
vállalatirányítási rendszer keretében történő fejlesztése érdekében.  
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2.4 Irányítási Képességfelmérés  
 
A vállalatirányítás kereteinek meghatározása során a felsővezetésnek, illetve - ahol ilyen létezik - a 
felügyeleti testületnek olyan forgatókönyveket kell követnie, melyekkel biztosítható a testre szabott 
irányítási célkitűzéseknek megfelelő üzleti működés vizsgálata, irányítása és monitorozása. Ezáltal a 
“vállalatirányítás” rendszerének kialakítását és vizsgálatát a vállalkozás saját üzleti céljai és az azok 
elérését támogató irányítási célkitűzések vezérlik, és nem az általános kontroll-, vagy szabályozási 
keretrendszerek hagyományos ellenőrző listái. Az ISO/IEC 15504 (SPICE) szabvány alapú irányítási 
képességfelmérés módszertanának követésével a megfelelés értékelése arra összpontosít, hogy a 
lényeges üzleti és irányítási folyamatok milyen mértékben vannak összhangban a vállalkozás üzleti céljai 
szerint kialakított irányítási célkitűzésekkel. Az irányítási célkitűzések testre szabásakor az alábbi három 
dimenzió kerül figyelembe vételre:  

• a vizsgált üzleti működési folyamatok és tevékenységek, 

• az ismert referenciamodellekből alkalmazható irányítási gyakorlatok, és    

• a célzott képességi szintek. 

 
3. sz. ábra: Az Irányítási Képességfelmérés dimenziói 
 
Az irányítási képesség koncepciójának az irányítási célkitűzések testre szabása kapcsán történő 
alkalmazásával a vállalatvezetés mind a vállalkozásra vonatkozó egyedi, mind pedig az általános (pl. 
szabályozási) követelményeknek való megfelelést alátámasztó vezetői állításokat képes kialakítani és 
bemutatni. Ezek a vezetői állítások összekapcsolják az üzleti tevékenységeket azokkal az irányítási 
gyakorlatokkal, melyek a vállalatirányítási keretrendszer megvalósítását, valamint annak belső és külső 
értékelését támogató képesség-felmérési modell részét képezik.  
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Az ”irányítási képességfelmérés" (Governance Capability Assessment) kifejezés az irányítás, a 
kockázatkezelés és a belső kontrollrendszer felmérésére utal és az alábbi szakmai koncepciókra, 
elképzelésekre, illetve fogalmakra épül: 

• Vállalatirányítási elvek és ajánlások (OECD, stb.) 

• Elismert kontroll keretrendszerek (COSO, COBIT, Enterprise SPICE, stb.) 

• Kockázati tolerancia (Risk Tolerance) és kockázatviselési szint (Risk Appetite) (COSO ERM 
szerint) 

• Teljesítménymérés (COBIT szerint) 

• Folyamatképesség-felmérés (ISO/IEC 15504-2:2003)  

• Folyamathoz kapcsolódó kockázat értékelése (ISO/IEC 15504-4:2004) 

• Mennyiségi mutatókra épülő teljesítménymérés (ISO/IEC TR 15504-7:2008) 

A belső és külső ellenőrzési szabványok (ld. IIA és ISA normák) a létező belső kontrollok rendszer alapú 
értékelését írják elő olyan nemzetközileg elismert kontroll keretrendszerek szerint, mint a COSO (Internal 
Control – Integrated Framework) és a COBIT (Control Objectives for Information and related 
Technology). Ezen keretrendszerek - és más ismert modellek, mint az Enterprise SPICE - 
folyamatleírásai alkalmasak az ISO/IEC 15504-2 szabvány követelményeinek megfelelő folyamat 
referenciamodellek felállítására. 
 
A COSO, COBIT és Enterprise SPICE referenciamodellekből kiválasztott folyamatleírások és az ISO/IEC 
15504-2 szabvány által meghatározott folyamat-attribútumok - az egységes értékelési skála 
alkalmazásával - közös alapul szolgálnak az üzleti működés irányítási képességének felméréséhez és 
jelentéséhez. Az ISO/IEC 15504 szabvány nemcsak átlátható módszert kínál a vállalkozás számára 
releváns irányítási folyamatok végrehajtásának felméréséhez, hanem eszközt nyújt a cél- és felmért 
képességi profilok eltérései alapján a kontrollkockázati területek meghatározásához is. 

Az alapvető kérdés azonban az, hogy a bármelyik modellnek való megfelelés megállapítása vajon 
elegendő mértékű bizonyosságot jelent-e az érdekelt felek számára a vállalat optimális működése, illetve 
a veszteségek elkerülése vonatkozásában. Nincs ugyanis bizonyíték arra, hogy a „megfelelés” növeli az 
üzleti siker esélyét (ellenkezőleg: minden jelentős gazdasági botrányban vagy műszaki katasztrófában 
érintett vállalat a megfelelési és kiválósági jelentések sorával rendelkezett). A „megfelelési” kérdések 
menedzselése általában az alacsony szintű eredményekre (pl. tevékenységcélokra) korlátozódik, 
figyelmen kívül hagyva az átfogó sikertényezőket. A vállalatirányításnak a kockázatok - vagyis az ISO 
31000 Risk Management szabvány [9] alapján a bizonytalanság vállalati célokra való hatásának - tágabb 
belső és külső összefüggéseire kell koncentrálnia. Az egyes szervezeti és működési szintek vezetői 
döntéseinek támogatásához nélkülözhetetlen a mennyiségi mutatókra épülő teljesítménymérés a 
megfelelő kockázati kritériumok (szintek) kialakításához és alkalmazásához.  

A mennyiségi mutatókra épülő teljesítménymérés által alkalmazott legtöbb mérőszám, mint például azok, 
amelyek a “hasznosság” és “hatékonyság” általános attribútumaira [10] vonatkoznak, nem értelmezhető 
az ISO/IEC 15504 folyamatképességi szintek kapcsán. Ugyanakkor ezek a metrikák a folyamatok olyan 
üzleti vonatkozásait jelenítik meg, melyek segítségével a gazdaságosság szempontjainak figyelembe 
vételével meghatározhatók, illetve testre szabhatók azok az alapgyakorlatok, melyek a folyamat-
végrehajtás (1-es szintű) specifikus mutatóiként hivatkozhatóak. A mérőszámok ilyen alkalmazásának 
nincs relevanciája a magasabb képességi szintű folyamat-attribútumok általános gyakorlatai kapcsán, 
mindazonáltal azon üzleti vagy irányítási folyamatok mérőszámainak megkülönböztetése hasznos lehet, 
melyek elősegítik a felmérési modellben szereplő összes folyamat magasabb képességi szintjének 
elérését. Ezek ugyanis alkalmasak lehetnek a működési és szervezeti szintek kockázatviselési szintjének 
meghatározására is. 
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2.5 Irányítási célkit űzések kapcsolata a vállalati célokkal és mértékekke l 

A Felelős Vállalkozások Irányítási Modellje segíti a felsővezetést és - amennyiben létezik - a felügyeleti 
testületet abban, hogy a “megfelelőség” kérdéseit a testre szabott irányítási célkitűzéseken keresztül, 
vagyis elsődlegesen a vállalkozás saját üzleti céljait és az érdekelt felek elvárásait szem előtt tartva 
kezelje.  

 

4. sz. ábra: Irányítási célkitűzések kapcsolata a vállalati célokkal és mértékekkel  
 
A Felelős Vállalkozások Irányítási Modellje  által leírt irányítási folyamatok és alkalmazható gyakorlatok 
segítséget nyújtanak a fenntartható és szabályozott üzletmenet irányítási követelményeinek 
meghatározásához, valamint a megbízható üzleti működés és beszámolás kockázatainak kezeléséhez és a 
belső kontrollrendszerre vonatkozó vezetői állítások és ellenőrzési jelentések megbízhatóságának 
alátámasztásához, biztosítva ezzel a vállalati célok - érdekelt felek igényeinek és elvárásainak megfelelő - 
elérésének támogatását. Az irányítási képességfelmérés (Governance Capability Assessment) 
alkalmazható a különböző működési és szervezeti szinteken megvalósított integrált megfelelés-irányítási 
forgatókönyvek által kialakított vezetői állítások kiértékelésre. 



 

Kockázatkezelési Kézikönyv 
 

Integrált megfelelés-irányítási forgatókönyvek alkalmazása a vállalati 
kockázatkezelésben 

Verzió: 1.2 
 

Revízió: 1 
 

Oldal: 14/55 

 

 

2.6 Az ISO 31000 Risk Management szabvány alkalmazá sa a vállalatirányítási 
rendszerek továbbfejlesztésére 

Az ISO 31000 Risk Management szabvány vállalati kockázatkezelésben (ERM-ben) való alkalmazása 
kétségkívül a jelenleg alkalmazott kockázatkezelési gyakorlatok újragondolásához és jelentős 
átalakításához vezethet. Az igazi kihívást, és ezzel együtt a várható legnagyobb előnyt, annak a 
követelménynek a teljesítése jelenti, hogy a kockázatkezelés vállalati kereteinek, illetve a jelentős üzleti 
célok vonatkozásában alkalmazott kockázatkezelési folyamatoknak mind teljesebben integrálódnia kell a 
vállalkozás irányítási rendszerébe.  

Ennek következtében a szervezeteken belül nem az egyes kockázatkezelési területeket és funkciókat kell 
”silószerűen” elkülöníteni, hanem a lényeges döntéshozatali és működési folyamatok szerves részeként 
kell a kockázati kultúrát, a kockázatok felmérését, tudatos kezelését, kommunikációját és nyomon 
követését megvalósítani, és ehhez a megfelelő felelősségi és hatásköröket kialakítani. Ez a megközelítés 
bármennyire természetesnek tűnik is, a jelenleg alkalmazott gyakorlatokhoz képest jóval nagyobb 
figyelmet és áttekintést igényel a vállalat irányításáért felelős vezetők és testületek részéről.  

Az ISO 31000 szabvány szerinti kockázatkezelés megvalósítása jelentős szemléleti váltást jelent a 
hagyományos kontroll- vagy megfelelés központú megközelítésekhez képest, amelyeknél a különböző 
hatósági előírásoknak, szabványoknak, illetve ajánlott keretrendszereknek való megfelelés "kényszere" 
determinálja a kockázatkezelés súlyponti területeit. A hagyományos megközelítés gyakorlatilag alárendeli 
a vállalati kockázatkezelés folyamatait a külső felülvizsgálatokat, auditokat és tanúsítási eljárásokat 
lefolytató szervezetek, könyvvizsgálók, tanúsítók - amúgy éppen a saját kockázataikat előtérbe helyező - 
elvárásainak.  

Fontos megjegyezni, hogy az ISO 31000 szabvány - a megalkotók kifejezett szándéka szerint - nem 
alkalmazható tanúsításra! Az ISO 31000 szabvány tehát nem a külső, ”objektív bizonyosságot” nyújtó, és 
ezzel a vezető testületek felelősségét - lényegében és összességében - inkább elhárító, mint támogató 
szabványok sorát bővíti, hanem a mindösszesen 26 (!) oldalnyi leírással a vállalatirányítási rendszer 
hatékonyabbá tételéhez kíván hozzájárulni. Ehhez pedig nem a hagyományos auditálásokra és tanúsítási 
eljárásokra való felkészüléseken, hanem az üzleti környezet elvárásait és a sajátos üzleti célokat 
figyelembe vevő kockázatkezelési folyamatok jobb megértésén és hatékonyabbá tételén keresztül vezet 
az út. 

Az ISO 31000 szabvány alapján a kockázatot a bizonytalanság céljainkra vonatkozó hatásaként 
értelmezzük, mely lehet kedvező vagy kedvezőtlen. Ez a meghatározás lényegesen szélesebb körű, mint 
a kedvezőtlen események bekövetkezési valószínűségének és hatásának szorzatát alkalmazó 
hagyományos (kontroll alapú) megközelítés. Ebből fakadóan a kockázatkezelésnek nem (csak) az 
események hatásának és/vagy bekövetkezési valószínűségének csökkentésére kell koncentrálnia (pl. 
kockázati térkép alkalmazásával), hanem a vélt vagy valós események helyett (azokon túlmenően) a 
bizonytalanság célokra való hatásának jelentőségét kell mérlegelni a rendelkezésre álló legjobb 
információk alapján. Ezt a megközelítést alátámasztja az is, hogy éppen nem a nagy valószínűségű, 
hanem a kis vagy kiszámíthatatlan gyakorisággal bekövetkező, egymást kiváltó vagy felerősítő, 
láncszerűen összekapcsolódó olyan ”események” okozzák a legnagyobb károkat, melyeket önmagukban 
vizsgálva a valószínűség és a következmény együttes hatása szempontjából nem tekintenénk jelentős 
kockázatúnak. 

A Felelős Vállalkozások Irányítási Modellje  a kockázatkezelés vállalati kereteinek és folyamatainak 
ISO 31000 szabvány szerinti kialakításában megkerülhetetlennek számító belső környezet 
(”organization’s internal context”) értelmezéséhez, meghatározásához, értékeléséhez és 
kommunikálásához is megfelelő eszközt nyújt. A modell által bemutatott irányítási célkitűzések és 
alapelvek segíthetnek az irányítási rendszerrel kapcsolatos kockázatok meghatározásában, ideértve a 
kockázatok vonatkozásában alkalmazott vagy alkalmazandónak ítélt szervezeti kontrollok 
eredményességének figyelembe vételét. 
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2.7 Kockázatviselési szintek meghatározása a vállal ati kockázatmenedzsment 
(ERM) alkalmazásában 

A COSO ERM definíciója szerint a kockázatviselési szint azt mutatja, hogy az üzleti stratégia 
vonatkozásában a vezetés és a felügyeleti testület (igazgatóság) mekkora kockázatot tart 
elfogadhatónak, míg a kockázati tolerancia  azt, hogy a meghatározott kockázatviselési szinten a 
szervezeti céloktól milyen mértékű eltérés engedhető meg. 

Habár a COSO ERM meghatározásai és terminológiája eltérnek az ISO 31000 szabvány által használt 
leírásoktól, a COSO Bizottság által közzétett dokumentumok is kétségtelenül használható módon és a 
vállalkozások irányításában közreműködő szakemberek számára közérthetően nyújtanak eligazítást a 
vállalati kockázatmenedzsment gyakorlása során megkerülhetetlen kérdésnek számító kockázatviselési 
szint meghatározásához, alkalmazásához és bemutatásához: 

”A kockázatviselési szint:  

• meghatározása stratégiai döntés és a szervezet céljainak elérésére vonatkozik; 

• a felelős vállalatirányítás 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.” 

Az alkalmazhatóság nehézsége abban rejlik, hogy míg a kockázati tolerancia esetében nem okozhat 
problémát a megfelelő mutatószámok alkalmazása, hiszen azok azonosak lehetnek a vállalkozás üzleti 
működésének eredményességét bemutató pénzügyi és egyéb teljesítménymutatókkal, addig a 
kockázatviselési szintek mérésére ezek közvetlenül nem alkalmazhatóak. 

Az üzleti környezet elvárásainak és a szervezet üzleti céljainak megfelelően kialakított és működtetett 
vállalatirányítási folyamatok az üzleti környezet által ismert legjobb gyakorlatokhoz történő viszonyítása 
azonban természetes mértékül szolgálhat. Minél teljesebb körben és mértékben, illetve minél magasabb 
képességi szinten tervezik megvalósítani az ismert legjobb gyakorlatokat, annál alacsonyabb az adott 
irányítási folyamat kapcsán felmerülő, az üzleti célok elérését veszélyeztető kockázat. A kockázatviselési 
szint tehát meghatározható az üzleti és irányítási folyamatok vállalati céloknak megfelelő képességi 
szintjeit támogató legjobb gyakorlatok kiválasztásával. 

A szervezet reálisan megállapított, konkrét üzleti és működési céljai azonban behatárolják azt is, hogy a 
szervezet optimális működtetése milyen költségeket visel el. Ennek megfelelően a kockázatviselési 
szintek megállapításakor a vezetésnek mérlegelnie kell a kockázatok esetleges negatív hatásának 
csökkentésével együtt járó költségeket is. Az alkalmazandó irányítási gyakorlatok tényleges, illetve 
várható költségeinek meghatározása szintén szükséges feltétele a különböző időhorizontokra és 
működési területekre vonatkozó üzleti céloknak megfelelő kockázatviselési szintek kijelölésének. 

A fenntartható és szabályozott vállalati működés lényeges kockázati területeit lefedő célkitűzések 
(Versenyképesség, Kiaknázhatóság, Elégedettség, illetve Kockázattudatosság, Elszámoltathatóság, 
Kompetencia, Hitelesség, Folyamatintegritás, Adatvédelem, Elkötelezettség és Kontrollhatékonyság) 
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alapján meghatározott - az alábbiakban felsorolt - felelős vállalkozások irányítási alapelveihez kínált 
alkalmazási gyakorlatok alkalmazhatóak a vállalkozás adott működési egysége vonatkozásában a 
kockázatviselési szintek meghatározására, bemutatására és monitorozására: 

• Versenyképes Működés – Az üzleti működés piaci elismertségének biztosítása. 

• Kiaknázható Működés – Az üzleti működés optimális hasznosítása a szervezet által. 

• Kielégítő Működés – Az ügyfél-elégedettség biztosítása az üzleti működés elfogadott kritérium-
szintjei alapján. 

• Kockázatértékelés – A vállalkozás vezetése és munkatársai figyelembe veszik a megbízható 
üzleti működést és beszámolást érintő célok megvalósulását veszélyeztető kockázatokat a belső 
kontrollrendszer kialakításakor és az üzleti működés irányítása során.    

• Kontrollirányítás – A szervezet vezetése képes az üzleti folyamatok - a megbízható üzleti 
működést és beszámolást érintő céloknak megfelelő - kontroll alatt tartására. 

• Kompetencia – A megbízható üzleti működés és beszámolás céljait támogató irányítási rendszer 
fenntartásához szükséges szakértelem és tudás rendelkezésre áll és hasznosul. 

• Információ-megbízhatóság – A vállalati információs rendszer és a közzétett vállalatirányítási 
jelentések elemei hitelesek és konzisztensek. 

• Folyamatellenőrzés – A megbízható üzleti működés és beszámolás céljai és a folyamatintegritás 
alapelv vonatkozásában releváns kontrolltevékenységek kialakítása és működtetése 
eredményes. 

• Adatvédelem – A szervezet és a munkatársak elkötelezettek a rendszer- és adatbiztonsági, 
valamint a bizalmas adatkezelési alapelvek megvalósítása iránt, hogy elkerülhető legyen az üzleti 
működés során kezelt bizalmas információk jogosulatlan hozzáférése és illetéktelen 
felhasználása. 

• Elkötelezettség – A szervezet és a munkatársak elkötelezettek a megbízható üzleti működés és 
beszámolás céljainak, valamint az elérhetőségi alapelvnek megfelelő etikai és üzletfolytonossági 
követelmények teljesítése iránt. 

