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Tisztelt Társulási Tanács! 
 
 
A Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás (a továbbiakban: Társulás) Magyar Állam-
kincstár által kiállított Alapító okiratának megfelelően költségvetési szervnek minősül.  
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányren-
delet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 7. § (1) bekezdésének értelmében „A költség-
vetési szerv vezetője köteles integrált kockázatkezelési rendszert működtetni.” 
Fentiek értelmében a belső kontrollrendszer létrehozásáért, működtetéséért és fejleszté-
séért a költségvetési szerv vezetője felelős az államháztartásért felelős miniszter által 
közzétett módszertani útmutatók figyelembevételével.  
Célja, hogy a költségvetési szervek vezetői nyilatkozzanak arról, hogy az általuk vezetett 
szervezet megfelelő folyamatokat működtet a feladatainak ellátása érdekében. 
A szerv vezetője arról nyilatkozik, hogy a 2022. évben: 

- a megfelelő kontrollkörnyezetet kialakították,  
- a szervezet stratégiájának megfelelően határozták meg az éves célokat,  
- a célok megvalósítása érdekében kialakításra kerültek a szükséges folyamatok,  
- a folyamatokra megfelelő kontrollokat alakítottak ki,  
- biztosították a szervezeten belüli és szükséges külső információáramlást,  
- valamint minden folyamatra vonatkozóan biztosították a nyomon követhetőséget, 

felülvizsgálatot, visszacsatolást.  
 
A Kormányrendelet 11. § rendelkezései alapján a költségvetési szerv vezetőjének 
értékelni kell a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét.  
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 69. § (1) bekezdés alapján:  
„A belső kontrollrendszer a kockázatok kezelése és tárgyilagos bizonyosság 
megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, amely azt a célt szolgálja, hogy 
megvalósuljanak a következő célok: 

a) a működés és gazdálkodás során a tevékenységeket szabályszerűen, 
gazdaságosan, hatékonyan, eredményesen hajtsák végre, 

b) az elszámolási kötelezettségeket teljesítsék és 
c) megvédjék az erőforrásokat a veszteségektől, károktól és nem rendeltetésszerű 

használattól.” 
 
A nyilatkozat az előterjesztés 1. számú melléklete. 
 
A nyilatkozat „Integrált kockázatkezelési rendszer” fejezetének értelmében a Társulásnak 
Kockázatkezelési szabályzattal szükséges rendelkeznie, mely rögzíti az egyes 
kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedéseket, valamint a teljesítésük 
folyamatos nyomon követésének módját. A létrehozott Kockázatkezelési szabályzat az 
előterjesztés 2. számú melléklete. 
 
A költségvetési szerv vezetője nyilatkozattételi kötelezettségének eleget tett, kérem a 
Tisztelt Tanácstól az előterjesztés mellékletét képző nyilatkozat és Kockázatkezelési sza-
bályzat elfogadását. 
 
Pécs, november 22. 
 
Péterffy Attila 
elnök 



NYILATKOZAT 

A) Alulírott Péterffy Attila, Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás költségvetési 
szerv vezetője (továbbiakban: Társulás vezetője) jogi felelősségem tudatában 
kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2022. évben az általam vezetett 
költségvetési szervnél gondoskodtam: 
 
➢ a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, 

gazdaságos és hatékony működéséről, 
➢ olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a 

szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás 
érvényesítésének biztosítására, 

➢ a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon 
rendeltetésszerű igénybevételéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek 
jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról, 

➢ a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról, 
➢ a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a 

gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről, 
➢ a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, 

azok teljességéről és hitelességéről, 
➢ a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról, 
➢ az intézményi számviteli rendről, 
➢ olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az 

eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az 
elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak, 

➢ arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött 
célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre 
tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért 
eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül 
folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan 
értékeltem. 

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak 
szerint tettem eleget: 

Kontrollkörnyezet: 

1. Az adott időszakban hatályos, egységes szerkezetbe foglalt Alapítói Okirat 
rendelkezésre állt. 

2. Hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat rendelkezésre állt. 

3. Rendelkezésre álltak a jogszabályok alapján kötelezően elkészítendő 
szabályzatok. Így különösen: 

• a Számv. tv.. által előírt szabályzatok: Számlarend, Számviteli Politika, 
valamint annak keretében az eszközök és a források leltárkészítési és 
leltározási szabályzata; eszközök és források értékelési szabályzata; 
Önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzat; Pénzkezelési 
szabályzat; 

• fizikai biztonságra vonatkozó szabályzatok: Tűzvédelmi Szabályzat, 
Munkavédelmi Szabályzat. 



