
Tantárgy neve: Bevezetés a kockázatmenedzsmentbe 
 

0 

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM 

Bevezetés a 
kockázatmenedzsmentbe

 
 

Kovács Norbert 

2015.05.17. 

 

 

 

  

 



Tantárgy neve: Bevezetés a kockázatmenedzsmentbe 

1 
 

Tartalom 

Bevezetés .................................................................................................................................... 0 

 Kockázatelméleti alapfogalmak ......................................................................................... 0 

1.1 Bevezetés a kockázatmenedzsment fogalomrendszerébe .......................................... 0 

1.1.1 Önellenőrző kérdések, feladatok ........................................................................ 11 

1.2 Kockázatok csoportosítása ....................................................................................... 13 

1.2.1 Önellenőrző kérdések, feladatok ........................................................................ 21 

1.3 Modulzáró kérdések, feladatok ................................................................................ 22 

1.4 Az 1. modulhoz felhasznált és ajánlott irodalmak jegyzéke .................................... 23 

 A kockázatmenedzsment folyamat és a kockázatértékelés alapjai .................................. 24 

2.1 A kockázatmenedzsment folyamatról dióhéjban ..................................................... 24 

2.1.1 A kockázatmenedzsment folyamat ..................................................................... 27 

2.1.2 A kockázatmenedzsment folyamat részei .......................................................... 29 

2.1.2.1 Az összefüggések feltérképezése ................................................................ 29 

2.1.2.2 Kockázatértékelés ....................................................................................... 33 

2.1.2.2.1 Kockázatok azonosítása, feltárása .......................................................... 35 

2.1.2.2.2 Kockázatok elemzése ............................................................................. 39 

2.1.2.3 Kockázatkezelés .......................................................................................... 42 

2.1.2.4 Monitoring és visszacsatolás ....................................................................... 44 

2.1.2.5 Kommunikáció és konzultáció .................................................................... 44 

2.1.3 Önellenőrző kérdések, feladatok ........................................................................ 46 

2.2 A kockázatértékelési alapismeretek ......................................................................... 47 

2.2.1 Önellenőrző kérdések, feladatok ........................................................................ 60 

2.3 Modulzáró kérdések, feladatok ................................................................................ 61 

2.4 Az 2. modulhoz felhasznált és ajánlott irodalmak jegyzéke .................................... 62 

 Kockázatértékelési módszerek ......................................................................................... 63 



Tantárgy neve: Bevezetés a kockázatmenedzsmentbe 

2 
 

3.1 Feltáró és támogató módszerek ................................................................................ 63 

3.1.1 A csekklista ........................................................................................................ 65 

3.1.2 A brainstorming .................................................................................................. 65 

3.1.3 A Delphi módszer ............................................................................................... 69 

3.1.4 Interjúk ............................................................................................................... 69 

3.1.5 A humán erőforrás megbízhatóságának elemzése ............................................. 71 

3.1.6 Önellenőrző kérdések, feladatok ........................................................................ 73 

3.2 Szcenárió elemzés módszerei ................................................................................... 74 

3.2.1 Az FTA (hibafa) elemzés ................................................................................... 74 

3.2.2 Az eseményfa elemzés ....................................................................................... 80 

3.2.3 Az ok-következmény módszer ........................................................................... 83 

3.2.4 Önellenőrző kérdések, feladatok ........................................................................ 86 

3.3 Modulzáró kérdések, feladatok ................................................................................ 87 

3.4 A 3. modulhoz felhasznált és ajánlott irodalmak jegyzéke ...................................... 88 

 

 

  

 



Tantárgy neve: Bevezetés a kockázatmenedzsmentbe 
 

0 

Bevezetés 

A gazdasági szereplőkre, egyénekre, különböző méretű és típusú vállalkozásokra egyaránt 

jellemző, hogy az eredményeik elérését, tevékenységeik terveknek megfelelő megvalósítását 

számos esemény befolyásolja. Az események egy része biztos. Bekövetkezési valószínűségük 

100%, tulajdonságaikkal, hatásukkal kapcsolatos információ tökéletes. Az események másik, 

általában nagyobb része bizonytalan esemény. Bekövetkezési valószínűségük kisebb, mint 

100%, tulajdonságaikat, hatásukat nem ismerjük pontosan. A bizonytalan események jelenléte 

a gazdasági szervezetek működését, folyamatait, döntéseit kockázatossá teszi.  

A célok elérése érdekében hozott döntések a jó megérzések mellett tudatos tervezést, 

elemzést, megfelelő következtetések levonását igénylik. A gazdasági szereplők legtöbb 

tevékenysége kockázatokkal jár. A kockázatok feltárása, elemzése és hatásuk csökkentése a 

terveknek megfelelő eredmények realizálását segíti.  

A tananyag célja, hogy bevezesse az olvasót a kockázatmenedzsment fogalomrendszerébe és 

módszertanába. Ebben a tananyagban nem mélyedünk el a kockázatértékelés matematikai 

eszköztárában. A tananyag kizárólag a kockázatmenedzselésbe való bevezetést szolgálja, 

mérnök és közgazdász alapképzésben egyaránt alkalmazható, elsősorban duális és távoktatási 

képzési formában.  A tananyag elsajátítása lehetővé teszi a kockázatmenedzsment 

folyamatban való tevékeny közreműködést és önálló problémamegoldást. 

 

Győr, 2015. május 17.  
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 Kockázatelméleti alapfogalmak 

1.1 Bevezetés a kockázatmenedzsment fogalomrendszerébe 

Cél 

A lecke célja, hogy megismertesse a hallgatóval azt a fogalmi bázist, melynek ismerete 

nélkülözhetetlen a kockázatmenedzsmentben! 

Időszükséglet 

A lecke elsajátításához körülbelül 90 percre lesz szüksége. 

Követelmények 

Ön akkor sajátította el megfelelően a tananyagot, ha… 

 képes definiálni a vélt biztonság fogalmát! 

 képes definiálni a biztonsági elem fogalmát! 

 képes definiálni a biztonsági mérleg fogalmát! 

 képes definiálni a biztos esemény fogalmát! 

 képes definiálni a bizonytalan esemény fogalmát! 

 képes példákat írni a bizonytalan eseményekre! 

 képes definiálni a lehetetlen esemény fogalmát! 

 képes definiálni a bizonytalanság fogalmát! 

 képes definiálni a kockázat fogalmát! 

 képes példákat írni a kockázatos eseményekre! 

 képes definiálni a szimmetrikus kockázat fogalmát! 

 képes definiálni az aszimmetrikus kockázat fogalmát! 

 képes megkülönböztetni a kockázat és a bizonytalanság fogalmát! 

 képes megkülönböztetni a szimmetrikus és az aszimmetrikus kockázatfogalmat! 

 képes definiálni a kockázatkerülő gazdasági szereplő fogalmát! 

 képes példát mondani a kockázatkerülő magatartás megnyilvánulására! 

 képes definiálni a kockázatkerülő gazdasági szereplő fogalmát! 

 képes példát mondani a kockázatkerülő magatartás megnyilvánulására! 

 képes definiálni a semlegesen kockázatkedvelő gazdasági szereplő fogalmát! 

 képes példát mondani a semlegesen kockázatkedvelő magatartás megnyilvánulására! 

 képes definiálni a kockázatkedvelő gazdasági szereplő fogalmát! 
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 képes példát mondani a kockázatkedvelő magatartás megnyilvánulására! 

 képes definiálni a kockázat okozó fogalmát! 

 képes példát mondani a kockázat okozóra! 

 képes definiálni a kockázat összetevő fogalmát! 

 képes példát mondani a kockázat összetevőre! 

 képes definiálni az objektív kockázat összetevő fogalmat! 

 képes példát mondani az objektív kockázat összetevőre! 

 képes definiálni a szubjektív kockázat összetevő fogalmat! 

 képes példát mondani a szubjektív kockázat összetevőre! 

 képes definiálni az erkölcsi tényező fogalmat! 

 képes példát mondani az erkölcsi tényezőre! 

 képes definiálni az erkölcstelenségi tényező fogalmat! 

 képes példát mondani az erkölcstelenségi tényezőre! 

 képes definiálni a biztosítási csalás fogalmat! 

 képes példát mondani a biztosítási csalásra! 

Kulcsfogalmak 

 vélt biztonság 

 biztonsági elemek 

 biztonsági mérleg 

 biztos esemény 

 bizonytalan esemény 

 kockázat 

 kockázatos esemény 

 kockázat fogalma szimmetrikus megközelítésben 

 kockázat fogalma aszimmetrikus megközelítésben 

 lehetőség 

 veszély 

 kockázat okozó 

 kockázat összetevő 

 objektív kockázati tényező 

 szubjektív kockázati tényező 

 erkölcsi tényező 
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 erkölcstelenségi tényező 

 biztosításai csalás 

Tevékenység:  

 Nyisson egy, a gyakorlás, feladatmegoldás, jegyzetek készítésére alkalmas füzetet! 

 Olvassa el figyelmesen kockázatelméleti alapfogalmakkal foglalkozó első részt! 

 Tanulja meg a kiemelt fogalmakat! 

 Szóban és írásban egyaránt definiálja önállóan is a kiemelt fogalmakat! 

 Minden fogalomhoz társítson írásban példákat a munkahelyi tapasztalataira építve! 

 Minden fogalomhoz soroljon fel három példát munkahelyi tapasztalataira 

támaszkodva! Rögzítse ezeket jegyzetfüzetében! 

 

Minden munka, tevékenység folyamat, mely a célból az eredménybe tart, meghatározott 

kezdete és befejezése van. Számos esetben összetett folyamatok részfolyamatokra, 

tevékenységekre oszthatók. A munka elvégzése, a tevékenységek végrehajtása akkor sikeres, 

ha eredménye a céllal megegyező, vagy annál jobb.  A folyamatok erőforrásokat igényelnek, 

alakulásukat különböző, külső (exogén) és belső (endogén) környezetéből származó 

tényezők hatásai befolyásolják. Erőforrások alatt embereket, gépeket, anyagokat, pénzt és 

időt értjük. Tényezők alatt pedig a külső, vagy belső környezetben bekövetkező, a folyamatok 

sikerét befolyásoló változásokat, például politikai, jogszabályi környezet változásai, 

alapanyagárakat befolyásoló tényezők változásai. Minden folyamat sikere külső (exogén) és 

belső (endogén) erőforrások és tényezők által meghatározott.  

A külső és belső tényezők több csoportba sorolhatók a gazdasági szereplő ismerete, a tényező 

folyamatra gyakorolt hatása és mérhetősége alapján. A lehetséges csoportokat az 1. 

táblázatban foglaltuk össze. Az 1. táblázatban található tényezőcsoportokra keressen példát 

munkahelyi tapasztalataira támaszkodva. Készítsen jegyzetfüzetében egy táblázatot az 1. 

táblázat mintájára, egészítse ki egy oszloppal és ebben rögzítse fel a gyűjtött példákat. 
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1. táblázat A vállalati tevékenységeket meghatározó és befolyásoló tényezők csoportosítása a 
velük kapcsolatos ismeret és a vállalati folyamatokra gyakorolt hatásuk alapján 

Sorszám Ismert-e 

a 

tényező? 

Gyakorol-e 

hatást a 

folyamat(ok)ra? 

Tudjuk-e becsülni, 

számszerűsíteni a 

hatást?  

Hatás jellemző 

tulajdonságai. 

1. igen igen igen adatok rendelkezésre 

állnak, 

determinisztikus 

2. igen igen igen adatok rendelkezésre 

állnak, sztochasztikus 

3. igen igen nem adatok nem állnak 

rendelkezésre 

4. igen nem nem releváns nem releváns 

5. igen nem tudjuk 

megítélni 

nem releváns nem releváns 

6. nem nem tudjuk nem releváns nem releváns 

A fogalmi rendszerezés után nézzünk konkrét példákat az 1. táblázatban felsorolt 

tényezőtípusokra! A példákhoz induljunk ki egy vállalkozás helyzetéből, melynek egy részébe 

rövid bepillantást adunk! 

„....XY Kft. a következő időszaki árbevételét tervezi. A Kft. újrahasznosított anyagokból 

virágcserepeket gyárt, jelenleg 10 különböző méretben. A vállalkozás egy éve kezdte meg 

működését. A hulladék-újrahasznosítási engedélyeket már ekkor beszerezte. A gyártási 

folyamatban csak belföldi erőforrásokat használ, Ausztriában, Németországban, Svájcban és 

Franciaországban értékesít. Minden kiadása forintban, minden bevétele euróban realizálódik. 

Tevékenységét gondosan tervezi, minden lényeges információt, mely a tervezéshez szükséges 

dokumentál. Az elmúlt héten a vállalkozás egy új gépet vásárolt, mellyel 10%-al növelni tudja 

a termelési volumenét mindegyik virágcserép típusból…” 
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Az idézett szövegrészlet alapján nézzük, egy-egy példát a táblázatban szereplő tényezőkre, 

melyek az árbevétel tervezés folyamata során illetve annak kapcsán értelmezhetőek. 

1. A 10 fajta virágcserép értékesítéséből származó árbevétel az értékesített mennyiségek 

és az értékesítési egységárak szorzatösszege. Az értékesíthető mennyiségek egyik 

meghatározó tényezője a gyártási kapacitás. Tudjuk, hogy a gyártási kapacitás 10 %-al 

emelkedett az új gép beszerzése következtében. Ez tényező ismert, hatása 

számszerűsíthető, determinisztikus. 

2. Az árbevétel tervezés lényeges eleme az egységárak és az értékesítési volumenek 

meghatározása. Minkét tényező véletlen változó, hatásuk az előző évi értékesítési 

adatokból kiindulva számszerűsíthető, ugyanakkor értékük alakulása sztochasztikus. 

3. Az árbevétel alakulását befolyásolhatja a versenytársak reklámtevékenységének 

változása. Ha fejlődnek az csökkenti a termékeink iránti keresletet és vagy árversenyt 

eredményez, melyek negatívan hatnak az árbevételre. A tényezőt ismerjük, tudjuk, 

hogy hatást gyakorol a folyamatainkra, azonban a hatást nem tudjuk számszerűsíteni, 

hiszen nem állnak rendelkezésünkre a számszerűsítéshez szükséges adatok. 

4. A kőolaj árának emelkedése nem gyakorol hatást közvetlen hatást az értékesítési és 

termelési folyamatokra. A tényező tehát ismert, ugyanakkor nem szükséges 

figyelembe venni a hatásait. 

5. Olyan tényező, melyről a vállalat nem tudja eldönteni, vagy nem ismeri fel, hogy 

hatást gyakorol a folyamatra. Például a gépeken dolgozó kollégák emberi 

tulajdonságai (lazsálás, potyautas jelenség) csökkentik a termelési volument. 

6. A fel sem ismert tényezők nagyon veszélyesek lehetnek. Ilyen lehet például a 

korábban meghatározónak gondolt célpiac, vagy meghatározónak gondolt vevő 

kiesése. 

Gyakorló feladatok: 

1. A megadott példákat alapul véve, saját szakmájának megfelelően Ön is keressen példákat a 

megadott hatástípusokra.  Használja a gyakorló füzetet! 

2. Válasszon ki egy, a munkahelyére jellemző folyamatot. Próbálja számszerűsíteni a 

folyamat sikerességét alapvetően befolyásoló tényezők hatását! 

A valószínűségszámítás fogalomrendszerét használva is gondolkodhatunk a folyamatainkat 

befolyásoló tényezőkkel kapcsolatban. Ennek megfelelően azt mondhatjuk, hogy a 
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folyamatainkat befolyásoló tényezőket a biztos, bizonytalan és lehetetlen események 

csoportjaiba sorolhatjuk. Nézzük e fogalmak definícióit! 

Biztos esemény: az az esemény, melynek bekövetkezési valószínűsége 100%. 

Lehetetlen esemény: az az esemény, melynek bekövetkezési valószínűsége 0%. 

Bizonytalan esemény: bekövetkezési valószínűsége 0 és 100% közötti. 

Az eddig leírtakból következik, hogy a társadalmi, gazdasági döntések nem egyértelműen, 

hanem valamilyen valószínűséggel, pontosabban arányban tekinthetőek biztosnak. Vagyis a 

döntések csak meghatározott része lesz sikeres.  

A kockázatelméleti irodalom úgy fogalmaz, hogy a gazdasági szereplők döntéseit követő 

folyamatok a jelen vélt biztonságát előre látható bizonytalansággá változtatja. Mit is jelent 

ez? 

Vélt biztonság a társadalmi, gazdasági élet különböző dimenzióiból származó biztonsági 

elemek  kombinációja.  

A biztonsági elemek az egyén szintjén lehetnek a lelki nyugalom, családi béke, anyagi 

biztonság, munkahelyi és társadalmi megbecsültség.  A vállalatok szintjén lehetnek 

szabályozott és rentábilis technológiai folyamatok, biztos pénzügyi helyzet, egészséges 

finanszírozási struktúra, piacvezető pozíció. 

 

Fontos megjegyezni, hogy a jelennel, a döntés pillanatában érvényes állapottal kapcsolatban 

vélt biztonság is aszimmetrikus információval és szubjektív értékeléssel terhelt!  Két ok 

miatt: 

1. A jelen állapot biztonságát felismert és jól vagy rosszul, de megítélt biztonsági 

elemek, valamint a fel nem ismert elemek egyensúlya adja. 

2. Az egyén (mint fogyasztó, társadalmi szereplő, vállalattulajdonos, vagy menedzser) a 

számára fontosabb elemeket nagyobb súllyal veszi figyelembe az értékeléskor, illetve 

a döntés meghozatalakor. 

A szakirodalom a vélt biztonság fogalmával párhuzamosan értelmezi a biztonsági mérleg 

fogalmát is.  
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A biztonsági mérleg a biztonságra vonatkozó biztos és bizonytalan ismereteink egyenlege. 

Ez a mérleg szinte soha nincs egyensúlyban, hiszen vagy túl biztosak, vagy túl bizonytalanok 

vagyunk a biztonságunkat meghatározó elemekkel kapcsolatban. 

A vállalati folyamatokat, a folyamatokkal és a vállalkozás egészével kapcsolatban 

értelmezhető biztonsági elemeket, valamint biztonsági szintet számos esemény befolyásolja, 

melyek egy része helyzettől, vállalkozástól és számos más paramétertől függően bizonytalan. 

A bizonytalan események a folyamatok, biztonsági elemek, valamint a biztonsági szint 

változását eredményezhetik és a jövőben a jelenlegitől eltérő biztonsági szintet 

eredményezhetnek.  