• Kontrollhatékonyság – A megbízható üzleti működés és beszámolás céljait támogató kontroll 
erőforrások felhasználása hatékony. 
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2.8 A vállalatirányítási képesség a kockázatkezelés  vonatkozásában 

Az irányítási képesség az üzleti működés olyan jellemzője, mely azt mutatja, hogy az irányítási rendszer 
milyen mértékben támogatja az üzleti folyamatok vállalati céloknak megfelelő végrehajtását. Az irányítási 
képesség meghatározása és javítása eszközül szolgál a vállalati kockázatkezelés kereteinek 
fejlesztéséhez, így segítheti a kockázatkezelés mind teljesebb integrálódását a vállalat döntéshozatali és 
végrehajtási folyamataiba, illetve a vállalati kultúrába. 

Az alábbi táblázat mintául szolgál az irányítási képességszintek vállalati kockázatkezelésben való 
alkalmazásához, meghivatkozva a Felelős Vállalkozások Irányítási Modellje  által leírt irányítási célokat 
és az azok elérését támogató alapelveket: 

 
1. szint:  

Megfelel ően 
végrehajtott  üzleti 

folyamatok  

2. szint:  

Megbízhatóan 
irányított  üzleti 

folyamatok  

3. szint:  

Eredményesen 
kialakított  üzleti 

működés  

4. szint:  

Stratégiai célokat 
kiszámítható  módon 

megvalósító 
vállalkozás  

Az irányítási képességszint 
alkalmazási területe: 

az üzleti működést 
megvalósító üzleti 
folyamatok egyedi 

végrehajtása 

az üzleti működést 
megvalósító üzleti 

folyamatok ismétlődő 
és/vagy párhuzamos 

előfordulásai 

az üzleti működést 
megvalósító folyamatok 

együttes 
végrehajtásának 

szervezeti- és erőforrás 
keretei 

az üzleti működés 
vállalkozási keretei 

Az irányítási képességszint 
vonatkozási ideje: 

 egy életciklus  több életciklus vagy 
elszámolási időszak 

 üzleti tervezési vagy 
beszámolási időszak 

stratégiai célok 
időhorizontja  

Az irányítási képességszint 
hatóköre: 

egyszeri hatás 
(megfelelés) 

többszörös vagy 
együttes hatás 
(elégedettség) 

hatékonyság, 
eredményesség 
(kiaknázhatóság) 

fenntarthatóság 
(versenyképesség) 

A vállalati kockázatkezelés 
külső vonatkozásai: 

 az üzleti környezet és 
az érdekelt felek 

elvárásai 

az üzleti környezet és az 
érdekelt felek elvárásai  

az üzleti környezet és az 
érdekelt felek elvárásai  

az üzleti környezet és 
az érdekelt felek 

elvárásai  

A vállalati kockázatkezelés 
belső (működési) 
vonatkozásai: 

 az adott üzleti folyamat 
végrehajtásának célja és 

előírt eredményei 

Elégedettség - 
célkitűzés,  

Hitelesség - célkitűzés,  
Adatvédelem - 

célkitűzés 

Kiaknázhatóság - 
célkitűzés, 

Folyamatintegritás - 
célkitűzés, 

Kompetencia - 
célkitűzés 

Versenyképesség - 
célkitűzés, 

Elszámoltathatóság - 
célkitűzés, 

Elkötelezettség - 
célkitűzés 

A kockázatkezelést 
megvalósító folyamatok 
vonatkozásai: 

Kockázattudatosság - 
célkitűzés,  

Kontrollhatékonyság - 
célkitűzés 

Kockázattudatosság - 
célkitűzés,  

Kontrollhatékonyság - 
célkitűzés 

Kockázattudatosság - 
célkitűzés,  

Kontrollhatékonyság - 
célkitűzés 

Kockázattudatosság - 
célkitűzés,  

Kontrollhatékonyság - 
célkitűzés 

A vállalati célokra vonatkozó 
hatás vagy következmény 
("hasznosság") lehetséges 
kategóriái (figyelembe véve 
mind a pozitív, mind a negatív 
hatásokat): 

• jelentős többlet 
teljesítés 

• megrendelést 
kisebb mértékben 
meghaladó 
teljesítés 

• megrendelés 
szerinti teljesítés 

• csak részben 
elismert teljesítés 
vagy kisebb kár 

• súlyos teljesítési 
hiányosság vagy 
kár 

• új megbízások 

• bizalom erősödése 

• elégedettség 

• elégedetlenség 

• ügyfélvesztés 

• extra nyereség 
vagy megtérülés 

• tervezettet 
meghaladó 
nyereség vagy 
megtérülés 

• tervezett nyereség 
vagy megtérülés 

• tervezettnél kisebb 
nyereség vagy 
megtérülés 

• nyereség- vagy 
megtérülési céltól 
való jelentős 
elmaradás 

 
 
 

• az üzleti célok 
jelentős 
meghaladása 

• az üzleti célok 
meghaladása 

• az üzleti célok 
teljesítése 

• az üzleti céloktól 
való elmaradás 

• az üzleti céloktól 
való jelentős 
elmaradás 
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1. szint:  

Megfelel ően 
végrehajtott  üzleti 

folyamatok  

2. szint:  

Megbízhatóan 
irányított  üzleti 

folyamatok  

3. szint:  

Eredményesen 
kialakított  üzleti 

működés  

4. szint:  

Stratégiai célokat 
kiszámítható  módon 

megvalósító 
vállalkozás  

Az  erőforrás-felhasználásra 
vonatkozó hatás 
("hatékonyság") lehetséges 
kategóriái (figyelembe véve 
mind a pozitív, mind a negatív 
hatásokat): 

• tervezettnél 
lényegesen 
kevesebb ráfordítás 

• tervezettnél 
kevesebb ráfordítás 

• tervezett ráfordítás 

• többletráfordítás a 
tervezetthez képest 

• a tervezettet 
lényegesen 
meghaladó 
ráfordítás 

• tervezettnél 
lényegesen jobb 
kapacitás-
kihasználtság 

• tervezettet 
meghaladó 
kapacitás-
kihasználtság 

• tervezettnek 
megfelelő 
kapacitás-
kihasználtság 

• tervezettől 
elmaradó 
kapacitás-
kihasználtság 

• tervezettől 
jelentősen 
elmaradó 
kapacitás-
kihasználtság 

• piaci igények 
változását 
egyidejűleg 
lekövető erőforrás-
lekötés 

• a piaci igények 
változását 
rugalmasan követő 
erőforrás-lekötés 

• a piaci igények 
változását 
elfogadható időn 
belül követő 
erőforrás-lekötés 

• a piaci igények 
változását késéssel 
követő erőforrás-
lekötés 

• a piaci igények 
változását jelentős 
késéssel követő 
erőforrás-lekötés 

• a szükséges 
pénzügyi források  
az üzleti terven 
felüli (igazolt) 
igények esetén is  
rendelkezésre 
állnak 

• az üzleti terven túli 
pénzügyi források  
korlátozottan 
rendelkezésre 
állnak 

• a tervezett 
pénzügyi források  
kiszámíthatóan 
rendelkezésre 
állnak 

• a pénzügyi 
források 
rendelkezésre 
állása nem 
kiszámítható, vagy 
elmarad a 
tervezettől 

• állandósuló 
jelentős forráshiány 

A bekövetkezési valószínűség 
vagy gyakoriság lehetséges 
meghatározása: 

a folyamat-végrehajtás 
számosságához 

viszonyított előfordulás 
alapján 

 az ügyfélelszámolások 
számosságához 

viszonyított előfordulás 
alapján 

 az üzleti tervezési vagy 
beszámolási időszak(ok) 

szerinti előfordulás 
alapján 

 a stratégiai tervezési 
időszak(ok) szerinti 
előfordulás alapján 

Példa a beavatkozás 
szükségességét jelző 
kockázati szintek 
meghatározására (a 
„megfelelő” szint leírására a 
konkrét célokhoz tartozó 
megengedhető eltérés – 
tolerancia – mértéke is 
meghatározható): 

a teljesítés és ráfordítás 
várható értéke a 

rendelésállományhoz 
viszonyítva „megfelelő” 

legyen 

 a megrendelési 
volumenen és a 

kapacitás-kihasználtság 
várható értéke a 
nyereség- vagy 

megtérülési célokhoz 
viszonyítva „megfelelő” 

legyen 

a nyereség vagy 
megtérülés mértékének 
és az erőforrás-lekötés 
várható értéke az üzleti 

célokhoz viszonyítva 
„megfelelő” legyen 

 az üzleti célok 
teljesülését és a 

finanszírozhatóságot 
jelző mutatószámok 

várható értéke a 
stratégiai célokhoz 
mérten  „megfelelő” 

legyen 

A célok és a működési 
kockázatok egymásra 
hatásának, illetve egymásba 
ágyazódásának figyelembe 
vétele: 

 a gyakori hibás vagy 
késedelmes teljesítés a 

rendelésállomány 
csökkenéséhez vezethet 

 a rendelésállomány 
vagy a kapacitás-

kihasználtság 
csökkenése 

veszélyeztetheti a 
tervezett nyereség vagy 
megtérülési cél elérését 

a tervezett nyereség 
vagy megtérülési céltól 
való elmaradás, illetve 
az erőforrás-lekötés 

rugalmatlansága  
növekedési, illetve 
fenntarthatósági 

problémákat okozhat 

 az üzleti céloktól való 
elmaradás, illetve a 
tartós finanszírozási 
problémák az üzleti 

vállalkozás működési 
kereteinek 

megszűnéséhez 
vezethet 

A vállalati célokat érintő 
működési kockázatok 
felmérését, értékelését és 
monitorozását támogató 
irányítási alapelvek: 

Kockázatértékelés, 
Kontrollhatékonyság 

Kockázatértékelés, 
Kontrollhatékonyság 

Kockázatértékelés, 
Kontrollhatékonyság 

Kockázatértékelés, 
Kontrollhatékonyság 

A működési kockázatok 
vállalati céloknak megfelelő 
szinten tartását támogató 
irányítási alapelvek: 

végrehajtási tervek és 
utasítások, illetve a 

vonatkozó szabványok, 
műszaki vagy 

jogszabályi előírások 
  
 
 

 Kielégítő Működés, 
Információ-

megbízhatóság, 
Adatvédelem 

 Kiaknázható Működés, 
Folyamatellenőrzés, 

Kompetencia 

Versenyképes 
Működés, 

Kontrollirányítás, 
Elkötelezettség 
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1. szint:  

Megfelel ően 
végrehajtott  üzleti 

folyamatok  

2. szint:  

Megbízhatóan 
irányított  üzleti 

folyamatok  

3. szint:  

Eredményesen 
kialakított  üzleti 

működés  

4. szint:  

Stratégiai célokat 
kiszámítható  módon 

megvalósító 
vállalkozás  

Az üzleti működés 
irányításának lehetséges 
teljesítménymutatói, melyek 
figyelembe vehetők az üzleti 
érték növelését vagy 
megőrzését célzó vállalati 
stratégiák kialakításakor 
(tervadatok), illetve a 
megvalósulás nyomon 
követésekor (tényadatok): 

• tevékenység-
végrehajtás 
(teljesítési arány, 
késedelem, 
többletráfordítás) 

• figyelembe vett 
megfelelési 
kritériumok 

• megfelelés mértéke 
és a javító 
intézkedések 
eredményessége 

• ügyfél-
elégedettség, 
teljesítés-
visszaigazolás és 
kapacitás-
kihasználtság 

• valótlan teljesítési 
információk vagy 
hibás 
adatszolgáltatás 

• adatbiztonsági 
incidensek 
(illetéktelen 
adathozzáférés) 

• működési 
eredmény és 
hatékonyság 

• szabályozatlanság-
ból vagy 
kontrollhiányosság-
ból fakadó 
veszteség 

• hibás vezetői 
döntésből vagy 
emberi 
mulasztásból 
fakadó veszteség 

• pénzügyi mutatók 
(árbevétel 
növekedés, 
profitráta, stb.) és 
tőkeellátottság 
vagy külső forrás 
bevonási-, illetve 
hitelképesség 

• üzleti érték 
előállításában, 
illetve 
megőrzésében 
szerepet játszó 
üzleti folyamatok 
irányítási 
képessége 

• üzleti hírnév 
(elismerések, 
botrányok) 

Az üzleti működés irányítási 
kockázatát, vagyis a vállalati 
célok teljesülési 
bizonytalanságát jelző 
(lehetséges) mutatók: 

• az előírt  
végrehajtási 
követelmények 
teljesülési 
hiányosságainak 
mértéke és 
gyakorisága 

• ismétlődő 
végrehajtási 
problémák 
súlyossága és 
előfordulási 
gyakorisága 

• káresemények 
súlyossága és 
gyakorisága 

• az előírt ügyfél-
elégedettségi és 
kapacitás-
kihasználtsági 
követelmények 
teljesülési 
hiányosságainak 
mértéke és 
gyakorisága 

• a 
rendelésállomány-
változás tervezett 
mértékétől való 
eltérés mértéke 

• hibás 
adatszolgáltatás 
vagy jogosulatlan 
adatfelhasználás 
súlyossága és 
előfordulási 
gyakorisága 

• tervezett nyereség- 
vagy megtérülési 
céltól való eltérés 
mértéke, illetve 
gyakorisága 

• szabályozatlanság-
ból fakadó 
veszteség 
elfogadhatónál 
nagyobb mértéke 
és előfordulási 
gyakorisága 

• a vezetők és 
alkalmazottak hibás 
döntéseiből vagy 
mulasztásából 
fakadó veszteség 
elfogadhatónál 
nagyobb mértéke 
és előfordulási 
gyakorisága 

• a tervezett üzleti 
működés 
finanszírozási 
problémáinak 
súlyossága és 
előfordulásai 

• előírt irányítási 
képességszintektől 
való eltérés 
mértéke és 
jelentősége az 
üzleti célok 
vonatkozásában 

• az üzleti hírnév, 
illetve elismertség 
változásának 
mértéke és 
jelentősége az 
üzleti célok 
vonatkozásában 

1. sz. táblázat: A vállalatirányítási képesség a kockázatkezelés vonatkozásában 
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3. A kockázatkezelés irányítása 

3.1 Megjegyzések az integrált megfelelés-irányítási  forgatókönyvek 
alkalmazásához 

A hagyományos modell alapú "megfelelőségi" ("compliance") megközelítés vállalati célok által vezérelt 
integrált megfelelési ("integrated assurance") koncepcióval való felváltásával az üzleti tevékenységeket és 
az irányítási gyakorlatokat összekötő vezetői állítások alkalmazása az eddigi modell-centrikus gyakorlattól 
lényegesen eltérő célmeghatározáson keresztül valósul meg. A kulcsfontosságú üzleti folyamatokat a 
különböző működési és szervezeti szintek végrehajtási előfordulásainak tekintve, az integrált megfelelés-
irányítási forgatókönyvek kiterjesztik a "megfelelőség" ("compliance") kifejezés értelmét arra, hogy a modell 
alapú irányítási vagy kontroll gyakorlatok valójában milyen mértékben vehetők figyelembe - kockázati 
kritériumokként - a vállalati célok megfelelő tolerancia-szinten belüli elérésének támogatására. 

A javasolt integrált megfelelés-irányítási forgatókönyvek segítenek a modell alapú kontroll gyakorlatok 
kiválasztásában és alkalmazásában, figyelembe véve a működési és szervezeti végrehajtási szinteket és az 
azokhoz tartozó vállalati céloknak megfelelő időhorizontokat. Az "integrált megfelelés-irányítás" kifejezés utal 
arra is, hogy az irányítási képességfelmérési modellt milyen módon adaptálják, értelmezik és használják az 
összes működési és szervezeti szinten szükséges bizonyosság-adó funkciók ideértve a felügyeleti testületet, 
a felső- és középvezetést, a belső és külső auditorokat, továbbá az irányításhoz, a kockázatkezeléshez, a 
kontrollrendszerekhez és a "compliance" területhez kapcsolódó feladatokat ellátó egyéb munkaköröket. 

Az üzleti folyamatok és a támogató irányítási-, illetve kontrollfolyamatok képességi profiljai "fordított", de jól 
értelmezhető mutatói a vezetés kockázatviselési szintjének, hiszen a magasabb képességi szintek 
erőteljesebb kockázati válaszintézkedést (vagyis alacsonyabb szintű kockázatvállalást) jelentenek a 
vonatkozó üzleti célok elérését befolyásoló bizonytalanság hatásainak optimalizálásához. A kockázatviselési 
(és folyamatképességi) szintek meghatározása vezetői döntés kérdése, mely nem a jobb vagy rosszabb 
lehetőségek közötti választást jelenti, hanem a vezetés által optimálisnak tartott irányítási- és 
kontrollkövetelmények kijelölését.  

A végrehajtás irányítása  forgatókönyvben az üzleti folyamatok képességprofiljai mutatják meg, hogy a 
vezetés hogyan tartja kontroll alatt ezeket a folyamatokat. Általában az Irányított (2. szint ű) képesség  
végrehajtás-irányítási és a munkatermék-kezelési folyamat-attribútumai elegendő bizonyosságot nyújtanak 
arra, hogy az üzleti működés végrehajtási céljai - mint pl. a szolgáltatási vagy termék előírások és teljesítési 
határidők - megvalósuljanak. Adott üzleti folyamat magasabb képességi szintjének kitűzése is ésszerű lehet, 
ha annak végrehajtási céljai közvetlenül kapcsolódnak az ügyfél-elégedettséghez, a működési 
eredményességhez vagy akár a stratégiai célokhoz. 

Az üzleti folyamatok magasabb képességi szintjei a kiterjedtebb irányítási gyakorlatok és kockázatkezelési 
intézkedések alkalmazását jelentik, figyelembe véve mind a rövidebb távú ügyfél-elégedettségi, teljesítés-
visszaigazolási, megrendelés megújítási (szerződés meghosszabbítási) célokat, mind pedig a gazdaságos 
működés hosszabb távú fenntarthatóságát. A magasabb képességi szint elérését támogató irányítási 
gyakorlatok, mint kockázatkezelési intézkedések arra irányulnak, hogy a bizonytalanság érintett célokra 
vonatkozó hatását optimális keretek közé szorítsa. Pl. a Kiszámítható (4. szintű) képesség elérése esetén a 
bizonytalanság hatásának optimális keretek között tartása úgy valósul meg, hogy az adott üzleti vagy 
irányítási folyamat végrehajtásának figyelemmel kísérése, illetve a szükséges beavatkozás a mennyiségi 
mutatók alkalmazásával biztosítja a céloktól való megengedett eltérés (kockázati tolerancia) betartását. 

A legfontosabb termékek és szolgáltatások elismert minőségi szinten történő teljesítésének számszaki 
mutatói alkalmazhatóak, mint a kockázati toleranciára vonatkozó mérőszámok. Ugyanakkor ezek a mutatók 
a hierarchikusan felépített vállalati célrendszer következő szintén alkalmazható kockázatviselési szint 
meghatározását is lehetővé tehetik. Például a hiba-arány növekedése ki kell, hogy váltsa a feldolgozási 
folyamat sértetlenségének vagy a technológiai támogatásnak javítását, illetve a személyi képességeknek 
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fejlesztését célzó vezetői intézkedéseket. A nyújtott szolgáltatások vagy eladott termékek volumenének nem 
kielégítő mértéke (vagy növekedése) rákényszeríti a vezetést arra, hogy ne csak az erőforrás allokáción 
változtasson, hanem átszervezze az üzleti folyamatokat, a szakmai kapacitásokat, vagy akár 
megváltoztassa az üzletmenet hatókörét, a stratégiát vagy a vállalati struktúrát is. 

