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Társaságuk jegyzett tőkéjében mekkora
 a köztulajdonban lévő részesedés?

A köztulajdonos bocsátott-e a 
Társaság rendelkezésére 
vagyoni és/vagy nem vagyoni 
hozzájárulást? (több válasz is megjelölhető)

1.

2.

4.

a) 50% alatt vagy 50%-os

b) többségi (50% felett)

c) 100%-os köztulajdon egy tulajdonosi joggyakorlóval

d) több köztulajdonosi joggyakorló
 együttesen 100%-os tulajdoni részesedéssel

a) igen, apportálta

b) igen, vagyonkezelésbe adta

c) igen, üzemeltetésbe adta

d) igen, a jegyzett tőkét részben vagy egészben
pénzbeli hozzájárulásként kapta
e)  a köztulajdonos nem bocsátott vagyoni és nem vagyoni
hozzájárulást a társaság rendelkezésére

3. Nem köztulajdonos jogi személy
vagy magánszemély tulajdonos esetén
külön megállapodásban /szerződésben
rögzítettek-e a tulajdonosokat érintő
jogokat és kötelezettségeket? 

a) egyéb jogi személy nem tulajdonos a társaságban

b) igen

c) nem

Előfordult-e az elmúlt 3 évben
a Társaságuknál tőkevesztés esetén
tulajdonosi pótbefizetés teljesítése
vagy jegyzett tőke leszállítása?
(több válasz is megjelölhető)

a) nem volt tőkevesztés az elmúlt 3 évben

b) igen, tulajdonosi pótbefizetés teljesítése

c) igen, jegyzett tőke leszállítása 

d) tőkevesztés volt, de nem volt szükség a felsorolt eljárásokra

1. Felelős irányítás
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1. Felelős irányítás

6. Társaságuk belső szabályzatban egyértelműen
rögzítette-e a tulajdonosok részére
történő beszámolással kapcsolatos
kötelezettségekre vonatkozó főbb előírásokat?
(több válasz is megjelölhető)

7. a) igen, éven belül rendszeresen

b) igen, évente

d) nem

8. A felügyelőbizottság (FB)
ügyrendje tartalmazza-e az FB
működésére vonatkozó főbb
szabályokat?
(több válasz is megjelölhető)

a) az FB-nek nincs ügyrendje

b) igen, az FB és a belső ellenőrzés viszonyát

c) igen, a tagok feladat-, felelősségi-, hatáskörét

Társaságuk az elmúlt 3 évben
részesült-e tulajdonosi/
állami/önkormányzati
hozzájárulásban, támogatásban?
(több válasz is megjelölhető)

5. a) nem részesült tulajdonosi/állami/önkormányzati
hozzájárulásban, támogatásban

b) igen, normatív támogatásban

c) igen, fejlesztési cél végrehajtásához
(pénzbeli támogatás, önerő biztosítása)

d) igen, tőkeemelés útján
(ide tartozik a tulajdonosi pótbefizetés is)

f) igen, egyéb módon (például: működés pénzbeli
támogatása, díjkompenzáció biztosítása, bérleti díj
vagy követelés elengedése,térítés nélküli eszközátadás,
garanciavállalás, kezességvállalás)

a) nem

b) igen, a tulajdonos részére történő beszámolás eseteit

c) igen, a beszámolás időpontját, határidejét

d) igen, a beszámolásért felelős személyt

Társaságuk tájékoztatja-e a tulajdonosokat
az alapítói/ közgyűlési/ taggyűlési
határozatok végrehajtásáról? 

d) igen, az FB működése rendjét

e) igen, tagi kölcsönként

c) igen, alkalmoszerűen

Kitöltő verzió:2.77.0 Nyomtatvány verzió:9.0 Nyomtatva: 2017.11.17 13.51.52



Felelős irányítás1.

10. A felügyelőbizottság az igazgatóság/
vezérigazgató/ ügyvezető
által hozott határozatokról,
azok teljesüléséről tájékoztatást
kapott-e az elmúlt 3 évben?

11.