Kockázatelméleti szempontból a bizonytalanság tehát azt jelenti, hogy az egyéni, vagy 

vállalati folyamatok előrehaladása során megtörténhetnek várt, vagy nem várt, ismert, vagy 

ismeretlen, matematikai értelemben bizonytalan események, melyek befolyásolják a 

folyamatok kimenetelét és ennek okán a folyamatgazda biztonsági szintjét.  

Folyamatgazda alatt egyént, vállalatnál dolgozó alkalmazottat, vezetőt, munkacsoportot 

egyszóval a döntéshozó és folyamatot bonyolító gazdasági szereplőket értjük. 

A bizonytalanság fogalmából kiindulva értelmezhetjük a kockázat fogalmát. A 

bizonytalanságot eredményező bizonytalan események egy része a folyamatgazdák számára 

ismert, bekövetkezési valószínűségük és várható hatásuk kiszámítható. A bizonytalan 

eseményeknek ezt a körét kockázatos eseményeknek nevezzük. 

Kockázatelméleti szempontból a kockázat tehát azt jelenti, hogy az egyéni, vagy vállalati 

folyamatok előrehaladása során megtörténhetnek olyan várt és ismert, de matematikai 

értelemben bizonytalan események, melyek befolyásolják a folyamatok kimenetelét és ennek 

okán a folyamatgazda biztonsági szintjét. Bekövetkezési valószínűségük és hatásuk 

számszerűsíthető. 

Nézzünk egy-egy példát a bizonytalan és a kockázatos eseményekre. Visszatérve gondolatban 

az esettanulmány részlethez és az árbevétel tervezés és árbevétel realizálás folyamatához. A 

árbevétel tervezése során meghatározott nagyságú értékesítési egységárral és értékesítési 

mennyiséggel számolunk. Az üzleti év elindulásával elkezdődik az árbevétel realizálásának a 

folyamata, melynek eredménye eltérhet a tervezettől. Például a tervezett egységár túl 

magasnak bizonyul. A versenytársunk ugyanis alacsonyabb egységárakkal kezdte meg az 

értékesítést. Ennek köszönhetően az értékesítésünk tényleges volumene elmarad a tervezettől, 

hiszen vevőink átpártolnak a versenytárshoz. Ha versenytársaink árairól, árstratégiájáról, a 
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fogyasztóink árérzékenységéről nem rendelkezünk információkkal, adatokkal, akkor a 

versenytárs árváltoztatása egy bizonytalan esemény, melynek bekövetkezési valószínűségét és 

hatását nem tudjuk előre jelezni. Ha rendelkezünk a szükséges információkkal és birtokában 

vagyunk a szükséges modellezési ismereteknek, akkor egy versenytárs árváltoztatása 

kockázatos esemény, mert bekövetkezési valószínűsége és várható hatása számszerűsíthető. 

A kockázat fogalmával kapcsolatban kétféle megközelítés terjedt el. Az egyik szimmetrikus, a 

másik pedig az aszimmetrikus.  

Szimmetrikus megközelítés szerint a kockázat olyan bizonytalan esemény (események), 

mely (melyek) pozitív, vagy negatív eredmény-cél eltérést eredményezhet 

(eredményezhetnek).  

Aszimmetrikus megközelítés szerint a kockázat olyan bizonytalan esemény (események), 

mely (melyek) negatív eredmény-cél eltérést eredményezhet (eredményezhetnek). 

Szimmetrikus kockázatértelmezésre jó példa a következő. Képzeljük el, hogy éppen nagyon 

sietünk valahova, mert rengeteg feladatunk van, melyek megoldásra várnak, ráadásul éppen 

pénzhiánnyal is küzdünk. A nagy sietség közben véletlenül egy régi kedves barátunkkal 

találkozunk össze az utcán, akit évek óta nem láttunk. Barátunk egy kávéra és beszélgetésre 

hív minket a véletlen találkozás örömére. Az emberi és lelki tényezőket félretéve, pusztán a 

gazdasági hatásokat mérlegelve ez a véletlen esemény kétféle hatást eredményezhet. Az 

egyik, hogy aznap megkésünk tervezett munkáinkkal és még nagyobb időzavarba kerülünk, 

ennek minden negatív hatásával együtt. A másik, hogy a beszélgetés során olyan új dimenziók 

nyílnak életünkben, melyek hatására a pillanatnyi problémáink egy csapásra megoldódnak és 

nagy lelkesedésünkben a napi feladatinkat is gyorsabban megoldjuk, így a késlekedés sem 

okoz problémát. A régi baráttal való találkozás, mint véletlen esemény egy kockázat 

szimmetrikus megközelítésben. 

A szimmetrikus kockázatfelfogás kapcsán nem hagyhatjuk figyelmen kívül a veszély és a 

lehetőség fogalmakat. 

A lehetőség pozitív várható hatással kecsegtető véletlen esemény.  

A lehetőségek létezése azt jelenti, hogy a bizonytalan események megismerésére fordított 

energiák megtérülhetnek, akkor, ha olyan intézkedéseket foganatosítunk, melyek a 

lehetőségek bekövetkezését és hatását erősítik.  

A veszély negatív várható hatással fenyegető véletlen esemény.  
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A veszélyek létezése azt jelenti, hogy a bizonytalan események megismerésére fordított 

energiák megtérülnek, akkor, ha olyan intézkedéseket foganatosítanak, melyek a veszélyek 

bekövetkezését és hatását csökkentik. 

Kockázat nem csak egy kockázatos esemény jelenléte miatt létezik. A legtöbb esetben 

kockázatos események bekövetkezhetnek több tevékenységgel kapcsolatban és több 

biztonsági elemet és biztonsági dimenziót érinthetnek. 

Több biztonsági dimenzióban jelentkező kockázatos események összességét kockázati 

mezőnek nevezzük. 

A szakirodalom a kockázati mezőket az érintett gazdasági szereplőnként különbözteti meg. 

Ennek megfelelően beszélhetünk egyének, csoportok (háztartások, vállalatok, intézmények), 

országok, nemzetek feletti szervezetek és a világ globális kockázati mezőjéről. 

A kockázatos események egy része sajnos be is következik és negatív irányú tény-terv 

eltérést, veszteséget eredményez. A veszteségek pénzben kifejezett ellenértékét kárnak 

nevezzük.  

A kockázatokra minden gazdasági szereplő másképpen gondol. A kockázatokhoz való 

viszony alapján három fő csoportba sorolhatjuk a gazdasági szereplőket. 

Kockázatkerülő az a gazdasági szereplő, aki akkor és csak is akkor vállalja a cselekvést, ha a 

cselekvés eredményeképpen létrejövő új állapot biztonsági szintje meghaladja az induló 

szintet. 

Kockázatkerülő tehát az a gazdasági szereplő, aki csak olyan befektetési lehetőséget választ, 

mely esetében biztos, hogy a befektetett összeg általa elvárt hozammal növelt nominális 

értékét realizálja a futamidő végén. Azaz 1000 000 Ft-os induló összeg és 10%-os, éves 

hozamelvárás esetén egy év múlva garantált az 1 100 000 Ft. 

Semlegesen kockáztató, vagy enyhén kockáztató az a gazdasági szereplő, aki akkor és csak 

is akkor vállalja a cselekvést, ha a cselekvés eredményeképpen létrejövő új állapot biztonsági 

szintje legalább az induló szinttel megegyezik. 

Semlegesen kockáztató tehát az a gazdasági szereplő, aki csak olyan befektetési lehetőséget 

választ, mely esetében biztos, hogy legalább a befektetett összeget realizálja a futamidő 

végén. Azaz 1 000 000 Ft-os induló összeg és 10-20%-os hozamelvárás mellett legalább 1 

000 000 Ft-ot realizál. 
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Kockázatkedvelő az a gazdasági szereplő, aki akkor is vállalja a cselekvést, ha a cselekvés 

eredményeképpen létrejövő új állapot biztonsági szintje alacsonyabb lehet az induló szintnél. 

Semlegesen kockáztató tehát az a gazdasági szereplő, aki olyan befektetési lehetőséget 

választ, mely magas hozamígérettel kecsegtet, ugyanakkor a futamidő végén a biztonsági 

szint az induló szint alá csökkenhet. Azaz 1 000 000 Ft-os induló összeg és 30-50%-os 

hozamelvárás mellett a befektetés értéke 1 000 000 Ft alá csökkenhet. 

A kockázatmenedzsment alapfogalmainak tisztázása, rendszerezése során különbséget kell 

tenni a kockázatok okozói és összetevői között.  

A kockázat okozó olyan tárgy, jelenség, esemény, mely a cél-eredmény eltérést közvetlenül 

kiváltja.  

A kockázat összetevői pedig a folyamat külső- és belső környezetének részei, melyek 

közvetve járulnak hozzá a cél-eredmény eltérés  létrejöttéhez.  

A kockázat összetevőit a szakirodalom szubjektív és objektív csoportra osztja.   

A szubjektív kockázat összetevők azok az adottságok, melyek lényegesek a folyamat 

tervezése és végrehajtása során meghatározó személyek magatartásában, viselkedésében.  

A szubjektív kockázat összetevők vonatkozásában három lényeges típust kell elkülöníteni! 

Súlyosságuk  sorrendjében röviden definiáljuk őket. 

1. Az erkölcsi tényező (moral hazard) olyan fel sem ismert, vagy felismert, de eltitkolt 

egyéni gyengeség, mely közvetve járul hozzá a kockázat bekövetkezési 

valószínűségének növeléséhez 

2. Az erkölcstelenségi tényező (morale hazard) ennél súlyosabb következményekkel 

járhat. Ebben az esetben a gazdasági szereplő tudatosan folytat olyan tevékenységet, 

mely közvetve megnöveli a kockázat bekövetkezésének valószínűségét. Jellemzően a 

biztosítási fedezet léte váltja ki. 

3. Biztosítási csalás (insurance fraud) esetében a biztosított tudatosan viselkedik úgy, 

hogy bekövetkezzen a kár és annak mértéke a lehető legnagyobb legyen. 

Nézzük a három szubjektív kockázat összetevő közötti különbség értelmezésének 

megkönnyítésére egy-egy példát! A példát most a virágcserepeket előállító vállalkozás 

terméket szállító fuvarozó vállalkozás sofőrjéhez kapcsoljuk! 

Amennyiben sofőrünk a téli, fagyos útviszonyok mellett is pusztán olyan körültekintéssel 

vezeti a rábízott Renault Master kisteherautót, mint nyáron, megnövelve ezzel a 
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szállítóeszközével és vagy a szállított rakománnyal kapcsolatban értelmezhető kockázatok 

bekövetkezésének valószínűségét, akkor a szállítási kockázat egyik szubjektív összetevőjéről, 

azon belül is egy erkölcsi tényezőjéről beszélünk. 

Amennyiben sofőrünk a téli, fagyos utakon azért vezet nagy merészséggel, mert az gondolja, 

egyrészt úgysem övé az autó, másrészt, ha káresemény történik, úgyis fizet a főnök 

biztosítója, akkor a szállítási kockázat egyik szubjektív összetevőjéről, azon belül is egy 

erkölcstelenségi tényezőről beszélünk. 

A sofőr főnöke korosnak tartja a Renault Mastert és szeretné fiatalabbra cserélni. A 

használtautó piacon nagyon keveset kapna a sokat futott, munkára használt 

haszongépjárműért. Az elmúlt évben viszont olyan biztosítást kötött flottájára, melynek 

keretében a szállítás közben, a szállítóeszközben bekövetkezett kárt a biztosító nagyon 

kedvező feltételekkel és kedvező összegben téríti. Mérlegelve a körülményeket főnökünk úgy 

dönt, hogy megbízza sofőrjét az autó totálkárosra törésével és a helyzet balesetként történő 

feltűntetésével. Cselekedete a biztosítási csalás jellemző esete! 

Térjünk vissza a kockázat összetevők másik nagy csoportjára, az objektív kockázat 

összetevőkre. 

Az objektív kockázat összetevők azok az adottságok, melyek lényegesek a folyamatot 

körülvevő külső- és belső környezetben és érdemben befolyásolhatják a folyamat kimenetelét.   

 Az objektív kockázat összetevők tartozhatnak a folyamatot körülvevő természeti, társadalmi, 

gazdasági, jogi, politikai, humánerőforrás környezethez. Maradva az áruszállítási példánál, a 

téli fagyos, havas, jéggel borított utak olyan fizikai környezetet jelentenek, melyek közvetve 

hozzájárulnak a szállítási kockázat bekövetkezési valószínűségének növekedéséhez, így a 

kockázat objektív összetevőjének számítanak.   
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1.1.1 Önellenőrző kérdések, feladatok 

1.  Definiálja a bizonytalanság fogalmát! A definíciót írja le a jegyzetfüzetébe! 

2.  Definiálja a kockázat fogalmát! A definíciót írja le a jegyzetfüzetébe! 

3.  Definiálja az aszimmetrikus kockázat fogalmát! Munkahelyi tapasztalatai alapján 

nevezzen meg egy olyan kockázatot, mely aszimmetrikus kockázatfelfogásban 

értelmezhető! A jegyzetfüzetében dolgozzon! 

4.  Válassza ki az alábbiak közül a helyes megoldást! 

a. Szimmetrikus kockázatfelfogás szerint a kockázatos eseménynek csak negatív 

hatása lehet. 

b. Szimmetrikus kockázatfelfogás szerint a kockázatos eseménynek csak pozitív 

hatása lehet. 

c. Szimmetrikus kockázatfelfogás szerint a kockázatos eseménynek pozitív és 

negatív hatása is lehet. x 

d. Szimmetrikus kockázatfelfogás szerint a kockázatos események a folyamatok 

elején és végén egyforma valószínűséggel következnek be. 

5.  Válassza ki az alábbiak közül a helytelen megoldást! 

a. Az objektív kockázati összetevők azért objektívek, mert objektíven 

értékelhetők. x 

b. Az objektív kockázati összetevők azért objektívek,  mert nem a cselekvő, 

döntéshozó személyisége, magatartása határozza meg létüket és hatásukat.  

c. Az objektív kockázati összetevők a folyamatok környezetének részei,  

közvetve járulnak hozzá  a cél-eredmény eltérések létrejöttéhez. 

d. Az objektív kockázat összetevők azok az adottságok, melyek lényegesek a 

folyamatot körülvevő külső- és belső környezetben és érdemben 

befolyásolhatják a folyamat kimenetelét. 

6.  Igazak, vagy hamisak az alábbi állítások? Ha az állítás igaz jelölje i, ha hamis jelölje h 

betűvel! 

a. Az erkölcsi tényező a szubjektív kockázat összetevők közé tartozik. i 

b. Az erkölcsi és az erkölcstelenségi tényező ugyanazt a kockázatot eredményezi. 

h 

c. Az erkölcstelenségi tényező a biztosítási fedezet létezése esetén nagyobb 

valószínűséggel előfordul. i 
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d. A kockázat okozói azok az események, melyek közvetlenül járulnak hozzá a 

kockázat bekövetkezéséhez és a cél-eredmény eltérés létrejöttéhez. i 
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1.2 Kockázatok csoportosítása 

Cél 

A lecke célja, hogy megismertesse a hallgatóval kockázatok csoportosítási lehetőségeit, 

melynek ismerete nélkülözhetetlen a kockázatmenedzsmentben! 

Követelmények 

Ön akkor sajátította el megfelelően a tananyagot, ha… 

 képes felsorolni és definiálni az érintettek köre szinti kockázat csoportokat! 

 képes felsorolni és definiálni a biztonsági szintre gyakorolt hatás alapján elkülönített 

kockázat csoportokat! 

 képes felsorolni és definiálni a biztosítók szempontjából elkülönített kockázat 

csoportokat! 

 képes felsorolni és definiálni a tartalmuk alapján elkülönített kockázat csoportokat! 

 képes felsorolni és definiálni a változások természete alapján elkülönített kockázat 

csoportokat! 

 képes a leckében szereplő példákon túl három további példát hozni az egyéni és 

társadalmi kockázatokra! 

 képes a leckében szereplő példákon túl három további példát hozni a kis-, közepes- és 

csúcskockázatokra!  

 képes a leckében szereplő példákon túl három további példát hozni a szubjektív-, és 

objektív kockázatokra! 

 képes a leckében szereplő példákon túl három további példát hozni a tiszta-, és 

spekulációs kockázatokra! 

 képes a leckében szereplő példákon túl három további példát hozni statikus és 

dinamikus  kockázatokra! 

 képes önállóan definiálni a személyes kockázat fogalmát! 

 képes önállóan példákat felsorolni a személyes kockázatokra! 

 képes önállóan definiálni a vagyoni kockázat fogalmát! 

 képes önállóan példákat felsorolni a vagyoni kockázatokra! 

 képes önállóan definiálni a felelősségi kockázat fogalmát! 

 képes önállóan példákat felsorolni a felelősségi kockázatokra! 
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Időszükséglet 

A tananyag elsajátításához körülbelül 90 percre lesz szüksége. 

 

Kulcsfogalmak 

 egyéni kockázat 

 társadalmi kockázat 

 kis kockázat 

 közepes kockázat 

 csúcskockázat 

 szubjektív kockázat 

 objektív kockázat 

 tiszta kockázat 

 abszolút kockázat 

 relatív kockázat 

 spekulációs kockázat 

 személyes kockázat 

 vagyoni kockázat 

 közvetlen vagyoni kockázat 

 közvetett vagyoni kockázat 

 felelősségi kockázat 

Tevékenység:  

 Olvassa el figyelmesen kockázatok csoportosításával foglalkozó első részt! 

 Tanulja meg a kiemelt fogalmakat! 

 Definiálja önállóan is a kiemelt fogalmakat! 

 Minden fogalomhoz társítson írásban példákat a munkahelyi tapasztalataira építve! 

 Minden fogalomhoz soroljon fel három példát munkahelyi tapasztalataira 

támaszkodva! Rögzítse ezeket jegyzetfüzetében! 
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A kockázatokat többféle szempont szerint csoportosíthatjuk. Az első csoportosítási szempont 

kockázatok által érintett közösségek szerinti csoportosítás.  

Az érintettek köre szerint megkülönböztethetjük egymástól az egyéni, társadalmi és globális 

kockázatokat. 

Nézzük ezeket részletesebben, egy-egy példát is felsorakoztatva. A definíciókat és a példákat 

olvasva és végiggondolva, gyakorlásképpen írjon Ön is egy-egy példát jegyzetfüzetébe.  