A megbízhatóság irányítása  forgatókönyv az Elégedettség, Hitelesség és Adatvédelem  célkitűzésekhez 
kapcsolódó irányítási gyakorlatokat valósítja meg, illetve fejleszti tovább annak érdekében, hogy lehetővé 
tegyék az ügyfél-elszámolási időszakhoz köthető olyan üzleti célkitűzések elérését, mint például az ügyfelek 
megtartása és a kapacitások kihasználása. Továbbá ezek a gyakorlatok támogatják az Irányított (2. szintű) 
képesség végrehajtás-irányítás és munkatermék-kezelés attribútumainak teljesülését az alapvető üzleti 
folyamatok tekintetében. Például a hitelességi és adatvédelmi célkitűzések segítenek meghatározni a 
specifikus informatikai megoldásokkal támogatott üzleti környezet (mint például a nagy volumenű 
adatfeldolgozás) munkatermékekkel kapcsolatos követelményeit. 

Ezen a működési szinten az üzleti folyamatoknak az Elégedettség, Hitelesség és Adatvédelem  
célkitűzésekhez kapcsolódó irányítási gyakorlatok általi lefedettségével lehet meghatározni a 
kockázatviselési szintet. Ez azt jelenti, hogy nem feltétlenül az összes, hanem csak a lényeges üzleti 
tevékenységek lefedettségét kell biztosítani, továbbá figyelembe kell venni a képességi profilok 
kapcsolódásait. Minél szélesebb körű az üzleti folyamatok lefedettsége, annál több okból vizsgálhatóak a 
vonatkozó irányítási folyamatok képességi profiljai is. A kiválasztott irányítási gyakorlatokat megvalósító 
irányítási folyamatok megcélzott képességi szintjei (a folyamat-attribútumokra vonatkozó toleranciák 
figyelembe vételével) szintén kockázatviselési szinteket jelentenek, így az azoktól való eltéréseket bemutató 
felmért képességi profilok kiértékelésével meghatározható a kiválasztott irányítási gyakorlatok - mint 
kockázatkezelési intézkedések - végrehajtásával elért kockázati szintek állapota (maradványkockázat), mely 
alapján a következő kockázatkezelési ciklus folyamatjavító intézkedési alakíthatóak ki.   

A 2. szintű végrehajtás-irányítási és a munkatermék-kezelési attribútumok üzleti folyamatok általi teljesítése 
igazolható az Elégedettség, Hitelesség és Adatvédelem  célkitűzésekhez kapcsolódó irányítási gyakorlatok 
eredményeivel. Ez fordítva is igaz, például a ”DS5 A rendszerek biztonságának megvalósítása” informatikai 
irányítási és kontroll (COBIT) folyamat végrehajtására meggyőzőbb bizonyíték az üzleti működési folyamatok 
lefedettsége, mint a kapcsolódó IT projektek és funkciók általános ellenőrző listáknak való egyszerű 
megfeleltetése. 

Az irányítási folyamatok alapgyakorlatainak és munkatermékeinek igazolására a vizsgálat alapjául szolgáló 
üzleti működésnek kell a bizonyítékokat szolgáltatnia. Például az informatikai rendszer-biztonsági incidensek 
elkerülését az üzleti folyamatok működtetése kell, hogy bizonyítsa. Az Irányított képességi szinten 
megvalósuló informatikát alkalmazó üzleti folyamat rendszeres bizonyítékokat szolgáltat a ”DS5 A 
rendszerek biztonságának megvalósítása” IT kontroll folyamat folyamat-végrehajtási attribútumának 
teljesüléséhez azáltal, hogy meghatározza az informatikát alkalmazó üzleti folyamat végrehajtási 
célkitűzéseit és a munkatermékekre vonatkozó követelményeket. 

Az eredményes m űködés irányítása  forgatókönyv a Kiaknázhatóság, Folyamatintegritás és 
Kompetencia  célkitűzésekhez kapcsolódó irányítási gyakorlatokat valósítja meg és fejleszti tovább annak 
érdekében, hogy biztosítsa a (negyedéves vagy éves) beszámolási időszak olyan specifikus üzleti 
célkitűzéseinek teljesülését, mint például a nyereség és az erőforrás-lekötési rugalmasság kívánatos 
mértéke. Ezek a gyakorlatok szervezeti egység szintű keretrendszert biztosítanak az erőforrások, a 
folyamat-ellenőrzés és a kompetencia hatékony fejlesztéséhez és felhasználásához, és ezáltal biztosítják a 
Kialakított (3. szintű) képességprofilok folyamat meghatározás és folyamat alkalmazás attribútumainak 
teljesülését az üzleti folyamatok vonatkozásában. 

Fontos, hogy elkerüljük az üzleti folyamatok szükségtelen vagy túlzott szabályozását: a szervezeti egység 
szintű kontrollokat nemcsak az általános kontroll modelleknek megfelelően kell kialakítani, hanem 
figyelembe kell venni a szervezeti egység szintű “hasznosság” és “hatékonyság” célkitűzéseket is. Nem 
indokolt fenntartani azoknak a folyamatoknak a szervezeti egység szintű dokumentációját, amelyek 
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nincsenek összhangban az üzleti célkitűzésekkel. Az olyan folyamatok szabályozási dokumentációja, 
kivitelezése és ellenőrzése, melyek ütköznek a hatékony működés vagy a folyamat végrehajtás 
célkitűzéseivel, értéktelen a szervezet számára. 

A modell alapú megfelelőség-ellenőrzések, amelyek nem a szervezeti egység specifikus célkitűzéseit 
szolgálják vagy segítik, többnyire csak felesleges időtöltést és ráfordítást jelentenek. Például az üzleti vagy 
minőségbiztosítási eljárások (kézikönyvek) hatókörének meghatározásához fontos észben tartani, hogy ezek 
milyen hatással vannak a szervezeti egység szintű célokra, máskülönben ezeket a belső szabályokat a 
vezetés és a munkatársak folyamatosan megkerülik vagy figyelmen kívül hagyják. A befektetési vagy 
beszerzési eljárásokkal kapcsolatos belső szabályokat és útmutatókat is ki kell egészíteni az alkalmazást 
támogató és az üzleti feltételeket figyelembe vevő illesztési (testre szabási) ajánlásokkal. 

Ezen a működési szinten az üzleti működésnek a Kiaknázhatóság, Folyamatintegritás és Kompetencia  
célkitűzésekhez kapcsolódó irányítási folyamatok általi lefedettsége határozza meg a kockázatviselési 
szintet. Például a szervezeti egység szintű erőforrások kezelését, a minőségbiztosítási eljárásokat, a 
folyamatleírásokat és a szakképzettség rendelkezésre állását támogató belső szabályokat és alkalmazási 
útmutatókat a működési terület irányítója tartja karban, és felügyeli, hogy az alkalmazottak miként követik 
ezeket az üzleti tevékenységek végrehajtása során. Ezért az Elégedettség, Hitelesség, Adatvédelem, 
Kiaknázhatóság, Folyamatintegritás és Kompetencia c élkit űzésekkel  kapcsolatos irányítási és kontroll 
folyamatokra elért Irányított (2. szintű) képességi szint megfelelő támogatást nyújt abban, hogy az ily módon 
szabályozott üzleti folyamat elérje a Kialakított (3.) képességi szintet feltéve, hogy az alacsonyabbra 
beállított kockázatvállalási szint indokolt annak érdekében, hogy a nyereségre és erőforrás-lekötési 
rugalmasságra előírt célok - nagyobb bizonyossággal - elérhetővé váljanak. 

A hivatkozott irányítási folyamatok Irányított képességi szintje kihangsúlyozza, hogy a vezetés tisztában van 
a szervezeti egység szintű működési szabályokat szem előtt tartó végrehajtási célokkal és dokumentálási 
követelményekkel. A kisebb, vagy a szabályozottságra kevésbé érzékeny szolgáltatások (pl. eseti 
megbízások) esetében nincs szükség az összes üzleti tevékenység túlzott mértékű szabályozására. A 
Végrehajtott (1. szintű) képességi profilok elérése is elegendő lehet a főbb üzleti tevékenységekhez 
kapcsolódó irányítási folyamatok vonatkozásában feltéve, hogy a vezetés megfelelően mérlegeli az 
alacsonyabb kontroll költségek melletti magasabb kockázati kitettséget. 

A vezetőség kockázatvállaláshoz való viszonyát (vagyis a kockázatkezelés vállalati kereteit) a  
kockázatkezelés irányítása  forgatókönyv alapján lehet értékelni, melynek megvalósítása és 
továbbfejlesztése a Kockázattudatosság és a Kontrollhatékonyság  célkitűzésekkel kapcsolatos irányítási 
gyakorlatok alapján történik. 

Ehhez a mennyiségi mutatókra épül ő teljesítménymérés  alkalmazása szükséges minden működési és 
szervezeti szinten, figyelembe véve az üzleti folyamatokhoz tartozó specifikus időhorizontokat. A releváns 
üzleti folyamatok Kiszámítható (4. szintű) képességi profiljainak elérését az Elégedettség, Hitelesség, 
Adatvédelem, Kiaknázhatóság, Folyamatintegritás, Ko mpetencia, Kockázattudatosság és 
Kontrollhatékonyság  célkitűzésekhez kapcsolódó, Irányított (2. szintű) képességi profillal rendelkező 
irányítási és kontroll folyamatok támogatják.  

A Kiszámítható folyamatképességi szint biztosítja, hogy az üzleti folyamatok végrehajtása elősegítse a 
kapcsolódó üzleti célok elfogadható határértékeken belüli elérését. Például, ha az üzleti árbevétellel, a cash-
flow pozícióval, a működési eredménnyel illetve az előállítási költségekkel kapcsolatos célok realizálása 
tolerálható hibahatáron belül adott üzleti volumen (pl. tranzakciószám) elérésével valósul meg, akkor a 
működési folyamatok Kiszámítható képességi szintje nagymértékű bizonyosságot jelent arra nézve, hogy az 
érintett üzleti egység a beérkező újabb megrendeléseket (is) az összes érdekelt igényei szerint teljesíteni 
tudja. 

A kockázatkezelés mérhető végrehajtási célkitűzéseit az üzleti és irányítási folyamatok képességcéljai és a 
kockázatkezelési ciklusoknál használatos tolerancia szintek (a vállalati célok kontroll határértékei) által lehet 
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kialakítani. Mindazonáltal figyelembe kell venni, hogy a tanácsadói, fejlesztői és megfelelési ráfordítások, 
illetve költségek eltérőek lehetnek a különböző irányítási szinteken, mint például a végrehajtás irányítása  
és az eredményes m űködés irányítása forgatókönyvek esetében.  

Ahol rövidebb a kockázatkezelési ciklus, ott kisebb tanácsadói vagy megfelelési költséggel gyorsabb a 
megtérülés is. Például egy egyszerű fejlesztés - mint a technológiai támogatás javítása - az alkalmazó üzleti 
folyamat végrehajtása során azonnali és megismételhető hasznot eredményezhet. 

A Kialakított (3. szintű) képességgel rendelkező folyamatok megvalósítása, felmérése és javítása több 
ráfordítást igényelhet, és lassabb, de potenciálisan nagyobb befektetési megtérüléshez vezethet. Az üzleti 
folyamatok tevékenység szintű kontrolljának automatizálása (pl. a korábbi végrehajtás eredményeitől való 
eltérések kiértékelése) viszonylag alacsony költségekkel vagy kisebb személyi ráfordítással, azonnali 
haszonnal járhat, míg az üzleti folyamat inputjaival kapcsolatos szabályok és eljárások fejlesztése 
határozottan több végrehajtási időt és ráfordítást igényel lassabb megtérüléssel, viszont nyilvánvalóan javítja 
a feldolgozás integritását, a beszállítói kapcsolatokat, továbbá az erőforrások felhasználásával és a 
nyereségességgel kapcsolatos célok teljesülését. 

A stratégiai üzletvitel irányítása  forgatókönyv a Versenyképesség, Elszámoltathatóság és 
Elkötelezettség  célkitűzéseihez kapcsolódó irányítási gyakorlatokat valósítja meg és fejleszti tovább annak 
érdekében, hogy teljesüljenek a stratégiai tervezési időszak meghatározott üzleti céljai, mint például az 
árbevételi és a cash-flow előirányzatok. Mivel ezek a gyakorlatok határozzák meg az üzleti stratégiának, a 
piaci pozicionálásnak, a vezetés külső és belső érintett felek irányában való elszámoltathatóságának és 
elkötelezettségének vállalati kereteit, ezért az összes releváns irányítási folyamat Kialakított (3. szintű) 
képességi profiljához tartozó folyamat-meghatározási és folyamat-alkalmazási attribútumainak teljesülését is 
támogatják.  
 
Elméletileg a 3. képességi szintű profilok elérésén túl a mennyiségi mutatókra épül ő teljesítménymérést  
alkalmazó kockázatkezelési gyakorlatok – mint a folyamatképességi hiányosságokon alapuló 
kockázatértékelés – teljesíthetővé tennék az irányítási folyamatok Kiszámítható (4. szintű) képességének 
attribútumait is; jóllehet ennek célként való előírása csak akkor lenne ésszerű, ha az irányítási folyamatok 
képességszintje és az üzleti célok teljesülése közötti összefüggések egyértelműen mérhetőek lennének. 
Mivel belső korlátaik (például a vezetés rossz döntései) miatt a kockázatkezelési és a belső kontroll 
rendszerek nem nyújtanak teljes körű bizonyosságot az üzleti célok teljesülésére vonatkozóan, az irányítási 
folyamatok Kiszámítható képességi szintjének célként való kitűzése általában nem indokolt. 
 
A nyilvános vagy tőzsdén is jegyzett társaságok esetében a Versenyképesség, Elszámolhatóság és 
Elkötelezettség  célkitűzéseihez kapcsolódó irányítási gyakorlatokra vonatkozó általános információk a 
hivatalos vállalati dokumentumokban, a vállalatirányítási jelentésekben és az éves beszámolókban 
hozzáférhetőek – habár formátumukat és tartalmukat tekintve is rendre kevéssé elégítik ki a vállalat 
működtetésében közvetlenül részt nem vevő (külső) érintett felek igényeit. 
 
A vállalatirányítási jelentésekben elterjedten alkalmazott “comply or explain” elv (miszerint ha egy társaság 
az alapelvek valamelyikének nem felel meg, akkor adjon arra vonatkozó magyarázatot) nem igazán segít 
megérteni azt, hogy mi is történik valójában. A nem teljesülő követelményekre kaphatunk (nem túlságosan 
elmélyülő) magyarázatokat, de arra nincs közzétételi kötelezettség, hogy a "megfelelő" elemek hogyan és 
milyen mértékben valósulnak meg, ami lényegében ellentmondásban van az átláthatóság követelményeivel. 
 

A Felelős Vállalkozások Irányítási Modellje a 11 irányítási célkitűzés kapcsán alkalmazható 
irányítási gyakorlatok készletét kínálja, meghivatkozva az elismert referenciamodellek 
(COSO, COBIT, ESPICE) által ajánlott folyamatleírásokat. Az ISO/IEC 15504 szabvány 
szerinti folyamatképesség felmérések (vagy hasonló auditálási módszerek) széles körben 
elterjedtek olyan iparágakban és szektorokban, mint például az autó-, gyógyszer-, űripar és 
a pénzügyi szektor. Ezen felmérések többnyire csak a folyamat-végrehajtási szintekre 
vonatkoznak (vagyis csak a 2. képességi szintet célozzák meg) - olyan szakma-specifikus 
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folyamatfelmérési modelleket használva, melyek adott területre vonatkozó szabványokat 
vagy ajánlásokat adaptálnak, mint például az ISO 12207, ITIL, COBIT, stb. 
 
A Felelős Vállalkozások Irányítási Modelljében leírt támogató folyamatok által hivatkozott 11 
irányítási célkitűzés lefedettsége egyúttal segítséget nyújt a fenti ipar- és szektor specifikus 
folyamatfelmérési modellek használatához is, azzal, hogy 3. és 4. képességi szintek 
attribútumai kapcsán segít megállapítani a fő üzleti működési és támogató folyamatok 
szervezeti szintű vonatkozásait is.  
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3.2 A kockázatkezelés irányításának összefüggései  
 
A következő ábra szemlélteti a kockázatkezelés irányításának kapcsolatát az integrált megfelelés-irányítási 
forgatókönyvekkel és a támogató irányítási gyakorlatokkal: 

 
5. sz. ábra: A kockázatkezelés irányításának összefüggései 
 
A kockázatkezelés irányítása kapcsán a vállalatirányítás olyan kérdéseire kell összpontosítani, melyek 
például az alábbi vezetési problémák szempontjából relevánsak:  
 

1. Az érdekelt felek és az üzleti környezet igényei és elvárásai szerint kialakított és az adott piacon 
elismert vállalati működés a piaci igények változásából, a piaci verseny éleződéséből, a technológia 
gyors fejlődéséből, a munkaerő-piaci helyzet alakulásából, a szabályozási környezet 
változékonyságából és a finanszírozási lehetőségek szigorodásából fakadó bizonytalanság 
növekedése miatt hatékonyabb és erőteljesebb kockázatkezelési rendszer alkalmazását igényli. 

 
2. A pénzügyi kontroll, a minőségirányítás, a jogszabályi, technológiai és környezetvédelmi előírások, 

stb. kapcsán elvégzett megfelelőségi (compliance audit) jelentések nem nyújtanak elegendő 
bizonyosságot a vállalati célok elérése, a sikeres üzleti működés és a kudarcok elkerülése 
vonatkozásában.  

 
3. A megfelelési, belső kontroll és ellenőrzési funkciók, illetve ráfordításaik eredményessége, valamint 

az üzleti sikerhez való hozzájárulása nem mérhető. 
 

4. Az érdekelt felek az üzleti működés kockázatainak kezelésére és a kontrollok működésére 
vonatkozóan nagyobb átláthatóságot kívánnak.  
 

5. A tulajdonosi ellenőrzésért felelős testületek igénylik a tulajdonosi előírásoknak és/vagy a piaci 
környezet elvárásainak megfelelő vállalatirányítási keretrendszer (mint például a Felelős 
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Vállalkozások Irányítási Modellje) szerint végrehajtott vezetői értékelések érvényesítéséhez az 
irányítási folyamatok mérhető és összehasonlítható formában történő megvalósítását.  