12. Az alapító okirat / társasági szerződés tartalmazza-e az alapító / közgyűlés / taggyűlés / tulajdonosi jogok
gyakorlója hatásköreit kiemelt ügyletek tekintetében? 

b) az a) válasznál felsorolt ügylettípusok közül nem mindegyik tekintetében

a) igen, a Társaság tulajdonát képező eszközök értékesítése, a beruházások, továbbá a hitel-,
kölcsönügyletek és egyéb adósságot keletkeztető ügyletek tekintetében 

c) az a) válasznál felsorolt ügylettípusok közül egyik tekintetében sem

A felügyelőbizottság legalább évente értékelte-e a munkáját?9.

a) igen, rendszeresen

b) nem rendszeresen

c) nem

A Társaság vagyonkezelésében
lévő vagyon tekintetében a Társaság
rendelkezik-e hatályos
 vagyonkezelési szerződéssel?

13. Társaságuk átalakulással érintett volt-e az elmúlt 3 évben?

a) nem, nincs a Társaságnak kezelt vagyona

b) a Társaságnak van kezelt vagyona,
de nem rendelkezik hatályos
vagyonkezelési szerződéssel

c) igen

I

N
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Felelős irányítás1.

A Társaság tevékenységére vonatkozó
jogi szabályozás rendszere bonyolult-e?

15.

16.

14. a) igen

b) átlagos

c) nem bonyolult

Hányszor változott meg a szervezeti struktúra
az elmúlt 3 év folyamán?

17. Az SZMSZ tartalmazza-e
a feladatok és a döntések
delegálásának rendjét? 

a) egyszer sem

b) egy alkalommal

c) két alkalommal

d) több, mint két alkalommal

Hány vezetői szint van az Önök Társaságában? a) egy

b) kettő

c) három

d) több, mint három

a) a Társaság SZMSZ-szel nem rendelkezik

b) igen

c) nem

Az igazgatóság, illetve az ügyvezetés
üléseiről/értekezleteiről készül-e
jegyzőkönyv, amely tartalmazza
a hozzászólások lényegét?

18. a) igen

b) készül jegyzőkönyv,de az nem tartalmazza
minden esetben a hozzászólások lényegét 

c) nem készül jegyzőkönyv
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Felelős irányítás1.

Az ügyvezetés intézkedett-e annak érdekében, hogy a Társaság működése szempontjából
jelentőséggel bíró jogszabályokat a honlapon közzétegyék?

20.

19.

Társaságuk működtet-e vezetői információs
rendszert vagy kontrolling rendszert?
 (több válasz is megjelölhető)

a) igen, vezetői információs rendszer működik

b) igen, kontrolling rendszer működik 

c) sem vezetői információs rendszer,
sem kontrolling rendszer
nem működik a Társaságnál

I
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2. Közfeladat ellátás, külső kapcsolatok

21. Társaságuk ellát-e közfeladatot, nyújt-e közszolgáltatást?

22. Amennyiben a 21. kérdésnél a) választ adott, ezt a kérdést ne válaszolja meg.
Társaságuk közfeladat-ellátási, üzemeltetési
szerződését megkötését követően módosították-e
a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően? 

25. Amennyiben a 21. kérdésnél a) választ adott, ezt a kérdést ne válaszolja meg.
A közfeladat-ellátás, a közszolgáltatás díját
a költségmegtérülés elve
alapján határozták-e meg? 

a) közfeladatnak, közszolgáltatásnak nem minősülő tevékenységet végez (kérjük ugorjon a 27. kérdésre)

b) igen, csak közfeladatot és/vagy közszolgáltatást lát el 

23. Amennyiben a 21. kérdésnél a) választ adott, ezt a kérdést ne válaszolja meg.
A Társaság engedélyezési jogkört gyakorol-e a közfeladat
-ellátásához, a közszolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan?