Az egyéni kockázatok csak egy, vagy néhány egyént, esetleg háztartást, intézményt, 

vállalkozást érintenek. Az egyének dominánsan egyedül kívánnak védekezni a kockázatok 

bekövetkezése esetén érvényesülő hatások ellen.  

Az egyéni kockázatokhoz sorolható kockázatos eseményekre jellemző példák egy 

háztartásban a családfő halála, a házban bekövetkező tűzeset, egy vállalkozás 

vagyontárgyaival kapcsolatban, különböző események hatására bekövetkező károk. 

A társadalmi kockázatok teljes társadalmi rétegeket, vagy a társadalom egészét érintik. 

A társadalmi kockázatoknak tekinthetők például a nemzetgazdasági válság, polgárháború, az 

ország nagy területét sújtó árvíz, földrengés, vagy más természeti katasztrófa. 

Az egyéni kockázatok kezelésének jellemző intézményei az üzleti biztosítók. A társadalmi 

kockázatokkal elsősorban az állami intézményeknek, katasztrófaalapoknak, szociális hálónak 

kell megbirkóznia. Természetesen a társadalmi kockázatok bekövetkezése esetén lehet 

számítani más országok, illetve nemzetközi segélyszervezetek támogatására is. 

A globális kockázatok kontinensekre és az egész Földre kiterjedő hatással bírnak.   

A globális kockázatokra példák a környezetszennyezés, nagy nemzetközi politikai 

konfliktusok, globális felmelegedés. A globális kockázatok kezelése nagyfokú alázatot, 

összefogást és a jelenleg megfigyelhető folyamatok újragondolását és felelős döntéseket 

igényel a globális hatáskörű vállalkozások, nemzetközi szervezetek és az országok vezetői 

részéről.  

A kockázatokat csoportosíthatjuk az első leckében megtanult biztonsági szint fogalommal 

összefüggésben is. Logikus, hiszen az egyén biztonsági szintje változhat meg a célból az 

eredménybe tartó, bizonytalansággal terhelt folyamatok hatására, valamekkora mértékben. 

A biztonsági szinttel összefüggésben a kockázatokat három csoportba sorolhatjuk: 
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1.  Kis-, vagy másképpen bagatellkockázatokról beszélünk akkor, ha pusztán egy-egy 

biztonsági elemnél figyelhető meg cél-eredményeltérés.  

2.  Közepes kockázatokról beszélünk akkor, ha a kockázat bekövetkezésének hatására 

több biztonsági elemnél és az elemek által meghatározott biztonsági dimenzióban 

egyszerre figyelhető meg cél-eredményeltérés. 

3.  Nagy-, vagy csúcskockázatokról beszélünk akkor, ha a kockázat több biztonsági 

dimenzióban egyszerre okoz problémát és emiatt a gazdasági szereplő működése, léte 

is veszélybe kerülhet. 

A három kockázatkategória pontosabb megértése okán képzeljünk el egy családfőt, aki 

racionális egyénként úgy ítéli meg, hogy a jelenlegi biztonsági szintjét alapvetően három 

biztonsági dimenzió határozza meg: 1. család dimenzió, 2. anyagi (jövedelmi-, vagyoni) 

dimenzió, 3. munkahelyi hangulat dimenzió. A családi dimenziót két lényeges biztonsági 

elem határozza meg: 1. kapcsolat a feleséggel, 2. kapcsolat a gyermekekkel. A munkahelyi 

hangulat dimenziót három elem határozza meg: 1. kapcsolat a vezetőkkel, 2. értelmes, 

szakmai kihívást jelentő feladatok, 3. értelmes, racionális folyamatok.  

Ebből az alaphelyzetből kiindulva kis- vagy bagatellkockázatnak tekinthető az új főnök 

érkezése, hiszen az a munkahelyi hangulat dimenzión belül kizárólag a kapcsolat a vezetőkkel 

biztonsági elemet befolyásolhatja, eltérítve értékét a tervezettől. Közepes kockázatnak 

tekinthető egy nem várt, esetleg kényszerű munkahelyváltás, hiszen az mind az anyagi, mind 

pedig a munkahelyi dimenzió több elemében is változásokat okozhat, akár több elemnél 

egyszerre. Nagy-, vagy csúcskockázatnak tekinthető a munkahely nem várt megszűnése, 

hiszen az mindhárom dimenzióban problémát okozhat. 

A biztosítótársaságok szemszögéből is csoportosíthatjuk kockázatokat, ekkor két csoportot 

tudunk kialakítani.  

A biztosító szubjektív kockázata a biztosítottak szubjektív jellemzői, más szavakkal élve 

személyes tulajdonságaiból fakadó kockázata. 

A biztosítótársaság a kockázatait beárazza, ezt az árat a vele szerződők fizetik meg biztosítási 

díj formájában. A biztosító az árazásnál figyelembe veszi a múltbeli kárstatisztikákat, ez 

alapján meghatározza az egyedi díjakat és beszedi azokat. Biztosítási matematikával nem 

foglalkozó ember számára is feltűnik, amikor kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást köt, 

hogy a biztosító, vagy éppen egy közvetítő vállalkozás számos adatot kér tőle.  
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Feladat: Nézze meg egy szabadon választott biztosítótársaság honlapját és a www.netrisk.hu 

weboldalt. Jegyezze fel jegyzetfüzetében, hogy a biztosítótársaság honlapján és a 

www.netrisk.hu weboldalon milyen adatokat kérnek Öntől, ha KGFB biztosítást szeretne 

kötni!  

A lehetséges ügyféltől kért adatok a személy, lakóhely, valamint a gépjármű típusának 

beazonosítására szolgálnak. A megadott adatok alapján a háttér-adatbázis adatai alapján 

számítódik az egyén kockázati besorolása és az ennek megfelelő fizetendő biztosítási díj. 

A biztosító által fedezett károk tényleges gyakorisága és értéke eltérhet a tervezettől, részben 

a biztosított személyek szubjektív kockázati tényezői miatt. 

A biztosító objektív kockázata a biztosított kockázatok objektív összetevőiből fakadó 

kockázata. 

A biztosítótársaság egy adott kockázatközösség vonatkozásában, meghatározott múltbeli 

időszak kárstatisztikai adatai alapján, matematikai-statisztikai módszerekkel meghatározza a 

károk bekövetkezésének valószínűségét és várható értékét. A számítások alapján 

meghatározza a biztosítások díját. A jövőben (a biztosítási tartam alatt) a ténylegesen 

bekövetkező károk értéke eltérhet a múltbeli adatok alapján becsült jövőbeli értéktől 

biztosított gazdasági szereplők folyamatainak objektív kockázat összetevői miatt.   

 A kockázatok csoportosíthatók tartalmuk alapján is. Ennek megfelelően 

megkülönböztethetjük a tiszta és a spekulációs kockázatokat.  

Tiszta kockázatról beszélünk akkor, ha a kockázat egy adott időszak alatt meghatározott 

valószínűséggel következik be és veszteséget okoz. 

A tiszta kockázatokon belül valójában kétféle típust különíthetünk el, hiszen vannak abszolút 

és relatív kockázatok. Az abszolút kockázatok esetében a kockázat biztos, a relatív 

kockázatok esetében nem biztos, hogy bekövetkezik egy meghatározott időintervallumon 

belül. Abszolút kockázatnak tekinthető virágcserepet gyártó és exportáló vállalkozásunk 

esetében az árfolyam változása, míg relatív kockázatnak tekinthető az üzemcsarnokban 

bekövetkező tűzeset. 

Spekulációs kockázatról beszélünk akkor, ha egy kockázat adott időszak alatt biztosan 

bekövetkezik és vagy nyereséget, vagy veszteséget okoz. 

A spekulációs kockázatra kiváló példa a devizaspekuláció. Gondoljunk vissza az első 

leckében említett virágcserépgyártó vállalkozásra. Említettük, hogy termékeit elsősorban 
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külföldön értékesíti, ami azt jelenti, hogy árbevételét euróban realizálja, ugyanakkor éves 

beszámolóját forintban készíti el. Tegyük fel, hogy április hónapban keletkezik egy 

jelentősebb megrendelése, melyből várhatóan június végén 300 000 euró bevétele folyik be. 

Vállalkozónk a forint euróval szembeni erősödésére számít, azt gondolja, hogy az euró 

árfolyama a mai 310 Ft-ról 280-Ft-ra fog csökkeni június végére. Azaz a forint erősödésére 

spekulál. Éppen ezért vásárol egy eladási opciót, melynek értelmében június végén eladhatja 

euróját 295 HUF/EUR árfolyamon partnerbankjának. Amennyiben az euró árfolyama 

ténylegesen 295 HUF/EUR alá esik, például 285-re, akkor vállalatunk minden egyes eurón 10 

Ft-ot keres, nyeresége a 10 Ft opciós díjjal csökkentett része. Persze az árfolyam a 

várakozásoktól eltérően éppen az ellenkező irányba is mozoghat, ez esetben vállalkozásunk az 

opciós díjat elbukja.   Összességében persze akkor járna a legjobban, hogyha az HUF/ EUR 

árfolyam a jelenlegi szinten maradna, vagy emelkedne, de ettől még a kifizetett opciós díj 

veszteség maradna. 

A kockázatokat a változások természetével összhangban is lehet csoportosítani. Ennek 

megfelelően statikus és dinamikus kockázatokról beszélhetünk.  

A statikus kockázatok egy-egy véletlen esemény miatt következnek be.  

A kockázat okozója tehát ebben az esetben lehet emberi hiba, mulasztás, természeti jelenség 

hatása, jogszabályi környezet változása. Vegyünk például egy építőipari vállalkozást. A 

vállalkozás arra kapott megbízást, hogy február-április hónapokban a Duna ártéri területén 

egy átemelő rendszert építsen. A projekt sikerét (határidőre és tervezett költséggel) történő 

befejezését alapvetően befolyásolja a vízállás alakulása. Egy nem várt, hirtelen és tartós 

hőmérséklet emelkedés az Alpokban és az ennek folyományaként meginduló olvadás 

megnöveli a Duna vízhozamát és szintjét. Az esemény a projekt sikerét befolyásolja. A nem 

várt hőmérséklet emelkedés statikus kockázatnak tekinthető. 

A dinamikus kockázatok egy-egy folyamat eredményeképpen jönnek létre. 

A kockázat okozója ebben az esetben nem egy véletlen esemény, hanem valamely körülmény, 

így például a társadalmi, vagy gazdasági helyzet változása. Maradjunk az imént vázolt 

építőipari példánál! Abban az esetben, ha az említett hőmérsékletemelkedési folyamatot a 

globális felmelegedés részeként értelmezzük, akkor egy új dimenzió is megjelenik. A globális 

felmelegedés (vagy más, de nevezzük így) magasabb hőmérsékletet, változékonyabb és 

nehezebben előrejelezhető időjárási jelenségeket, összemosódó évszakokat hozott a Kárpát-

medencében, így dinamikus kockázatot jelent az építőipari vállalkozások számára. 
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A biztosítók csak tiszta, statikus és egyéni kockázatokat biztosítanak. 

A biztosítható kockázatokat alapvetően három fő csoportba sorolja a kockázat- és 

biztosításelméleti szakirodalom: 

1.  személyes kockázatok 

2.  vagyoni kockázatok 

3.  felelősségi kockázatok 

 

Személyes kockázatoknak nevezzük azokat a kockázatokat, melyek közvetlenül érintik az 

egyének vagyoni, jövedelmi helyzetét. 

Személyes kockázatoknak tekinthetők a következők: 

 idő előtti halál 

 idős kor  

 gyenge egészség 

 munka- és jövedelemnélküliség 

Vagyoni kockázatoknak nevezzük azokat a kockázatokat, melyek az egyének ingó és 

ingatlanvagyonára gyakorolnak hatást. 

A vagyoni kockázatoknak két fő típusa van: 

 Közvetlen vagyoni kockázatoknak nevezi a szakirodalom azokat, melyek 

bekövetkezése az ingó, vagy ingatlanvagyon részleges-, vagy teljes megsemmisülését 

eredményezi. 

 Közvetett vagyoni kockázatoknak nevezi a szakirodalom azokat a kockázatokat, 

melyek az ingó vagy ingatlanvagyon részleges-, vagy teljes megsemmisülésének 

következményeképpen jelennek meg a gazdasági szereplő életében. 

Felelősségi kockázatnak nevezzük azokat a kockázatokat, melyek a harmadik félnek okozott 

fizikai és anyagi károkért való felelősség miatt vannak jelen a gazdasági szereplők életében.  

Gondoljunk a Polgári Törvénykönyv 519. paragrafusára. „Aki másnak jogellenesen kárt okoz, 

köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól a károkozó, ha bizonyítja, hogy 

magatartása nem volt felróható.”  
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Feladat: Keressen néhány biztosítót az interneten, nézze meg, hogy milyen 

felelősségbiztosítási termékeket értékesítenek! Füzetébe írjon fel három biztosítótársaságot, 

biztosítónként két-két terméktípust, rögzítse továbbá a termék fő tulajdonságait! 
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1.2.1 Önellenőrző kérdések, feladatok 

1.  Definiálja az egyéni kockázat fogalmát! A definíciót írja is le a jegyzetfüzetébe! 

2.  Definiálja a statikus kockázat fogalmát! A definíciót írja is le a jegyzetfüzetébe! 

3.  Definiálja a vagyoni kockázat fogalmát! Munkahelyi tapasztalatai alapján nevezzen 

meg egy olyan kockázatot, mely közvetlen vagyoni kockázatként értelmezhető! A 

jegyzetfüzetében dolgozzon! 

4.  Válassza ki az alábbiak közül a helyes megoldást! 

a. Az egyéni kockázatok mindig több egyént érintenek, mint a társadalmi 

kockázatok.  

b. Az egyéni kockázatok a kockázatok érintettek köre szerinti csoportosításának 

egyik halmaza. x  

c. Az egyéni kockázatok kizárólag szimmetrikus kockázatfelfogásban 

értelmezhetőek. 

d. Az egyéni kockázatok csak és kizárólag egyénileg kezelhetők. 

5.  Válassza ki az alábbiak közül a helytelen megoldást! 

a. A spekulációs kockázatok csak a nyereségvágy miatt jelennek meg a gazdasági 

szereplők életében. x 

b. A spekulációs kockázatok és a tiszta kockázatok közötti különbséget az adja, 

hogy az előbbiek  egy adott időintervallum alatt biztosan bekövetkeznek.  

c. A  spekulációs kockázatok szimmetrikus kockázatok. 

d. A spekulációs kockázatok a kockázatok tartalom szerinti csoportosításának 

egyik csoportja. 

6.  Igazak, vagy hamisak az alábbi állítások? Ha az állítás igaz jelölje i, ha hamis jelölje h 

betűvel! 

a. A biztosító objektív kockázata a biztosított kockázatok objektív összetevőiből 

fakadó kockázata. i 

b. Felelősségi kockázatnak nevezzük azokat a kockázatokat, melyek a harmadik 

félnek okozott fizikai és anyagi károkért való felelősség miatt vannak jelen a 

gazdasági szereplők életében. i 

c. A vagyoni kockázatoknak csak közvetett típusa van. h 

d. A biztonsági szintre gyakorolt hatások alapján a szakirodalom kis kockázatnak 

minősíti azokat, melyek csak egy biztonsági dimenziót befolyásolnak. h 
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1.3 Modulzáró kérdések, feladatok 

1.  Definiálja a kockázat fogalmát! A definíciót írja le a jegyzetfüzetébe! 

2.  Definiálja a statikus kockázat fogalmát! A definíciót írja le a jegyzetfüzetébe! 

3.  Definiálja a bizonytalanság fogalmát! Munkahelyi tapasztalatai alapján nevezzen meg 

egy olyan bizonytalan eseményt, mely befolyásolja a munkahelyi folyamatok 

sikerességét! A jegyzetfüzetében dolgozzon! 

4.  Válassza ki az alábbiak közül a helyes megoldást! 

a. A kockázat és bizonytalanság között lényeges különbség, hogy az előbbi 

számszerűsíthető, az utóbbi nem. x  

b. A kockázat és a bizonytalanság ugyanazt jelenti.  

c. A bizonytalan események a kockázatos események részhalmazát jelentik. 

d. A kockázatok biztos események. 

5.  Válassza ki az alábbiak közül a helytelen megoldást! 

a. A tiszta kockázatok csak a nyereségvágy miatt jelennek meg a gazdasági 

szereplők életében. x 

b. A tiszta és a spekulációs kockázatok közötti különbséget az adja, hogy az 

előbbiek egy adott időintervallum alatt biztosan bekövetkeznek.  

c. A tiszta kockázatok aszimmetrikus kockázatok. 

d. A tiszta kockázatok a kockázatok tartalom szerinti csoportosításának egyik 

csoportja. 

6.  Igazak, vagy hamisak az alábbi állítások? Ha az állítás igaz jelölje i, ha hamis jelölje h 

betűvel az állítás után erre a célra kialakított szövegdobozban! 

a. A biztosító szubjektív kockázata a biztosított kockázatok szubjektív 

összetevőiből fakad. i 

b. A bizonytalanság minden gazdasági szereplő életében jelen van. i 

c. A vagyoni kockázatoknak csak közvetlen típusa van. h 

d. A biztonsági szintre gyakorolt hatások alapján a szakirodalom kis kockázatnak 

minősíti azokat, melyek csak egy biztonsági dimenziót befolyásolnak. h 
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 A kockázatmenedzsment folyamat és a kockázatértékelés alapjai 

2.1 A kockázatmenedzsment folyamatról dióhéjban 

Cél 

A lecke célja, hogy megismertesse a hallgatóval a kockázatmenedzsment folyamat célját, 

felépítését. 

Időszükséglet 

A lecke elsajátításához körülbelül 90 percre lesz szüksége. 

