
Bels6 ellen6rz6si szab 6ly zat

1. A bels6 ellen6rz6s c6lia 6s feladata

1.1. A bels6 ellen6rz6s ftiggetlen, targyilagos bizonyoss6got ad6 6s tan6csad6 tev6kenys6g,

melynek c6lja, hogy a T6rsas6g, mint ellen6rzdtt szewezet mrikdd6s6t fejlessze, 6s

eredmdnyess6g6t ncivelje. A bels6 ellen6rz6s a Tiirsasdg c6ljai el6r6se 6rdek6ben

rendszerszeml6letii megkcizelit6ssel 6s m6dszeresen 6rt6keli, illetve fejleszti a

T6rsasdg kockrizatkezeldsi, (p6nziigyi) irtinyitdsi 6s kontroll eljar6sainak

hat6konys6g6t.

A bels6 ellen6rz6s feladatainak ell6t6sa 6rdek6ben elemz6seket k6szit, inform6ci6kat

gyrijt 6s 6rt6kel, aj6nl6sokat tesz 6s tan6csokat ad a Tilrsas6g U gyvezetoje szlmira a

vizsgSlt folyamatokra vonatkoz6an.

A bels6 ellen6rz6s feladata annak vizsgillata, hogy a vezet6s 6ltal kialakitott 6s

mrikddtetett kockazatkezeldsi, (p6nztigyi) irrinyit6si 6s kontroll rendszerek 6s eljrir6sok

me gfe I e lne k- e az al6bb r lszletezett kdvetelmdnyeknek.

A Tarsasrig szintj6n vizsg6lja, hogy

. a trlrsas6gi c6lkitriz6sek el6rds6t vesz€lyerteb kockiizatokat a szewezet

kock6zatkezel6si rendszere kdpes felismerni, 6s azokat megfelel6en kezelni;

. az egyes vezetlk 6s vezet6i csoportok kdzcitti egytittmtiktidds megfelel6;

o a p6nzigyi-, ir6nyft6si- 6s operativ mrikdd6sre vonatkoz6 adatok, inform6ci6k 6s

besziimol6k pontosak, megbfzhat6ak 6s a megfelel6 id6ben rendelkez6sre Sllnak;

. a Tarsas6g beszerz6si, enged6lyeztet6si, beszrimol6si 6s irrlnyit6si

munkafolyamataiban a kontroll rendszer min6s6ge megfelel6 6s folyamatos

korszenisit6se biztositott;

. az eszkdzokkel 6s forr6sokkal takar6kosan 6s hatdkonyan gazdfllkodnak, valamint

a vagyon meg6v6silr6l megfelel6en gondoskodnak.
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1.5. A T6rsas6g 6ltal vdgzett felszrimol6i 6s vagyonfeltigyel6i szakmai tev6kenys6g

vonatkoz6s 6ban a bel s6 ellen orzes vizsg6lj a, ho gy

. a munkav6llal6k 6s a munkavdgz€sre irrlnyul6 egy6b jogviszonyban

foglalkoztatotak tev6kenys6ge megfelel a jogszab6lyokban 6s szab6lyzatokban

foglalt rendelkez6seknek (bele6rtve mind a hazai, mind az EU jogszab6lyok 6ltal

el6irt besz6mol6si kdtelezetts6get is), valamint tisszhangban van a nemzetkdzileg

elfo gadott standardokkal ;

o a frzet6sk6ptelens6gi eljrir6sok inditrisa, titemtervek gener6l6s a, v6grehajt6sa,

elj ar6sok zir 6sa a j o gszab6lyi kdrnyezetnek me gfelel6en folyik-e ;

. az informatikai program megfelel6en tiimogat ja-e avezetoi kontrol rendszereket,

a felhaszn6l6k jogosults6gi rendszere kcjveti-e 6s megval6sitja-e az adatgazda es

felel6ss6gi kdr egybees6sdt;

. az informatikai rendszerek 6s eljrir6sok - beledrtve a fejlesztds alatt 6ll6kat is -

teljesek-e 6s biztositj6k, hogy az ellenlrz6sek megfelel6 v6delmet ny0jtanak a

hibAk, szabhlytalans6gok 6s egy6b vesztes6gek elkertil6s6re, valamint, hogy az

eljar6sok dsszhangban vannak a fizetdsk6ptelens6gi elj6r6sok 6tfog6 c6lj aival 6s

c6lkittiz6seivel, j o gszab6lyi kdrnye zet6v el

. az adott eljarSst 6rint6 jogszab6lyok, illetve egy6b kdtelez6 6rv6nyri szab6lyok

vSltozisaira a szak€rtbi gfrda id6ben 6s megfelel6en reag6l-e'

