
Kontrollok hatékonysága
a belső ellenőrzésben

Egy hatékony kontroll portfólió kialakítása biztosítja 
a működési hatékonyságot, amelyhez kapcsolódóan 
elengedhetetlen

 – az inherens és reziduális kockázatok folyamatos 
elemzése, újragondolása,

 – a detektív és a preventív kontrollok optimális 
arányának kialakítása, 

 – az automatizációs lehetőségek azonosítása,

 – a működési és tesztelési költségek felülvizsgálata 
és optimalizálása. 

A hatékonyan működő kontrollrendszer a szabályok 
betartásában is kiemelt szerepet játszik.  
A szabályoknak való megfeleléssel ugyanis ma már 
nemcsak a hatósági bírságok kerülhetők el, hanem – 
egyfajta indikátorként szolgálva –, növelhető  
a piaci érték és nagymértékben javítható a befektetői 
bizalom.

Egy hatékony belső kontrollrendszer megléte minden vállalat működésének  
és kockázatkezelésének alapja. Mérettől és tevékenységtől függetlenül számos 
cég szembesül a kialakított kontrollok túl magas számával, bonyolultságával, 
olykor indokolatlannak tűnő dokumentációs igényével, amely gyakran magas 
költség-, idő- és erőforrás-ráfordításhoz vezet. A nem megfelelően kialakított 
és felülvizsgált keretrendszer így jelentősen visszavetheti a vállalatok üzleti 
eredményét és működési hatékonyságát.
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1. A belső kontrollrendszer céljai:



Carlson Michael 
Partner 
M: +36 70 333 1415 
E: mike.carlson@kpmg.hu

Szabó István  
Szenior Menedzser 
M: +36 70 370 1812  
E: istvan.szabo@kpmg.hu

KPMG.hu

2. Megerősített belső kontrollrendszer kialakításának kedvező hatásai,  
amely lépéseinek bármelyikében segítségére lehet a KPMG:

  Rendelkezzen naprakész információval 
azokról a kockázatokról, amelyek hatással 
vannak a szerveztre és a folyamatokra.

  Tekintse át, hogy a jelenlegi ellenőrzési 
keretrendszer megfelelően kezeli-e 
ezeket.

  Rendelkezzen egy hatékonyabb IT-
irányítási kerettel, amely biztosítja  
a kulcsfontosságú információkat kezelő 
rendszerek biztonságát.

  Biztosítsa, hogy a tranzakciók és az 
információk a munkafolyamatban belül 
elegendő evidenciával rendelkeznek.

  Értse meg, hogyan járul hozzá a kontroll-
rendszer a szervezet teljesítményéhez.

  Kapjon előzetes visszajelzést  
a tényleges teljesítménymutatókról  
a külső ellenőrzések között.

  Ismerje meg a jelenlegi ellenőrzési 
keretrendszer érettségi állapotát 
és pozícióját a piacon jelenlevő iparági 
szereplőkhöz képest.

  Fedezze fel, hogyan lehet 
hatékonyabban és kevesebb 
költséggel végrehajtani az ellenőrzéseket, 
összpontosítva a lean folyamatokra, 
valamint a modern technológiák és 
eszközök alkalmazása (pl. RPA).

  Értse meg, hogy a gépi tanulás és az 
intelligens elemzés (Big Data-n alapuló) 
hogyan járulhat hozzá a hatékonyabb 
ellenőrzési környezethez.

  Ugyanakkor kapjon biztosítékot arról, 
hogy a rendszeralapú jelentésekből 
származó információk megbízhatóak.

  Fedezze fel, hogyan lehet bizonyos 
ellenőrzések végrehajtását részben  
vagy teljesen kiszervezni, elkerülve  
az erőforrás-problémákat csúcsidőben 
és lehetővé téve az erőforrások jobb 
elosztását.

  Kapjon külső értékelést a belső 
ellenőrzési keretrendszerre általános 
hatékonyságról és javaslatokat a 
fejlesztésekhez.

  Jusson hozzá egy korszerű, 
funkcióspecifikus kontrollrendszerhez 
is, amely kiegészítheti a mennyiségi 
adatokat (Mérleg, EK.).

  Kapjon visszaigazolást a külső 
harmadik féltől arról, hogy a belső 
ellenőrzési keretrendszer megfelelően 
működik-e az audit- ill. egyéb szabályozói 
ellenőrzéseket megelőzően.
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A KPMG módszertanának alapja, hogy a jelenlegi kontroll portfólió felmérése után költség-haszon alapú 
megközelítéssel újratervezi a meglévő belső ellenőrzési keretrendszert. Ezáltal a kontrollrendszer operációs 
költségei akár 10-30%-kal is csökkenthetők, aminek felszabadításával a szervezet jelentős költségeket tud 
megtakarítani vagy az értékteremtő folyamataira tudja összpontosítani erőforrásait.  

Az itt megjelölt információk tájékoztató jellegűek, és nem vonatkoznak valamely meghatározott természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet körülményeire. Társaságunk ugyan törekszik 
pontos és időszerű információkat közölni, ennek ellenére nem vállal felelősséget a közölt információk jelenlegi vagy jövőbeli hatályosságáért. Társaságunk nem vállal felelősséget az olyan tevékenységből eredő 
károkért, amelyek az itt közölt információk felhasználásából erednek, és nélkülözik társaságunknak az adott esetre vonatkozó teljes körű vizsgálatát és az azon alapuló megfelelő szaktanácsadást. A KPMG név, a KPMG 
logó a KPMG International lajstromozott védjegye. © 2020 A KPMG Tanácsadó Kft. a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a KPMG International Limited („KPMG International”) 
angol „private company limited by guarantee” társasághoz kapcsolódó független tagtársaságokból álló KPMG globális szervezet tagtársasága. Minden jog fenntartva.

Kontroll
portfólió

Jelenlegi állapot Cél állapot
Idő

– Kontroll rendszer 
   újratervezése (preventív / 
   detektív kontrollok)
– Kontroll tevékenységek 
   konszolidációja 
   (gyakoriság, felelősök, 
   végrehajtók, evidenciák)
– Kockázatelemzés
   (inherens és reziduális 
   kockázatok felmérése)
– Működési és tesztelési 
   költségek vizsgálata

– Új techinkák és 
   módszerek bevezetése 
   (pl. RPA)
– Közös ellenőrzések 
   kialakítása
– Redunanciák 
   megszüntetése

– Közös ellenőrzési 
   megközelítés 
   a kontrollok csökkentésével 
   / összevonásával

A kontrollok csökkentésével, új technikák és módszerek alkalmazásával
jeletős kockázat- és költségcsökkentés érhető el