Követelmények 

Ön akkor sajátította el megfelelően a tananyagot, ha… 

 képes saját szavaival, írásban és szóban kockázatmenedzsment folyamat fogalmát! 

 képes felsorolni a kockázatmenedzsment folyamat fő szakaszait! 

 képes saját szavaival, írásban és szóban megfogalmazni a kockázatmenedzsment 

folyamat fő szakaszait! 

 képes saját szavaival, írásban és szóban megfogalmazni a kockázatmenedzsment 

szakaszok céljait, feladatait! 

 képes saját szavaival, írásban és szóban megfogalmazni a kockázatmenedzsment 

keretrendszer fogalmát! 

 képes megnevezni három okot, ami miatt szükség van a kockázatmenedzsment 

keretrendszer kidolgozására! 

 képes definiálni az összefüggések feltérképezése folyamat lényegét! 

 képes definiálni a vállalkozás külső környezete kifejezést! 

 képes három külső környezethez tartozó tényezőt felsorolni! 

 képes definiálni a vállalkozás belső környezete kifejezést! 

 képes három belső környezethez tartozó tényezőt felsorolni! 

 képes definiálni a stakeholder fogalmat! 

 képes definiálni a külső stakeholder fogalmat! 

 képes definiálni a belső stakeholder fogalmat! 

 képes definiálni a külső – és a belső stakeholder fogalmakat!  

 képes felsorolni három-három példát a külső- és a belső stakeholderekre! 

 képes definiálni a kockázatértékelés folyamat célját! 
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 képes felsorolni a kockázatértékelés folyamat három fő részét! 

 képes definiálni a kockázatok azonosítása részfolyamat lényegét! 

 képes felsorolni/listából kiválasztani a kockázatok azonosítása (feltárása) részfolyamat 

három fő kérdését! 

 képes felsorolni, hogy a kockázatok azonosítása részfolyamatban milyen csoportokba 

sorolhatjuk a kockázatokat? 

 képes definiálni a cselekvési kockázat fogalmát! 

 képes példát írni a cselekvési kockázatra! 

 képes definiálni a feltétel kockázat fogalmát! 

 képes példát írni a feltétel kockázatra! 

 képes definiálni a szubjektív kockázat fogalmát! 

 képes példát írni az szubjektív kockázatra! 

 képes definiálni az objektív kockázat fogalmát! 

 képes példát írni  az objektív kockázatra! 

 képes definiálni a normál kockázat fogalmát! 

 képes példát írni  a normál kockázatra! 

 képes definiálni az extra kockázat fogalmát! 

 képes példát írni  az extra kockázatra! 

 képes definiálni a kockázatok elemzése fogalmat! 

 képes definiálni a kvantitatív elemzés fogalmat! 

 képes definiálni a félig kvantitatív elemzés fogalmat! 

 képes definiálni a kvalitatív elemzés fogalmat! 

 képes definiálni a kockázatkezelés fogalmát! 

 képes példát írni a kockázatok elkerülésére! 

 képes példát írni a kockázatok saját megtartásban történő kezelésére! 

 képes példát írni a kockázatok áthárítására! 

 képes példát írni a kockázatok megelőzésére! 

 képes felsorolni a monitoring és visszacsatolás szakasz lényeges kérdéseit! 

 képes definiálni a kommunikációs folyamat lényegét! 

 képes felsorolni, hogy milyen hatást gyakorol a megfelelő kommunikációs folyamat a 

kockázatmenedzsment folyamat egészére!   
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Kulcsfogalmak 

 kockázatmenedzsment 

 összefüggések feltárása 

 külső környezet 

 belső környezet 

 külső stakeholderek 

 belső stakeholderek 

 kockázatok feltárása/azonosítása 

 cselekvési kockázat 

 feltételkockázat 

 szubjektív kockázat 

 objektív kockázat 

 normál kockázat 

 feltételkockázat 

 kockázatok értékelése 

 kvantitatív értékelés 

 félig kvantitatív értékelés 

 kvalitatív értékelés 

 kockázatkezelés 

 kockázatkerülés 

 kockázatok megelőzése 

 kockázatok áthárítása 

 monitoring 

 kommunikáció 

 

Tevékenység:  

 Olvassa el figyelmesen a kockázatmenedzsment folyamattal foglalkozó leckét! 

 Tanulja meg a kiemelt fogalmakat! 

 Szóban és írásban egyaránt definiálja önállóan is a kiemelt fogalmakat! 

 Minden fogalomhoz soroljon fel írásban három példát munkahelyi tapasztalataira 

támaszkodva! Rögzítse ezeket jegyzetfüzetében! 
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2.1.1 A kockázatmenedzsment folyamat 

A kockázatmenedzsment folyamat azoknak az egymáshoz kapcsolódó tevékenységeknek a 

sorozatát jelenti, melyek célja a vállalkozás működésével kapcsolatos bizonytalanság 

csökkentése.  

A bizonytalanság jelenléte természetes, hiszen a gazdasági szereplők döntéseit és 

tevékenységeit számos olyan esemény befolyásolja, melynek tulajdonságaival és hatásával 

kapcsolatos ismeret korlátos.  

Ha egy gazdasági szereplő azt a célt tűzi ki maga elé, hogy csökkenti a tevékenységeit kísérő 

bizonytalanságot, akkor tételesen végig kell gondolnia azokat az eseményeket, tényezőket, 

erőforrásokat, azaz kockázatokat és bizonytalanságokat, melyek a tevékenységét 

befolyásolják. Meg kell ismerni tulajdonságaikat, elemezni kell hatásmechanizmusukat. A 

kockázatmenedzsment logikai rendszere, szabályai, módszertana, elemzési technikái abban 

segítik a gazdasági szereplőket, hogy a megismerési folyamat szisztematikus, következetes és 

hatékony legyen.  

A kockázatmenedzsment folyamat öt fő részből, másképpen alfolyamatból áll, melyek 

különálló egységet jelentenek. Az öt rész kapcsolatát az 1. ábrán láthatja. Figyelje meg, hogy 

követik egymást az egyes részek. Vegye észre, hogy a kommunikáció és konzultáció szakasz 

végigkíséri a teljes folyamatot, egyben keretbe foglalva azt. Gondolkodjon el azon, hogy 

milyen tevékenységek tartozhatnak az egyes folyamatokhoz.  

Feladat: Írjon fel mindegyik rész vonatkozásában három lehetséges tevékenységet, anélkül, 

hogy előre lapozna a tananyagban!  
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1. ábra A kockázatmenedzsment folyamata az ISO 31000 szabvány szerint 

 

A kockázatmenedzsment folyamat öt fő részét most egyenként és részletesen értelmezzük. 

Mielőtt ezt megtennénk fontos tisztáznunk a kockázatmenedzsment keretrendszer 

fogalmát.  

A kockázatmenedzsment keretrendszer tartalmazza azokat az irányelveket, útmutatásokat, 

melyek a szervezeti felépítés és folyamatok rendszerében elhelyezik a 

kockázatmenedzsmentet.  

A kockázatmenedzsment keretrendszer tartalmazza a kockázatmenedzsment folyamatok 

tervezése és végrehajtása során alkalmazható, fogalmakat, módszereket, eszközöket. 

Miért van szükség a kockázatmenedzsment folyamatok, feladatok, a végrehajtó szervezeti 

egység megtervezése előtt a kockázatmenedzsment keretrendszer kidolgozására? 

Alapvetően a következő három okot lehet megnevezni.  

1. Utólagos bevezetés. A kockázatmenedzsment folyamatok nagyon ritkán vannak 

jelen indulástól fogva egy vállalkozás életében. Az induláshoz képest később, 

jellemzően a vállalkozás üzleti tevékenységének bővülésével, növekedésével 

párhuzamosan, a tulajdonosi célokhoz, elvárásokhoz, menedzsment elképzésekhez, 

meglévő és működő termelési, szolgáltatásnyújtási folyamatokhoz igazítva, 

utólagosan lehet/kell őket bevezetni. Ennek okán lényeges alaposan 

végiggondolni minden lépést, hiszen már meglévő, jól működő gépezetbe 

szeretnénk egy új részt beilleszteni, integrálni. Nem szeretnénk, ha egy új 
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szervezeti egység felállítása és az új folyamatok bevezetése negatívan hatna a többi 

folyamatra. 

2. Mindenki másképpen gondolja. A kockázatokról, hatásukról és kezelésükről 

sokan sokféleképpen gondolkodnak. Ha egy vállalkozásnál hatékony 

kockázatmenedzsment folyamatokat szeretnénk bevezetni, akkor nem engedhető 

meg, hogy az érintettek ugyanazt a fogalmat hallva más tartalomra, módszerre és 

elemzési eszközökre gondoljanak. Az újításoknak csak szervezett keretek között, 

meghatározott időben és helyen szabad teret adni. 

3. Nincs két egyforma gazdasági szereplő. A gazdasági szereplők tulajdonságai, a 

tulajdonosok, vezetők gondolkodása, filozófiája, a folyamatok, az iparági 

sajátosságok, azaz a külső és a belső feltételek alapvetően meghatározzák az 

alkalmazható kockázatmenedzsment fogalmakat, módszereket és eszközöket. 

A kockázatmenedzsment kereteinek kidolgozását követi a kockázatmenedzsment folyamatok 

megtervezése, szabályozása, végrehajtása. A lecke hátralevő részében a 

kockázatmenedzsment folyamatok részfolyamatait értelmezzük. 

2.1.2 A kockázatmenedzsment folyamat részei 

2.1.2.1 Az összefüggések feltérképezése 

A kockázatmenedzsment alkalmazási területének, tulajdonságainak, részeinek meghatározása 

során első lépésben a gazdasági szereplő működési környezetét és folyamatait meghatározó 

összefüggések feltérképezése és megértése történik meg.  

A összefüggések feltérképezése folyamat lényege a vállalkozás/szervezeti egység/projekt 

lényeges, meghatározó, külső és belső erőforrásainak, tényezőinek, stakeholdereinek és 

közöttük lévő összefüggéseknek a meghatározása.  

A kockázatértékelés céljai, feltételrendszere csak az összefüggések megfelelő feltérképezése 

révén válhatnak a szervezeti célok megvalósulását támogatóvá, jól meghatározottá és 

konszenzusossá.  

Képzeljük el, hogy az első modulban bemutatott, virágcserepet gyártó és értékesítő 

vállalkozásnak három tulajdonosa van. Hivatalosan ők egyforma tulajdonosi részesedéssel 

rendelkeznek a vállalkozásban. A mindennapi üzletmenetben azonban egyikük véleménye, 

kockázatokhoz való viszonya és elképzelése a meghatározó. Az üzletmenetet meghatározó 

tulajdonos a vállalkozás operatív vezetője, kockázatvállaló típus, a nagyvonalakban történő 
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előkészítés, tervezés, az azonnali és gyors cselekvés híve. Ha az összefüggések feltárása 

szakaszban nem fordítunk kellő figyelmet a leírt jelenségre, elképzelhető, hogy alapos, ámde 

lassú kockázatmenedzsment folyamatunk megítélése rossz lesz, ami személyi változásokat 

hozhat maga után! Járjunk nyitott szemmel!  

Feladat: Munkahelyén az Ön által ismert folyamatokra milyen személyi, technikai, pénzügyi 

összefüggések a meghatározóak? Írjon le három-három lényeges összefüggést mindhárom 

említett terület vonatkozásában! 

A hatékony kockázatértékelés megvalósításához igen lényeges a külső és belső kockázatok 

klasszifikálása és összefüggéseik feltárása. Mit értünk külső- és belső környezet alatt? 

A külső környezet azoknak az egyéneknek, csoportoknak, tényezőknek, folyamatoknak és 

összefüggéseknek a rendszere, melyben a gazdasági szereplő működik és amelyekre 

jellemzően nincs közvetlen hatása. 

A külső környezethez tartoznak egyrészt a kulturális, politikai, jogi, szabályozási, 

pénzügyi, gazdasági környezeti folyamatok, tényezők, ezek összefüggései nemzetközi, 

hazai, regionális és helyi szinten egyaránt.  Gondoljunk csak bele a virágcserépgyártó 

vállalkozás pénzügyi helyzete függ a befizetendő központi és helyi közterhektől és ezek 

változásától. Értékesítései lehetőségei a lehetséges vásárlók fizetőképes keresletétől és annak 

változásától. Realizált árbevétele a forint/euró árfolyamtól és annak változásától. Az árfolyam 

a politikai környezet nemzetközi megítélésétől és annak változásától.  

A külső környezethez tartoznak azok a fogyasztói trendek, melyek hatást gyakorolnak a 

vállalkozás tevékenységeire. Gondoljunk csak bele abba, hogy 20 évvel ezelőtt egyáltalán 

nem mutatkozott nagy érdeklődés az újrahasznosított anyagokból készített fogyasztási 

cikkeknek. Manapság a fenntartható környezetre figyelve egy újrahasznosított anyagból 

készült virágcserép, vagy más tartós fogyasztási cikk iránt nagy érdeklődést tanúsítanak a 

komolyabb fizetőképességgel rendelkező fogyasztók. 

A külső környezethez tartoznak továbbá a külső stakeholderek észrevételei, érték- és 

normarendszere. Kit tekintünk stakeholdernek? 

A stakeholderek (magyarul: érintettek) azon egyének, csoportok, amelyek hatást 

gyakorolnak a szervezet működésére. Két csoportjuk a belső és a külső érintettek. A belső 

érintettek a szervezet vezetői és dolgozói. A külső érintettek a vevők, szállítók, fogyasztók, 

versenytársak (meglévők és lehetségesek), hatóságok, természeti környezet. 
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A külső stakeholderek észrevételei, érték- és normarendszere, ahogy említettük alapvető 

fontosságú. Maradjunk a virágcserépgyártó és értékesítő vállalkozásunknál. A vállalkozás 

értékesítési volumenét befolyásolja az említett trend, ugyanakkor azt, hogy egy trend 

mennyire erős, milyen sebességgel és hol terjed, alapvetően befolyásolják azok az erkölcsi és 

normarendszerek, melyek a célpiac vevőinek a mindennapi életét befolyásolják. Tegyük fel, 

hogy a célpiac fogyasztóinak egy része erősen vallásosos, vallási előírásaik pedig tiltják a 

hulladékokból készített fogyasztási cikkek vásárlását. Ez a jelenség erősen korlátozhatja az 

eladások volumenét.    

A külső stakeholder hatásra lehet más példát is mondani. Kutatások bizonyítják, hogy az 

emberi viselkedésben meghatározó jelenség a nyájszellem. Ez azt jelenti, hogy az emberek 

hajlamosak egy-egy véleményformáló egyén, vagy egyének kisebb csoportjának döntéseit, 

véleményét követni. Ez azt jelenti, hogy termékeink iránti keresletet egy-egy 

véleményformáló egyén rólunk alkotott és véka alá nem rejtett véleménye erősen 

befolyásolja. 

Feladat: Saját munkahelye, vagy vállalkozása kapcsán gondolja végig, hogy milyen külső 

tényezők gyakorolnak hatást a munkaadó vállalkozás tevékenységére, hol, hogyan, mikor 

fejtik ki hatásukat? Írja le és definiálja a tényezőket jegyzetfüzetében! 

A belső környezet azoknak az egyéneknek, csoportoknak, tényezőknek, folyamatoknak és 

összefüggéseknek rendszere, melyek a gazdasági szereplő belső folyamatait meghatározzák.  

A belső környezetet jellemzően könnyebben lehet befolyásolni, alakítani, irányítani, mint a 

külsőt.  

A belső környezethez tartoznak azok az erőforrások, melyekből a termelési, 

szolgáltatásnyújtási, valamint a támogató gazdasági, pénzügyi, logisztikai folyamatok 

felépülnek.  Ide tartoznak az alkalmazott emberek, a termelési folyamatokban jelen lévő 

gépek, berendezések, az irodaépületek és gyártócsarnokok, a rendelkezésre álló pénz, és az 

idő. 

Szintén a belső környezethez tartoznak továbbá a szervezet által alkalmazott standardok és 

referenciamodellek, melyek segítenek a minőségügyi elvárások könnyebb teljesítésében, 

egyszerűbbé és hatékonyabbá teszik a folyamatokat. Gondoljuk csak a minőségügyi 

szabványokra!  
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Feladat: Keresse meg a munkahelyén alkalmazott minőségügyi előírásokat! Gondolja végig, 

hogy saját feladatai vonatkozásában mely részek érvényesek! 

Ugyancsak a belső környezethez tartoznak a belső stakeholderek, a kinyilvánított célok és 

értékek, az észlelések, észrevételek, értékek és a kultúra. Az alkalmazottak, különösen a 

nagy tapasztalattal rendelkezők véleménye, hatása a munkahelyi közösség hangulatára igen 

erős lehet, ami befolyásolja a folyamatok sikerességét! A problémák feltárásában és 

megelőzésében egyaránt kiemelt jelentőséggel bír, hogy az alkalmazottak motiváltak-e a 

folyamatok javításában, el merik-e mondani véleményüket, milyen a fogadóközeg. Az emberi 

értékek, viselkedési normák és a vállalati kultúra szintén erős hatásokat képesek gyakorolni a 

folyamatok sikerére.  

Szintén a belső környezethez tartoznak a döntési- és információáramlási folyamatok, 

vezetési módszerek és képességek, szabályok, felelősségi körök és az ellenőrzés. 

Minőségük, hatékonyságuk alapvetően meghatározza a folyamatok sikerességét.  

Vegyük az említett tényezőkre egy-egy példát!  

A döntési folyamatok sebessége alapvetően meghatározza a folyamatok sikerességét. 

Képzeljük el, hogy virágcserépgyártó vállalkozásunk egy új termék bevezetését tervezi. A 

vállalkozás vezetője egy ideje már halogatja a folyamatot. Értesülései szerint a jövő hét 

folyamán piacra kerül egy gép, melynek segítségével az új terméket még szebbé és jobb 

minőségűvé lehetnek tenni. Úgy gondolja, hogy érdemes lenne a gépet megnézni és 

megvásárolni. Ezért a termék bevezetéséről szóló döntés elhalasztása mellett dönt. 

Mindeközben egyik versenytársa piacra dobja termékét, ezzel előnybe kerül a piacon.  

Ha a működéssel kapcsolatos információk lassan érkeznek meg a döntéshozatali szintekre az 

egyértelműen késlelteti a döntéseket. A virágcserépgyártó vállalkozásunk gépkezelője 

észreveszi, hogy a munkagép a megszokotthoz képest lassabban működik, de nem jelzi ez 

főnökének azonnal. Mindezt azzal indokolja, hogy a gép megy, a termelés nem áll meg, nem 

lehet jelentős a hiba és mindezek okán nem szeretné főnökét zavarni. Döntése ugyanakkor azt 

eredményezi, hogy két nap múlva a gép leáll, kiderül, hogy a nem időben jelzett probléma 

javítása hosszú időt vesz igénybe. Ha időben kezelték volna, a vezető gyorsabban tudott volna 

reagálni, ennek eredményeképpen két órás javítási munka és leállás elegendő lett volna, így 

azonban mindez két napig tart, a siker valószínűsége is csökken.  