4. A működéshez kapcsolódó, pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem 
szabályozott kérdések rendezettek. Különösen az alábbiak: 

• tervezéssel, gazdálkodással - így a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, 
teljesítés igazolása, érvényesítés, utalványozás gyakorlásának módjával, 
eljárási és dokumentációs részletszabályaival, valamint az ezeket végző 
személyek kijelölésének rendjével -, ellenőrzési adatszolgáltatási és 
beszámolási feladatok teljesítésével kapcsolatos belső előírások, feltételek; 

• beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrend; 

• reprezentációs kiadások felosztása, azok teljesítésének és elszámolásának 
szabályai; 

5. A jogszabályi kötelezettségeknek megfelelő munkaköri leírások kialakításra 
kerültek, írásban rögzítettek és azokat aláírták. 

6. Biztosított volt, hogy a Társulás működésében a szakmai felkészültség, a 
pártatlanság és elfogulatlanság, az erkölcsi feddhetetlenség értékei érvényre 
jussanak, valamint a közérdek előtérbe kerüljön az egyéni érdekekkel szemben. 
A feladatok ellátásának biztosítása érdekében a Társulás feladatait ellátó 
személyek képzettségi szintje és gyakorlata igazodott a betöltött munkakörrel.  

 

Integrált kockázatkezelési rendszer: 

1. A Társulás vezetője működtetett kockázatkezelési rendszert. 

2. Megtörtént a költségvetési szerv tevékenységében, gazdálkodásában rejlő 
kockázatok felmérése, megállapítása. 

3. A Társulás munkaszervezetére vonatkozó Kockázatkezelési Szabályzatban 
rögzíti az egyes kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedéseket, 
valamint a teljesítésük folyamatos nyomon követésének módját. Felmérésre és 
írásban rögzítésre kerültek a kockázati tényezők és azok rangsora. A Társulás 
ennek és a szabályzatban foglaltaknak megfelelően járt el a kockázatkezelési 
folyamatok során. 

 

Kontrolltevékenységek: 

1. A kontrolltevékenységek részeként minden tevékenységre biztosított volt a 
folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés. 

2. Biztosított volt a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés a 
pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése vonatkozásában (ideértve a 
költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, 
a támogatásokkal való elszámolás, a szabálytalanság miatti visszafizettetések 
dokumentumait is). 

3. Biztosított volt a pénzügyi kihatású döntések célszerűségi, gazdaságossági, 
hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága. A LOGO 
rendszeren keresztül az E-Közgyűlési modulban minden egyes előterjesztés 
kapcsán kötelező kikérni a Költségvetési és Közgazdasági Főosztály 
véleményezését és pénzügyi engedélyezését. Biztosított volt a költségvetési 
gazdálkodás során az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzés, a pénzügyi 
döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve 
ellenjegyzése. 



4. Folyamatos belső ellenőrzéssel, illetve külső adatszolgáltatások 
megvalósításával biztosított volt a gazdasági események elszámolásának (a 
hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvezetés és beszámolás) kontrollja. 

5. Biztosított volt a Bkr. 8. § (2) bekezdésének a), c) és d) pontjában felsorolt 
tevékenységek feladatköri elkülönítése. 
 

Információs és kommunikációs rendszer: 

1. A Társulás vezetője kialakított és működtetett olyan rendszereket, amelyek 
biztosították a megfelelő információk megfelelő időben való eljutását az illetékes 
szervezethez, szervezeti egységhez, személyhez. 

2. A Társulás eleget tett a jogszabályban meghatározott, a közérdekű adatokra 
vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének. 

3. A Társulás vezetője eleget tett az iratkezelésre vonatkozó jogszabályi 
kötelezettségeknek. Az iratkezelés gyakorlata megfelelt az előírásoknak. 

 

Nyomon követési rendszer (monitoring): 

1. A Társulás vezetője kialakította a szervezet tevékenységének, a célok 
megvalósításának nyomon követését biztosító rendszert. Mind a szabályozás, 
mind a szervezeti struktúra kialakításával megvalósult. 

2. A Társulás munkaszervezete és azon belül az egyes Főosztályok vezető 
beosztású dolgozói is végeztek operatív tevékenységek keretében 
megvalósuló folyamatos nyomon követést. 

3. A Társulás vezetője a jogszabályi előírások szerint gondoskodott az operatív 
tevékenységektől független belső ellenőrzés kialakításáról és megfelelő 
működtetéséről. 