24. Amennyiben a 21. kérdésnél a) választ adott, ezt a kérdést ne válaszolja meg.
A Társaságuk által ellátott közfeladat,
nyújtott közszolgáltatás
díját milyen módon határozzák meg?

a) a Társaság határozza meg

b) a közfeladat / közszolgáltatás díját a Társaság tulajdonosa
/tulajdonosi jogok gyakorlója / akivel a Társaság a 
közszolgáltatási szerződést kötötte, 
mint árhatóság állapítja meg a díjat

c) a közfeladat / közszolgáltatás díját hatóság állapítja meg,
aki nem azonos a Társaság tulajdonosával /
tulajdonosi jogok gyakorlójával / akivel a Társaság
közszolgáltatási szerződést kötötte

a) igen

b) nem, és a Társaság részesül államháztartási
forrásból nyújtott díjkompenzációban

c) nem, és a Társaság nem részesül
államháztartási forrásból nyújtott díjkompenzációban

c) közfeladatot / közszolgáltatást és közfeladatnak, közszolgáltatásnak nem minősülő tevékenységet is végez 

b) nem, mert nem módosultak a jogszabályok

a) igen

c) nem

N
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2. Közfeladat ellátás, külső kapcsolatok

28. Mekkora összeggel támogatta Társaságuk
az elmúlt 3 évben összesen
a közcélú szervezeteket, alapítványokat?

27. A Társaságuk a közfeladaton,illetve 
közszolgáltatáson kívüli tevékenységét 
milyen megrendelői kör részére 
végzi? (több válasz is megjelölhető)

c) a tulajdonos megbízásából
egyéb szervezet részére

a) nem végez ilyen feladatot

e) külső megrendelők részére
(állam/önkormányzat feladatellátásához nem köthető)

d) a tulajdonos megbízásából
lakosság részére

a) nem nyújtott támogatást

b) 1 millió forint alatt

b) tulajdonos részére

c) 1 -10 millió forint között

d) 10-50 millió forint között

e) 50 millió forint fölött

29. Társaságuk a támogatás odaítélése
előtt ellenőrizte-e a támogatott
szervezeteket, alapítványokat, gyűjtött-e
azok működéséről információt? 

a) igen

b) nem

c) nem nyújtott támogatást

Amennyiben a 21. kérdésnél a) választ adott, ezt a kérdést ne válaszolja meg.
Társaságuknak van-e jogköre méltányosságból elengedni vagy csökkenteni a közfeladat-ellátási, 
közszolgáltatási díjat?

26. N
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2. Közfeladat ellátás, külső kapcsolatok

37. Társaságuk kezeli-e az állampolgárok/ügyfelek 
jelzéseit, bejelentéseit, panaszait panaszvonal 
működtetésével vagy egyéb internetes felületen, 
azokat kivizsgálja-e és megválaszolja-e? 
(több válasz is megjelölhető)

a) bejelentő vonal/weboldal működik

Társaságuk vevői, ügyfelei kockázatosnak minősülnek-e a fizetőképesség tekintetében?30.

Társaság alakított-e ki eljárásrendet annak vizsgálatára, hogy a szerződéses partnerek 
megfelelnek-e az átlátható szervezetekre vonatkozó előírásoknak?

31.

A Társaság kockázatkezelési szabályzata tartalmazza-e a szerződéses viszonyokhoz 
kapcsolódó kockázatok felmérésére, kezelésére, nyomonkövetésére vonatkozó eljárásokat?

32.

Társaságuk rendelkezik-e olyan eljárásrenddel, amely szabályozza az alvállalkozók 
kizárásának feltételeit a vállalkozókkal/szállítókkal kötött szerződésekre vonatkozóan?

33.

Társaságuk az elmúlt 3 évben magánszemélyektől, magánvállalkozásoktól, más szervezettől, 
alapítványtól kapott-e közvetett vagy közvetlen módon adományt, támogatásokat?

34.

A Társaság feladatellátásához kapcsolódóan rendelkezik-e az ügyfelek / partnerek által 
digitálisan elérhető szolgáltatással?

35.

Társaságuk kijelölt-e (munkaköri kötelezettségként meghatározta-e) a közérdekű nyilvános 
adatok közzétételéért felelős dolgozót (adatfelelőst)?

36.

d) nem

A Társaság közzéteszi-e honlapján az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az 
államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő szerződések adatait?