 
 

Ezek a kérdések általában más időhorizont figyelembe vételével jelennek meg, mint a többi 
integrált megfelelés-irányítási forgatókönyv által érintett kockázati területek esetében. A 
végrehajtás irányítása  az üzleti folyamatok és tevékenységek egyedi előfordulásaira 
koncentrál a szolgáltatási vagy termék-előállítási folyamatok teljesítési követelményeinek és 
az előírt határidők betartása kapcsán. A megbízhatóság irányítása  a szerződések vagy a 
sorozatos megrendelői igények szerinti elszámolási időszakokat követi a párhuzamosan 
vagy ismétlődően végrehajtott üzleti működési ciklusok alapján. Az eredményes m űködés 
irányítása  jellemzően a költségvetési és üzleti jelentéskészítési időszakokra, míg a 
stratégiai üzletvitel irányítása  ennél hosszabb (pl. középtávú tervezési) periódusokra 
összpontosít. A kockázatkezelés irányítása mindegyik irányítási célt a saját időhorizontjában 
helyezi el, amikor a kockázatkezelési lehetőségek kiválasztásához és az eredményességük 
értékeléséhez alkalmazható kockázati kritériumokat és mérhető kockázati szinteket határoz 
meg. 

 
Az integrált megfelelés-irányítási forgatókönyvek által érintett működési és szervezeti szintek vállalati 
céljainak teljesülésében ismétlődően bekövetkező eltérések ráirányítják a vezetés figyelmét arra, hogy vajon 
az alacsonyabb szintet támogató irányítási célkitűzések megfelelően teljesülnek-e. Az alacsonyabb 
működési vagy szervezeti szinteken bekövetkező végrehajtási hiányosságok hosszabb távú és magasabb 
szintű következményekkel is járhatnak, ezért ezek a vezetés és a felügyeleti testületek számára korai 
(előzetes) jelzésként szolgálnak. Amennyiben a felmerülő hiányosságok mögött nem azonosíthatóak az 
alacsonyabb működési vagy szervezeti szinten kiváltó okok, abban az esetben a hiányosság felmerülési 
szintjét érintő irányítási célkitűzések megvalósulását támogató irányítási gyakorlatok alapos felülvizsgálata 
válik szükségessé.  
 
Az irányítási célkitűzések kapcsolják össze az üzleti célokat a működési és szervezeti szintű képességekkel 
oly módon, hogy a vezetés irányultságát és utasításait az érdekelt felek igényeit és az üzleti környezet 
elvárásait meghatározó vállalatirányítási keretek közé szorítja. Ilyen módon az irányító és felügyeleti 
testületeknek tudatában és kompetensnek kell lennie abban, hogy a vállalatirányítás átfogó rendszere 
mennyiben felel meg az érdekelt felek elvárásainak. A kockázatkezelés irányítása  forgatókönyv 
alkalmazása eszközöket biztosít a működési és szervezeti szintek áttekintéséhez. A hatékony 
kockázatkezelés közvetlen haszna gyakran nem jelenik meg üzleti sikermutatóként, és a kockázatcsökkentő 
kontrollok és a kockázat megosztását biztosító módszerek is jelentős ráfordításokat és költségeket 
jelenthetnek. Mindazonáltal a kockázatkezelésnek biztosítania kell a költségek és a megtérülés egyensúlyát 
annak érdekében, hogy az érdekelt felek számára összességében optimális haszon keletkezzen. A 
Kockázattudatosság és Kontrollhatékonyság  irányítási célkitűzésekhez kapcsolódó (azokat támogató) 
irányítási gyakorlatok a mennyiségi mutatókra épül ő teljesítménymérés  alkalmazásával együtt irányítják 
a vállalati célok által vezérelt megfelelés-irányítási forgatókönyvek megvalósulását azzal, hogy a 
kockázatviselési szinteket és a kockázati toleranciákat oly módon állítják be kockázati kritériumokként, hogy 
a vezetési tevékenységek által végrehajtásra kerülő, többé vagy kevésbé formalizált kockázatkezelési 
ciklusok eredményessége mérhetővé váljon. 
 
Az integrált megfelelés-irányítási forgatókönyveket az irányítási célkitűzések elérése érdekében 
kockázatkezelési ciklusokban alkalmazó vezetői tevékenységeket az irányító és felügyeleti testületeknek 
(vagy azokkal egyenértékű vállalati funkcióknak) kell figyelemmel kísérnie, továbbá minden érdekelt fél 
számára az adekvát átláthatósági szintet is biztosítania kell a vezetői jelentések és közzétételek során.  
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A kockázatkezelés irányítása forgatókönyv megvalósítása a stratégiai, m űködés-hatékonysági, 
megbízhatósági és végrehajtási célok  elérését támogatja oly módon, hogy fejleszti a szervezet 
képességét abban, hogy: 

• a vállalkozás vezetése és munkatársai figyelembe vegyék a megbízható üzleti működést és 
beszámolást érintő célok megvalósulását veszélyeztető kockázatokat a belső kontrollrendszer 
kialakításakor és az üzleti működés irányítása során; 

• a megbízható üzleti működés és beszámolás céljait támogató kontroll erőforrások hatékonyak 
legyenek felhasználva; 

• a szervezet által megvalósított irányítási folyamatok támogassák a működési és szervezeti szinteken 
releváns üzleti célok elérését. 

A támogató irányítási folyamatok a következőek: 

• Kockázatértékelés (COSO gyakorlatok testre szabásával) 

• Kontrollhatékonyság (COSO gyakorlatok testre szabásával) 

• Mennyiségi mutatókra épülő teljesítménymérés (ISO/IEC TR 15504-7 gyakorlatok testre szabásával) 

Alkalmazható mutatók: 

• Irányítási Képesség – kockázatvállalási szint (”hasznosság”) 
- Mutató: az irányítási folyamatok specifikus és általános gyakorlatai 
- Időhorizont: a vonatkozó integrált megfelelés-irányítási forgatókönyvnek megfelelő 

• Vállalati célok teljesülése – kockázati tolerancia (”hatékonyság”) 
- Mutató: a vállalati célokra megállapított limitektől való eltérés mértéke 
- Időhorizont: a vonatkozó integrált megfelelés-irányítási forgatókönyvnek megfelelő 
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3.3 A kockázatkezelés irányítására vonatkozó vezet ői állítások hatókörének 
kiválasztása  

 
A releváns irányítási célok támogatására alkalmazható irányítási gyakorlatok és képességi 
profilok üzleti tevékenységekhez való hozzárendelésére vonatkozó vezetői állítások 
megállapításához első lépésben körültekintő kockázatértékelés végrehajtása szükséges.  

 
Alkalmazva azt a meghatározást, miszerint a kockázat a bizonytalanság célokra vonatkozó hatása, a 
kockázatkezelés irányítása  során nemcsak a kockázatkezelést támogató, hanem az összes többi 
megfelelés-irányítási forgatókönyv által alkalmazott irányítási célkitűzésre értelmezhető kockázati kritériumok 
(kockázati toleranciák és kockázatviselési szintek) beazonosítása szükséges a kockázatkezelés irányítása  
hatókörének meghatározásához. A kockázatkezelés hatókörébe tartozó megfelelés-irányítási 
forgatókönyvek jellemző időhorizontjait szem előtt tartva az irányítási célkitűzések vonatkozásában 
alkalmazzuk a ”hasznosság” és ”hatékonyság” mutatószámait, mint például:  

• Kockázatviselési szintek mérése az integrált megfelelés-irányítási forgatókönyvek megvalósítását 
támogató irányítási folyamatok képességi szintjeivel 

• Kockázati tolerancia mérése az integrált megfelelés-irányítási forgatókönyvek által használt vállalati 
céloktól való eltérés mértékével. 

 
A kockázatoptimalizálás biztosítása érdekében célok és toleranciák megállapítása szükséges, például az 
alábbi mutatókkal: 

• Az irányítási folyamatok képesség-attribútumainak - rangsorskálát alkalmazó - teljesülési mértéke 
(folyamatprofilok), és  

• A vállalati célok integrált megfelelés-irányítási forgatókönyvek időhorizontjában értelmezett kontroll 
határértékei.  

 
A Kockázattudatosság és Kontrollhatékonyság  irányítási célkitűzések vonatkozásában a 
kockázatkezelés során szintén rendelkezni kell olyan kockázati kritériumokkal, melyek alkalmasak az üzleti 
célok teljesülését és a szükséges erőforrások rendelkezésre állását támogató irányítási gyakorlatok, mint 
kockázatkezelési intézkedések eredményességének mérésére. Mindazonáltal ezek az üzleti célok és 
erőforrás-követelmények a többi megfelelés-irányítási forgatókönyv által alkalmazott célokból kell, hogy 
származzanak. A kockázatkezelést támogató irányítási gyakorlatok kiválasztását és alkalmazásba vételét 
tehát abból a szempontból kell értékelni, hogy a fenti ”hasznossági” és ”hatékonysági” mutatók mennyire 
fedik le az összes irányítási célkitűzést és a vállalat működési és szervezeti szintjeit. 
 
Ha egy - az Irányítási Modell által javasolt - alacsonyabb szintű irányítási gyakorlatnak nincs jelentős 
vonatkozása (relevanciája) a megállapított működési és szervezeti szintű vállalati célok kapcsán, akkor azt 
nem szükséges alkalmazni. Ha a vezetés egy irányítási gyakorlatot az integrált megfelelés-irányítási 
forgatókönyvek kapcsán figyelembe vett vállalati célokra vonatkozó hatása miatt jelentősnek tart, akkor ezt a 
gyakorlatot az azt megvalósító - kockázatkezelést támogató - irányítási folyamat megcélzott képességi 
szintjének teljesülése szempontjából vizsgálni kell, és kockázati kritériumként (a kockázatviselési szint 
elemeként) alkalmazni szükséges. A kockázatkezelést támogató irányítási folyamatok megcélzott képességi 
szintjeinek illeszkednie kell az összes alkalmazott integrált megfelelés-irányítási forgatókönyv által 
támogatott vállalati célokhoz és vállalatirányítási rendszerhez. 
 
A vállalati kockázatkezelés (ERM) alapelvei minden üzleti alapon működő szervezet számára azonosak. 
Mindazonáltal a kapcsolódó irányítási gyakorlatok köre és az azokat megvalósító irányítási folyamatok 
képességi szintjei jelentős eltéréseket mutathatnak. Eredményes kisebb méretű vállalkozások folytathatják 
üzleti tevékenységüket a formalizált kockázatkezelési gyakorlatok kiterjedt megvalósítása nélkül is. Az üzleti 
környezet megváltozása esetén azonban szükség lehet a kockázatkezelés erőteljesebb és áttekinthetőbb 
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rendszerének kialakítására, habár a kockázatkezelés rendszerének kialakítása érettebb fázisban lévő 
vállalkozások számára is kihívást jelent. A kockázatkezelés irányítása integrált megfelelés-irányítási 
forgatókönyv alkalmazásával a vezetés képessé válik a vállalatirányítási rendszer fejlesztése szempontjából 
releváns irányítási gyakorlatok kiválasztására és alkalmazásba vételére. 
 
A Kockázattudatosság és Kontrollhatékonyság célkitűzésekhez kapcsolódó irányítási gyakorlatok a 
mennyiségi mutatókra épül ő teljesítménymérés alkalmazásával együtt elősegítik az üzleti működés 
kulcsfontosságú folyamatainak Kiszámítható - 4. szintű - képességének kifejlesztését, figyelembe véve e 
folyamatok szervezeti szintű vonatkozásait is, mint pl. szabályozottság, vállalati célok elérésében betöltött 
súly, stb. 
 
A Felelős Vállalkozások Irányítási Modellje által a Kockázattudatosság és Kontrollhatékonyság  
célkitűzések kapcsán ajánlott irányítási gyakorlatok kiválasztását és megvalósítását a vezetés hasznossági 
és hatékonysági megfontolásai kell, hogy irányítsák. Ezáltal az ajánlott irányítási gyakorlatok optimális 
(megalapozott) lefedettsége - együtt a magasabb (pl. Irányított - 2. szintű - vagy Kialakított - 3. szintű -) 
képességi követelményeket célzó profilokkal - kiforrott kockázatkezelési gyakorlatok alkalmazását jelenti.          
 
A kockázatértékelés támogatásához a Kockázattudatosság és Kontrollhatékonyság  célkitűzésekre 
vonatkozó következő táblázatok segítenek áttekinteni a kockázatkezelés irányítása kapcsán értelmezhető 
lényeges kockázati területeket és a kockázati válaszként alkalmazható gyakorlatokat: 
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Lényeges 
kockázat  

Kockázati 
tényezők  

Válaszok  
Alkalmazható 

COSO 
folyamatok  

Alkalmazási gyakorlatok 

A releváns 
irányítási 

kockázatok 
figyelmen 

kívül 
hagyása 

Az üzleti 
működés 

irányítási céljai 
nem megfelelően 

kerülnek 
megállapításra 

A vezetés által 
meghatározásra 

kerülnek a felelős 
vállalkozás irányítási 

céljai (kockázati 
tolerancia és 

kockázatviselési szint) 

Irányítási 
célkitűzések  

A vezetés megfelelő 
világossággal és elégséges 
kritérium alkalmazásával 
határozza meg a felelős 
vállalkozás irányítási céljait 
ahhoz, hogy lehetővé tegye a 
megbízható üzleti működést 
és beszámolást érintő 
kockázatok megállapítását. 

Következetlen 
kockázatfelmérés  

Az irányítási célok 
(kockázati tolerancia és 
kockázatviselési szint) 

időhorizontját 
figyelembe vevő 

kockázatfelmérések 
rendszeresen 

végrehajtásra kerülnek 

Irányítási 
kockázatok  

A szervezet megállapítja és 
elemzi a felelős vállalkozás 
irányítási céljainak elérését 
érintő kockázatokat, és ennek 
alapján meghatározza a 
kockázatkezelés módját. 

A megbízható 
üzleti működést 
és beszámolást 

érintő célok 
szempontjából 

releváns 
kockázatok 

figyelmen kívül 
hagyása a 

szervezet belső 
kontrollrendsze-

rének 
kialakításakor 

A felelős vállalkozás 
irányítási céljait érintő 
kockázatok figyelembe 

vétele a szervezet 
belső 

kontrollrendszerére 
vonatkozó összes 

vezetői állítás (jelentés) 
alapjául szolgáló 

kontrolltevékenységek 
kialakításakor 

Integráció a 
kockázat-

felméréssel  

Intézkedések történnek a 
felelős vállalkozás irányítási 
céljainak elérését 
veszélyeztető kockázatok 
kezelésére.  

2. sz. táblázat: A Kockázattudatossághoz kapcsolódó kockázati területek  
 
Az irányítási célkitűzések kockázataihoz való viszonyulás általános képet mutat a szervezet kockázati 
kultúrájáról.   Az integrált megfelelés-irányítási forgatókönyvek alkalmazásával az irányítási célkitűzések 
illeszthetők a működési és szervezeti szintű vállalati célok rendszeréhez és időhorizontjaihoz. Az irányítási 
folyamatok megcélzott képességi profiljai a támogató specifikus és általános gyakorlatokkal együtt 
határozzák meg e célok kialakított kontroll határértéken (kockázati tolerancián) belül tartásának 
kockázatvállalási szintjét. Megalapozott kockázati toleranciák - mint kontroll határértékek – megállapításához 
a  mennyiségi mutatókra épül ő teljesítménymérés  folyamatát kell alkalmazni annak érdekében, hogy a 
az üzleti tevékenységek és irányítási gyakorlatok kapcsolatát bemutató vezetői állítások által használt 
hasznossági és hatékonysági mutatók értelmezhetőek legyenek. Ahogy az irányítási gyakorlatok hatóköre 
általánosságban túlmutat a negatív kockázatok mérséklését megvalósító kontroll tevékenységeken, a 
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mennyiségi mutatókra épül ő teljesítménymérés  támogatja az üzleti lehetőségek kiaknázásából származó 
előnyök azonosítását is.  
 
A megvalósításra kerülő irányítási gyakorlatok eszközt jelentenek a vállalat azon képességének 
fejlesztéséhez, mely biztosítja, hogy megfelelő módon kerüljön meghatározásra a kockázatvállalási 
hajlandóság. A megcélzott irányítási képességprofilok kockázatviselési szintekként és a vállalati célok 
mérhető kontroll határértékeinek kockázati toleranciaként való alkalmazása a kockázatkezelési ciklusok utáni 
(maradvány) kockázati állapotok mérését lehetővé tevő kockázati kritériumok megállapítását teszi lehetővé. 
A kiválasztott irányítási gyakorlatok végrehajtásával megvalósuló Kockázatértékelés  irányítási folyamat a 
következő eredmények elérését támogatja: 

• A vezetés által meghatározásra kerülnek a felelős vállalkozás irányítási céljai (kockázati tolerancia 
és kockázatviselési szint). 

• Az irányítási célok (kockázati tolerancia és kockázatviselési szint) időhorizontját figyelembe vevő 
kockázatfelmérések rendszeresen végrehajtásra kerülnek. 

• A felelős vállalkozás irányítási céljait érintő kockázatok figyelembe vételre kerülnek a szervezet 
belső kontrollrendszerére vonatkozó összes vezetői állítás (jelentés) alapjául szolgáló 
kontrolltevékenységek kialakításakor. 
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Lényeges 
kockázat  

Kockázati 
tényezők  

Válaszok  
Alkalmazható 

COSO 
folyamatok 

Alkalmazási gyakorlatok 

A kontroll-
rendszer 

erőforrásainak 
felhasználása 
nem hatékony  

A kontrollok 
működtetése és 

jelentése 
szempontjából 
nem megfelelő 

szervezeti 
felépítés 

A vezetés biztosítja a 
megfelelő szervezeti 
felépítés és jelentési 

útvonalak 
fenntartását  

Szervezeti 
struktúra 

A szervezeti felépítés 
támogatja a megbízható üzleti 
működés és beszámolás 
belső kontrollrendszerének 
eredményes működtetését. 

A kontrollok 
működtetése és 
jelentése nem 

szolgál 
elégséges 

bizonyítékokkal a 
belső 

kontrollrendszer 
eredményessé-

géről 

A felügyeleti 
tevékenységek 

biztosítják a belső 
kontrollrendszer 

eredményességének 
időszakos 

felülvizsgálatát 

Felügyeleti 
testület 

A felügyeleti testület 
(igazgatóság és/vagy 
felügyelőbizottság) ismeri és 
gyakorolja a megbízható 
üzleti működéssel és 
beszámolással, továbbá  a 
vonatkozó belső 
kontrollrendszerrel 
kapcsolatos ellenőrzési 
felelősségeket. 

A szükséges 
javító 

intézkedések 
nem történnek 

meg időben 

A vezetés átvizsgálja 
a kontrollhiányossá-
gokat és megteszi a 

szükséges 
intézkedéseket 

Eltérések 
jelentése 

A belső kontroll hiányosságait 
időben állapítják meg és 
közlik a javító intézkedésért 
felelős felekkel, valamint 
szükség szerint a vezetéssel 
és a felügyeleti testülettel.   