4. A Társulás vezetője biztosította a belső ellenőrzés szervezeti és funkcionális 
függetlenségét. 

5. A Társulás vezetője biztosította a belső ellenőrzés működéséhez szükséges 
forrásokat. 

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak 
megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi 
évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket. 
Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben 
esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: 

igen-nem 

Kelt: Pécs, …………………… 

 

P. H. 

................................................. 
aláírás 



B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban 
megtenni: 

Kelt: .................................. 
P. H. 

................................................. 
aláírás 
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A Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás (a továbbiakban: Társulás) 

Kockázatkezelési szabályzatát Bkr. 7. § (1) bekezdése alapján a következők szerint 

határozom meg.  

I. A KOCKÁZATKEZELÉS CÉLJA, TARTALMA 

1. A szabályzat célja  

A kockázatelemzés során fel kell mérni és meg kell állapítani a Társulás 

tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatokat. A kockázatkezelés rendjének 

kialakítása során meg kell határozni azon intézkedéseket és megtételük módját, 

amelyek csökkentik, illetve megszüntetik a kockázatokat.  

2. A kockázatkezelési szabályzat tartalma  

 a kockázat fogalma,  

 a kockázat kezelője (útvonal),  

 a kockázatkezelési hatókör meghatározása,  

 a kockázat azonosítása,  

 a kockázatkezelés,  

 a kockázatkezelés időtartama,  

 a kockázatok és intézkedések nyilvántartása.  

 

II. A KOCKÁZAT FOGALMA 

1. A kockázat fogalma  

A kockázat lehet egy esemény vagy következmény, amely lényegi befolyással van 

egy szervezet célkitűzéseire.  

A kockázat lehet véletlenszerű esemény, hiányos ismeret vagy információ.  

Eredendő kockázat: amely szabálytalanságok vagy a megvalósítás során fellépő 

hibák előfordulásának kockázata, és  

Ellenőrzési kockázat: az ezen hibákat vagy szabálytalanságokat meg nem előző, 

illetve fel nem táró folyamatba be nem épített ellenőrzési eljárásokból fakadó kockázat.  

A kockázatok forrása lehet a Társulásra nézve külső eredetű kockázat, vagy a 

Társulás és munkaszervezetének saját tevékenysége (vagy annak hiánya) 

hatására kialakuló kockázat.  

III. A KOCKÁZAT KEZELŐJE 

A kockázatkezelés akkor a leghatékonyabb, amikor a Társulás vezetője kijelöli az adott 

kockázatok folyamatgazdáit, általában saját felelősségkörükön belül. A 
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kockázatkezelési tevékenység feladat és hatáskörét, a szabályzat, a munkaköri 

leírások, egy szervezeti vezetői utasítás, eljárásrend tartalmazhatja.  

IV. A KOCKÁZATKEZELÉSI HATÓKÖR 

A Társulás vezetője felelőssége és kötelessége az éves költségvetési terv kialakítása, 

végrehajtása és folyamatba épített ellenőrzése, illetve a tevékenységről való 

beszámolás során a kockázati tényezők, elemek azonosítása, a kockázatok 

bekövetkezésének valószínűsítése, a kockázati hatás mérése és semlegesítése.  

A kockázatelemzés felöleli a Társulás tevékenységi területét.  

A Társulás munkaszervezete az éves munkaterv elkészítése során elkészíti a területe 

célkitűzéseinek végrehajtását akadályozó kockázatok elemzését (azonosítás, 

értékelés), annak kezelési módját.  

A Társulás munkaszervezete felméri, mi jelenthet kockázatot az adott területen és 

mekkora kockázat nagyságokkal lehet számolni, és a meghatározott kockázati 

nagyság alapján milyen intézkedéseket kell elvégezni.  

V. A KOCKÁZATOK AZONOSÍTÁSA 

A kockázat azonosítás célja annak megállapítása, hogy melyek a Társulás 

célkitűzéseit veszélyeztető fő kockázatok.  

A kockázatok azonosításához szükséges kockázatelemzés részletes bemutatását az 

1. sz. melléklet tartalmazza.  

VI. A KOCKÁZAT KEZELÉS 

A kockázatkezelésért felelős jegyző tevékenységében támaszkodnia kell a belső 

ellenőrzés ajánlásaira, javaslataira.  

A kockázat azonosítással a megfelelő válaszlépések kialakíthatók, így a kockázatok 

mérsékelhetők.  