38.

b) a jelzéseket, bejelentéseket, panaszokat 
minden esetben kivizsgálják 

c) a jelzéseket, bejelentéseket, panaszokat minden 
esetben megválaszolják (ha nem névtelen a bejelentés)

N

N

N

N

I

I

N

N
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2. Közfeladat ellátás, külső kapcsolatok

39. A Társaság az állampolgárok/ügyfelek 
elégedettségére vonatkozó mérések 
eredményét áttekinti-e, és meghozza-e a 
szükséges intézkedéseket?

a) nem méri az állampolgárok/ügyfelek elégedettségét

b) a Társaság az állampolgárok/ügyfelek elégedettségére 
vonatkozó mérések eredményét nem tekinti át / nem 
hozza meg a szükséges intézkedéseket

c) igen

A Társaság beszámol-e a stratégiai célok 
és a fenntartható fejlődésre vonatkozó célok 
teljesüléséről?

40. a) igen, a stratégiai célok teljesüléséről

b) igen, a fenntartható fejlődésre vonatkozó 
célok teljesüléséről

c) igen, mindkettőről

d) nem fogalmaztak meg stratégiai célokat, 
fenntartható fejlődésre vonatkozó célokat
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3. Gazdálkodás

41. Az elmúlt évben mekkora volt a Társaság
 év végi mérlegfőösszegének értéke?

42. Az elmúlt 3 évben előfordult-e, hogy a 
Társaság év végi mérleg szerinti 
eredménye veszteség volt?

a) 10 millió forint alatt volt

b) 10 millió és 100 millió forint között volt

b) az elmúlt három évből 2 évben

a) az elmúlt három évből 1 évben

a) igen

b) nem

c) 100 millió és 600 millió forint között volt

c) a Társaság nem végez a közfeladat-ellátáson, 
közszolgáltatáson kívüli tevékenységet

44. Mekkora volt a Társaságuk által kapott 
uniós támogatás összesített összege 
az elmúlt 3 évben?

a) a Társaság nem részesült uniós támogatásban

b) 10 millió Ft alatt

c) 10-100 millió Ft között

d) 600 millió és 3 milliárd forint között volt

e) 3 milliárd és 13 milliárd forint között volt

f) 13 milliárd forint fölött volt

c) mindhárom évben 

d) nem

43 A Társaságuk által végzett, nem közfeladatnak, 
közszolgáltatásnak minősülő tevékenység 
díját önköltségszámítással alátámasztják-e?  

d) 100-1000 millió Ft között

e) 1-10 milliárd Ft között

f) 10 milliárd Ft fölött

45. Társaságuk az elmúlt 3 évben kötött-e koncessziós szerződést? N
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47. Társaságuk az elmúlt 3 évben kötött-e 
bérleti szerződést (akár bérbe adóként, 
akár bérlőként)?  (több válasz is megjelölhető) b) igen, bérlőként

a) igen, bérbeadóként

a) igen

b) nem

c) a Társaságnál nincs vagyonkezelésbe átvett eszköz

50. Mekkora volt a Társaságuk által elengedett 
követelés összesített összege 
az elmúlt 3 évben?

a) nem engedett el követelést

b) 1 millió Ft alatt

c) 1 és 10 millió Ft között

c) nem

48. A Társaság belső szabályzatban rendelkezett-e 
a vagyonkezelésbe vett eszközök elkülönített 
nyilvántartási kötelezettségéről?

d) 10 és 50 millió Ft között

e) 50 millió Ft felett

49. A Társaság belső szabályzatban rendelkezett-e a használaton kívüli vagyontárgyak 
hasznosításának, selejtezésének a szabályairól?

A Társaság vezető tisztségviselőivel és azok 
közeli hozzátartozójával kötendő szerződésről 
szóló döntést szabályozza-e a Társaság létesítő 
okirata, illetve szabályzata?

51. a) igen, és ilyen szerződés megkötése tiltott

b) igen, és bizonyos feltételek mellett ilyen szerződés 
kötése lehetséges

c) nem

52. A Társaság szabályozza-e a szerződéskötések (pl. kiszervezett feladat, alvállalkozói szerződések) 
tekintetében az érdekkonfliktus/összeférhetetlenség kérdését?

c) nem értékesített vagyont az elmúlt 3 évben

b) nem

a) igenA Társaságuk által az elmúlt 3 évben 
értékesített tulajdonában álló vagyon 
tekintetében az értékesítésre irányuló
 eljárás nyilvános volt-e?

46.