3. sz. táblázat: A Kontrollhatékonysághoz kapcsolódó kockázati területek 
 
A Kontrollhatékonysághoz kapcsolódó irányítási gyakorlatok kiválasztása és megvalósítása elősegíti a 
megfelelő irányítási (jelentéskészítési és felügyeleti) keretek kialakítását és a beazonosított kontroll 
hiányosságok megfelelő kezelésével az irányítási rendszer fejlesztését. A kockázatkezelési ciklusok után 
fennmaradó (maradvány) kockázatokat és lehetséges megtérüléseket össze kell hasonlítani az üzleti és 
irányítási folyamatok kontrolljainak (képességi profiljainak) továbbfejlesztésével együtt járó magasabb 
költségekkel. Ezek a megfontolások az integrált megfelelés-irányítási forgatókönyvek követésével minden 
működési és szervezeti szinten alkalmazhatóak.  
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6. sz. ábra: Kontrollhatékonysági megfontolások a kockázatkezelés költségeinek vonatkozásában 
 
A kiválasztott irányítási gyakorlatok végrehajtásával megvalósuló Kontrollhatékonyság  irányítási folyamat a 
következő eredmények elérését támogatja: 

• A vezetés biztosítja a megfelelő szervezeti felépítés és jelentési útvonalak fenntartását.  

• A felügyeleti tevékenységek biztosítják a belső kontrollrendszer eredményességének időszakos 
felülvizsgálatát. 

• A vezetés átvizsgálja a kontrollhiányosságokat és megteszi a szükséges intézkedéseket.   
 
 

Az alkalmazott irányítási gyakorlatok készlete és a megcélzott folyamatképességi 
attribútumok alkotják azokat a kockázati kritériumokat melyekkel szemben az üzleti működés 
végrehajtása értékelhető. A célzott és felmért (tényleges) képességi szintek közötti folyamat-
attribútum hiányosságok mértékül szolgálnak a maradványkockázatok állapotára 
vonatkozóan. 
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3.4 A vezetői állítások alkalmazása a kockázatkezelés irányítás ában  
 

A vezetői állítások állítják fel a kapcsolatot az üzleti folyamatok (ill. tevékenységek) és az 
ismert (mint például a COSO, COBIT és Enterprise SPICE) referenciamodellek által javasolt, 
a vállalati célrendszerhez illesztett irányítási célkitűzések támogatására alkalmazott 
folyamatok (és alapgyakorlatok) között.   A vezetésnek a sajátos üzleti céloknak és az üzleti 
környezet elvárásainak megfelelően kell a testre szabott irányítási célkitűzéseknek megfelelő 
képességi profilokat (vagyis a kockázatvállalási szinteket), valamint a vállalati céloktól való 
megengedhető eltérést meghatározó és megfelelően mérhető kontroll határértékeket 
(kockázati toleranciákat) kijelölnie.  Az irányítási képességfelmérés  (Governance SPICE) 
módszertana olyan mérési keretrendszert biztosít, amellyel az (ISO/IEC 15504 szabványnak 
megfelelő referenciamodellek segítségével meghatározott) irányítási folyamatok kialakítása 
és működési eredményessége értékelhetővé válik. Ugyanakkor figyelembe kell venni a 
felmérés hatókörének megállapításakor, hogy egy irányítási folyamat alkalmazása a 
működési egységen belül akár több üzleti folyamat (és annak előfordulásai) végrehajtásán 
keresztül valósulhat meg.  

 
Egy konkrét üzleti folyamatra vonatkozó Kockázattudatosság  célkitűzés kapcsán a vezetés 
meghatározhatja azokat a vezetői és kontroll tevékenységeket, amelyek szükségesek és elégségesek a 
hiányos vagy nem megfelelően kialakított irányítási célkitűzésekkel, az inkonzisztens kockázatfelméréssel és 
a belső kontrollok megvalósítását előíró vezetői állításokkal kapcsolatos eredendő üzleti (működési) 
kockázatok hatásainak korlátok közé szorításához.  Az adott üzleti folyamat végrehajtásának ezen 
szervezeti szintű vonatkozásait a Kiszámítható (4. szintű) képesség követelményei határozzák meg.  
 

Elméletileg a kockázatviselési szint meghatározásához a vezetésnek ki kellene alakítania a 
specifikus üzleti célokra vonatkozó hatás kockázati kritériumként alkalmazható mérőszámait, 
ugyanakkor az üzleti folyamatok szintjén ezek a mutatók nem származtathatóak közvetlenül 
az olyan “természetes” üzleti eredménymutatókból, mint például az árbevétel, a 
nyereségesség, a tőzsdei árfolyam, a piaci részesedés, stb. Ez probléma oldható fel az 
üzleti tevékenységek által alkalmazott irányítási gyakorlatok körének célzott kiválasztásával. 
Minél szélesebb körű a releváns irányítási gyakorlatok alkalmazása, annál valószínűbb a 
bizonytalanság üzleti célokra való hatásának megfelelő korlátok között tartása (vagy a 
negatív hatások minimalizálása).  
 
Mindazonáltal a teljesítménymérés (kontrolling) megfelelő felépítése segítséget nyújt az 
alkalmazható irányítási gyakorlatok áttekintésében és a szükséges kockázatkezelési 
intézkedések meghozatalában (ld. 4. sz. ábra: Irányítási célkitűzések kapcsolata a vállalati 
célokkal és mértékekkel). Ahogy az irányítási gyakorlatoknak támogatniuk kell a vállalati 
célok elérését, az irányítási célkitűzésekkel kapcsolatos mérésnek is aktuális státusz-
információt kell szolgáltatnia az üzleti teljesítmény átfogó értékeléséhez. Ily módon az 
alacsonyabb működési vagy szervezeti szintű célok és eredménymutatóik a következő 
(felsőbb) irányítási szint teljesítmény-hajtóerő mérőszámaiként is jelentőséggel bírnak. 
Ebben az összefüggésben az alacsonyabb szintű irányítási célok (és kockázati toleranciák) 
mutatói a következő szint számára a kockázatviselési szint mérőszámaiként is 
értelmezhetőek.  

 
 
A mennyiségi mutatókra épül ő teljesítménymérés  nemcsak a működési és szervezeti szintű célok 
mutatószámainak megállapítására és kiértékelésére alkalmazható, de arra is, hogy kapcsolatot biztosítson e 
szintek között is. Általában a különböző szintű vállalati célok és kontroll határértékeik az eltérő időhorizontok 
és mértékegységek miatt közvetlenül nem összehasonlíthatóak (például egy egyedi folyamat-végrehajtási 
késedelem vagy hibaarány nem összehasonlítható az éves árbevételi irányzatoktól való elmaradással).      
Ugyanakkor az alkalmazott analitikus kiértékelési módszereknek támogatnia kell az üzleti működés 
különböző működési és szervezeti szintek és időtávok szerinti eredményes monitorozását.  
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A referenciamodellek által ajánlott irányítási gyakorlatok rangsorolásához, illetve kiválasztásához a 
kockázatkezelés irányítása  forgatókönyv az üzleti teljesítmény “hasznossági” és “hatékonysági” 
nézőpontjait kínálja. Az üzleti működés és annak üzleti folyamatai vonatkozásában az eredményes 
kockázatkezelésnek biztosítania kell a kockázatvállalási szintek  (melyeket az integrált megfelelési-
irányítási forgatókönyveket támogató irányítási folyamatok képességi szintjeivel mérhetünk) és a kockázati 
toleranciák  (melyeket az integrált megfelelés-irányítási forgatókönyvek által alkalmazott vállalati céloktól 
való eltérés mértékével számszerűsíthetünk) meghatározását és alkalmazását.   
 

Ez a kétféle metrika segít azonosítani a vállalati célok támogatására alkalmazható irányítási 
gyakorlatok jelentőségét és súlyát. Ha egy irányítási gyakorlat hiányát vagy nem kielégítő 
működését az jelzi, hogy a vonatkozó “hasznossági” és “hatékonysági” mutatók nem érik el 
az előírt (kívánatos) szintet, akkor ez az állapot - figyelembe véve a többi megvalósuló 
irányítási gyakorlatot is - nemkívánatos bizonytalanságot jelenthet a vállalati célok 
teljesülése vonatkozásában. Ez esetben ennek a gyakorlatnak az alkalmazása vagy javítása 
tényleges kockázatkezelési (válasz) intézkedést jelent. Ha egy irányítási gyakorlat hiányának 
vagy nem kielégítő működésének - a többi irányítási gyakorlat figyelembe vételével - nincs 
számottevő hatása a vállalati célokra, akkor ezt a gyakorlatot kihagyhatjuk mind a 
megvalósítás, mind pedig az ellenőrzés (bizonyosságadás) hatókörének meghatározásakor. 
A teljesítménymérés szükséges tehát a vezetés azonnali vagy ütemezett intézkedéseit 
kiváltó kockázati kritériumok és toleranciaértékek megállapításához.  

 
Például: a Kockázattudatosság irányítási célkitűzést támogató COSO gyakorlatok végrehajtási hiányossága, 
mint a kontrollok releváns kockázatokhoz való hozzárendelésének nem-megfelelősége, egymást átfedő, 
vagy éppen hiányzó kockázati intézkedések kialakulásához vezethetnek, melyek az üzleti működés 
végrehajtásának kiszámíthatatlanságát eredményezhetik. Ilyen esetekben az alkalmazási gyakorlat 
beazonosított végrehajtási hiányossága jelzi, hogy a vezetésnek kezdeményeznie kell a Kockázattudatosság 
célkitűzést támogató folyamatjavító intézkedések meghozatalát.   
 
Az integrált megfelelés-irányítási forgatókönyvek által alkalmazott “hasznossági” és “hatékonysági” 
mutatókat a vállalati célértékekhez (vagy más megfelelő benchmark adatokhoz) kell viszonyítani. Az előre 
megállapított toleranciaértékektől való eltérés szintén jelzi az érintett alkalmazási gyakorlatok (példánkban a 
kontrollok releváns kockázatokhoz való hozzárendelésének) újraértékelését. Ha a mért eltérés jelentősen 
kihat egy vagy több vállalati cél toleranciaértéken belül tartásának bizonytalanságára, akkor a vezetésnek 
kezdeményeznie kell a szükséges javító intézkedések megtervezését és végrehajtását. Ha a mért eltérésnek 
nincs jelentősége a vállalat stratégiai, működéshatékonysági, megbízhatósági, vagy működés végrehajtási 
céljai vonatkozásában, akkor vagy az intézkedést kiváltó mutatók toleranciahatárait kell újragondolni és 
átállítani, vagy - még valószínűbben - a többi irányítási gyakorlatot is vizsgálni szükséges. Az irányítási 
gyakorlatok jelentőségét és súlyát akként kell vizsgálni, hogy mennyire támogatják a vonatkozó irányítási 
célkitűzéseket (pl. “az integráció a kockázatértékeléssel” irányítási gyakorlatai milyen mértékben járulnak 
hozzá a Kockázattudatosság célkitűzés által - az összes működési és szervezeti szinten - érintett vállalati 
célok teljesüléséhez). 
 

Az irányítási célkitűzésekhez kapcsolódó, ISO/IEC 15504 szabvány előírásainak megfelelő 
folyamatot alkotó irányítási gyakorlatok együttesére – mint ahogy a Felelős Vállalkozások 
Irányítási Modellje által meghatározott irányítási folyamatokra – vállalati szinten 
alkalmazhatóak a magasabb (pl. 2. vagy a fölötti) képességi szintek követelményei is, a 
kockázatviselési szintnek megfelelő kockázati kritérium célként való meghatározására és a 
teljesülés mértékének felmérésére. Mindazonáltal a legtöbb üzleti működési folyamat 
oldaláról nézve az érintett irányítási folyamatok vonatkozásában többnyire elegendő a 
felmérési célszintet a Végrehajtott - 1. szintű - képességnek megfelelően beállítani, ugyanis 
ez az a szint, ahol a megfelelőségi követelmények specifikus folyamateredményként és 
gyakorlatokként vizsgálhatóak.  

 
Az irányítási folyamatokra az Irányított - 2. szintű - vagy akár annál magasabb képességi szint célként való 
meghatározása akkor indokolt, ha a kockázatkezelés irányítása forgatókönyv alkalmazása során (pl. 
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szigorúbb szabályozási követelményeknek való megfelelés miatt) a magasabb képességi szintet előzetesen 
előírjuk. Ugyanez igaz a kockázatkezelés irányítása forgatókönyv  alkalmazását támogató irányítási 
folyamatokra is. A magasabb képességi szintet, mint követelményt a kockázatkezelést felügyelő testületnek 
kell meghatároznia, és azt is, hogy ez az előírás mely üzleti területre, illetve működési egységekre 
vonatkozzon.  
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3.5 Alkalmazási gyakorlatok kockázati kritériumokké nt való kiválasztása  
 
A kockázatkezelés irányítása  forgatókönyv végrehajtását támogató irányítási folyamatok folyamat-
végrehajtás attribútumainak hiánytalan teljesüléséhez az alábbi specifikus eredmények bizonyítékokkal való 
alátámasztása szükséges: 
 

• A Kockázatértékelés irányítási folyamat kapcsán:  

o A vezetés által meghatározásra kerülnek a felelős vállalkozás irányítási céljai (kockázati tolerancia 
és kockázatviselési szint). 

o Az irányítási célok (kockázati tolerancia és kockázatviselési szint) időhorizontját figyelembe vevő 
kockázatfelmérések rendszeresen végrehajtásra kerülnek. 

o A felelős vállalkozás irányítási céljait érintő kockázatok figyelembe vételre kerülnek a szervezet 
belső kontrollrendszerére vonatkozó összes vezetői állítás (jelentés) alapjául szolgáló 
kontrolltevékenységek kialakításakor. 

• a Kontrollhatékonyság irányítási folyamat kapcsán: 

o A vezetés biztosítja a megfelelő szervezeti felépítés és jelentési útvonalak fenntartását.  

o A felügyeleti tevékenységek biztosítják a belső kontrollrendszer eredményességének időszakos 
felülvizsgálatát. 

o A vezetés átvizsgálja a kontrollhiányosságokat és megteszi a szükséges intézkedéseket.  

• a mennyiségi mutatókra épülő teljesítménymérés kapcsán:  

o A vállalati célok teljesülése szempontjából releváns és jelentőséggel bíró folyamatok vagy 
folyamatelemek kerülnek kiválasztásra a teljesítményméréshez; 

o A folyamatok vagy folyamatelemek teljesítményméréséhez mérőszámok és elemzési technikák 
kerülnek kialakításra és karbantartásra; 

o A folyamat-végrehajtási adatok gyűjtése és elemzése olyan statisztikai vagy más kvantitatív 
módszerekkel történik, melyek lehetővé teszik a kiválasztott folyamatok vagy folyamatelemek 
előfordulásaiban bekövetkező eltérések megértését; 

o Az adatelemzési eredmények felhasználásával meghatározásra kerülnek a folyamatvégrehajtás 
eltéréseit kiváltó egyedi okozati tényezők; 

o Javító és megelőző intézkedések kerülnek megvalósításra az eltéréseket kiváltó egyedi vagy más 
okozati tényezők figyelembe vételére; továbbá 

o A kiválasztott folyamatok vagy folyamatelemek végrehajtását figyelemmel kísérik és ellenőrzik a 
stabil, működőképes és kiszámítható folyamatok kialakítása és kontroll határértékeken belül 
tartása érdekében. 

 
Az alkalmazott Felelős Vállalkozások Irányítási Modellje  a fenti eredményeket támogató elismert legjobb 
gyakorlatok széleskörű alkalmazási készletét kínálja. Ugyanakkor nem mindegyik feltétlenül szükséges a 
szervezet sajátos vállalati céljainak elérése vonatkozásában. A vezetésnek csak azon gyakorlatokat kell 
kiválasztania a vezetői állítások bemutatására, melyeknek nyilvánvaló a kapcsolata az adott működési szint 
“hasznossági” és “hatékonysági” céljaihoz. A kockázatkezelés irányítása  kapcsán ezek a célok a 
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következők: a kockázatviselési szintek meghatározása és alkalmazása, valamint az integrált megfelelés-
irányítási forgatókönyvek hatókörében álló működési és szervezeti szinteken betartandó kockázati 
toleranciák. 
 

Az alapos megfontolás érdekében a vezetésnek az alábbi mintatáblázatokhoz hasonlóan 
kell a “hasznossági” és “hatékonysági” mutatókat kialakítania. Ahol az aktuális (mért) értékek 
jelentősen eltérnek a vezetés elvárásaitól (kockázatviselési szintjétől), az érintett gyakorlat 
megvalósítása vagy javítása szükséges. Ahol az aktuális mutatószámok ismertek és 
kielégítőek a kockázatvállalási szint vonatkozásában, akkor az alkalmazási gyakorlat vezetői 
állításként figyelembe vehető. 

 
A következő táblázat mintául szolgál a Kockázattudatosság  irányítási célkitűzést támogató alkalmazási 
gyakorlatok mutatószámainak megállapításához: 
 

A Kockázattudatosság irányítási 
célkit űzés alkalmazási gyakorlatai 

Hasznossághoz 
kapcsolódó 
mutatók 

Hatékonysághoz 
kapcsolódó 
mutatók 

A felel ős vállalkozás irányítási céljainak 
meghatározása.  A vezetés megfelelő 
világossággal és elégséges kritérium 
alkalmazásával határozza meg a felelős 
vállalkozás irányítási céljait ahhoz, hogy lehetővé 
tegye a megbízható üzleti működést és 
beszámolást érintő kockázatok megállapítását.  

Irányítási célkitűzések 
lefedettsége képességi 
profilokkal – 
kockázatviselési 
szintekkel (pl. Hiánytalan 
1. szintű képesség 
előírása mindegyik 
folyamatra)  

Irányítási célkitűzések 
lefedettsége a 
“hasznossági” és 
“hatékonysági” 
mutatószámokkal (pl. a 
vonatkozó irányítási 
folyamatok összes 
eredményére vonatkozó 
metrikák megállapításra 
kerültek) 

IFC.RA.FRO.BP1 A vezet ői állítások 
beazonosítása.  A megbízható üzleti 
működést és beszámolást érintő releváns 
állítások beazonosítására a vezetés a 
vállalatirányítási jelentésekből – ideértve a 
közzétételeket is – kiindulva, a 
lényegességre vonatkozó becslése alapján 
határozza meg a releváns irányítási 
célokat. Ezt követően a vezetés minden 
egyes jelentés és közzététel esetében 
beazonosítja az irányítási célok teljesülését 
alátámasztó releváns állításokat, mögöttes 
ügyleteket és eseményeket, valamint a 
támogató folyamatokat.  

Irányítási célkitűzések 
lefedettsége vezetői 
állítások által (pl. az 
érintett irányítási 
folyamatok összes 
eredményére vonatkozó 
vezetői állítások 
léteznek)  

Vezetői állítások 
lefedettsége a 
“hasznossági” és 
“hatékonysági” 
mutatószámokkal (pl. az 
összes vezetői állításra 
vonatkozó metrikák 
megállapításra kerültek) 

IFC.RA.FRO.BP2 Az üzleti 
tevékenységek áttekintése. A vezetés a 
felügyeleti testület felülvizsgálata mellett 
áttekinti a szervezet tevékenységi skáláját 
annak megállapítására, hogy minden üzleti 
tevékenység megfelelően hivatkozásra 
kerül-e a vállalatirányítási jelentésekben, 
és mérlegeli, hogy a jelentések az olvasók 
számára megfelelően és hasznos 
formában mutatják-e be a gazdasági 

Üzleti folyamatok 
lefedettsége az irányítási 
célkitűzések által (pl. 
csak a fő üzleti 
folyamatok kizárva a 
támogató folyamatokat)  

Üzleti folyamatok 
lefedettsége a 
“hasznossági” és 
“hatékonysági” 
mutatószámokkal (pl. 
csak a fő üzleti 
folyamatokra vonatkozó 
metrikák kerültek 
megállapításra) 
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A Kockázattudatosság irányítási 
célkit űzés alkalmazási gyakorlatai 

Hasznossághoz 
kapcsolódó 
mutatók 

Hatékonysághoz 
kapcsolódó 
mutatók 

valóságot.  