A költségvetési évre szóló munkaterv/célkitűzések végrehajtását megakadályozó 

tényezők, kockázatok azonosítását követően a kockázatok kiküszöbölésére vonatkozó 

válasz/intézkedés meghatározása szükséges.  

A választott intézkedés, kockázatkezelés hatását is szükséges felmérni, a felmérés 

eredményét szükséges összevetni az adott művelettel, tevékenységgel kapcsolatos 

eredetileg tervezett végeredménnyel.  

A kiemelten nagy kockázatú tevékenységek esetében a Társulás vezetője intézkedik 

a legmagasabb kockázatú terület/tevékenység ellenőrzéséről (preventív ellenőrzés), 

folyamatos jelentést, beszámolót kér vagy helyszíni vizsgálatot tart vagy felkéri a belső 

ellenőrzést vizsgálat elvégzésére.  

A hatékony folyamatba épített ellenőrzés a legjobb eszköz a kockázatok kezelésére. 

A folyamatba épített ellenőrzés hatékonyságát támogatja az ellenőrzési nyomvonal 

kialakítása. Az ellenőrzési nyomvonal kiépítése alapján lehet a megfelelő 

kockázatelemzési tevékenységet ellátni.  
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A kockázatkezelést a Társulás vezetője végezheti egyedül, testületi munkában, 

átruházhatja az egyes szakmai területek vezetőire a területet érintő kockázatok 

kezelését.  

VII. A KOCKÁZATKEZELÉS IDŐTARTAMA 

A kockázatkezelés tevékenységét a döntés előkészítésnél, a költségvetési tervezés 

első szakaszaiban kell megkezdeni az adott szervezeti egység vezetőjének.  

A költségvetési év során folyamatosan nyomon kell követnie a folyamatokat, frissítenie 

a megállapításait, illetve ellenőrizni a megtett intézkedések hatásait a kockázatok 

folyamatos változásával.  

VIII. A KOCKÁZATOK ÉS INTÉZKEDÉSEK NYILVÁNTARTÁSA 

A feltárt kockázatok, hibák nyilvántartása a gazdaságvezető feladata.  

A nyilvántartásnak tartalmaznia kell minden kockázatra kiterjedően:  

- a bekövetkezés valószínűségét,  

- az esetleg felmerülő kár mértékét,  

- a kockázat kezelésére javasolt intézkedést,  

- a felelős munkatárs nevét.  

 

A nyilvántartás mintáját a 2. sz. melléklet tartalmazza.  

A kockázatkezelési eseteket az irodavezető elemzi és szükség esetén javaslatot tesz 

az egyes tevékenységek szabályozásának korszerűsítésére.  

IX. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

A Társulás elnökének kell gondoskodnia, hogy a Kockázatkezelési szabályzatban 

foglalt előírásokat az érintett munkatársai megismerjék, annak tényét a szabályzathoz 

csatolt íven (megismerési nyilatkozaton) aláírásukkal igazolják.  

Jelen szabályzat 2022. december 9-i nappal lép hatályba. 

 

Pécs,…………………….  

 

 

………………………………………….. 

Péterffy Attila 
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás 

elnöke 
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1. sz. melléklet  

KOCKÁZATELEMZÉSI MÓDSZER 

A kockázatelemzés és felmérés célja megállapítani a Társulás kockázatának mértékét, 

jelentőségük szerinti sorba állítását annak alapján, hogy mekkora az egyes kockázatok 

bekövetkezési valószínűsége, és azok milyen hatással lehetnek a szervezetre, ha 

valóban felmerülnek. A magas kockázatú rendszereket gyakrabban kell ellenőrizni.  

Az ellenőrzések tekintetében magas prioritású rendszerek beazonosításához 

nemcsak a kockázatértékelést kell figyelembe venni, hanem más lehetséges tényezők 

hatását is értékelni kell (pl. a vezetőség kérései stb.).  

A Társulás kockázatelemzését a kockázati tényezők és azok súlya alapján kell 

elvégezni. 10 olyan tényező került meghatározásra, amely hatással lehet a rendszer 

működésére. Minden egyes szervezeti egységnek legalább 7 tényezőt ki kell 

választani és az értékelést el kell végezni, meg kell határozni az egyes kockázati 

tényezők rendszerekre gyakorolt hatását (súlyként kifejezve).  