3. Gazdálkodás

I

I
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3. Gazdálkodás

a) igen

b) megfogalmazásra kerültek a célok, de azokról 
az értékelés nem történt meg az elmúlt évben

57. A Társaság tagja-e olyan vállalatcsoportnak, amely konszolidált éves beszámolót készít? 
(Nem válasz esetén kérjük ugorjon a 61. kérdésre)

56. Értékelik-e a szervezet hatékonysága, 
eredményessége tekintetében megfogalmazott 
célok teljesülését?

Amennyiben az 57. kérdésnél "Nem" választ
adott, ezt a kérdést ne válaszolja meg. 
Előfordult-e az elmúlt 3 évben, hogy egy másik, 
a vállalatcsoportba tartozó tagtársaságtól 
szolgáltatást vett igénybe, vagy szolgáltatást 
nyújtott egy másik tagtársaság részére 
(esetleg egyéb kereskedelmi üzleti kapcsolat 
jött létre)?

58. a) a Társaság nem vállalatcsoport tagja

b) igen folyamatosan több társasággal van 
üzleti kapcsolatban

c) igen, folyamatosan egy társasággal van kapcsolatban

53. Társaságuk rendelkezik-e üzletrésszel/ részesedéssel más gazdasági társaságban?

54. A Társaságuk meghatározott-e olyan mutatókat (indikátorokat), amelyek alapján 
a stratégiai tervek végrehajtását rendszerszerűen mérik/értékelik?

A létesítő okirat/ vagyonkezelési szerződés/ üzemeltetési szerződés/ közfeladat-ellátási szerződés 
meghatározott-e a Társaság részére a feladatellátáshoz kapcsolódóan műszaki és 
gazdálkodási követelményeket?

55.

c) nem kerültek megfogalmazásra célok

d) igen, esetenként (egy vagy több társasággal)

e) nem

59. Amennyiben az 57. kérdésnél "Nem" választ 
adott, ezt a kérdést ne válaszolja meg.
Készültek-e kimutatások a vállalatcsoporttá 
történő átszervezésből adódó megtakarításokra 
(többletköltségekre) vonatkozóan (az elmúlt 
3 évben)?

a) igen, az átszervezést megelőzően (terv adatok)

b) igen, az átszervezést követően (tény adatok)

c) igen, az átszervezést megelőzően és azt követően is 
(terv és tény adatok)

d) nem készültek

e) az elmúlt három évben nem volt ilyen átszervezés

I

I

I

N
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4. Megfelelőség, ellenőrzések

61. Társaságuk a közbeszerzés hatálya alá nem 
tartozó beszerzések esetén alkalmazza-e a 
legalább három árajánlat bekérésének 
gyakorlatát? 

62. Társaságuk által indított közbeszerzési 
eljárások között milyen gyakran fordult elő 
meghívásos eljárás az elmúlt évben?

a) igen, minden esetben alkalmazzuk

b) részben, az esetek közel felénél alkalmazzuk

b) az eljárások kevesebb, mint felénél

a) a Társaság nem tartozott a közbeszerzés hatálya alá

a) egyszer sem

b) igen, de nem érte el az eljárások 10%-át

c) nem, mivel azt a közbeszerzési szabályzat nem tartalmazta

c) igen, az eljárások 10-50%-a közötti arányban

64. Amennyiben a 62. kérdésnél a) választ adott,
ezt a kérdést ne válaszolja meg.
Az elmúlt évben előfordult-e, hogy ugyanaz az 
ajánlattevő volt a közbeszerzési eljárás 
nyertese, amellyel Társaságuknak a kiírást 
megelőzően - a kiírt közbeszerzési eljárással 
azonos vagy hasonló tárgyban - szerződéses 
kapcsolata volt?

a) egyszer sem

b) igen, de nem érte el az eljárások 10%-át

c) igen, az eljárások 10-50%-a közötti arányban

d) nem, mivel a Társaság nem rendelkezett közbeszerzési 
szabályzattal

c) az eljárások több, mint felénél

d) nem volt meghívásos eljárás

63. Amennyiben a 62. kérdésnél a) választ adott,
ezt a kérdést ne válaszolja meg.
 Az elmúlt évben Társaságukkal előfordult-e, 
hogy ugyanaz az ajánlattevő több közbeszerzési 
eljárást is megnyert?

d) igen, az eljárások 50%-a fölötti arányban

d) igen, az eljárások 50%-a fölötti arányban

Amennyiben a 62. kérdésnél a) választ adott,
ezt a kérdést ne válaszolja meg.
Társaságuk rendszerszerűen vizsgálta-e a 
közbeszerzések útján beszerzett áruk vagy 
szolgáltatások szerződésszerű teljesítésének 
megfelelőségét az elmúlt évben?