A bels6 ellen6rz6s vdgrehajt6sa sor6n felt6rt, a $t€rungyi) iranyitdsi 6s kontroll

rendszer hat6konys6g6nak, min6s6g6nek javit6sira vonatkoz6 lehet6s6gekr6l az

Ogyvezet6t 6s - ha a T6rsas6gn6l ilyen mrikddik - Feliigyel6 Bizotts6got tfii1koztatni

kell. A bels6 ellenoruls - mint vezet6t t6mogat6 tev6kenys6g - nem mentesiti

ugyanakkor a vezeto tiszts6gvisel6ket azon felel6ss6giik al6l, hogy a kockazatokat

kezelj6k, illetve a (p6nziigyi) irrinyit6si 6s kontroll rendszert mtiktidtess6k. A bels6

ellen6rz6s a szervezet (p6nzi.igyi) iranyit6si 6s kontroll rendszer6nek javit5sa

6rdek6ben javaslatokat tesz, de e javaslatok v6grehajt6sa, vagy m6s int6zkeddsek

kezdemdny ezd se kizfu 6lag a v ezetlk fe le I 6 s sd gi kdrdb e tartozik.
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2.2. A bels6 ellen6rz6si vezet| kdteles a T6rsasdg Ugyvezet6je 6s - ha a Tarsas6gn6l ilyen

mtikddik - Feltigyel6 Bizotts6ga szimhra

r 6vente javaslatot tenni a Bels6 ellen6rz6si k6zik<inyv 6s szabfilyzat

me gfelel6 s 6 9&61 esetle ge sen sztiksd ge s m6dosit6sar6l ;

o 6vente 6tfog6 6rtdkel6st adni a T6rsas6g szervezetiranyitSsi 6s kontroll, valamint

kockrizatkezel6si rendszerdr6l, 6s nyilatkozni e rendszerek megfelel6sdg6r6l 6s

hatdkon ys6g6r6l;

o a Tarsas6g (p6nziigyi) iranyit6si 6s kontroll rendszer6hez kapcsol6d6 minden

l6nyeges meg6llapit6sr6l beszdmolni, 6s thjekoztathst adni az esetleges fejleszt6si

javaslatair6l;

o rendszeres id6krjzdnk6nt titjlkoztathst adni az 6ves ellen6rzdsi terv

v6grehajtrls 6nak helyzet6rol, az elvdgzeft ellen6rzdsek eredmdnyeir6l, a tervt6l

val6 elt6r6s okair6l, valamint a bels6 ellen6rz6si egys6g feladatainak ellfthsittoz

sziiks6ges szem6lyi 6s targyi felt6telek megl6t6r6l;

o miis ellen6rz6si tev6kenysdgek, illetve a nyomon kdvet6s (kockrlzatkezel6s,

szabillyszeris6gi-, biztons6gi-, jogi-, etikai-, k<irnyezetv6delmi k6rd6sek, kiils6

ellen6rz6sek) vonatkozisilban az egyseges szakmai 6rtelmez6st, 6s az e feladatokat

e1|it6 szervezetekkel, szem6lyekkel a megfelel<i koordin6ci6t biAositani, valamint

err6l a vezet6 st rendszerese n tijekoztatni;

o a frzet6sk6ptelens6gi eljar6sok irrlnyit6si 6s kontroll rendszerdhez kapcsol6d6

minden l6nyeges meg6llapit6sr6l besz6molni 6s tfijlkoztatdst adni az esetleges

fej lesztdsi j avaslatair6l ;

o besz6molni a fizetdskdptelens6gi eljar6sok ellen6rz6si tapasztalatair6l, tipusonk6nti

bont6sban 6s javaslatot tenni a kockinatelemzdsi m6trix tartalmi 6s sflyozdsi

m6 d szerein ek v 6lto ztatdsir a.

3. A belsd ellendrz6s fiieeetlens6ee. a meebizott bels6ellen6rz6si vezet6

A bels6 ellen6rz6s fiiggetlens6gdnek biztositasa 6rdek6ben a belsS ellen6rzdst

megbizott szewezet l6tja el a k6t szewezet kdzd,tt kdtdtt szolgilltatflsi szerz6d6s

alapjan. A szolg6ltat6st bidosit6 szewezet vezet6je kdzvetleniil a Trirsas6g

Ugyvezetoj6nek alarendelten vegzi feladatait. A bels6 ellen6r kijel6l6s6rol a megbizott
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szerv ezetvezetoj e gondoskodik, a kij el6t est az ugyvezet6 hagyj a j 6v6.

3.2. A belso ellen6r nem rendelkezhet semmilyen, az ellenorzdtt tev6kenys6g feletti

hatiiskrinel a felszSmol6 szervezet tekintet6ben 6s nem lehet az ellen6rz<itt

tev6kenys6g6rt felel6s. A bels6 ellen6r bevon6sa a szewezet szabillyzatainak,

rendszereinek, eljar6sainak kidolgoz6s6ba 6s vdgrehajt6sSba csak tan6csad6s,

v6lem6nyez6s j elleggel t<irt6nhet.

4. Eev6b 6s zdr6 rendelkez6sek

4.I. Jelen bels6 ellenSrz6si szabiiyzatht Tarsas6gunk sz6khely6n, valamennyi fi6k

telephely6n 6s honlapj6n (www.pannon-felszamolo.hu) is el6rhet6v6, illetve kozzdteszi.

4.2. A jelen Szabfiyzat2013.jrinius 01. napj6n l6p hat6lyba.

4.3. Jelen Szabillyzatot a PANNON Felszrlmol6 V6ls6gkezel6 Tan6csad6i Korl6tolt

Felel6ss6gri Tarsas6g azzal, hogy tiirsas6gunk a jelen Szabillyzatot tiirsas6gunk az MSZ

EN ISO 9001:2009 szabv6ny szerint bevezetett min6s6giranyit6si rendszer6nek

integriins rlszdt k6pezo, a vev6i eldgedetts6g m6r6s6t 6s a t6rsas6gunk 6ltal elfogadott

min6s6gc6lok megval6sit6s6t c6lzo int6zked6sek mellett, azokal szinkronban

alkalmazza.
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