Kockázati tényezők:  

 

1. Bevételek  

1) Alacsony  

2) Közepes  

3) Magas  

Súly: 6  

 

2. Informatikai támogatottság  

1) rossz  

2) Közepes  

3) kitűnő  

Súly: 5  

 

3. Szabályozás összetettsége  

1) Kicsi  

2) Közepes  

3) Nagy  

Súly: 5  
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4. Változás / Átszervezés  

1) Stabil rendszer, kis változások  

2) Kis változások, de nem rendszeresek vagy jelentősek  

3) A munkatársak személyét, a szabályozást és a folyamatokat érintő, jelentős 

változások  

Súly: 4  

 

5. Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége  

1) Kicsi  

2) Közepes  

3) Nagy  

Súly: 4  

 

6. Csalás, hamisítás  

1) Adott területen alacsony mértékű a bekövetkezésének valószínűsége  

2) Adott területen közepes mértékű a bekövetkezésének valószínűsége  

3) Adott területen magas mértékű a bekövetkezésének valószínűsége  

Súly: 3  

 

7. Vezetőség aggályai a rendszer működését illetően  

1) Alacsony szintű  

2) Közepes szintű  

3) Magas szintű  

Súly: 3  

 

8. Munkatársak tapasztalata és képzettsége  

1) Nagyon tapasztalt és képzett  

2) Közepesen tapasztalat és képzett  

3) Kevés vagy semmilyen tapasztalat és képzettség hiánya  

Súly: 3  
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9. Tévedések valószínűsége  

1) Kicsi  

2) Közepes  

3) Nagy  

Súly: 3  

 

10. Előző ellenőrzés óta eltelt idő  

1) 1 évnél kevesebb  

2) 1-2 év  

3) 2-4 év  

4) 4-5 év  

5) 5 évnél több  

Súly: 2  

 

Az 7. “Vezetőség aggályai” tényezőt illetően az irodavezető véleményét is ki kell kérni.  

E szakasz végére kockázati tényezőjének mértékét – magas, közepes, alacsony – 

meg kell állapítani.  

A várható kockázatok teljes körének összegyűjtését követően, az egyes kockázatokat 
- azok valószínűsége és a szervezetre gyakorolt hatása alapján – térképen kell 
ábrázolni:  

  
 

          
      

bekövetkezés valószínűsége 
         alacsony       közepes              magas 

bekövetkezés valószínűsége 
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Az egyes szervezeti egységek által elkészített ábrák összegzésével határozható meg 
a szervezet kockázati térképe.  
 
A kockázati térkép elemzése:  

 

A jobb felső négyzetben azonosított kockázatok a legjelentősebb kockázatok, a bal 
alsó négyzet kockázatai a legkisebb szintűnek minősíthetők. A bal felső és a jobb 
alsó négyzet kockázatai mérsékeltnek minősíthetők. A közöttük lévő négyzetek 
közepes szintűnek minősíthetőek. Kockázati tényezők és alkalmazott súlyozás: 
 

 
Sor-

szám  

Kockázati tényező  Kockázati 

tényező 

terjedelme  

Alkalma-zott  

Súly  

Pontha-  

tár  

1.  Bevételek  1 - 3  6  6 - 18  

2.  Informatikai támogatottság  1 - 3  5  5 - 15  

3.  Szabályozás összetettsége  1 - 3  5  5 - 15  

4.  Változás / átszervezés  1 - 3  4  4 - 12  

5.  Pénzügyi 

szabálytalanságok 

valószínűsége  

1 - 3  4  4 - 12  

6.  Csalás, hamisítás  1 - 3  3  3 - 9  

7.  Vezetőség aggályai  1 - 3  3  3 - 9  

8.  Munkatársak képzettsége 

és tapasztalata  

1 - 3  3  3 - 9  

9.  Tévedés valószínűsége  1 - 3  3  3 - 9  

10.  Előző ellenőrzés óta eltelt 

idő  

1 - 5  2  2 - 10  

MINIMÁLIS PONTSZÁM 38    MAXIMÁLIS PONTSZÁM 118 

 

A kockázatok bekövetkezésének valószínűségét a kockázati tényező terjedelme és 
az alkalmazott súly szorzataként kapjuk meg. A szorzat összegét elosztjuk a 
kockázati tényező maximális ponthatár összegével és a kapott eredmény alapján 
besoroljuk a bekövetkezés valószínűségét alacsony, közepes, illetve magas 
osztályokba.  
 
A kockázatelemzés eredménye információval szolgál a stratégiai ellenőrzési terv 

elkészítéséhez, ami a ténylegesen rendelkezésre álló erőforrásokat veszi figyelembe. 

 

 

 

 

 

2. számú melléklet 

A KOCKÁZATOK ÉS INTÉZKEDÉSEK NYILVÁNTARTÁSA 
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