A bemutatott példa a belső környezet működésével kapcsolatban több problémát is jelez. 

Egyrészt valószínűleg nincs kellő mértékben szabályozva, hogy kinek, mikor, milyen 
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hatáskörben kell döntenie és intézkednie. A dolgozó dönt arról, hogy mikor jelzi a 

hibajelenséget, ami azt jelzi, hogy nincs szabályozva, hogy milyen esetben, mit kell tennie és 

milyen felelősséggel jár a tevékenysége. Nincsenek az adott folyamattal kapcsolatban 

megfelelő szabályok, felelősségi körök és ellenőrzési folyamatok. Eredménye: késleltetett 

hibajelzés, későn megszületett vezetői döntés, nagyobb hatású hiba. 

Az összefüggésrendszerek megismerése, elemzése nemcsak az eddig említett részeket 

tartalmazza, hanem a kockázatmenedzsment folyamatok megtervezését és a 

folyamatszabályok megalkotását is.  

Az összefüggések feltárása szakaszban történik meg: 

a. a felelősségi körök és következmények kidolgozása és szabályozása, 

b. a végrehajtandó és teljesítendő kockázatmenedzsment folyamatok határainak 

meghatározása, 

c. a kockázatmenedzsment által érintett projektek, folyamatok, feladatok és 

tevékenységek tér- és időbeli lehatárolása; 

d. a kockázatmenedzsment által érintett projektek, folyamatok, feladatok és 

tevékenységek közötti összefüggések és kapcsolatrendszer feltérképezése, 

e. kockázatértékelési módszertan meghatározása, 

f. kockázatkritériumok meghatározása (mikor számít egy kockázat kicsinek, 

közepesnek, nagynak), 

g. a kockázatmenedzsment folyamatok teljesítményértékelési módszereinek 

kidolgozása, 

h. a kockázatmenedzsment folyamathoz kapcsolódó cselekvések és 

tevékenységek azonosítása. 

2.1.2.2 Kockázatértékelés 

Az összefüggések feltérképezését követi a kockázatértékelés szakasza. A kockázatok 

értékelése gazdálkodó szervezetekben szervezeti, osztály, és vállalati szinten, egyén és csapat, 

feladat és projekt szinten is megtörténhet. A meghatározott célok és jó kiválasztott módszerek 

lehetővé teszik, hogy különböző összefüggések érvényesülése esetén, eltérő helyzetekben is 

megfelelően értékeljük a kockázatokat. 

A kockázatértékelés célja és megfelelő megvalósítás esetén egyben hozadéka is a 

döntéshozók tájékoztatása a tevékenység céljának megvalósulását befolyásoló kockázatokról, 

bizonytalanságokról és a lehetséges döntési, cselekvési alternatívákról.   
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A kockázatértékelési folyamat céljai a következőkben foglalhatók össze: 

1. A kockázatok okozóinak, tényezőinek, hatásmechanizmusának megértése.  

2. A kockázatokozók és ezen keresztül a szervezet gyenge pontjainak az 

azonosítása. 

3. A kockázatok felmerülésének és hatásának összehasonlítása különböző 

szervezeti egységekben, különböző típusú folyamatokban és modellekben. 

4. Amennyiben lehetséges, a kockázatok bekövetkezési valószínűségeinek és 

várható hatásának kiszámítása. 

5. Azon kockázatmértékek megállapítása, melyek a folyamatok induló 

feltételeinek ismeretében elfogadhatóak, azaz kockázatkezelési intézkedések 

nélkül sem zavarják meg a sikeres működést. 

6. A kockázatok közötti sorrend felállítása. 

7. A megfelelő kockázatkezelési eszközök kiválasztásával kapcsolatos döntés 

támogatása. 

8. A szabályozási környezet előírásainak figyelembe vétele és a változások 

figyelembe vétele. 

A felsorolt 8 célkitűzés rendkívül fontos. A kockázatértékelés sikeres végrehajtása mindegyik 

cél figyelembevételét és megvalósulását igényli! 

A kockázatértékelés eredményeképpen tehát megismerhetjük a kockázatokat, a felmerülésük 

okát, következményeit és azok bekövetkezési valószínűségét. Az értékelés eredményei 

alapján a következő kérdésekre kapunk választ: 

o Melyek azok a tevékenységek, amelyek folytatását be kell fejezni, vagy el sem 

szabad kezdeni? 

o Milyen lehetőségek állnak a rendelkezésünkre és hogyan tudjuk azokat 

megfelelően kihasználni? 

o Milyen veszélyek leselkednek ránk? 

o Milyen eszközök állnak a rendelkezésünkre a lehetőségek kihasználásához? 

o Milyen eszközeink vannak a veszélyek bekövetkezési valószínűségének és 

hatásának csökkentésére?  

o Melyek a legalkalmasabb kockázatkezelési eszközök, melyek segítségével 

elfogadható szintre csökkentjük a negatív hatásokat? 
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2.1.2.2.1 Kockázatok azonosítása, feltárása 

A kockázatazonosítás célja végiggondolni, hogy a gazdasági szereplővel a jövőben mi fog 

történni. Milyen véletlen események bekövetkezése várható, melyek hatást gyakorolnak a 

gazdasági szereplő biztonsági szintjére?  

A kockázatok azonosítása, másképpen a kockázatok feltárása azt a folyamatot jelenti, 

melyben a kockázatok felismerése, lényeges tulajdonságainak, okozóinak, tényezőinek 

rögzítése megtörténik.  

A kockázatok feltárása folyamat során három kérdésnek kiemelt fontossága van! 

1. Miből fakad a kockázat?  

2. Milyen a kockázat és a gazdasági szereplő viszonya? 

3. Felismerte-e a gazdasági szereplő szubjektív kockázatait? 

Az első kérdésre adott válasz alapján megkülönbözetjük a cselekvési és a 

feltételkockázatokat.  

Feladat: Értelmezzük a két csoportot, egy-egy példával is támogatva a fogalmak megértését! 

A fogalmakat Ön is tanulja meg, és írjon le gyakorló füzetébe egy-egy példát a munkahelyével 

kapcsolatban. 

A cselekvési kockázatok a cselekvéshez közvetlenül kapcsolódnak. Egyrészt magából a 

cselekvésből fakadhatnak, másrészt igen lényeges, hogy a cselekvés során következik be a 

cél-eredmény, vagy másképpen terv-tény eltérés.  

Képzeljük el, hogy ismerősünk, aki lelkes amatőrként állandó résztvevője térségi 

futóversenyeknek, úgy dönt, hogy a soron következő városi félmaratonon is részt vesz. Az 

eddigi versenyekkel ellentétben most célul tűzi ki, hogy az első tízben ér célba. A verseny 

elindul, azonban amikor fél távnál tart a mezőny az időjárási körülmények megváltoznak és a 

futóknak heves ellenszélben kell a versenyt folytatniuk. Ismerősünk teljesítményét ez a 

körülmény nagyban visszaveti, így az egyébként jó eredménynek számító 12. helyen végez, 

viszont célját nem éri el. A terv-tény, vagy másképpen cél-eredmény eltérést ez esetben egy a 

cselekvés folyamatában fellépő, külső környezetből fakadó kockázat okozta.  

A feltételkockázat a cselekvés feltételrendszeréhez kapcsolódnak, általában az induló állapot 

tudatos, vagy tudattalan külső- és belső feltételeinek téves megítéléséből fakadnak. 
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Maradva a futóversenynél, ismerősünk nem biztos, hogy jól ítélte meg a feltételeket. 

Nevezetesen a saját erőnlétét, a versenytársak teljesítőképességét, az időjárási körülményeket, 

pontosabban azt, hogy milyen időjárási körülmények mellett képes a lehető legjobban 

teljesíteni. A feltételkockázat okozói lehetnek a lustaság, hanyagság, figyelmetlenség, túlzott 

önbizalom, alaposság hiánya. 

A második kérdés vonatkozásában lényeges, hogy milyen a gazdasági szereplő és a 

kockázat viszonya.  

Ebből a szempontból szubjektív és objektív kockázatokat különböztetünk meg.  

Szubjektív a kockázat, ha függ a cselekvő gazdasági szereplő magatartásától, viselkedésétől, 

tulajdonságaitól.  

Példaként képzeljük el, hogy virágcserépgyártó vállalkozásunk egy új értékesítési 

munkatársat vett fel, akinek az a feladata, hogy Svájcban népszerűsítse termékeinket, a régi 

vevők megtartása mellett újakat szerezzen. Az új kolléga kiválóan beszél olaszul, franciául és 

németül. Megnyerő modorú, elegáns megjelenésű, kellemes beszélgetőpartner. Az értékesítő 

munkához kiváló adottságokkal rendelkezik. Ugyanakkor notórius késő, de ez csak a 

megbízását követően derül ki, hiszen a cégvezetőt is megnyerte magának a felvételi 

elbeszélgetésen. Az üzleti tárgyalásoknál is előbukkanó késései komoly kockázatot jelentenek 

az értékesítési volumen növelésére nézve. Ez a kockázat szubjektív, hiszen az üzletkötőnk 

tulajdonságaiból fakad. A szubjektív kockázatokat nemcsak egyéni, hanem közösségi szinten 

is érdemes végiggondolni. A szervezeten belül együtt dolgozó csapat tagjainak szubjektív 

kockázatai egyenként és együtt is rendkívül fontosak.  

Objektív a kockázat, ha a cselekvés fizikai környezete okozza a kockázatokat és a gazdasági 

szereplő folyamatai szempontjából meghatározó tulajdonságaitól függetlenül jelen van.  

Maradva az előző példánknál megemlíthetjük, hogy értékesítő barátunk késései nem 

jelentenének akkor kockázatot, ha nem a pontosságáról híres svájci piacon tevékenykedne. 

Egy a késést szinte „udvariasságként” kezelő társadalomban (gondolatban forduljunk és 

repüljünk déli irányba a Szent Bernát-hágón keresztül), viselkedése nem jelentene kockázatot. 

Ebből kiindulva példánkban objektív kockázat az a tény, hogy a svájci piacon dolgozik. 

A kockázatok azonosításának harmadik lényeges kérdése, hogy a cselekvő felismerte-e a 

szubjektív kockázatokat.  
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A szubjektív kockázatok felismerése az feltételezi, hogy a gazdasági szereplő foglalkozik a 

tulajdonságaiból, magatartásából, cselekvéseiből fakadó kockázatokkal. Vegyük például 

értékesítőnk esetét. Ha ő felismerte szubjektív kockázatát, az idő kezelésével kapcsolatos 

lezserséget, akkor a következő lépésben már lehetőség van azt kezelni. Például jelezhet a 

tulajdonosnak, hogy nem érzi magát hatékonynak Svájcban, Olaszországban viszont kiválóan 

teljesítene. A tulajdonos mérlegel és dönt az áthelyezésről. Ebben az esetben kockázat 

normál kockázat, hiszen felismerték, így megvan a lehetőség a kezelésre. Természetesen a 

helyzet nem egyszerű. Nagyfokú önismeret kell a felismeréshez, realitásérzék a megítéléshez 

és bátorság a jelzéshez! 

Normál szubjektív kockázatról beszélünk abban az esetben, ha a cselekvő felismerte és 

megítélte szubjektív kockázatát. A felismerés és megítélés lehetőséget ad a kockázatkezelésre, 

különös tekintettel a megelőző eszközök alkalmazására.  

Természetesen az is lehetséges, hogy a cselekvő fel sem ismeri, hogy lezserségéből, 

hanyagságából fakadó késései rontják az értékesítési hatékonyságot. Természetesen a 

tulajdonos sem veszi észre, hiszen messze van, nem látja a folyamatokat. Ebben az esetben a 

kockázat extra, hiszen mivel fel sem ismerték, így nincs lehetőség a kezelésére.  

Extra szubjektív kockázatról beszélünk abban az esetben, ha a cselekvő fel sem ismerte 

szubjektív kockázatát. Így nincs lehetőség a kockázatkezelésre.  

Az extra szubjektív kockázat nagyobb problémákat okoz akkor, ha a cselekvő szubjektív 

kockázatát egy másik személy, például a főnöke, a tulajdonos, egy kolléga, vagy barát sem 

ismeri fel. Ha ez megtörténne, akkor lenne lehetőség a kockázat kezelésére. Vegyük azonban 

észre, hogy bizonyos esetekben még így is nagyobb lehet a baj, mint a normál kockázatok 

esetében. Ha ugyanis valaki más ismeri fel a cselekvő kockázatát, az mindig magában 

hordozza a veszélyét annak, hogy a mások által felismert kockázatot nem ismeri el, ami 

viszont rontja a hatékony kockázatkezelést. Maradjuk értékesítő barátunknál. Szubjektív 

kockázatát a főnök vette észre és jelezte emberünknek. Ő azonban nyíltan és magában 

egyaránt tiltakozik! A főnök az áthelyezése mellett dönt. Mi történik? Mivel értékesítő 

barátunk nem ismerte fel és el szubjektív kockázatát, az áthelyezés érzékenyen érintette, 

csökkent motivációs szintje, új álláslehetőséget kezdett keresni. Emiatt értékesítési 

hatékonysága nem javul, sőt romlik! A kockázat fel- és el nem ismerése tehát további 

problémákat generál a vállalkozásnál! 
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A kockázatok azonosítása másképpen kockázatok feltárása olyan folyamat, mely tartalmazza 

a kockázatokozók és tényezők, valamint a lehetséges következmények végiggondolását és 

rendszerezett leírását. 

Lényeges, hogy a kockázatok azonosítása folyamatszakaszban derül ki, hogy melyek azok az 

tényezők, melyek a tervezettől eltérő eredményekhez nagymértékben hozzájárulnak. Ha 

sikerül azonosítani a kockázatokat, akkor meg kell határozni azokat a lépéseket, szervezeti 

egységeket, folyamatokat és embereket, melyek a megfelelő ellenőrzés alatt tartják a célokat 

befolyásoló kockázatokat. 

Feladat: Munkahelye egy folyamata vonatkozásában gondolja végig a kockázatokat! Minden 

kockázat vonatkozásában gondolja végig a kockázatfeltárás három kiemelt fontosságú 

kérdését! Készítsen füzetében egy táblázatot, első oszlopában nevezze meg a kockázatot, 

második oszlopban szerepeltesse az első, a harmadikban a második, a negyedikben pedig a 

harmadik kérdésre adott válaszát!   

A kockázatok feltárása során alkalmazható módszerekkel a 3. modul 1. leckéjében fogunk 

foglalkozni! 
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2.1.2.2.2 Kockázatok elemzése 

A kockázatok elemzése során az azonosított kockázatok bekövetkezési valószínűsége és 

várható hatása kiszámításra kerül. Az elemzés lehetővé teszi a kockázatok rangsorolását és a 

kockázatkezelési prioritások felállítását. 

Az elemzés során a matematika és a statisztika módszereit használjuk abban az esetben, ha 

rendelkezésre állnak kockázat hatásával kapcsolatban múltbeli adatok.  A dolgozó betegsége 

és a táppénzen töltött időszak hossza egyaránt véletlen változók. Képzeljük el, hogy egy 

vállalkozás rendesen vezeti elektronikusan is a nyilvántartásait. Azaz van egy adatbázis, mely 

dolgozónként tartalmazza a betegség miatti hiányzások alakulását évekre visszamenőleg. A 

betegség miatti hiányzás kockázat a munkáltató szempontjából, hiszen a kieső munkaerőt 

pótolni kell, újra kell tervezni a munkaidőkereteket. Amennyiben rendelkezésre áll a korábbi 

évek hiányzási statisztikája, akkor becsülhető a táppénzen töltött időintervallumok 

bekövetkezési valószínűsége, a hiányzások várható értéke. A számított értékek persze csak 

akkor számítanak megfelelő támpontnak, ha a foglalkoztatottak összetétele és egyéb 

meghatározó feltételek nem változtak szignifikáns mértékben. 

A matematika és a statisztika kisebb jelentőséggel bír akkor, ha nincsenek historikus adatok, 

hiszen ekkor legfeljebb a vállalkozásnál régóta alkalmazásban állók szakértői becslésére, 

élettapasztalatára támaszkodhatunk a számítások során. Az azonosított kockázatok elemzése 

során az ő értékelésük igen lényeges a várható hatások és bekövetkezési valószínűségek 

megítélése vonatkozásában. A tapasztalat általában valamilyen történet formájában, vagy 

történethez kapcsolódóan van jelen a tapasztalt kolléga memóriájában. A tapasztalatokat jó 

kérdésfeltevéssel könnyen számszerűsíthetjük. Például arra kérjük a munkatársat, hogy 

határozza meg, hogy az adott kockázathoz tartozó várható hatás kicsi, közepes, nagy. 

Ugyanezt kérjük a bekövetkezési valószínűségek vonatkozásában. A bekövetkezési 

valószínűségekre vonatkozó becslést kérhetjük a terv-tény eltérés százalékában is. Vagyis azt 

is kérhetjük, hogy állapítsa meg, hogy egy adott kockázat milyen mértékben téríti el a 

folyamat tényleges eredményét a tervezettől, amennyiben bekövetkezik. Az így kapott értékek 

persze szubjektívek, de nagy szerepük van a kockázatok értékelésében és rangsorolásában. 

A kockázatelemzés folyamata lehetővé teszi, hogy kockázatazonosítást követően az egyes 

kockázatok hatása számszerűen is kifejezésre kerüljön, ez alapján a kockázatkezelési 

alternatívák közötti választás hatékonyabb legyen. 
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A kockázatelemzés során modellekkel dolgozunk, melyek a valóság lekicsinyített másai. A 

kicsinyítés számos korlátozó feltételezés megfogalmazásával jár. A kockázatok forrásaival, 

okozóival, tényezőivel és számos tulajdonságával kapcsolatban számos feltételezéssel kell 

élni, melyek hatást gyakorolhatnak a kockázatok bekövetkezési valószínűségeivel és várható 

értékeivel kapcsolatos számítások eredményeire. Példának okáért, tegyük fel, hogy a korábbi 

évek táppénz statisztikáit alapul véve végzünk előrejelzést a hiányzások várható alakulásával 

kapcsolatban. Nem szabad elfelejtenünk, hogy ez esetben azt feltételezzük, hogy a külső és 

belső körülmények nem változnak az adatgyűjtés és a számítások között eltelt időben, 

miközben a valóságban lehet, hogy sok minden megváltozott. Megváltozhatott a 

foglalkoztatottak kor és nem szerinti összetétele, de megváltozhattak külső körülmények is, 

például a melegedő téli hónapokban több vírus és baktérium könnyebben szaporodik és terjed 

megbetegedéseket okozva.   