65. a) igen, rendszerszerűen vizsgálta

b) vizsgálta, de nem rendszerszerűen

c) nem
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66. Társaságuk a közbeszerzési, pályázati 
(ár)ajánlatokat szabályozott rendben, belső 
árlisták, költségkalkulációk alapján készítette-e 
el az elmúlt évben? 

67. A független könyvvizsgáló által az elmúlt 
3 évben feltárt szabálytalanság, illetve általa 
jelzett visszaélésre, csalásra utaló körülmények
 esetén a vezetőség tett-e intézkedéseket?

a) a Társaság nem vett részt közbeszerzési 
eljárásban ajánlattevőként

b) igen, a folyamatokat belső előírások és informatikai 
rendszerek támogatják

b) nem

a) igen

a) igen

c) igen, a folyamatokat belső szabályzat támogatja

c) a könyvvizsgáló nem élt figyelemfelhívással a Társaság 
szerződései, a teljesítésigazolások, illetve a kifizetések jogi 
és/vagy számviteli szabálytalansága miatt

69. Az elmúlt 3 évben az uniós támogatások 
felhasználásával kapcsolatban indított 
ellenőrzés vagy szabálytalansági eljárás 
eredménye elmarasztaló volt-e?

a) igen

b) nem

c) a Társaság nem használt fel uniós támogatást és/vagy 
nem indult ellenőrzés/szabálytalansági eljárás

d) igen, a folyamatokat informatikai rendszerek támogatják

c) a könyvvizsgáló nem tárt fel szabálytalanságot, 
visszaélésre, csalásra utaló körülményeket nem jelzett

68. A szerződések, a teljesítésigazolások, illetve 
a kifizetések jogi és/vagy számviteli 
szabálytalansága vonatkozásában a független 
könyvvizsgáló által adott figyelemfelhívás 
tekintetében a vezetőség tett-e intézkedéseket?

e) nem

b) nem

Az elmúlt 3 évben közbeszerzési ügyben a Társaságot elmarasztalta-e jogerősen a 
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága vagy a bíróság?

70.

Társaságuknál az elmúlt 3 évben volt-e 
tulajdonosi joggyakorló által elrendelt ellenőrzés?

71. a) igen, pénzügyi-gazdasági ellenőrzés

b) igen, a feladatellátáshoz kapcsolódó

c) igen, pénzügyi-gazdasági és a feladatellátáshoz 
kapcsolódó (szakmai) ellenőrzés

d) nem

4. Megfelelőség, ellenőrzések

N
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4. Megfelelőség, ellenőrzések

72. Az elmúlt 3 évben lefolytatott NAV ellenőrzésnek 
mi volt az eredménye? 

73. Az elmúlt 3 évben lefolytatott egyéb hatósági 
ellenőrzésnek mi volt az eredménye? 

a) nem volt NAV ellenőrzés az elmúlt 3 évben

b) nem állapítottak meg szabálytalanságot

b) elmarasztaló megállapításokat is tettek

a) nem állapítottak meg szabálytalanságot

a) nem volt ÁSZ ellenőrzés

c) elmarasztaló megállapításokat is tettek, de nem 
szabtak ki bírságot

c) elmarasztaló megállapításokat is tettek de felelősségre 
vonási eljárást nem kezdeményeztek

75. A Társaságnak van-e a 2017. évre elfogadott 
belső ellenőrzési terve, amely kockázatelemzés 
alapján készült?

a) van belső ellenőrzési terve, amelyet kockázatelemzés 
alapozott meg

b) van belső ellenőrzési terve, amely azonban nem 
kockázatelemzés alapján került összeállításra

c) nincs

d) elmarasztaló megállapításokat tettek, bírságot szabtak ki

c) nem volt hatósági ellenőrzés az elmúlt 3 évben

74. Az elmúlt 3 évben lefolytatott ÁSZ ellenőrzésnek 
mi volt az eredménye? (Több ellenőrzés esetén 
a legutolsó ellenőrzést vegye figyelembe.) b) nem állapítottak meg szabálytalanságot

A Társaság belső ellenőrzési tervét a 
felügyelőbizottság jóváhagyta-e?