IFC.RA.FRO.BP3 Irányítási politikák 
összehasonlítása.  A vezetés 
összehasonlítja a szervezetben 
alkalmazott irányítási elveket a hasonló 
méretű és hasonló iparágban működő 
szervezeteknél alkalmazottakkal. A 
vezetés továbbá összeveti a szervezet 
vállalatirányítási jelentéseinek tartalmát és 
részletezettségét az említett szervezetek 
jelentéseivel. A jelentős eltéréseket a 
vezetés megvizsgálja és testületi 
felülvizsgálat céljából összefoglalja.  

Irányítási célkitűzések 
összehasonlításokkal 
való lefedettsége (pl. 
csak olyan általánosan 
közzétett alapelvek 
vonatkozásában, mint az 
Elszámoltathatóság és 
Elkötelezettség)  

A “hasznossági” és 
“hatékonysági” 
mutatószámok 
összehasonlításokkal 
való lefedettsége (pl. 
nincs elérhető 
összehasonlítási 
mérőszám)  

Következetes kockázatfelmérés végrehajtása.  A 
szervezet megállapítja és elemzi a felelős 
vállalkozás irányítási céljainak elérését érintő 
kockázatokat és ennek alapján meghatározza a 
kockázatkezelés módját.   

Irányítási célkitűzések 
képességfelmérés általi 
lefedettsége (pl. 
mindegyik integrált 
megfelelés-irányítási 
forgatókönyv szerint, 
negyedévente)  

Irányítási célkitűzések 
lefedettsége a 
“hasznossági” és 
“hatékonysági” 
mutatószámok 
kiértékelése kapcsán 
(pl. az összes integrált 
megfelelés-irányítási 
forgatókönyvre 
vonatkozó metrikák 
kontroll határértékek 
alapján történő 
kiértékelése 
megvalósul) 

IFC.RA.FRR.BP1 Kockázat azonosítási 
folyamat alkalmazása.  A kockázatok 
azonosítását célzó folyamat részeként 
megállapításra kerülnek az alábbiak: 

• A releváns vezetői állítások 
minden egyes jelentős irányítási 
cél esetében. 

• A vállalkozás irányítási céljainak 
teljesülését és a jelentéseket 
alátámasztó üzleti folyamatok és 
üzleti egységek. 

• A vállalkozás irányítási céljai 
szempontjából releváns fő üzleti 
folyamatokat támogató informatikai 
(IT) rendszerek.  

Irányítási folyamatok, 
működési egységek és 
támogató informatikai 
rendszerek lefedettsége 
a hiányosságok 
felmérésével (pl. minden 
feltárt hiányosság 
negyedévenkénti 
kiértékelése irányítási 
folyamatonként, 
működési egységenként 
és IT rendszerenként)  

Irányítási folyamatok, 
működési egységek és 
támogató informatikai 
rendszerek lefedettsége 
a képességi szintek 
eltéréseinek 
összehasonlítása a 
“hasznossági” és 
“hatékonysági” 
mutatószámok 
trendjéhez (pl. az 
összes beazonosított 
képességi szint 
hiányosság 
összehasonlítása a 
vonatkozó metrikák 
trendjéhez)  

IFC.RA.FRR.BP2 A kontrollok 
leképezése.  A vezetés leképezi kontrolljait 
a felelős vállalkozás irányítási elveire, a 
fejlécekben felsorolva a tevékenység 

Vezetői kontrollok 
lefedettsége az irányítási 
célkitűzésekkel (pl. 
minden vezetői kontroll 

Vezetői kontrollok 
lefedettsége a 
“hasznossági” és 
“hatékonysági” 
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kontrollcéljait és kockázatait. Ez (a 
megközelítés) azokat a tevékenységeket 
célozza, amelyek az irányítási céloktól való 
eltérést, vagy hibákat okozhatnak. 

   

lefedettsége biztosított)  mutatószámokkal (pl. 
biztosított az összes 
vezetői kontroll 
metrikákkal való 
lefedettsége)  

IFC.RA.FRR.BP3 Együttm űködés küls ő 
felekkel.  A szervezeti kockázatok 
megállapítása részeként a vezetés 
együttműködik azokkal a külső felekkel, 
akik hatással lehetnek a vállalatirányítási 
jelentések megbízhatóságára, ideértve a 
szállítókat, befektetőket, hitelezőket, 
részvényeseket, alkalmazottakat, 
ügyfeleket, közvetítőket és iparági 
partnercégeket.   

A külső 
együttműködések 
gyakorisága az integrált 
megfelelés-irányítási 
forgatókönyvek alapján 
(pl. ügyfélfelmérések 
száma és gyakorisága) 

A külső 
együttműködések 
lefedettsége a 
“hasznossági” és 
“hatékonysági” 
mutatószámok 
kiértékelése kapcsán 
(pl. ügyfélfelmérések 
eredményei 
összehasonlításra 
kerülnek a 
“hasznossági” és 
“hatékonysági” 
mutatószámok 
trendjéhez)  

IFC.RA.FRR.BP4 A küls ő tényezők 
figyelembe vétele.  A vezetés figyelembe 
veszi azokat a külső tényezőket, amelyek 
hatással vannak a vezetés azon 
képességére, hogy elérje irányítási céljait, 
mint például a gazdasági, 
versenyképességi és iparági feltételeket; a 
jogszabályi és politikai környezetet; 
valamint a technológiában, a beszerzési 
forrásokban, az ügyféligényekben vagy a 
hitelezők által támasztott 
követelményekben bekövetkező 
változásokat. A vezetés figyelembe veszi 
azt is, hogy milyen hatással vannak a belső 
tényezők és az azokban bekövetkező 
változások a szervezet azon képességére, 
hogy elérje a irányítási céljait. Ide tartoznak 
a vállalatirányítási jelentések jellemzői, az 
üzleti folyamatok jellege és a szervezet 
egészére kiható tényezők.   

Irányítási célkitűzések 
lefedettsége a külső 
tényezők figyelembe 
vétele kapcsán (pl. külső 
érdekelt felek igényeinek 
figyelembe vétele a 
képességi szintek 
előírása kapcsán)  

A külső tényezők 
figyelembe vételének 
lefedettsége a 
“hasznossági” és 
“hatékonysági” 
mutatószámok 
kiértékelése kapcsán 
(pl. a “hasznossági” és 
“hatékonysági” 
mutatószámok külső 
érdekelt felek által 
támasztott igényeknek 
való megfelelésének 
aránya)  

IFC.RA.FRR.BP5 A kockázat -értékelések 
aktualizálása.  A vezetés rendszeres 
időközönként (pl. negyedévente) 
aktualizálja a kockázatértékeléseket, 
figyelembe véve: 

• Az újonnan megállapított 
jelentősnek értékelt kockázatokat. 

• A korábban megállapított 

Az irányítási 
folyamatokkal 
kapcsolatos 
kockázatértékelések 
gyakorisága az integrált 
megfelelés-irányítási 
forgatókönyvenként (pl. 
az összes integrált 

A “hasznossági” és 
“hatékonysági” 
mutatószámok 
kiértékelésének 
gyakorisága integrált 
megfelelés-irányítási 
forgatókönyvenként (pl. 
az összes integrált 
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kockázatok magasabb fontossági 
kategóriába történő átsorolását. 

• A jelentős kockázatok 
csökkentését célzó akciótervek 
helyzetét. 

Az ilyen kockázatértékelés a lehetséges 
hatás és a kockázatok valószínűsége alap-
ján értékeli a kockázatot. Az ebből kapott 
értékelést alapvető bemeneti információ-
ként használják a szükséges kontroll 
tevékenységek meghatározása során.  

megfelelés-irányítási 
forgatókönyv értékelése 
negyedévenként) 

megfelelés-irányítási 
forgatókönyvre 
vonatkozó metrikák 
kontroll határértékek 
alapján történő 
kiértékelése 
negyedévente 
megvalósul)  

IFC.RA.FRR.BP6 Találkozó az irányítási 
tevékenységben érintett 
alkalmazottakkal. Az irányítási terület 
kulcsfontosságú tagjai rendszeres 
találkozókon vesznek részt: 

• Az ügyvezetőséggel, a megbízható 
üzleti működést és beszámolást 
érintő kockázatokra kiható új 
kezdeményezések, 
kötelezettségek és tevékenységek 
megállapítása céljából. 

• Az informatikai állománnyal, a 
megbízható üzleti működést és 
beszámolást érintő kockázatokra 
esetlegesen kiható informatikai 
változások figyelemmel kísérése 
céljából. 

• Az emberi erőforrás területtel, 
annak megállapítása és felmérése 
céljából, hogy milyen hatással 
lehetnek az alkalmazotti 
állományban bekövetkező 
változások a felelős vállalkozás 
irányítási rendszerének 
működéséhez szükséges 
kompetenciákra. 

• Jogászokkal, hogy a felsővezetők 
lépést tartsanak a jogi/szabályozói 
változásokkal.   

 
 
 
 
 
 

A képességi szintek 
beállítását támogató 
találkozók gyakorisága 
az integrált megfelelés-
irányítási 
forgatókönyvenként (pl. 
az összes integrált 
megfelelés-irányítási 
forgatókönyv 
negyedévenkénti 
kiértékelése alatt) 

A “hasznossági” és 
“hatékonysági” 
mutatószámok 
megállapítását célzó 
találkozók gyakorisága 
integrált megfelelés-
irányítási 
forgatókönyvenként (pl. 
az összes integrált 
megfelelés-irányítási 
forgatókönyvre 
vonatkozó metrikák 
kontroll határértékeinek 
átvizsgálását és 
karbantartását célzó 
találkozók 
negyedévente 
megtartásra kerülnek)  
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A megbízható üzleti m űködést és beszámolást 
érint ő kockázatokat figyelembe veszik a bels ő 
kontrollrendszer kialakításakor.  Intézkedések 
történnek a felelős vállalkozás irányítási céljainak 
elérését veszélyeztető kockázatok kezelésére.   

Irányítási célkitűzések 
lefedettsége a 
javítási/kockázatkezelési 
ciklusok által integrált 
megfelelés-irányítási 
forgatókönyvenként (pl. 
javító intézkedések 
meghatározása az 
összes integrált 
megfelelés-irányítási 
forgatókönyvre 
negyedévenként)  

A javítási/ 
kockázatkezelési 
intézkedések 
lefedettsége a 
“hasznossági” és 
“hatékonysági” 
mutatószámokra történő 
hivatkozások által (pl. az 
összes integrált 
megfelelés-irányítási 
forgatókönyvek kapcsán 
a mutatószámok mérik a 
javítási/ 
kockázatkezelési 
intézkedések 
eredményességét)  

IFC.CA.IRA.BP1 A szervezet egészét 
átfogó irányítási és kontrollfolyamatok 
figyelembe vétele.  Annak mérlegelésekor, 
hogy a kontrolltevékenységek 
elégségesek-e a megállapított kockázatok 
kezelésére, a vezetés figyelembe veszi a 
szervezet egészét átfogó irányítási és 
kontrollfolyamatokat.   

Irányítási célkitűzések 
lefedettsége a 
javítási/kockázatkezelési 
ciklusok által integrált 
megfelelés-irányítási 
forgatókönyvenként (pl. 
javító intézkedések 
meghatározása az 
összes integrált 
megfelelés-irányítási 
forgatókönyvre 
negyedévenként) 

A javítási/ 
kockázatkezelési 
intézkedések 
lefedettsége irányítási 
célkitűzésenként a 
“hasznossági” és 
“hatékonysági” 
mutatószámokra történő 
hivatkozások által (pl. az 
összes irányítási 
folyamat által 
megvalósításra került 
irányítási gyakorlat 
kapcsán a 
mutatószámok mérik a 
javítási/ 
kockázatkezelési 
intézkedések 
eredményességét)  

IFC.CA.IRA.BP2 A kontrollok 
azonosítása és értékelése 
műhelymunka (workshop) keretében.  A 
vezetés műhelymunka keretében 
határozza meg a megbízható üzleti 
működést és beszámolást érintő 
kockázatok kezelését szolgáló megfelelő 
kontrolltevékenységeket és nyújt képzést 
az alkalmazottak számára a 
kontrolltevékenységek helyes 
bevezetésének témájában.  

A javító/kockázatkezelési 
intézkedések 
eredményességét 
értékelő workshop-ok 
gyakorisága irányítási 
célkitűzésenként (pl. az 
összes irányítási 
célkitűzésekre vonatkozó 
javító intézkedések 
kiértékelése 
negyedévenként)  

A maradványkockázati 
hatások felmérésének 
gyakorisága 
célkitűzésenként a 
“hasznossági” és 
“hatékonysági” 
mutatószámok 
alkalmazásával (pl. az 
összes irányítási 
folyamat által 
megvalósításra került 
irányítási gyakorlat 
kapcsán a 
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mutatószámok mérik a 
javítási/ 
kockázatkezelési 
intézkedések 
eredményességét, mely 
eredmények 
negyedévente 
kiértékelésre kerülnek)  

IFC.CA.IRA.BP3 A kontrollok 
megállapítása és értékelése mátrixok 
alkalmazásával. A vezetés az egyes üzleti 
folyamatokban végrehajtott 
kockázatértékelés és kontrolltervezés 
folyamatában kialakított kockázat/kontroll 
mátrixok alkalmazásával “rés-elemzést” 
végez, annak értékelésére, hogy van-e 
szükség a megbízható üzleti működést és 
beszámolást érintő kockázatok 
csökkentését szolgáló további kontrollokra.   

Az irányítási folyamatok 
és gyakorlatok 
lefedettsége az üzleti 
működéshez való 
illesztés kapcsán (pl. 
teljes lefedettség 
biztosítása a vezetői 
állítások BPM 
rendszerben való 
rögzítése kapcsán)  

Az irányítási folyamatok 
és gyakorlatok 
lefedettsége a 
“hasznossági” és 
“hatékonysági” 
mutatószámokra történő 
hivatkozások által (pl. 
teljes lefedettség 
biztosítása a vezetői 
állításokra vonatkozó 
metrikák BPM 
rendszerben való 
rögzítése kapcsán) 

IFC.CA.IRA.BP4 A kontrollok 
megállapítása és értékelése kontroll-
leltár segítségével.  A vezetés olyan 
nyilvántartást vagy szoftvert alkalmaz, 
amely a megbízható üzleti működést és 
beszámolást érintően megállapított 
kockázatokhoz jellemzően kapcsolódó 
kontrollok leltárját vezeti, rögzíti.   

Az irányítási folyamatok 
és gyakorlatok 
lefedettsége az üzleti 
működés 
bizonyítékainak 
hozzárendelése kapcsán 
(pl. a vezetői állítások 
lefedettsége a lényeges 
üzleti folyamatok work-
flow vagy 
dokumentumkezelő 
rendszerben tárolt 
bizonyítékokkal)  

Az irányítási folyamatok 
és gyakorlatok 
lefedettsége a 
“hasznossági” és 
“hatékonysági” 
mutatószámok gyűjtése 
kapcsán (pl. a vezetői 
állítások lefedettsége a 
lényeges üzleti 
folyamatok work-flow 
vagy 
dokumentumkezelő 
rendszerben tárolt 
metrikákkal)  

IFC.CA.IRA.BP5 A kiszervezett 
(outsourcing) szolgáltatást igénybe 
vevő szervezet tranzakcióinak 
feldolgozása során - az alvállalkozó 
szolgáltató által - alkalmazott bels ő 
kontrollok független értékelése.  Abban 
az esetben, ha a szervezet az üzleti 
működési vagy beszámolási tevékenységet 
egészben vagy részben külső vállalkozóval 
végezteti, a kiszervezett területért felelős 
vezető a jelentős tranzakciótípusok 
kialakítása, rögzítése és feldolgozása 
során a külső szolgáltatónál alkalmazott 

Kiszervezett üzleti 
szolgáltatások 
lefedettsége a releváns 
irányítási célkitűzések 
szerinti rendszeres 
értékelésekkel (pl. az 
felmérési jelentések 
évenkénti kiértékelése 
az Elégedettség, 
Hitelesség és 
Adatvédelem 
célkitűzések kapcsán)  

Kiszervezett üzleti 
szolgáltatások 
lefedettsége a 
“hasznossági” és 
“hatékonysági” 
mutatószámokra történő 
hivatkozások által (pl. 
metrikák szolgáltatási 
szint teljesítési 
mutatókként való 
alkalmazása az 
Elégedettség, 
Hitelesség és 
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kontrollok értékelésére független értékelési 
jelentést szerez be (mint például a SOC 1 
Type II jelentés), vagy gondoskodik az 
ilyen felméréshez szükséges eljárások 
elvégzéséről.   

Adatvédelem 
célkitűzések kapcsán)  

4. sz. táblázat: A Kockázatértékelés alkalmazási gyakorlatai és lehetséges mutatószámai 
 
 
A következő táblázat mintául szolgál a Kontrollhatékonyság  irányítási célkitűzést támogató alkalmazási 
gyakorlatok mutatószámainak megállapításához: 
 

A Kontrollhatékonyság irányítási 
célkit űzés alkalmazási gyakorlatai 

Hasznossághoz 
kapcsolódó 
mutatók 

Hatékonysághoz 
kapcsolódó 
mutatók 

A megfelel ő szervezeti felépítés biztosítása.  A 
szervezeti felépítés támogatja a megbízható üzleti 
működés és beszámolás belső 
kontrollrendszerének eredményes működtetését.  

A működési és 
szervezeti szintek 
lefedettsége az 
irányítási célkitűzések 
által (pl. a vizsgált 
működési egységeket 
és a vállalat felső 
szintjét érintő fő és 
támogató üzleti 
folyamatok teljes 
lefedettsége)  

A működési és 
szervezeti szintek 
lefedettsége a 
“hasznossági” és 
“hatékonysági” 
mutatószámok 
megállapítása és 
alkalmazása kapcsán 
(pl. a vizsgált működési 
egységeket és a vállalat 
felső szintjét érintő fő és 
támogató üzleti 
folyamatok által 
meghatározott és 
alkalmazott metrikái) 

IFC.CE.OS.BP1 Szervezeti ábrák 
létrehozása.  A vezetés olyan szervezeti 
ábrát alakít ki, amely minden dolgozóra 
vonatkozóan bemutatja a szerepköröket és 
a vonatkozó jelentési útvonalakat.  

