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Az integrált kockázatkezelési 
rendszer olyan folyamatalapú 
kockázatkezelési rendszer, amely a 
közfeladatot ellátó szervezet 
minden tevékenységére kiterjed, 
egységes módszertan és eljárások 
alkalmazásával, a szervezet 
célkitűzéseinek és értékeinek 
figyelembevételével biztosítja a 
szervezet kockázatainak teljes körű 
azonosítását, azok meghatározott 
kritériumok szerinti értékelését, 
valamint a kockázatok kezelésére 
vonatkozó intézkedési terv 
elkészítését és az abban foglaltak 
nyomon követését. 

Adatkezelés: a személyes adatokon 
vagy adatállományokon 
automatizált vagy nem 
automatizált módon végzett 
bármely művelet vagy műveletek 
összessége, így a gyűjtés, rögzítés, 
rendszerezés, tagolás, tárolás, 
átalakítás vagy megváltoztatás, 
lekérdezés, betekintés, 
felhasználás, közlés továbbítás, 
terjesztés vagy egyéb módon 
történő hozzáférhetővé tétel útján, 
összehangolás vagy 
összekapcsolás, korlátozás, törlés, 
illetve megsemmisítés. (GDPR 4. 
cikk 2. pont, 32. cikk) 

Különösen a panaszokról és a 
közérdekű bejelentésekről szóló 
2013. évi CLXV. törvény, valamint 
az integritást sértő események 
kezelésének eljárásrendjéről szóló 
szabályzat alapján a közfeladatot 
ellátó szervezetek részéről 
kialakított és működtetett 
rendszer. 

A közterület-felügyeletről szóló 
1999. évi LXIII. törvény  
rendelkezései a közterület-
felügyeletet feljogosítják arra, hogy 
közterületen, közbiztonsági, illetve 
bűnmegelőzési célból, bárki 
számára nyilvánvalóan észlelhető 
módon képfelvevőt helyezzen el, és 
felvételt készíthessen. (Ktftv. 7. § 
(3) bekezdés.) 

 

Miért kell ezzel foglalkozni? 
Miért van erre szüksége a 

közfeladatot ellátó 
szervezetnek? 

Az integrált kockázatkezelési 
rendszer kialakítását és 
működtetését az államháztartási 
jogszabályok, különösen a Bkr. 3.§ 
b) pontja írja elő. 

Különösen a közhatalmi szerveknek 
vagy egyéb, közfeladatot ellátó 
szervezetnek az új általános 
adatvédelmi rendelet (GDPR), az 
Infotv., valamint az ágazati 
jogszabályok alapján eleget kell 
tennie a vonatkozó 
kötelezettségeinek, továbbá 

A közfeladatot ellátó szervezetnek 
a Bkr. rendelkezései alapján 
szabályoznia kell a visszaélés-
bejelentési rendszer kialakítását és 
működtetését. 

Közbiztonsági, illetve 
bűnmegelőzési célból. 
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képesnek kell lennie e megfelelés 
igazolására („elszámoltathatóság 
elve” GDPR 5. cikk (2) bekezdés.) 

 

Ki az, aki ellenőrzi és 
számonkéri? 

- Állami Számvevőszék 
- Magyar Államkincstár 
- Kormányhivatal  
- Belső ellenőrzés 

- Adatvédelmi Hatóság (NAIH) 
- Állami Számvevőszék   
- Magyar Államkincstár  
- Belső ellenőrzés 
 
(Megjegyzés: Az adatkezelés része 
a belső kontrollrendszer 
információs és kommunikációs 
alrendszerének (Bkr. 3.§ d./ pont), 
ezért az előbbiek kapcsán az 
adatkezelést, valamint a közérdekű 
adatok közzétételét és a közérdekű 
adatokra irányuló megkeresések 
eljárásrendjét az Állami 
Számvevőszék, a Magyar 
Államkincstár, valamint a belső 
ellenőrzés is vizsgálhatja.) 

- Állami Számvevőszék 
- Magyar Államkincstár 
- Belső ellenőrzés 

- Adatvédelmi Hatóság 

 

Érintettek (közfeladat 
ellátására kötelezett 

szervezetek) 
 

Különösen önkormányzatok, 
költségvetési szervek, 
köztulajdonban lévő gazdasági 
társaságok. 

Különösen önkormányzatok, 
költségvetési szervek, 
köztulajdonban lévő gazdasági 
társaságok. 

Különösen önkormányzatok, 
költségvetési szervek, 
köztulajdonban lévő gazdasági 
társaságok. 

Közterület-felügyelet 

 

 
Miben tudunk segíteni? 

 

Éves feladatterv alapján vállaljuk az 
integrált kockázatkezelés 
rendszerének kialakításában és 
működtetésében történő 
közreműködést (belső kontroll 
koordinátori feladatok ellátása. 
(Bkr. 7.§ (4) bekezdés). 

Éves feladatterv alapján vállaljuk az 
adatvédelmi tisztviselői feladatok 
ellátását. (GDPR 37. cikk (1) 
bekezdés a./ pont.) 

Éves feladatterv alapján vállaljuk a 
visszaélés-bejelentési rendszer 
eljárásrendjének és iratmintáinak 
kidolgozását. (Panasztv. 16.§ (1a) 
bekezdés.) 

Éves feladatterv alapján vállaljuk az 
adatvédelmi tisztviselői feladatok 
ellátását. (GDPR 37. cikk (1) 
bekezdés a./ pont.) 

Meg kívánjuk jegyezni, hogy a Bkr. 11.§ (4) bekezdésében foglaltakra, valamint a polgármester személyében bekövetkező esetleges változásra tekintettel indokolt a vezetői nyilatkozat – adott 
időszakra történő, időarányos – kiállítása. A vezetői nyilatkozat tartalma a fenti feladatok többségét is érinti. 