76.

A belső ellenőrzés által az elmúlt évben 
megfogalmazott javaslatokra készültek-e 
dokumentált módon intézkedési tervek?

77. a) igen

b) nem minden esetben

c) nem készültek intézkedési tervek

d) nem volt belső ellenőrzés

d) elmarasztaló megállapításokat is tettek és 
felelősségre vonási eljárás(oka)t kezdeményeztek

a) a Társaságnak nincs belső ellenőrzési terve

b) igen

c) nem

Kitöltő verzió:2.77.0 Nyomtatvány verzió:9.0 Nyomtatva: 2017.11.17 13.51.53



a) rendelkezünk kockázatkezelési szabályzattal

c) igen, rendszeresen felülvizsgáljuk a kockázati 
válaszintézkedéseket

79. Társaságuknál alkalmaznak-e rendszerszerű 
kockázatelemzést, és az eredmények alapján 
folytatnak-e kockázatkezelési tevékenységet?  
(több válasz is megjelölhető)

b) igen, rendszeres kockázatelemzést végzünk

Társaságuk rendszeresen felméri-e a korrupciós kockázatokat?80.

78. A belső ellenőrzés az elmúlt évben beszámolt-e a felügyelőbizottság felé a belső kontroll 
mechanizmusok működéséről?

d) egyiket sem alkalmazzuk, kockázatkezelési szabályzattal 
nem rendelkezünk

4. Megfelelőség, ellenőrzések

N

I
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5. Szervezeti kultúra, etikus magatartás

a) igen, amely, szerepeltet több témakört is

c) nem

81. A Társaság nyilvánosan közzétett-e olyan, a 
szervezet céljait rögzítő dokumentumot (pl. 
stratégia, misszió), amelyben szerepel-e a 
következők közül valamelyik: szervezeti kultúra 
javítása, integritás erősítése, korrupció elleni 
fellépés témaköre?

b) igen, egy témakört szerepeltet

Eléri-e a Társaságnál az elszámolt reprezentációs költségek és az üzleti ajándékok mértéke 
az elszámolt költségek, ráfordítások min. 0,5%-át?

84.

83. A külső partnerekkel folytatott kommunikáció szabályait (átadható információ, információátadás 
formája, információ tartalmának ellenőrzése, bizalmas információk kezelésének módja) 
meghatározták-e? 

d) a Társaságnak nincs nyilvánosan közzétett stratégiája

82. Társaságuk az etikai szabályok megsértésének 
kivizsgálására szervezeti egységet/személyt 
jelölt-e ki és az eljárására vonatkozó 
szabályokat rögzítette-e?

a) igen, a felelős szervezeti egységet / személyt kijelölte és 
meghatározta az eljárására vonatkozó szabályokat

b) csak a felelős szervezetei egységet / személyt jelölte ki

c) csak az eljárására vonatkozó szabályokat határozta meg

d) a Társaság nem szabályozta az etika szabályokért felelős 
szervezeti egységet / személyt és az eljárására vonatkozó szabályokat

Társaságuk szabályozta-e a limitet a külső partnertől kapott különféle ajándékok, meghívások, 
utaztatások maximális értékére?

85.

A Társaság szabályozta-e a cégautó társasági feladatellátással össze nem függő célra való 
felhasználását?

86.

87. Alkalmazott-e külső tanácsadót vagy külső szakértőt a Társaság az elmúlt évben? 

Szabályozta-e a Társaság a külső tanácsadók 
vagy külső szakértők alkalmazása során az 
összeférhetetlenség kérdését eljárásrendben, 
szabályzatban?