A kockázatelemzési folyamat során azonosítani és világosan rögzíteni kell a 

kockázatelemzés eredményeit leginkább befolyásoló feltételezéseket is. 

A kockázatelemzésben használatos módszerek alapvetően háromfélék lehetnek: 

1. kvalitatív 

2. félig-kvantitatív 

3. kvantitatív 

A kvalitatív kockázatértékelés esetében a kockázat mértékét háromfokozatú skálán 

határozzuk meg. A skála értékei rendre: alacsony, közepes, magas.  

A három érték tulajdonképpen magában foglalja a kockázatok bekövetkezési 

valószínűségével és hatásával kapcsolatos értékelést, értékítéletet. Alkalmazására akkor kerül 

sor, ha egy azonosított kockázattal kapcsolatban nem áll rendelkezésre a bekövetkezett károk 

nagyságával kapcsolatban adat. Ezt a jelenséget több tényező okozhatja. Egyrészt egy új 

működési területről lehet szó, mellyel kapcsolatban értelemszerűen nem is halmozódhatott fel 

tapasztalat. Példának okáért, ha virágcserépgyártó vállalkozónk számos új hatással és 

kockázattal szembesül, ha egy új piacon, Franciaországban is szeretné termékeit értékesíteni. 

A működési engedélyek beszerzése általában időigényes folyamat, mely alapvetően 

befolyásolja a munka megkezdését. Ebből a szempontból kockázatot jelent a hivatali eljárások 

időigénye. A másoktól gyűjtött információk alapján mértékét értékelhetjük kicsinek, 

közepesnek és nagynak. Tapasztalati adatok hiányában nem tudjuk kiszámítani, hogy a 
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kockázat várhatóan milyen mértékű és valószínűségű csúszást fog eredményezni a tervezett 

induláshoz képest. 

A félig kvantitatív kockázatértékelés esetében a kockázat bekövetkezési valószínűségét és 

várható hatását egyaránt numerikus skálán értékeljük, vagy értékeltetjük szakértőkkel.  

A félig kvantitatív értékelés vonatkozásában több elfogadott megoldás is létezik. Az egyik 

lehetőség, hogy a bekövetkezési valószínűséget és a várható hatást 3, 5, vagy 7 fokozatú 

skálán mérhetjük. Az alacsony értékek kis valószínűséget és hatást, a magas értékek pedig 

értelemszerűen nagy bekövetkezési valószínűséget és hatást jelentenek. A másik lehetőség az, 

ha a bekövetkezési valószínűséget és a várható hatást százalékban fejezzük ki. A várható 

hatás százalékban történő kifejezése azt jelenti, hogy a kár értékét a vagyontárgy értékének, 

vagy valamely tervértéknek a százalékában fejezzük ki. A valószínűségek és a várható 

hatások kombinációja alapján meghatározható a kockázat mértéke. Ha a numerikus skálán 

történő értékelés útját választjuk, akkor értékelő skálák lehetnek lineárisak és logaritmikusak. 

A félig kvantitatív értékelésnek akkor van létjogosultsága, ha nem állnak rendelkezésre 

tapasztalati adatok, ugyanakkor tapasztalat igen. Egy 20 év tapasztalttal rendelkező 

építőmérnök, építésvezető tapasztalati adatokon alapuló számítások nélkül is nagy 

pontossággal tudja megbecsülni, hogy a különböző talajszerkezetek esetében mekkora 

valószínűséggel omlik be a kiásott árok oldalfala és ez várhatóan mekkora költséghatást 

eredményez. Vagyis  ebben az esetben hasznos információhoz jutunk a feltárt kockázatok 

bekövetkezési valószínűségével és hatásával kapcsolatban, ha a megfelelő gyakorlattal 

rendelkező szakembereknek jó kérdéseket teszünk fel. A kapott válaszok alapján egy adott 

projekt, folyamat, vagy a vállalat egésze vonatkozásában feltárt kockázatok rangsorolhatók. 

A kvantitatív elemzés során tapasztalati kárértékek alapján történik a kockázatok 

bekövetkezési valószínűségének és várható hatásának a kalkulációja.  

Kvantitatív elemzési módszerek alkalmazhatók akkor, ha egy gazdasági szereplő 

működésével kapcsolatban kellő mennyiségben és minőségben állnak rendelkezésre adatok. 

Egy 15 éve működő építőipari vállalkozás 500 és 1000 millió Ft éves árbevétel sávban mozog 

az elmúlt öt évben. A vállalkozást alapító és vezető tulajdonos nem rendelkezik mérnöki, 

közgazdasági végzettséggel, döntéseit az éppen aktuális információk és a kapcsolati tőke 

bázisán hozza. Mivel közel 20 nagy munkagépet mozgat, ezért az üzemanyagárak  ingadozása 

igen jelentős hatást gyakorol az éves működési kisadásai alakulására. Vegyük észre, hogy 10 

000 liter éve gázolaj fogyasztás  50 Ft-os áremelkedés 500 000 Ft kiadási többletet, vagy 
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csökkenést jelent. Természetesen 500 000 Ft elenyészőnek tűnik 1 milliárd forintos árbevétel 

mellett, ugyanakkor számos egyéb befolyásoló hatás van, együttes hatásuk igen jelentős 

mértéket ölthet. Ha vállalkozónkat felkérik egy nagy, féléves munkára, akkor az árajánlat 

készítésénél célszerű olyan árat mondania, melyről tudja, hogy milyen mértékben fedezi a 

költségeit. Ehhez pedig ismernie kell munkagépei műszaki megbízhatóságát, mely 

befolyásolja a karbantartási költségeket, a vállalt munka időigényét. Ismernie kell a gépek 

üzemanyag-fogyasztását, nem árt, ha rendelkezik statisztikával az üzemanyagárak 

változásával kapcsolatban.  Ezen túl számos egyéb lényeges és fontos információ is fontos a 

megalapozott döntésekhez. Múltbeli adatokra van tehát szüksége, olyanokra, melyeket nem 

gyűjtöttek eddig! Első lépésben meg kell oldani az adatok tárolását, ezt követően jöhetnek 

majd a matematikai és statisztikai módszerekkel végzett elemzések. 

Az üzleti életben, különösképpen a kis- és középvállalkozási szektorban nem elterjedt a 

kvantitatív kockázatértékelési módszerek használata, egyrészt az elemzéshez szükséges 

adatok hiánya, másrészt a változó környezet miatt. Ebben az esetben a gyakorlati 

tapasztalattal rendelkező szakemberek véleményén alapuló kvalitatív, félig-kvantitatív 

elemzések alkalmazása lehet célravezető. 

Az adatok hiányoznak, hiszen nem gyűjtik és tárolják őket megfelelően. Az adatok 

rendelkezésre állása esetén is körültekintően kell eljárnunk. Mivel a működés külső és belső 

környezete folyamatos változásban van, ezért a régóta gyűjtött adatok már nem biztos, hogy 

megfelelő információértéket hordoznak. Visszatérve vállalkozónkhoz. 10 évvel ezelőtt más 

technológiával, szakemberállománnyal dolgoztak, mint most. Más volt a projektek társadalmi, 

gazdasági, politikai környezete. A vállalkozás háromszorosára növekedett az elmúlt 15 évben. 

Mindezek a tényezők azt jelentik, hogy a 15 évvel ezelőtti adatok nem relevánsak a jelenlegi 

döntések szempontjából! 

2.1.2.3 Kockázatkezelés 

A kockázatértékelési szakasz eredményeképpen a gazdasági szereplő megismeri az 

azonosított kockázatai bekövetkezési valószínűségeit és hatásait.  Ezt követi a megfelelő 

kockázatkezelési módszerek kiválasztása.  

A kockázatkezelés lényege, hogy a gazdasági szerepelő a negatív hatású kockázatokat 

elkerülje, bekövetkezési valószínűségét és várható hatását csökkentse, ezzel együtt a pozitív 

kockázatokban rejlő lehetőséget kihasználja, bekövetkezési valószínűségét és hatását erősítse. 
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A kockázatkezelésnek vannak könyökszabályai, melyeket érdemes figyelembe venni. A 

szakirodalom a negatív kockázatokhoz kapcsolódó, megfelelő kockázatkezelési intézkedés 

kiválasztásához a kárgyakoriság (vagy kárvalószínűség), valamint a várható kárnagyság 

együttes figyelembevételét javasolja. A következő logika szerint célszerű gondolkodni. 

1.  Ha a kárgyakoriság és a várható kárnagyság egyaránt magas, akkor el kell kerülni a 

kockázatot, azaz a kockázattal érintett tevékenységet be kell szűntetni. 

2.  Ha a kárgyakoriság nagy és a várható kárnagyság alacsony, akkor kármegelőző 

intézkedéseket kell bevezetni. 

3.  Ha a kárgyakoriság alacsony és a várható kárnagyság nagy, akkor biztosítást kell 

kötni. 

4.  Ha a kárgyakoriság és a várható kárnagyság egyaránt alacsony, akkor a 

felmerüléskor, önfinanszírozásban kell fedezni a károkat  

A tevékenység beszűntetése, vagy éppen meg sem kezdése olyan esetekben lényeges, amikor 

nagy valószínűséggel nagy negatív hatás éri a cselekvőt. Képzeljünk el egy sziklamászót, aki 

a szikla tetejére érve útját csak egy két szikla közé kifeszített kötélen tudja folytatni. A szél 

erősen fúj a hegytetőn, így a leesés valószínűsége nagy és az élete elveszítésénél nem nagyon 

vagy nagyobb kár. (Bár ez utóbbi kultúrafüggő. A szamuráj becsülete többet ért, mint az 

élete.) A hegymászó részéről okos és racionális döntés kicsit visszahúzódni és megvárni, míg 

elül a szél. 

A kármegelőző intézkedések igen lényegesek, akkor, ha a kárgyakoriság nagy, de a várható 

kár nagysága alacsony. Hegymászónk számos értékes és kevésbé értékes felszerelést cipel 

magával a hegyekbe. Mászás közben a biztosítókötél kapcsok gyakran esnek ki a zsebéből. 

Ennek megelőzésére egy övre akasztható tárolót vásárol, melynek eredményeképpen 

kevesebb kapocs veszik el a túrái közben. 

A hegymászás veszélyes üzem. Nagy károk keletkezhetnek az egészségben és a család 

életében egy-egy komoly baleset következtében. A statisztikák szerint a bekövetkező 

halálesetek és súlyos balesetek száma ugyan nagyobb, mint a hétköznapi életben, ugyanakkor 

nem mondható nagynak sem a gyakoriság. Hegymászók tevékenysége nagy várható kárértéke 

miatt hegymászó biztosítással is rendelkezik, melyet egy vezető biztosítótársaságnál kötött. 

A kis gyakorisággal bekövetkező kis károk pénzügyi fedezetét felmerüléskor saját magunk 

finanszírozzuk! Példánk szereplője 30 éve hódol a hegymászás szenvedélyének. Ez alatt az 

idő alatt kétszer hagyta el jégcsákányát és újat kellett vásárolnia. Erre a káreseményre nem 
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kell tehát előre felkészülnie, hiszen, ha ilyen helyzetbe kerül, könnyen orvosolni tudja a 

problémát.    

2.1.2.4 Monitoring és visszacsatolás 

A kockázatmenedzsment folyamat része a monitoring és a visszacsatolás, melynek során az 

elvégzett munka értékelése és szükség esetén a fejlesztési lépések megnevezése történik meg.  

A monitoring és visszacsatolás szakaszban a következő kérdéseket kell megválaszolni: 

1.  Érvényesek maradtak/maradnak-e a kockázatokkal kapcsolatos feltételezések? 

2.  A kockázatértékelés feltételrendszere érvényes marad-e? 

3.  A várt eredmények bekövetkeztek-e? 

4.  A kockázatértékelés eredményei összhangban vannak-e a jelenlegi 

tapasztalatokkal? 

5.  Hatékonyak-e az alkalmazott kockázatkezelési technikák? 

A kockázatmenedzsment folyamata körfolyamat. A kockázatkezelő intézkedések bevezetése 

után következő monitoring és visszacsatolás során dől el, hogy a kockázatok a tulajdonosok 

és a menedzsment által elvárt értékek alá csökkentek-e. Amennyiben nem, akkor újból fel kell 

építeni a folyamatot. Át kell gondolni az összefüggéseket, az értékelést és az ellenőrzést újból 

el kell végezni. 

2.1.2.5 Kommunikáció és konzultáció 

Sikeres kockázatmenedzselés a stakeholderekkel folytatott hatékony kommunikáció 

függvénye is.   

A stakeholderek részvétele a kockázatmenedzsment folyamatban hozzájárul a: 

o a vállalkozás kommunikációs terveinek fejlesztéséhez, 

o a vállalkozáson belüli konzisztens fogalomhasználat elterjedéséhez, 

o biztosítja, hogy a stakeholderek érdekei és elvárásai megértésre kerüljenek, 

o biztosítja, hogy a különböző szakterületek együttműködjenek a kockázatok 

azonosításában és elemzésében, 

o biztosítja a kockázatok adekvát módon történő feltárását, azonosítását, 

o biztosítja a kockázatkezelési tervek támogatását és elfogadását. 

Feladat: Tanulja meg, hogy mihez járul hozzá a kockázatmenedzsment folyamat hatékony 

kommunikációja! Gondolja végig, hogy a hatékony kommunikáció miért lényeges az Ön 
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munkahelyén, az Ön által tapasztalt munkafolyamatokkal kapcsolatban! Írjon is le három-

három olyan feladatot, munkafolyamatot, melynek sikerét, vagy sikertelenségét a kapcsolódó 

kommunikáció okozta. Főnök-beosztott, beosztott-beosztott viszonyokban egyaránt 

gondolkodhat.  
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2.1.3 Önellenőrző kérdések, feladatok 

1.  Definiálja az kockázatmenedzsment fogalmat! A definíciót írja le a jegyzetfüzetébe! 

2.  Sorolja fel a kockázatok azonosítása folyamatszakasz fő vizsgálati kérdéseit! A 

kérdéseket írja le a jegyzetfüzetébe! 

3.  Definiálja a kockázatkerülés fogalmat! Tapasztalatai alapján írjon le füzetébe egy 

olyan intézkedést, mely kockázatkerülésnek tekinthető! 

4.  Válassza ki az alábbiak közül a helyes megoldást! 

a. Az kockázatmenedzsment folyamat három fő szakaszból áll. 

b. Az kockázatmenedzsment folyamat négy fő szakaszból áll. 

c. Az kockázatmenedzsment folyamat hat fő szakaszból áll. 

d. Az kockázatmenedzsment folyamat öt fő szakaszból áll. x 

5.  Válassza ki az alábbiak közül a rossz megoldást! 

a. A cselekvő magatartásából fakadó kockázatokat szubjektív kockázatnak 

tekintjük. 

b. A cselekvő magatartásából fakadó kockázatokat objektív kockázatnak 

tekintjük. x 

c. A cselekvő morális kockázatai szubjektív kockázatok. 

d. A cselekvő családi körülményei objektív kockázatok. 

6.  Igazak, vagy hamisak az alábbi állítások? Ha az állítás igaz jelölje i, ha hamis jelölje h 

betűvel! 

a. A csúszós út a szállítmányozási folyamatok feltételkockázatának tekinthető. i 

b. A kommunikációs folyamatok nem tartoznak a kockázatmenedzsment 

folyamatok közé. h 

c. A kockázatok megelőzése kizárólag pénzügyi intézkedéseket jelent. h 

d. A kockázatok értékelése egyenlő a kockázatok elemzésével. h 
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2.2 A kockázatértékelési alapismeretek 

Cél 

A lecke célja, hogy megismertesse az olvasót a kockázatértékelés alapelveivel és logikai 

rendszerével, felhívja a figyelmet a kockázatértékelésben alkalmazható eszközökre és 

módszerekre. 

Időszükséglet 

A lecke elsajátításához körülbelül 90 percre lesz szüksége. 

Követelmények 

Ön akkor sajátította el megfelelően a tananyagot, ha… 

 képes definiálni, hogy milyen kockázatértékelési irányok különböztethetők meg annak 

függvényében, hogy a működéssel kapcsolatos múltbeli adatok rendelkezésre állnak-e! 

 képes felsorolni az adatbázis-építés lényeges lépéseit! 

 képes felsorolni, hogy milyen kockázat csoportok képezhetők a kockázatkezelési 

intézkedések ráfordítási és hozadékai alapján! 

 képes felsorolni a kockázatértékelési jelentés dokumentum tartalmi elemeit! 

 képes megnevezni három okot, ami miatt a kockázatértékelési folyamatnak 

folyamatosan frissülőnek kell lennie! 

 képes megnevezni három kritériumot, melynek a kockázatértékelési folyamat meg 

kell, hogy feleljen! 

 képes megnevezni hét tényezőt, melyek meghatározzák a kockázatértékelési módszer 

kiválasztását! 

 képes felsorolni és definiálni a kockázatértékelésben alkalmazható feltáró 

módszereket! 

 képes felsorolni és definiálni a kockázatértékelésben alkalmazható támogató 

módszereket! 

 képes felsorolni és definiálni a kockázatértékelésben alkalmazható feltáró 

módszereket! 

 képes felsorolni és definiálni a kockázatértékelésben alkalmazható szcenárió-elemző 

módszereket! 

 képes felsorolni és definiálni a kockázatértékelésben alkalmazható funkcióelemzési 

módszereket! 
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 képes felsorolni és definiálni a kockázatértékelésben alkalmazható kontrolláló 

módszereket! 

 képes felsorolni és definiálni a kockázatértékelésben alkalmazható matematikai-

statisztikai módszereket! 

 

Kulcsfogalmak 

 kockázatértékelés 

 kvalitatív elemzés  

 kvantitatív elemzés 

 csekklisták 

 elsődleges veszélyelemzés 

 strukturált interjú 

 kevert típusú interjú 

 brainstorming 

 Delphi-módszer 

 strukturált „mit, ha” elemzés 

 humán megbízhatóság elemzése 

 üzleti hatáselemzés 

 hibafa elemzés 

 eseményfa 

 ok – következmény elemzés 

 ok-hatás elemzés 

 FMEA 

 FMECA 

 megbízhatóság középpontú védelem 

 veszély és működőképesség elemzés 

 veszély és kritikus kontrolpontok elemzése 

 biztonsági rétegek elemzése 

  halszálka diagram 

 Bayes-i statisztika 

 Monte Carlo szimuláció 

 Markov modell 
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Tevékenység:  

 Olvassa el figyelmesen a kockázatértékelési alapismeretekkel foglalkozó leckét! 