A szervezeti szintek 
lefedettsége a 
meghatározott 
szerepkörök és jelentési 
útvonalak által (pl. a 
vizsgált működési 
egységeket és a vállalat 
felső szintjét érintő 
lényeges szerepkörök 
és jelentési útvonalak 
teljes lefedettsége 
biztosított) 

A szervezeti szintek 
lefedettsége a 
meghatározott 
szerepkörökre és 
jelentési útvonalakra 
alkalmazható 
“hasznossági” és 
“hatékonysági” 
mutatószámok által (pl. 
a vizsgált működési 
egységeket és a vállalat 
felső szintjét érintő 
lényeges szerepkörök 
és jelentési útvonalak 
metrikák általi teljes 
lefedettsége biztosított) 
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IFC.CE.OS.BP2 A szerepkörök 
összehangolása a folyamatokkal.  A 
szervezet egyes egységei vagy funkcionális 
területei összehangolják a szerepköröket a 
megbízható üzleti működés és beszámolás 
céljait támogató fő folyamatokkal.  

A működési szintek 
lefedettsége a 
meghatározott 
szerepkörök és jelentési 
útvonalak által (pl. a 
vizsgált működési terület 
lényeges 
szerepköreinek és 
jelentési útvonalainak 
teljes lefedettsége 
biztosított)  

A működési szintek 
lefedettsége a 
meghatározott 
szerepkörökre és 
jelentési útvonalakra 
alkalmazható 
“hasznossági” és 
“hatékonysági” 
mutatószámok által (pl. 
a vizsgált működési 
terület lényeges 
szerepköreire és 
jelentési útvonalaira 
alkalmazható metrikák 
általi teljes lefedettség 
biztosított) 

IFC.CE.OS.BP3 Munkaköri leírások 
kialakítása.  A vezetés biztosítja a 
kulcsfontosságú pozíciók munkaköri 
leírásainak meglétét, és azokat a 
feltételeknek és körülményeknek 
megfelelően aktualizálja.  

A működési és 
szervezeti szintek 
lefedettsége a 
munkaköri leírásokkal 
(pl. a vizsgált működési 
egységeket és a vállalat 
felső szintjét érintő 
lényeges munkakörök 
teljes lefedettsége 
biztosított) 

A működési és 
szervezeti szintek 
lefedettsége a 
munkaköri leírásokra 
alkalmazható 
“hasznossági” és 
“hatékonysági” 
mutatószámok által (pl. 
a vizsgált működési 
egységeket és a vállalat 
felső szintjét érintő 
lényeges munkakörök 
metrikák általi teljes 
lefedettsége biztosított) 

IFC.CE.OS.BP4 Szervezeti felépítés 
kialakítása.  A vezetés olyan szervezeti 
felépítést alakít ki, amely biztosítja a 
megfelelő szervezeti szinteket a 
felsővezetők és a folyamatokban 
közvetlenül résztvevő alkalmazottak között. 

A működési és 
szervezeti szintek 
lefedettsége az integrált 
megfelelés-irányítási 
forgatókönyvekkel (pl. 
mind az 5 integrált 
megfelelés-irányítási 
forgatókönyv lefedi a 
kiválasztott működési 
területeket)  

A működési és 
szervezeti szintek 
lefedettsége az integrált 
megfelelés-irányítási 
forgatókönyvekre 
alkalmazható 
“hasznossági” és 
“hatékonysági” 
mutatószámok által (pl. 
mind az 5 integrált 
megfelelés-irányítási 
forgatókönyv által 
alkalmazott metrikák 
lefedik a kiválasztott 
működési területeket) 
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IFC.CE.OS.BP5 A bels ő ellenőrzési 
terület felépítésének kialakítása.  Az üzleti 
működési és beszámolási folyamatoktól 
való függetlenség biztosítása érdekében a 
belső ellenőrzés közvetlenül a 
vezérigazgató vagy ügyvezető (CEO) alá 
tartozik és közvetlen kapcsolatban áll a 
felügyeleti testülettel (pl. audit bizottság). 

A működési és 
szervezeti szintek 
lefedettsége a belső 
ellenőrzés hatókörével 
(pl. a belső ellenőrzés 
fókusza mind az 5 
integrált megfelelés-
irányítási forgatókönyvet 
lefedi a kiválasztott 
működési területek 
vonatkozásában)  

A működési és 
szervezeti szintek 
lefedettsége a 
“hasznossági” és 
“hatékonysági” 
mutatószámok 
figyelembe vételével 
lefolytatott belső 
ellenőrzési vizsgálatok 
által (pl. a belső 
ellenőrzési vizsgálatok  
mind az 5 integrált 
megfelelés-irányítási 
forgatókönyv metrikáit 
figyelembe veszi a 
kiválasztott működési 
területek 
vonatkozásában)  

A bels ő kontrollok felügyelete.  A felügyeleti 
testület (igazgatóság és/vagy felügyelőbizottság) 
ismeri és gyakorolja a megbízható üzleti 
működéssel és beszámolással, továbbá a 
vonatkozó belső kontrollrendszerrel kapcsolatos 
ellenőrzési felelősségeket.   

Irányítási célkitűzések 
lefedettsége a 
felügyeleti testület 
tevékenységei által (pl. 
mindegyik integrált 
megfelelés-irányítási 
forgatókönyv felügyelete 
negyedévenként 
biztosított)  

A “hasznossági” és 
“hatékonysági” 
mutatószámok 
figyelembe vételének 
lefedettsége a 
felügyeleti testület 
tevékenységei által (pl. 
az összes integrált 
megfelelés-irányítási 
forgatókönyvre 
vonatkozó metrikák 
kontroll határértékeinek 
felügyeleti 
tevékenységben való 
használata)  

IFC.CE.OB.BP1 A testületi értekezletek 
tartalmának kialakítása.  A felügyeleti 
testület hivatalos politikát alakít ki azon 
sajátos döntésekre vagy eseményekre 
vonatkozóan, amelyek a testülettel történő 
egyeztetést vagy annak részéről történő 
jóváhagyást igényelnek, továbbá 
meghatározza ezen tárgyalások 
ütemezését.  

Irányítási folyamatok 
lefedettsége a 
felügyeleti testületi 
ülések napirendjével (pl. 
minden, az irányítási 
folyamatokkal, működési 
egységekkel és 
támogató informatikai 
rendszerekkel 
kapcsolatosan 
beazonosított, előírtaktól 
való eltérés 
negyedévente 
megvitatásra kerül)  

Irányítási folyamatok, 
működési egységek és 
támogató informatikai 
rendszerek lefedettsége 
a képességi szintek 
eltéréseinek 
összehasonlítása a 
“hasznossági” és 
“hatékonysági” 
mutatószámok 
trendjéhez (pl. az 
összes beazonosított 
képességi szint 
hiányosság 
összehasonlítása a 
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vonatkozó metrikák 
trendjéhez)  

IFC.CE.OB.BP2 Független testületi tagok 
beazonosítása. Beazonosításra kerülnek a 
felügyeleti testület és/vagy 
felügyelőbizottság független tagjai.   

Az integrált megfelelés-
irányítási 
forgatókönyvekkel 
kapcsolatos felügyeleti 
tevékenységekben részt 
vevő független tagok 
aránya (pl. 1/3 
független) 

Az integrált megfelelés-
irányítási 
forgatókönyvekkel 
kapcsolatos felügyeleti 
tevékenységekben részt 
vevő független tagok 
aránya (pl. 1/3 
független) 

IFC.CE.OB.BP3 A testület szerepének és 
felelősségeinek meghatározása. A 
felügyeleti testület a szervezeti 
szabályzatokban, míg az audit bizottság 
saját alapító okiratában meghatározza 
szerepkörét és felelősségeit.   

Az integrált megfelelés-
irányítási 
forgatókönyvek 
lefedettsége a 
felügyeleti szerep- és 
felelősségi körök által 
(pl. dedikált felelősség a 
kockázatkezelés 
irányítása kapcsán)  

A mennyiségi mutatókra 
épülő teljesítménymérés 
alkalmazásának 
lefedettsége a 
felügyeleti szerep- és 
felelősségi körök által 
(pl. dedikált felelősség a 
mennyiségi mutatókra 
épülő teljesítménymérés 
felügyelete kapcsán)  

IFC.CE.OB.BP4 A bels ő kontrollrendszer 
eredményességének mérlegelése.  A 
felügyeleti testület rendszeresen mérlegeli 
a szervezet belső kontrollrendszerének 
eredményességét, ideértve annak 
kockázatait, jelentős hiányosságait és 
lényeges gyengeségeit (ha ilyenek vannak).  

A 
javító/kockázatkezelési 
intézkedések 
eredményességét 
értékelő találkozók 
gyakorisága irányítási 
célkitűzésenként (pl. az 
összes irányítási 
célkitűzésekre 
vonatkozó jelentős javító 
intézkedések 
kiértékelése 
negyedévenként)  

A “hasznossági” és 
“hatékonysági” 
mutatószámokat 
alkalmazó, 
maradványkockázati 
státusz-értékelések 
gyakorisága (pl. az 
összes, irányítási 
folyamatok által 
megvalósított 
gyakorlatok 
eredményességi 
mutatóiként használt 
metrikák kiértékelése 
negyedévenként)  

IFC.CE.OB.BP5 Találkozás az 
ellenőrökkel. A felügyeleti testület 
rendszeresen találkozik a belső és külső 
ellenőrökkel (auditorokkal), ideértve 
személyes találkozókat is. A testület 
felülvizsgálja a vizsgálatok hatókörét és a 
tervezett teszteket, a rendelkezésre álló 
erőforrásokat és a személyi állományt, 
valamint a jelentős vizsgálati 
megállapításokat.  

Ellenőrökkel való 
találkozók gyakorisága a 
képességi szintek 
beállítására (pl. az 
összes integrált 
megfelelés-irányítási 
forgatókönyv 
negyedévenkénti 
értékelése során)  

Ellenőrökkel való 
találkozók gyakorisága a 
“hasznossági” és 
“hatékonysági” 
mutatószámok 
beállítására integrált 
megfelelés-irányítási 
forgató-könyvenként (pl. 
kontroll határértékek 
találkozókon való 
vizsgálata az összes 
integrált megfelelés-
irányítási forgatókönyvre 
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negyedévenként) 

IFC.CE.OB.BP6 A politikák és eljárások 
felülvizsgálata.  A felügyeleti testület 
felülvizsgálja a vezetés által a jelentős 
üzleti tervek (várakozások, becslések) 
során alkalmazott irányítási politikákat és 
eljárásokat, ideértve az alapvető 
feltételezéseket.  

Kockázatkezelési 
felülvizsgálatok 
gyakorisága (pl. az 
összes integrált 
megfelelés-irányítási 
forgatókönyv 
negyedévenkénti 
értékelése során) 

A “hasznossági” és 
“hatékonysági” 
mutatószámok kockázati 
kritériumokként való 
alkalmazásának 
felülvizsgálati 
gyakorisága (pl. kontroll 
határértékek 
felülvizsgálata az 
összes integrált 
megfelelés-irányítási 
forgatókönyvre 
negyedévenként) 

IFC.CE.OB.BP7 Szakmai szkepticizmus 
használata.  A felügyeleti testület megfelelő 
szintű szakmai szkepticizmussal 
(fenntartással) él a vezetésnek az üzleti 
működésre és beszámolásra vonatkozó 
állításaival és megítéléseivel szemben, 
melynek keretében a vezetésnek ellenőrző 
és számonkérő jellegű kérdéseket tesz fel. 

A vezetői állítások 
vizsgálatának 
gyakorisága integrált 
megfelelés-irányítási 
forgatókönyvenként (pl. 
negyedévente)  

A kontroll határértékek 
vizsgálatának 
gyakorisága integrált 
megfelelés-irányítási 
forgatókönyvenként (pl. 
negyedévente)) 

IFC.CE.OB.BP8 Névtelen bejelentésb ől 
származó információ mérlegelése. A 
felügyeleti testület mérlegeli a névtelen 
bejelentésekből, a szervezet korrupció- 
(csalás) ellenes és hasonló folyamataiból 
nyert információkat a vállalatirányítási 
jelentések téves állításaiból eredő 
kockázatok ellenőrzése céljából, ideértve 
az alkalmazottak szabályellenes 
magatartásának és a kontrollok vezetők 
általi megsértésének kockázatát. A testület 
felülvizsgálja a jelentős ügyeket bemutató 
jelentéseket, mérlegelve azoknak a 
megbízható üzleti működésre és 
beszámolásra gyakorolt potenciális hatásait 
és a korrekciós intézkedések 
szükségességét. 

Névtelen bejelentésből 
származó információk 
vizsgálatának 
gyakorisága (pl. az 
összes integrált 
megfelelés-irányítási 
forgatókönyv 
negyedévenkénti 
értékelése során) 

A “hasznossági” és 
“hatékonysági” 
mutatószámok 
alkalmazását érintő 
névtelen bejelentésből 
származó információk 
vizsgálatának 
gyakorisága (pl. a 
kontroll határértékeket 
érintő hatások az 
összes integrált 
megfelelés-irányítási 
forgatókönyvre 
negyedévenként) 

IFC.CE.OB.BP9 A testületi tagságra 
jelöltek átvilágítása.  A felügyeleti testület 
megvizsgálja a testületi és audit bizottsági 
tagságra jelölt személyeket abból a 
szempontból, hogy azok kellően 
függetlenek-e a szervezettől és a 
vezetéstől, valamint, hogy az illető képes-e 
eredményesen ellátni testületi tagsági 

Irányítási célkitűzések 
lefedettsége a 
vonatkozó 
kompetenciákat igazoló 
képesítések vagy 
nyilatkozatok által (pl. az 
Elszámoltathatóság 
célkitűzéshez 
kapcsolódó 

Irányítási célkitűzések 
lefedettsége a 
mennyiségi mutatókra 
épülő 
teljesítménymérésre 
vonatkozó 
kompetenciákkal (pl. az 
Elszámoltathatósággal 
kapcsolatos 
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feladatát. kompetencia igazolása)  teljesítménymérési 
kompetenciák megléte)  

IFC.CE.OB.BP10 A megfelel őség 
igazolása.  A felügyeleti testület tagjai éves 
rendszerességgel igazolják, hogy 
megfelelnek a szervezet etikai 
iránymutatásainak és a függetlenségre 
vonatkozó szabályoknak. 

Irányítási célkitűzések 
lefedettsége a 
megfelelőségi 
nyilatkozatok által (pl. 
Elkötelezettség 
célkitűzésnek való 
megfelelés igazolása) 

Irányítási célkitűzések 
lefedettsége a 
mennyiségi mutatókra 
épülő 
teljesítménymérésre 
vonatkozó 
kompetenciák igazolása 
által (pl. Elkötelezettség 
célkitűzés 
teljesítménymérésére 
vonatkozó 
kompetenciák 
igazolása) 

IFC.CE.OB.BP11 Megbeszélés a vezetés 
távollétében.  A felügyeleti testület minden 
értekezleten időt különít el arra, hogy a 
vezetés jelenléte nélkül tárgyaljon meg 
témákat, ideértve a külső tanácsadókkal, a 
belső ellenőrökkel, a könyvvizsgálóval és a 
külső jogi tanácsadóval folytatott külön 
megbeszéléseket. 

A vezetés távollétében 
megtartott találkozók 
gyakorisága integrált 
megfelelés-irányítási 
forgatókönyvekként (pl. 
az összes integrált 
megfelelés-irányítási 
forgatókönyv 
negyedévenkénti 
értékelése során) 

A vezetés távollétében 
megtartott a 
“hasznossági” és 
“hatékonysági” 
mutatószámok 
beállítására vonatkozó 
találkozók gyakorisága 
integrált megfelelés-
irányítási 
forgatókönyvekként (pl. 
a kontroll határértékek 
felülvizsgálata az 
összes integrált 
megfelelés-irányítási 
forgatókönyv 
negyedévenkénti 
értékelése során) 
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A bels ő kontrollok hiányosságainak kezelése. A 
belső kontroll hiányosságait időben állapítják meg 
és közlik a javító intézkedésért felelős felekkel, 
valamint szükség szerint a vezetéssel és a 
felügyeleti testülettel.   

Javító/kockázatkezelési 
intézkedések száma és 
gyakorisága az integrált 
megfelelés-irányítási 
forgatókönyvenként (pl. 
kontrolljavító 
intézkedések 
negyedéves 
gyakorisággal való 
meghatározása integrált 
megfelelés-irányítási 
forgatókönyvekként) 

A javító/ 

kockázatkezelési 
intézkedések 
lefedettsége a 
“hasznossági” és 
“hatékonysági” 
mutatószámok kockázati 
kritériumokként való 
alkalmazása során (pl. a 
metrikák kontroll-javító 
intézkedések 
eredményességi és 
hatékonysági 
mutatóiként való 
alkalmazása az összes 
integrált megfelelés-
irányítási forgatókönyv 
kapcsán) 

IFC.MO.RD.BP1 Jelentés az alternatív 
csatornákon kapott információkról. A 
vezetés alternatív csatornát hoz létre az 
érzékeny üzleti működési és beszámolási 
hiányosságok, mint például a jogellenes 
vagy rosszhiszemű cselekmények 
bejelentésére.  

Alternatív csatornákon 
keresztül kapott 
információk 
feldolgozásának 
gyakorisága integrált 
megfelelés-irányítási 
forgatókönyvenként (pl. 
az alternatív 
csatornákon kapott 
információk havi 
felülvizsgálata az 
összes integrált 
megfelelés-irányítási 
forgatókönyv kapcsán)  

A vezetői 
felülvizsgálatok 
lefedettsége a 
“hasznossági” és 
“hatékonysági” 
mutatószámok 
figyelembe vétele által 
(pl. a metrikák 
alkalmazása az 
alternatív csatornákon 
kapott információk 
integrált megfelelés-
irányítási 
forgatókönyvekre való 
hatásainak havi 
felülvizsgálata során)  

IFC.MO.RD.BP2 Hiányosságok jelentése 
a szervezet különböz ő szintjein.  A 
vezetés olyan gyakorlatot alakít ki, melyben 
lényegességtől függetlenül az üzleti 
működés és beszámolás minden 
hiányosságáról jelentést kap a felelős 
vezető, és legalább az egy szinttel feljebb 
lévő vezető, (mindkettőnek olyan 
helyzetben kell lennie, hogy képes legyen 
meghozni a szükséges javító intézkedést).  

A működési és 
szervezeti szintek 
lefedettsége a 
hiányosságokról szóló 
rendszeres jelentések 
által (pl. a hiányosságok 
rendszeres jelentése 
lefedi az összes integrált 
megfelelés-irányítási 
forgatókönyv által 
érintett működési és 
szervezeti szinteket)  

A működési és 
szervezeti szintek 
lefedettsége a 
“hasznossági” és 
“hatékonysági” 
mutatószámok kontroll 
határértékeit alkalmazó 
hiányosságokról szóló 
jelentések által (pl. a 
hiányosságok 
módszeres mérése a 
“hasznossági” és 
“hatékonysági” 
mutatószámok kontroll 
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A Kontrollhatékonyság irányítási 
célkit űzés alkalmazási gyakorlatai 

Hasznossághoz 
kapcsolódó 
mutatók 

Hatékonysághoz 
kapcsolódó 
mutatók 

határértékeinek 
alkalmazásával az 
összes integrált 
megfelelés-irányítási 
forgatókönyv kapcsán) 

IFC.MO.RD.BP3 Hiányosságok 
jelentésére vonatkozó útmutató 
elkészítése. A vezetés listát állít össze 
azon kontroll hiányosságokról, amelyek 
komoly veszélyt jelentenek az üzleti 
működés és beszámolás 
megbízhatóságára, és amelyeket 
felmerülésük esetén a felső vezetés és a 
felügyeleti testület számára jelezni kell.  