88. a) igen

b) a szakértők alkalmazási feltételeit szabályozta, de az nem 
terjed ki az összeférhetetlenségi kérdésekre

c) nem szabályozta a szakértők alkalmazásának feltételeit

N

I

I

I

I
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5. Szervezeti kultúra, etikus magatartás

a) igen, több is

c) igen, a mentesítési eljárásokat

89. Társaságuk belső szabályzatban szabályozta-e 
az összeférhetetlenség kérdéskörét (pl. egyedi 
nyilatkozatok, mentesítési eljárások, egyéb 
szervezeteknél egyidejűleg ellátott tisztségek)? 
(több válasz is megjelölhető)

b) igen, az egyedi nyilatkozatokat

90. Társaságuk belső szabályozása kötelezővé teszi-e a munkatársaknak, hogy nyilatkozzanak 
gazdasági vagy egyéb érdekeltségeikről?

d) igen, az egyéb szervezeteknél egyidejűleg ellátott tisztségeket

94. Társaságuk szabályozza-e a vezető tisztségviselőkkel/munkatársakkal kötendő 
versenytilalmi megállapodást?

A Társaságuknál alkalmazott munkatársak 
rendelkeznek-e munkaköri leírással?

93. a) a munkatársak legalább 25%-ának nincs munkaköri leírása

b) a munkatársak kevesebb, mint 25%-ának nincs 
munkaköri leírása

c) minden munkatársnak van munkaköri leírása

e) igen, de a felsoroltak egyikét sem szabályozta

91. Gyakori, hogy az új munkatársak kiválasztása 
pályáztatás nélkül történik?

a) igen, az állások legalább 80%-a esetén 

b) az állások legalább felében nem kerül kiírásra pályázat

c) az állások kevesebb, mint felében nem kerül kiírásra pályázat

d) mindig kiírásra kerül pályázat

Az új munkatársak kiválasztásakor 
Társaságuknál milyen gyakorisággal 
alkalmaznak felvételi bizottságot? 

92. a) soha

b) az esetek kevesebb, mint felében 

c) az esetek több, mint felében 

d) mindig 

Társaságuk működtet-e egyéni 
teljesítményértékelési rendszert?

95. a) igen, minden dolgozóra vonatkozóan

b) igen, de csak meghatározott munkakört betöltőkre vonatkozóan

c) nem

N

I
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5. Szervezeti kultúra, etikus magatartás

a) igen, az elfogadott javadalmazási szabályzat alapján

c) alig

96. A teljesítményértékelések befolyásolják-e a 
dolgozók éves jövedelmének alakulását?

b) többnyire igen, azonban a Társaság elfogadott 
javadalmazási szabályzattal nem rendelkezik

98. Volt-e az etikai vétség, kötelességszegés miatt munkavállalóval szemben indított eljárás az 
elmúlt 3 évben?

d) nem

100.Volt-e az elmúlt 3 évben integritást érintő, illetve korrupciós gyanút felvető média-megjelenés? 

97. A javadalmazási szabályzat tartalmazza-e a 
vezetők és a tisztségviselők javadalmazási 
elveit, a vezetők munkaviszonyának 
megszűntetése esetén járó juttatásokat, a 
vezetők prémium fizetési feltételeit, továbbá 
a vezetők költségtérítését?

b) a felsoroltak nem mind kerültek szabályozásra 

a) igen

c) nem, vagy a Társaság nem rendelkezik 
javadalmazási szabályzattal

Volt-e ügyletkötés miatt érdekkonfliktus, 
összeférhetetlenség kivizsgálására lefolytatott 
eljárás, amelynek az eredménye elmarasztaló 
volt? 

99. a) igen

b) nem

c) nem volt olyan ügyletkötés, mely esetében az 
érdekkonfliktus, összeférhetetlenség kivizsgálására 
utólag eljárást indítottak

Ismertessen az integritás megerősítését szolgáló, Önök által sikeresen alkalmazott, a kérdőívben nem szereplő 
integritás kontrollokat, amelyeket szívesen megosztana! 

101.

N

N
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102. Megjegyzések, észrevételek

Köszönjük közreműködését!
Az eredményekről az Integritás Portálon tájékozódhat (http://integritas.asz.hu)

2017-2 Megjegyzések, észrevételek 
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