 Tanulja meg a kiemelt fogalmakat! 

 Határozza meg saját szavaival a kiemelt fogalmakat szóban és írásban egyaránt! 

 Minden fogalomhoz társítson írásban példákat a munkahelyi tapasztalataira építve! 

 Minden fogalomhoz soroljon fel írásban három példát munkahelyi tapasztalataira 

támaszkodva! Rögzítse ezeket jegyzetfüzetében! 

A kockázatok számszerűsítése a bekövetkezési valószínűség és a várható hatás 

meghatározását jelenti. A számszerűsítés a kockázatokkal kapcsolatban rendelkezésre álló 

múltbeli adatoktól függ.  

Ha a múltbeli adatok rendelkezésre állnak, akkor lehetőség van egyes múltban megtörtént 

események jövőbeli alakulásának matematikai-statisztikai módszerekkel történő 

előrejelzésére.  

A vállalkozás, szervezet, szervezeti egység, a külső és belső adottságok, a működéssel 

kapcsolatos feltételezések, a vállalat által alkalmazott működési standardok szempontjából az 

adatoknak relevánsaknak kell lenniük.  

Nagyon körültekintőnek kell lenni az előrejelzés során. Ha a múltban egy kockázat kis 

gyakorisággal fordult elő, akkor a matematikai előrejelzés eredménye kis bekövetkezési 

valószínűség lesz. Ugyanakkor előfordulhat, hogy a külső- és belső környezet jelentős 

változásai miatt a jövőben nagyobb gyakorisággal fog előfordulni a kockázat. Képzeljük el, 

hogy egy építőipari vállalkozás kockázatmenedzsere a csapadékos napok alakulását és a 

hőmérsékletingadozás mértékét vizsgálja a nyári időszakra vonatkozóan. Számításai során az 

elmúlt 20 év adataira támaszkodik. Tudjuk és tapasztaljuk, hogy az elmúlt 20 évben jelentős 

változások voltak megfigyelhetők a Kárpát-medence éghajlatában, hiszen változott a 

hőmérséklet, annak ingadozása, a csapadékmennyiség, a napsütötte órák száma és még más 

tényezők is. A változások figyelmen kívül hagyása jelentős következményekkel járhat. A 20 

éves adatsor elemzése során a napsütötte órák számának alakulása vonatkozásában bizonyára 

magas értéket kapnánk. Ha az elmúlt három év adatait vizsgálnánk, akkor ettől eltérő, 

valószínűleg kisebb értéket kapnánk. Ha a napi, vagy éppen a heti hőmérsékletingadozást 

vizsgálnánk, szintén eltéréseket tapasztalnánk. Ha tehát nem vesszük figyelembe a környezeti 

változásokat, akkor hiába alkalmazzuk a matematikai módszereket megfelelően a valóságtól 

elrugaszkodott eredményeket kapnánk.  
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Azt sem szabad elfelejteni, hogy egyes események, pozitív- és negatív irányú terv-tény 

eltérések más események együttes bekövetkezésének következményeképpen is létrejöhetnek. 

Ez a tény megköveteli a kockázatok közötti kapcsolatok tisztázását, valamint a szimulációs 

technikák alkalmazását az előrejelzés során.  

Ha a múltbeli adatok nem állnak rendelkezésre a kockázatokkal kapcsolatban, akkor két 

lehetséges út van. 

Az egyik, hogy a gazdasági szereplő elkezdi gyűjteni a tevékenységével kapcsolatban 

lényegesnek ítélt kockázatokkal kapcsolatos adatokat és kellő mennyiségű adat birtokában 

alkalmazza a matematikai-statisztikai módszereket.  

A kockázatértékelést segítő adatbázis építésének lépései:  

1.  az adatgyűjtési folyamatok és feladatok kidolgozása, 

2.  az adatgyűjtési feladatokkal kapcsolatos felelősségi körök meghatározása, 

3.  a célnak megfelelő adatbázis szerkezet kidolgozása, 

4.  a megfelelő adattárolási technika kiválasztása. 

A folyamatosan növekvő és frissülő adatbázis alapján a kockázatok bekövetkezési 

valószínűségei és várható értékei kiszámíthatóvá válnak. Például a betegség miatti 

hiányzások, a munkahelyi balesetek, a gépek meghibásodása miatt növekvő selejtarány és 

számos tényező várható értéke csak abban az esetben számíthatóak, ha a múltbeli adatok 

elemzésre alkalmas formában állnak rendelkezésre. 

Lényeges, hogy az adatbázis építés csak akkor kezdődik meg, ha döntéshozó fontosnak ítéli a 

tapasztalati adatok szerepét a döntéshozatalban,  

Akkor indul meg az adatgyűjtés, ha a stakeholderek úgy látják, hogy a megfelelő gazdasági 

döntések meghozatalához szükséges lehet ismerni a gazdasági szervezet és egységei, az 

eszközállománya, a humán erőforrása vonatkozásában a veszteségek (negatív irányú eltérések 

a tervezett eredménytől/értékektől), vagy nyereségek (pozitív irányú eltérések tervezett 

eredménytől) működés során megfigyelhető értékeit. 

A matematikai-statisztikai (kvantitatív) módszerek kiválasztása és alkalmazása szakértelmet 

igényel. Ez az igény pedig sokszor új emberek felvételét és/vagy tanácsadó igénybevételét 

eredményezi. A vállalkozás vezetésének mérlegelnie kell, hogy mennyire tartja fontosnak és 

relevánsnak a múltbeli adatok elemzésén alapuló előrejelzést, hiszen alapvetően ez dönti el, 

hogy a vállalkozás elkezdi-e a szükséges szervezeti átalakulást az említett igények mentén.  
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Az adatelemzés mellett a másik lehetséges út a szakértői tapasztalatokra építő, szubjektív 

kockázatértékelés. A kockázatok értékelése ekkor statisztikai adatok közvetlen használata 

nélkül, tapasztalt szakemberek segítségével történik meg.  

A szakemberek jelentős ismerettel rendelkeznek, mely a kockázatok értékelése szempontjából 

nagy jelentőséggel bír. Józsi bácsi 20 éve dolgozik a Betonbunker Kft-nél, építőmérnöki és 

projektvezetői beosztásban. Több mint 150 jelentős projektben dolgozott pályája kezdete óta. 

Józsi bácsi pontosan tudja, hogy az egyes projektszakaszokban milyen buktatók jöhetnek elő 

és tapasztalatai alapján képes jól megbecsülni, hogy ezeknek milyen bekövetkezési 

valószínűsége és hatása van. Józsi bácsi és társai nagyon értékes emberek, sokat tudnak. 

Tudásuk azonban elszigetelten van jelen. Tapasztalataik előhívása és rendszerezése igen 

lényeges a kockázatelemzés során. Több olyan módszer van, melyek támogatják a szakértői 

ismeretek előhívását és a rendszerezését, így például a brainstormingok, a strukturált interjúk, 

a Delphi módszertan, csekklisták. A nevezett módszerekkel a 3. modul 1. leckéjében 

foglalkozunk részletesebben. 

A kockázatelemzés során két értékelési szakasz is megjelenik. 

Az előzetes értékelés lényege a kockázatok fontosságuk szerinti rangsorolása. Eredménye 

tulajdonosi, vagy felsővezetői döntés arról, hogy mely kockázatokat kell alaposabban 

vizsgálni. A döntést a rendelkezésre álló erőforrások hatékony felhasználása indokolja.  

A végső értékelés magában foglalja a kockázatokkal kapcsolatban kiszámított bekövetkezési 

valószínűségek és várható értékek összehasonlítását az előzetesen meghatározott 

kockázatkritériumokkal.  

A kockázatok értékelése szakaszban születnek meg a kockázatok kezelésével kapcsolatos 

jövőbeli intézkedések tervei, illetve döntés-előkészítő anyagai. A döntés-előkészítő anyagok 

tartalmazzák az alternatív lehetsőségeket, azok költségét és várható hatását.  

A kockázat értékelési eredményekre épülő döntések: 

o melyik kockázat igényel kockázatkezelést,  

o melyek a kockázatkezelés prioritásai, 

o milyen konkrét intézkedésekre van szükség, 

o milyen lehetséges intézkedési alternatívákkal lehet számolni. 

A kockázatértékelési folyamat kapcsán a kockázatok három lényeges csoportját tudjuk 

elkülöníteni. A csoportosítás alapja a kockázatokkal kapcsolatban alkalmazható 
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kockázatkezelési intézkedések ráfordításainak és hozadékainak az egymáshoz való 

viszonya. 

1. Az első csoportba azok a kockázatok tartoznak, melyek igen lényeges mértékben 

képesek befolyásolni a célok megvalósulását és a kockázatkezelési intézkedések 

lényegesen nagyobb hozadékkal járnak, mint a kockázatkezelés ráfordításai. 

2. A második csoportba azok a kockázatok tartoznak, melyek esetében a 

kockázatkezelés ráfordításai és a hozadékai egyensúlyban vannak. 

3. A harmadik csoportba a kis, nem szignifikáns hatást gyakorló kockázatok 

tartoznak, melyek esetében a kockázatkezelés költségei meghaladják a várható 

hatásokat, így ezekkel a kockázatokkal nem érdemes mélyebben foglalkozni. 

A kockázatértékelés eredményeit dokumentálni kell. A kockázatok elnevezése egyértelmű 

kell, hogy legyen. Az elnevezésekhez világos és egyértelmű definíciókat kell kapcsolni a 

konzisztens fogalomhasználat érdekében. A kockázat értékei is egyértelmű üzenetet kell, 

hogy közvetítsenek.  

A kockázatértékelő jelentés tartalma a következő részekből tevődik össze: 

1. célok és az érvényesség határai, korlátai, 

2. a kockázatértékelésben érintett gazdasági szereplő, szervezeti egység, folyamat 

bemutatása, 

3. a külső- és belső kapcsolatok, összefüggések, körülmények, kapcsolatok 

felsorolása, annak rövid bemutatása, hogyan befolyásolják, érintik az értékelt 

helyzetet,  

4. az alkalmazott kockázatelemzési feltételek indoklása, 

5. korlátok, egyszerűsítő feltevések és a hipotézisek indoklása, 

6. kockázatértékelési módszertan bemutatása, 

7. a kockázat-feltárási és azonosítási folyamat eredményeinek ismertetése, 

8. a rendelkezésre álló adatok, feltételezések, források ismertetése,  

9. a kockázatelemzési eredmények bemutatása és továbbfejlesztési lehetőségek 

ismertetése, 

10. érzékenységvizsgálat, 

11. kritikus feltevések és egyéb tényezők, melyeket elemezni kell, 

12. az eredmények és a kapcsolódó következmények bemutatása, 

13. következtetése és ajánlások, 
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14. hivatkozások. 

A kockázatértékelés eredményeit úgy kell dokumentálni, hogy a vállalkozás/szervezeti 

egység/projekt életciklusa alatt karbantartható, felülvizsgálható legyen. Az értékelési 

eredményeket újra és újra frissíteni kell. Miért?  

Három lényeges okot nevezünk meg a számos létező közül: 

1.  Új információk. A mindennapi tevékenység során újabb és újabb információk 

kerülhetnek birtokunkba a folyamatosan változó a külső- és belső működési 

környezetről, melyek segítségével finomíthatjuk értékelésünket.  

2.  Változó menedzsment igények. A vállalat menedzsmentje is megkívánhatja a 

folyamatos újítást, fejlesztést. 

3.  Új módszerek alkalmazásának a lehetősége. A korábban kialakított adatgyűjtési 

módszertan mentén létrejött egy olyan adatbázis, amely alapján a kockázatok 

kvantitatív elemzése is megvalósítható, mely kiegészíti az eddig pusztán szakértői 

értékeléseken alapuló kockázatértékelés eredményeit. 

Tevékenységek, projektek és termékek életciklusa normális esetben az alapgondolat 

megszületésétől a megvalósításig tart. Minden egyes szakaszban eltérőek a 

kockázatértékeléssel szemben támasztott követelmények, elvárások, illetve más-más 

értékelési eljárások, módszerek alkalmazhatók.  

Az ötlet megszületésének és definiálásának szakaszában a kockázatértékelés célja a 

megvalósításról szóló döntés támogatása.   

A tervezés és fejlesztés időszakában a kockázatértékelésnek több lényeges célkitűzése van, 

melyek rendre a következők: 

o meghatározni a rendszerkockázatok elfogadható szintjét, 

o támogatni a fejlesztés hatékonyságának növelését, 

o javítani a költséghatékonyságot, 

o azonosítani a következő életciklus szakaszokban jelentkező, vagy ott hatást 

kifejtő kockázatokat. 

A megvalósítási szakaszban a célok elérését lényegesen befolyásoló tényezők feltárása, 

elemzése, értékelése valamint a kockázatkezelésre tett javaslatok megírása kerülnek előtérbe. 
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Többször előfordul olyan helyzet, mikor számos alternatív lehetőség közül választhatunk, 

akkor a kockázatok értékelése segítségünkre lehet abban, hogy eldöntsük, melyik út 

kiegyensúlyozottabb a veszélyek és a lehetőségek szempontjából.  

Számos kockázatértékelési módszer áll a kockázatelemzők rendelkezésére. 

Módszertanválasztáskor nem árt több szempontot is figyelembe venni. Így például a 

rendelkezésre álló humán erőforrás szakmai felkészültségét, rendelkezésre álló adatok 

összetételét, jellegét, szoftverrel való ellátottságot. Hiba a vállalkozásvezető kvantitatív 

elemzést végezni, ha a rendelkezésünkre álló humánerőforrás ezt nem képes elvégezni, vagy 

nincs adat.  

A megfelelő kockázatértékelési módszernek a következő jellemzőkkel kell rendelkeznie: 

1.  Adott feltételek mellett használható eredményt kell hoznia a döntéshozók 

számára. 

2.  Segítenie, támogatnia kell a kockázatok feltárását, tulajdonságaik, hatásaik 

megismerésének és megértésének folyamatát, valamint a megfelelő 

kockázatkezelési intézkedések kiválasztását. 

3.  Ismételhető, rugalmasan változtatható kell, hogy legyen. 

A kockázatértékelési módszer kiválasztást a következő tényezők határozzák meg 

egyértelműen: 

1.  Az elemzés céljai. Ha a különböző cselekvési alternatívák kockázatainak, 

kockázati szintjeinek az összehasonlító elemzése a cél, akkor elfogadható a 

kevésbé részletezett ún. ok-következménymodellek alkalmazása. 

2.  A döntéshozók igényei. Számos esetben a részletesebb elemzés pontosabb 

döntéseket tesz lehetővé, más döntési helyzetekben az általános 

helyzetfelmérés is elegendő. A döntéshozók igényei meghatározzák, hogy 

milyen mélységű elemzést kell végezni. 

3.  A következmények lehetséges fontossága. A kockázatértékelés folyamata 

során alkalmazott módszerek megválasztásáról szóló döntés függ a folyamat 

következményeivel kapcsolatos várakozásoktól. 

4.  A szakértelem, a humán és egyéb erőforrások. Az egyszerűbb módszerek 

tökéletes alkalmazása sokszor jobb eredményeket és döntéseket eredményez, 

mint a bonyolultabb módszerek nem megfelelő módon történő alkalmazása. A 
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választott kockázatértékelési folyamatnak és a folyamat során alkalmazott 

módszereknek összhangban kell lenniük a rendelkezésre álló erőforrásokkal. 

5.  Az információk és adatok elérhetősége. Számos elemzési módszer adat- és 

információ igénye nagyon magas, ez egyben aláássa alkalmazásuk 

sikerességét. Az adatok és információk rendelkezésre állása ugyanis számos 

esetben nagyon korlátozott. 

6.  Az elemzett kockázatok típusa. Ha olyan kockázat elemzése a cél, mellyel 

kapcsolatban vannak múltbeli tapasztalatok és gyűjtött adatok, akkor lehet 

választani a kvalitatív és kvantitatív módszerek között.  

7.  A szabályozási és szerződési követelmények megváltozása. A változó 

szabályozási környezet új előírásokat hozhat, melyek alaposabb és más 

módszerekkel történő kockázatelemzést írnak elő. 

Számos tényező igen jelentős mértékben befolyásolja a kockázatértékelési folyamatok 

kiválasztását.  A legfontosabbak az erőforrások elérhetősége, a bizonytalanság mértéke és 

természete, az adatok és információk elérésével kapcsolatos bizonytalanság. 

Az erőforrások, képességek, vállalati és iparági sajátosságok alapvetően meghatározzák a 

kockázatértékelési módszertanválasztást. Ugyanakkor a választási lehetőségét a 

következő tényezők befolyásolják, korlátozzák: 

o a kockázatértékelő csapat tapasztalatai, végzettsége, készségei és képességei, 

o időbeli és egyéb korlátozások a szervezeten belül, 

o a pénzügyi erőforrások nagysága, abban az esetben, ha külső tanácsadók 

bevonására van szükség. 

A kockázatértékelés és elemzés során általában szűk keresztmetszetet jelent és az elemzések 

körüli bizonytalanságot fokozza az elemzéshez szükséges adatok hiánya, vagy a rendelkezésre 

álló adatok nem megfelelő mélysége és minősége. Számos szervezet, vállalkozás esetében a 

kockázatmenedzsment folyamatok bevezetése során kezdődik meg a kockázatelemzési 

célokat támogató adatgyűjtési mechanizmusok definiálása, bevezetése és az adatok gyűjtését 

lehetővé tevő adatbázisok/adattárházak kiépítése. Ez tulajdonképpen természetes. Ugyanakkor 

ez a tény azt jelenti, hogy a kockázatmenedzsment folyamatban bevezetéskor és az azt követő 

meghatározott időszak során elsősorban a szakértői értékelésekből származó eredményekre 

lehet támaszkodni. 



Tantárgy neve: Bevezetés a kockázatmenedzsmentbe 
Modul címe: 2. A kockázatmenedzsment folyamat és a kockázatértékelés alapjai 
 

56 
 

A kockázatértékelésben alkalmazható eszközöket és módszereket hat csoportba 

sorolhatjuk. Ebben a leckében a kockázatértékelésben alkalmazható módszereknek csupán 

egy rövid összefoglalóját adjuk. Cél a rövid ismertetés, rendszerezés. A következő modulban 

legfontosabbnak ítélt módszereket részletesebben tárgyaljuk. 