A működési és 
szervezeti szintek 
lefedettsége a 
hiányosságok 
jelentésére kidolgozott 
útmutatók által (pl. a 
hiányosságok 
jelentésére kidolgozott 
útmutatók lefedik az 
összes integrált 
megfelelés-irányítási 
forgatókönyv által 
érintett működési és 
szervezeti szinteket)  

A működési és 
szervezeti szintek 
lefedettsége a 
hiányosságok 
jelentésére kidolgozott, 
a “hasznossági” és 
“hatékonysági” 
mutatószámok kontroll 
határértékeit 
meghivatkozó útmutatók 
által (pl. a metrikákat 
meghivatkozó, a 
hiányosságok 
jelentésére vonatkozó 
útmutatók karbantartása 
az összes integrált 
megfelelés-irányítási 
forgatókönyvre 
vonatkozóan) 

5. sz. táblázat: A Kontrolhatékonyság alkalmazási gyakorlatai és lehetséges mutatószámai 
 
 
A Kockázatértékelés és Kontrollhatékonyság irányítási folyamatok kialakított “hasznossági” és 
“hatékonysági” mutatói segítséget nyújtanak a vezetői állítások kidolgozásában azáltal, hogy lehetővé teszik 
az eredményes kockázatkezelés kockázati kritériumait jelentő irányítási gyakorlatok kiválasztását és 
megfelelőségük bemutatását.  
 
A mennyiségi mutatókra épül ő teljesítménymérés eszközt nyújt a vezetés számára az integrált 
megfelelés-irányítási forgatókönyvek által meghatározott “hasznossági” és “hatékonysági” mutatók 
alkalmazásához. Az előírt kontroll határértéket meghaladó mérőszámok jelzik a vállalati célok jobb (nagyobb 
biztonsággal való) elérését támogató korrekciós és/vagy javító intézkedések szükségességét. Mivel 
valamennyi kontroll- és egyéb kockázatkezelési intézkedéseket a vállalati célokkal összefüggésben kell 
figyelembe venni, az irányítási gyakorlatokra vonatkozó “hasznossági” és “hatékonysági” mutatóknak több 
funkciója is van. Egyrészt mutatják a maradványkockázat kockázatvállalási szinthez viszonyított állapotát, 
másrészt a kontroll határértékek kockázati toleranciaként való alkalmazásával kapcsolatot biztosítanak az 
irányítási célkitűzések és a vállalati célok között. A kockázatkezelés irányítása  forgatókönyv 
alkalmazásával az irányítási célkitűzésekhez kapcsolódó folyamatok képességi-szint attribútumainak 
besorolása mutatóul szolgál az üzleti működés és szervezet irányítási szintjei vonatkozásában előírt 
kockázati toleranciák méréséhez.   
 
Ez a megállapítás érvényes a Kockázattudatosság  és Kontrollhatékonyság  célkitűzésekre is. Mivel a 
vezetői állítások által meghatározott kockázatkezelési gyakorlatok a működési és irányítási kockázatok 
vonatkozásában “fordított” kockázatviselési szintet jelentenek, ezért a képességi attribútumok besorolásai 
mérőszámul szolgálhatnak a vezetés kockázatkezeléssel kapcsolatos kockázatvállalási hajlandóságának (ld. 
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kockázati politikájának) megállapításához. Ugyanakkor a kockázatkezelés irányítása  annyiban különbözik 
a többi 4 integrált megfelelés-irányítási forgatókönyvtől, hogy az összes (vagyis nem csak a 
kockázatkezelést közvetlenül támogató) irányítási célkitűzésre vonatkozó képességi cél profilokat 
alkalmazza a kockázatkezelésre megállapított vállalati célok tolerancia-szintjeinek kialakításához.  
 

Csak azokat az irányítási gyakorlatokat szükséges a specifikus irányítási eredmények (illetve 
a folyamat-végrehajtási attribútum) teljesülésének igazolásához figyelembe venni, melyeket 
a vezetés a saját kockázatvállalási hajlandósága (vagyis a meghatározott kockázatviselési 
szintek) alapján jelentősnek ítél. A kockázatkezelés irányítása forgatókönyv követése során 
ez a vezetői megfontolás, illetve mérlegelés lehet akár “ösztönös” is, de a “tudatos” 
megközelítés nyilván előnyösebb.  

 
Az Irányított - 2. szintű - képesség előírása a különböző integrált megfelelés-irányítási forgatókönyvek eltérő 
időhorizontjaira vonatkozó mérőszámait a kockázatkezelés tervezésének eszköztárába vonja. A kockázat 
kiértékelési és kezelési ciklusoknak követnie kell a lefedett integrált megfelelés-irányítási forgatókönyvek 
egyedi jellemzőit (különbözőségeit), hiszen az alkalmazandó kockázati kritériumok (amelyekkel szemben a 
kockázatkezelési ciklusok az eredményességüket mérik) a különböző időhorizontú kockázatviselési szintek 
(irányítási képességprofilok) és kockázati toleranciák (vállalati célok kontroll határértékei) egyedi 
mutatószámaiból származnak.  
 
Jelentős vagy súlyos képességi hiányosságnak, illetve kontroll határértéktől való eltérésnek ki kell váltania a 
belső vagy külső kockázati tényezők újraértékelését, továbbá azokat a szükséges intézkedéseket, 
amelyekkel biztosítható a vállalatirányítási keretrendszer eredményességének fenntartása. Ez indokolhatja 
az Irányított - 2. szintű - képesség célként való előírását (a kockázatkezelést támogató irányítási 
folyamatokra vonatkozóan), hiszen a tágabb, vagy kiterjesztett időhorizontok és célkitűzések a vezetést arra 
késztetik, hogy a kockázatkezelés irányítása forgatókönyv által alkalmazott eredménymutatókat az integrált 
megfelelés-irányítási forgatókönyvek által hivatkozott vállalati célok teljesülési kiszámíthatóságának 
mérésére használja fel. Ld. irányítási folyamat eredménymutatóinak alkalmazása a támogatott üzleti cél 
teljesítmény(hajtóerő) mérőszámaiként. 
 
Például a fontos vállalati célok kontroll határértékeinek sorozatos (trendszerű) be nem tartása jelentheti azt, 
hogy ezek a célok nem reálisan lettek kitűzve, de akár azt is, hogy a (külső vagy belső bizonytalanság 
célokra vonatkozó hatásainak kezelésére alkalmazott) irányítási folyamatok nem megfelelően kerültek 
megvalósításra vagy fenntartásra. A kockázatkezelés irányítása  forgatókönyv, lefedve mind a 11 irányítási 
célkitűzést, a fő üzleti működési folyamatokat a Kiszámítható - 4. szintű - képesség szervezeti 
összefüggéseibe helyezi (feltéve, hogy a Kialakított - 3. szintű – képesség attribútumai “Hiánytalanul” 
teljesülnek, melyet a többi integrált megfelelés-irányítási forgatókönyv által alkalmazott irányítási 
célkitűzéseket támogató folyamatok és gyakorlatok megvalósulása támaszthat alá). 
 
Jellemzően egy - a Felelős Vállalkozások Irányítási Modellje  által leírt - irányítási folyamat nem önállóan 
vagy önálló projektként valósul meg.  Például a Kockázatértékelés irányítási folyamat alá tartozó gyakorlatok 
a vállalat kockázatkezelési vagy megfelelési funkciójába épül be, és a Kontrollhatékonyság irányítási 
folyamat gyakorlatai a felügyeleti testület (vagy annak bizottsága) irányításával valósulnak meg. Emiatt ezen 
irányítási folyamatok Irányított - 2. szintű - képességi követelményeinek teljesülését általában a közvetlen 
felső vezetői vagy bizottsági szintű felügyelet, és az azokat támogató (megfelelőségi, kockázatkezelési, 
belső ellenőrzési, stb.) tevékenységek igazolják.  
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3.6 Integrált megfelelés-irányítási forgatókönyvek alkalmazása az ISO 31000 Risk 
Management szabvány vonatkozásában 

 
A hagyományos megfelelési logikára épülő, illetve kontroll-centrikus kockázatkezelési megközelítés, 
melynek eredményessége a globális pénzügyi-gazdasági válság kialakulása kapcsán joggal 
megkérdőjelezhető, megnehezíti a - korábbiakban tapasztaltakhoz képest lényegesen nagyobb mértékű - 
külső és belső bizonytalansághoz jobban alkalmazkodó vállalatirányítási gyakorlatok kialakítását is. 
 
A széles körben ismert és alkalmazott kontroll keretrendszerek, társaságirányítási ajánlások külső és belső 
ellenőrzési illetve tájékoztatási célokra való - a nemzetközi szakmai szervezetek és a mögöttük álló nagy 
könyvvizsgáló és tanácsadó cégek általi - meghivatkozása sajnálatos módon elterelte a felsővezetők és az 
irányító testületek tagjai figyelmét arról, hogy ezeket az ajánlásokat elsősorban a sajátos üzleti eredmények 
elérését célzó vállalati folyamatok képességeinek előírásához és javításához - mint kockázatkezelési 
kritériumokat - kell figyelembe venni. Amennyiben az üzleti környezet, illetve a piaci szereplők elvárásai 
szigorú külső követelményeket támasztanak, akkor azokat az üzleti működés folyamatainak elérni kívánt 
eredményei között kell meghatározni. Ebben segíthetnek a vonatkozó iparági folyamatleírások vagy 
szabványok, melyeknek való megfelelést biztosítani és ellenőrizni kell. 
 
Ugyanakkor ezek a megfelelési, szabályszerűségi követelmények elsősorban a folyamat-végrehajtás egyes 
eredményeit határozzák meg, amelyek nem feltétlenül kapcsolódnak a folyamatot végrehajtó szervezet, 
illetve szervezeti egység üzleti, működési és megbízhatósági céljaihoz. A magasabb szintű vállalati célokhoz 
való kapcsolódás hiánya miatt a szabályszerűségi követelményeknek való megfelelés nem jelent 
önmagában garanciát arra, hogy a vállalkozás sikeresen teljesíti a tulajdonosok, illetve egyéb érdekeltek 
üzleti elvárásait. 
 
A vállalatirányítás eredményességére, vagyis az érdekelt felek és az üzleti környezet elvárásainak 
teljesítésére vonatkozó irányítási képesség túlmutat a keretrendszereknek és ajánlásoknak való 
megfelelésen, illetve a működési folyamatok szabályszerűségén, hiszen azt jelzi, hogy az üzleti folyamatok 
előírt módon történő végrehajtása milyen megbízhatósági, működési és üzleti célok mentén valósul meg. Az 
irányítási képesség szükséges mértékének vezető testületek általi előírása a vállalkozás céljait érintő 
kockázatokra adott válaszként értelmezhető, amely nagymértékben függ a szervezet kockázatvállalási 
kultúrájától és kockázatkezelési elveitől, illetve gyakorlatától. 
 
A széles körben elterjedt kontroll keretrendszerek és társaságirányítási ajánlások egyes elemei - mint az 
üzleti környezet által ismert legjobb gyakorlatok - alkalmazhatóak a különböző szervezeti, illetve működési 
szinteken megvalósuló irányítási tevékenységek kialakítására. A sikeres alkalmazáshoz, illetve adaptációhoz 
viszont hozzá tartozik az irányítási gyakorlatok vállalati célokhoz való rendelése. Az üzleti folyamatok 
megfelelési, illetve szabályszerűségi követelményeitől eltérően a megbízhatósági, működési és üzleti 
célokhoz - a kockázatok egyedi mérlegelésével - rendelt irányítási gyakorlatok kiválasztása és a 
megvalósítás körülményeinek meghatározása már elsősorban a vállalkozás vezetésének döntésein és az 
irányító testületek jóváhagyásán múlik, vagyis a vállalatirányítás kerete a külső és belső kockázatok 
figyelembe vételével, a szervezet sajátos kockázatkezelési elveinek és gyakorlatának megfelelően alakítható 
ki. 
 
Az a felismerés, hogy a vállalatirányítás kereteinek kialakítása komoly kockázatkezelési gyakorlatot 
feltételez, a hagyományos kockázatkezelés felelős vállalatirányításban betöltött szerepének 
felértékelődéséhez vezet. A vállalatirányítás kereteinek kialakításában és felügyeletében kiemelt 
felelősséggel bíró vezető testületek tagjainak képeseknek kell lenniük a vállalati célok vonatkozásban 
beazonosítható kockázatok jelentőségének felismerésére, továbbá a jelentős üzleti kockázatok megfelelő 
kezelését biztosító vállalatirányítás kereteinek kijelölésére, illetve jóváhagyására. A rendkívül tömör - 
mindössze 26 oldal terjedelmű - ISO 31000:2009 Risk Management szabvány által leírt kockázatkezelési 
alapelvek elsajátítása, a vállalati kockázatkezelés kereteinek ezen alapelvek szerinti kialakítása, valamint a 
szabvány alapján kialakított kockázatkezelési folyamatok vállalati működésbe való integrálása 
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nagymértékben hozzájárulhat a szükséges kockázatkezelési tevékenységek vezető testületek szintjére 
történő emeléséhez, és ez által az eredményes és hatékony vállalatirányítás megvalósításához. 
 

 
7. sz. ábra: ISO 31000:2009 Risk Management szabvány alkotóelemei 
 
Az ISO 31000:2009 Risk Management szabvány nem alkalmazható tanúsításra, ugyanakkor megfelelő 
keretet nyújt az adott vállalkozás által alkalmazott és/vagy fejlesztendő kockázatkezelési gyakorlatok 
áttekintésére. A szabvány által ajánlott alábbi alapelvek segítenek a kockázatkezelés vállalatirányítási 
keretekbe történő illesztésének megvalósításában: 
 
A kockázatkezelés 
 

• értéket teremt és értéket őriz 
• az összes szervezeti folyamat integrált alkotórésze 
• a döntéshozatal része 
• kifejezetten a bizonytalanságot kezeli 
• módszeres, strukturált és időszerű 
• a rendelkezésre álló legjobb információkon alapszik 
• testreszabott 
• figyelembe veszi a kulturális és emberi tényezőket 
• átlátható és bevonja az érdekelt feleket 
• dinamikus, iteratív és a változásokra gyorsan reagáló 
• elősegíti a szervezet fejlődését, működésének folyamatos javítását 
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A fenti alapelvek megvalósításához a szabvány a kockázatkezelési keretrendszer kialakításához és 
fenntartásához a megfelelő felhatalmazás és elkötelezettség szervezeti kereteinek biztosítása mellett a 
folyamatjavításban és minőségirányításban széleskörűen alkalmazott PDCA (plan-do-check-act) 
megközelítést ajánlja. A vállalatirányítási rendszer vonatkozásában a kockázatkezelés irányítása  integrált 
megfelelés-irányítási forgatókönyvet megvalósító vezetői és felügyeleti tevékenységek érdekelt felek 
igényeinek és az üzleti környezet elvárásainak megfelelő képességi szinteken történő ellátása támogatja az 
üzleti célokat befolyásoló bizonytalanság hatásainak optimális keretek között tartását (ld. 5. sz. ábra: A 
kockázatkezelés irányításának összefüggései). 
 
A kockázatkezelés - szabvány által leírt - folyamatai lényegében a működési és szervezeti szintek irányítási 
feladatainak, vagyis az üzleti működési és szervezetirányítási folyamatoknak vezetői kontroll alatt tartását 
valósítják meg. A kockázatkezelési folyamat csak az érintett működési terület külső és belső 
összefüggéseinek vonatkozásában értelmezhető.   A Felelős Vállalkozások Irányítási Modellje  a 
kockázatkezelés belső szervezeti és működési összefüggéseinek megismerésében és alakításában 
szerepet játszó irányítási célkitűzések és az azok elérését támogató, a vállalati célok szem előtt tartásával 
kiválasztható és testre szabható irányítási gyakorlatok készletét nyújtja. A kockázatkezelési folyamat 
alkotóelemei az érintett - meghatározott üzleti folyamatokkal és szervezeti felépítéssel körülírható - működési 
terület egyes működési és szervezeti szintjeire megállapítható vállalati célok által vezérelt kockázatkezelési 
ciklusok lépéseit határozzák meg. A kockázatfelmérés alapján megvalósított kockázatkezelési intézkedések 
felmért maradványkockázati státusza a következő kockázatkezelési ciklus tervezésének kiindulópontját 
képezi. A vállalati célokra alkalmazott kontroll határértékek (kockázati toleranciák), valamint az adott szintű 
vállalati célok elérését támogató üzleti és irányítási folyamatok előírt képességi szintjei és attribútumai 
(kockázatviselési szintek), továbbá e folyamatokat megvalósító üzleti tevékenységek és irányítási 
gyakorlatok “hasznossági” és “hatékonysági” mutatószámai biztosítják azokat a metrikákat, melyek kockázati 
kritériumokként vezérlik a kockázatkezelési folyamatok ismétlődő végrehajtását. Mivel ezek a kockázati 
kritériumok jellemzően az adott működési vagy szervezeti szint vállalati céljainak (ld. 4. sz. ábra: Irányítási 
célkitűzések kapcsolata a vállalati célokkal és mértékekkel) specifikus összefüggései és időhorizontjai 
figyelembe vételével alakíthatóak ki, az egyes szinteket támogató integrált megfelelés-irányítási 
forgatókönyveket - a szabványnak megfelelő - kockázatkezelési folyamatként is értelmezhetjük.  
 
A kockázatkezelés irányítása  forgatókönyv egyrészről felfogható, mint a kockázatkezelés vállalati 
keretrendszerét működtető - kiemelt jelentőséggel bíró - megvalósítási útmutatója. Másrészről ez a 
forgatókönyv jelenti a végrehajtás irányítása, a megfelel őség irányítása, az eredményes m űködés 
irányítása, valamint a stratégiai üzletvitel irányí tása forgatókönyvek által megvalósított kockázatkezelési 
folyamatok vállalati kockázatkezelés keretrendszerében való pozícionálását.  
 
A vállalati kockázatkezelés rendszerének és folyamatainak ISO 31000:2009 Risk Management szabvány 
szerinti tanúsítása nem lehetséges (hiszen ez a szabvány nem tanúsítási célból készült). Ugyanakkor a 
kockázatkezelésben kiemelt szerepet játszó, a kockázatkezelés irányítása  integrált megfelelési 
forgatókönyv által alkalmazott - Kockázatértékelés és Kontrollhatékonyság - irányítási folyamatok előírt 
képességi szinteknek való megfelelése az ISO/IEC 15504 szabvány alkalmazásával vizsgálható. 
Amennyiben a Felelős Vállalkozások Irányítási Modellje  által leírt többi irányítási folyamat előírt képességi 
szintjei (és folyamat-attribútumai) mérhető kockázati kritériumokként (kockázatviselési szintekként) 
meghivatkozásra kerülnek, akkor az Irányítási Modell összes folyamatának felmérése hozzájárul a vállalat 
kockázatkezelési rendszerének bemutatásához és a továbbfejlesztési lehetőségek meghatározásához. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 