A csoportok és azon belül a módszerek az alábbiak szerint alakulnak. 

A feltáró módszerek két fő típusát ajánlja a kockázatértékelési módszerekkel foglalkozó 

szakirodalom, nevezetesen a csekklistákat és az elsődleges veszélyelemzést. 

A csekklista egy szervezettel, folyamattal, vállalkozással kapcsolatban releváns kockázatok 

listája, melyet a vállalkozásnál alkalmazott kockázatmenedzser, vagy külső tanácsadó 

készített.   

Az elsődleges veszélyelemzés egy egyszerű, feltáró és következető módszer, célja azoknak a 

véletlen eseményeknek a meghatározása, melyek legnagyobb mértékben veszélyeztetik a 

gazdálkodó szervezet működését. 

A kockázatértékelés támogató módszerei a strukturált és félig strukturált (kevert) interjúkat, 

a brainstormingot, a Delphi módszert, a strukturált "mit, ha" elemzést1, valamint a humán 

megbízhatóság elemzését2. 

A strukturált és félig strukturált (kevert) interjúk. A strukturált interjúk esetében a szervezet 

és kockázatai megismerését célzó kérdéseket előre megfogalmazott módon és sorrendben 

teszik fel. A kevert interjúk lebonyolításuk menetében különböznek elsősorban a strukturált 

interjúktól. A kérdező nyitott kérdéseket is feltesz, engedi, hogy az interjúalany meséljen a 

kérdezett témával kapcsolatban. Az interjúk célja összegyűjteni, rangsorolni, értékeltetni a 

gazdasági szereplő kockázatait. 

A brainstorming, vagy másképpen ötletroham, melynek célja, hogy nagy tapasztalattal 

rendelkező szakértők bevonásával megtörténjen a kockázatok feltárása. Minden egyes bevont 

szakértő megnevez egy kockázatot, a körök addig tartanak, amíg elfogynak az ötletek. Az 

ötletroham moderátor irányítása mellett zajlik, aki a téma avatott szakértője és megfelelő 

csoportvezetési kompetenciákkal rendelkezik. 

A Delphi módszer a kockázatfeltárást és a szakértői értékelést támogató technika. Lehetővé 

teszi a kockázatok azonosítását, valamint hatásuk értékelését. A folyamat során lényeges a 

                                                 
1 structured what if (SWIFT) 
2 human reliability assessment (HRA) 
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szakértők független értékelése és értékítélete. Az értékelés írásban zajlik, a bevont szakértők 

nem kommunikálnak egymással, sokszor nem is tudják, hogy bevonásra kerültek egy 

kockázatfeltáró, értékelő folyamatba.  

A strukturált "mit, ha" elemzés. Multidiszciplináris kockázatértékelő csapat alapítására és 

működtetésére szolgáló módszer. Lényege, hogy irányított kérdések mentén a kockázatok 

feltárása és értékelése. 

A humán megbízhatóság elemzése. Lényege a humán erőforrás szervezetre, projektre, 

feladatra gyakorolt hatásának elemzése. Segítségével azonosíthatóak a humán erőforrás 

összetétele (kor, végzettség, személyiség) és működése által hordozott veszélyek és 

lehetőségek. 

A szcenárió elemzési módszerek közé tartoznak a szcenárió elemzés, üzleti hatáselemzés, 

hibafa-, eseményfa-, ok- és következmény-, ok- és hatáselemzés. 

A szcenárió elemzés célja a jelen elemzéséből következő, lehetséges jövőbeli kimenetek, 

szcenáriók felállítása, illetve annak megítélése, hogy az egyes szcenáriók mekkora 

valószínűséggel következhetnek be és milyen eredményekre vezetnek.  

Az üzleti hatáselemzés célja a kulcsfontosságú kockázatok azonosítása és hatásának elemzése. 

Továbbá azon eszközök azonosítása és hatásainak elemzése, melyek segítségével az adott 

kockázatok kezelhetők. 

A hibafa elemzés a nem kívánatos események és a mögöttük meghúzódó okok és kapcsolataik 

feltárásában segít. A hibafák felállítása során igen lényeges az egyes okok mellé 

bekövetkezési valószínűségeket rendelni a hatások számszerűsítése érdekében. Optimális 

esetben valószínűségek a meglévő statisztikai adatokra támaszkodnak, ugyanakkor nem 

elvethetőek a szakértői értékelések sem. 

Az eseményfák lényege az induktív logika alkalmazása az események feltárása, bekövetkezési 

valószínűségeik meghatározása és a lehetséges következményeik azonosítása folyamatában. 

Az ok- és következményelemzés a hiba- és az eseményfa elemzés kombinációja. Az egyes 

események okai és következményei is figyelembe vehetők segítségével. 

Az ok- és hatáselemzés megalkotásának alapja az, hogy egy hatásnak számos eredője, oka, 

befolyásoló tényezője lehet. Az okokat különböző kategóriákba sorolhatjuk. A befolyásoló 

tényezők azonosítására gyakran brainstormingokon kerül sor, kapcsolatrendszerek 

ábrázolására leggyakrabban a fa, vagy halszálka diagramot alkalmazzuk. 
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A szakirodalom a funkcióelemzési módszerek közé sorolja a hibamód és hatáselemzés3 és 

ennek kvantitatív kockázatértékeléssel bővített változata 4 , a megbízhatóság középpontú 

védelem 5 , a szabályozókörök látens veszélyeinek elemzése 6 , az veszély és 

működőképességelemzés7, veszélyelemzés és kritikus kontrolpontok8 módszereket. 

Az FMEA egy olyan technika, melynek segítségével a hiba módok, hibamechanizmusok és 

hatások elemzése történik meg. Több típusa van: tervezési FMEA, mely a termékekkel és 

összetevőivel, a rendszer FMEA, mely a szervezettel, a folyamat FMEA, mely a szervezeti 

folyamatokkal, valamint a szoftver FMEA, mely a szoftverekkel kapcsolatos kockázatok 

elemzése során alkalmazható. Az FMEA folyamatokat kritikus pontokat feltáró elemzések 

követhetik, melyek lényege az egyes hibamódok szignifikáns hatásának megállapítása. 

Mindez történhet kvalitatív, félig kvantitatív, valamint kvantitatív módon. Ez utóbbi az 

FMECA. A kvantitatív elemzés lényege annak megállapítása, hogy az egyes hibamódok 

mekkora valószínűséggel gyakorolnak hatást a szervezet  

A megbízhatóság központú védelem, másképpen megbízhatóság központú karbantartás az a 

módszer, mely a karbantartási folyamatok optimalizálása révén segít a működés 

biztonságának, költségszintjének, minőségének tervek szerinti alakításában.  

A veszély és működőképesség elemzés a „Mi történik, ha …” típusú kérdésekre adott 

válaszokkal igyekszik meghatározni a normál működési feltételektől való eltérések hatásait.  

Leginkább a paraméterváltozások és az előírt tartományokból való kilépések biztonságra 

gyakorolt hatásának vizsgálatára alkalmas. 

A veszélyelemzés és kritikus kontrolpontok rendszer célja az élelmiszer-biztonság elérése. 

Proaktív és preventív rendszer a termékek és a folyamatok minőségének, megbízhatóságának 

és biztonságának a mérésére és monitorozására.   

 

  

                                                 
3 failure mode and effects analysis (FMEA) 
4 failure mode, effects and criticality analysis (FMECA) 
5 reliability centered maintenance (RCM) 
6 sneak circuit analysis (SNEAK) 
7 hazard and operability study (HAZOP) 
8 hazard analysis and critical control points (HACCP) 
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A szakirodalom a kontrolláló eszközök közé sorolja a biztonsági rétegek elemzése9 és a 

halszálka módszereket. 

A biztonsági rétegek elemzése módszer lényege annak vizsgálata, hogy egy adott induló 

biztonsági szintet feltételezve az egyes biztonsági elemek bevezetése mennyivel csökkenti a 

teljes kockázatot. 

A halszálka diagram az események és a mögöttük meghúzódó okok és összetevőik 

áttekinthetővé tételére alkalmas. A halszálka diagram segítségével ábrázolni tudjuk az egyes 

események mögötti ok csoportokat, ezek részeként az okokat, valamint az okok tényezőit.  A 

hiba- és az eseményfa kombinációjaként is felfogható. 

A szakirodalom lényeges matematikai módszerként nevezi meg a Markov-elemzést, a 

Monte Carlo szimulációt, valamint a Bayes-i statisztikát és Bayes hálókat. 

A Markov elemzés lényege, hogy a jelenbeli állapotból kiindulva a következő állapot 

meghatározzuk. Alapfeltevése, hogy a rendszernek nincs emlékezete, azaz a korábbi állapotok 

nem befolyásolják a jövőt, illetve csak a jelen állapotán keresztül. Az egyes állapotok közötti 

átmenetek valószínűségeinek meghatározása segít a lehetséges forgatókönyvek 

meghatározásában. 

A Monte Carlo szimuláció lényege, hogy meghatározott valószínűségi változókból álló 

rendszer kimenetének, illetve kimeneteinek variabilitását mutatja meg az elemző és a 

döntéshozó számára. A rendszer döntéshozatali szempontból lényeges outputváltozóira a 

Monte Carlo szimulációval nem egy értéket, hanem értékek meghatározott intervallumon 

megfigyelhető eloszlását kapjuk eredményül. Azaz meg tudjuk mondani, hogy adott feltételek 

mellett mekkora valószínűséggel esik az outputváltozó értéke egy meghatározott 

értéktartományba. 

Bayes-i statisztika a rendszer állapota szempontjából lényeges véletlen változók prior 

valószínűségeiből, valamint a változók közötti kapcsolatokból kiindulva lehetővé teszi a 

következmények (gyerekváltozók) feltételes valószínűségeinek a számítását. Más szavakkal 

élve a rendszer kapcsolati hálója mentén gondolkodva lehetőséget ad arra, hogy kiszámítsuk 

adott események bekövetkezésének valószínűségét, ha más események megtörténnek.  

A soron következő modulban a röviden ismertetett módszerek közül a szcenárióelemzési 

módszerek egy részével ismertetjük meg az olvasót. 

                                                 
9 layer of protection analysis (LOPA) 
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2.2.1 Önellenőrző kérdések, feladatok 

1.  Definiálja a kockázatértékelés fogalmat! A definíciót írja le a jegyzetfüzetébe! 

2.  Sorolja fel a kockázatértékelési módszer kiválasztását befolyásoló tényezőket! 

Válaszát írja le a jegyzetfüzetébe! 

3.  Definiálja a hibafa fogalmat! A definíciót írja le a jegyzetfüzetébe! 

4.  Válassza ki az alábbiak közül a helyes megoldást! 

a. A kockázatértékelés csak szakértői értékelésen alapulhat. 

b. A kockázatértékelés csak kvalitatív lehet. 

c. A kockázatértékelés csak kvantitatív lehet. 

d. A kockázatértékelés kvalitatív és kvantitatív egyaránt lehet. x 

5.  Válassza ki az alábbiak közül a helytelen megoldást! 

a. A csekklisták szakértők által készített előzetes kockázatlisták. 

b. A csekklista a kockázatfeltárási folyamat végeredménye. x 

c. A csekklista a kockázatfeltáró eszközök közé tartozik. 

d. A csekklistákat folyamatosan frissíteni kell. 

6.  Igazak, vagy hamisak az alábbi állítások? Ha az állítás igaz jelölje i, ha hamis jelölje h 

betűvel! 

a. A halszálka diagram a támogató módszerek közé tartozik. h 

b. A HACCP módszer az élelmiszerbiztonság megteremtése és fenntartása 

érdekében alkalmazható funkcióelemzési módszer. i 

c. A vezetői igények igen lényegesek a kockázatértékelési módszerek 

kiválasztása szempontjából. h 

d. A Monte Carlo szimuláció  kvalitatív kockázatértékelési eszköz. h 
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2.3 Modulzáró kérdések, feladatok 

1.  Melyek a kockázatok feltárása szakasz fő kérdései? A kérdéseket írja le a 

jegyzetfüzetébe! 

2.  Sorolja fel a megfelelő kockázatértékelési módszer három fő jellemzőjét! Válaszát írja 

le a jegyzetfüzetébe! 

3.  Definiálja az eseményfa fogalmát! A definíciót írja le a jegyzetfüzetébe! 

4.  Válassza ki az alábbiak közül a helyes megoldást! 

a. A strukturált interjú a kockázatok feltárásának egyik lehetséges módszere. x 

b. A strukturált interjú során csak egy gondolatébresztő kérdést teszünk fel az 

interjúalanynak, ezt követően hagyjuk szabadon mesélni. 

c. A strukturált interjú során a kérdéseket nem az előre elképzelt sorrendben 

tesszük fel az interjúalanynak. 

d. A strukturált interjú a szcenárióelemzés egyik eszköze.  

5.  Válassza ki az alábbiak közül a helyes megoldást! 

a. A cselekvő magatartásából fakadó kockázatokat szubjektív kockázatnak 

tekintjük. 

b. A cselekvő magatartásából fakadó kockázatokat objektív kockázatnak 

tekintjük. x 

c. A cselekvő morális kockázatai szubjektív kockázatok. 

d. A cselekvő családi körülményei objektív kockázatok. 

6.  Igazak, vagy hamisak az alábbi állítások? Ha az állítás igaz jelölje i, ha hamis jelölje h 

betűvel! 

a. A vezetői igények igen lényegesek a kockázatértékelési módszerek 

kiválasztása szempontjából. h 

b. A Monte Carlo szimuláció  kvalitatív kockázatértékelési eszköz. h 

c. A csúszós út a szállítmányozási folyamatok feltételkockázatának tekinthető. i 

d. A kommunikációs folyamatok nem tartoznak a kockázatmenedzsment 

folyamatok közé. h 
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 Kockázatértékelési módszerek 

3.1 Feltáró és támogató módszerek 

Cél 

A lecke célja, hogy megismertesse az olvasót a kockázatmenedzsmentben alkalmazható 

feltáró és támogató módszerekkel. 

Időszükséglet 

A lecke elsajátításához körülbelül 90 percre lesz szüksége. 

Követelmények 

Ön akkor sajátította el megfelelően a tananyagot, ha… 

 képes saját szavaival meghatározni a strukturált interjú fogalmát! 

 képes saját szavaival meghatározni a kevert interjú fogalmát! 

 képes egymással összehasonlítani a strukturált és a kevert interjúkat! 

 képes definiálni az Affinitás-diagram fogalmát! 

 képes definiálni a csekklisták fogalmát! 

 képes definiálni a brainstorming fogalmát! 

 képes felsorolni a brainstorming szabályait! 

 képes felsorolni a Delphi módszer szabályait! 

 képes leírni a humán megbízhatóság elemzése módszer tanult lépéseit! 

Kulcsfogalmak 

 csekklista 

 strukturált interjú 

 brainstorming 

 Delphi-módszer 

 humán megbízhatóság elemzése 

Tevékenység:  

 Olvassa el figyelmesen a kockázatértékelési feltáró és támogató módszereit bemutató 

leckét! 

 Tanulja meg a kiemelt fogalmakat! 

 Szóban és írásban egyaránt definiálja önállóan is a kiemelt fogalmakat! 
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 Készítsen egy csekklistát írásban, melyet a munkahelye kockázatainak feltárásában 

használna! 

 Készítsen füzetében egy strukturált interjúvázlatot! Fogalmazzon meg 10 kérdést, 

melyet munkahelye vezetőinek feltenne egy a kockázatok feltárását célzó strukturált 

interjú lebonyolítása során!  Ügyeljen a kérdések sorrendjére! 

 Alakítsa át a strukturált interjúvázlatot kevert típusú interjúvázlattá! Milyen nyitott 

kérdéseket tenne fel a beszélgetésközben? Több alternatívában is gondolkodhat! 

 Írja le füzetébe a brainstorming szabályait! Gondolja végig, ha Ön vezetne egy 

kockázatfeltáró brainstormingot, akkor hogyan alkalmazná a szabályokat a 

gyakorlatban? Soroljon fel a füzetében 4 nevet, akit munkahelyéről meghívna egy 

kockázatfeltáró brainstormingra! Mindegyik név mellé írja oda, hogy miért hívná meg 

az illetőt? Azt is írja oda, hogy milyen kockázatokat hordoz az illető meghívása és 

milyen tanult módon lehet kezelni ezt a kockázatot! 
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3.1.1 A csekklista 

A csekklista a korábbi a posteriori és a priori tudás és tapasztalatok alapján összeállított lista 

a kockázatokról.  

A csekklisták összeállításához szükséges a korábbi évek üzleti gyakorlatában szerzett 

tapasztalat és a kockázatértékelésben érintett szervezet alapos ismerete. Az alapos ismeret 

alatt azt értjük, hogy a csekklista összeállítói pontosan kell, hogy ismerjék a szervezet 

folyamatait és az azt meghatározó tényezőket. A csekklistát, csakúgy, mint az összes többi 

kockázatértékelési módszert alkalmazhatjuk egy folyamatra, projektre, a szervezet egészére. 

A különböző tanulásmodellek általában a megfigyelés, elemzés, törvények alkotása, valós 

feladatok megoldása lépéssorozatban gondolkodnak. A szakkönyvekben, szakfolyóiratokban 

található elméleti rendszereket a gyakorlati probléma kívánalmai szerint kell alkalmazni. A 

megoldott problémák számának növekedésével növekvő tapasztalat hozzájárul az elmélet 

fejlődéséhez. 

A csekklisták létrehozásához szakmai tudás (az elméleti rendszerek ismerete) és gyakorlati 

tapasztalat egyaránt szükséges. Az elemzés céljának, hatókörének pontos meghatározását 

követően a csekklisták előzetes összeállítását szakértői gárda végzi a szakirodalmi, 

szabályozási, kockázatelemzési tapasztalat, valamint a múltban bekövetkezett károk 

adatbázisának elemzési eredményei alapján. A tényleges folyamatok és részfolyamatok 

ismeretében egy szakértői csapat lépésről lépésre ellenőrizni, szükség esetén felül is vizsgálja 

a listát. 

3.1.2 A brainstorming 

A brainstorming egy szakértői csapat irányított, közös ötletelése egy pontosan meghatározott 

témában. 

A brainstorming, magyarul ötlettársítás, szabad ötletfeltárás, vagy ötletroham igen hasznos 

eszköze a kockázatok feltárásának. Létjogosultságát az támasztja alá, hogy számos esetben a 

csapatként végzett munka hatékonyabb és jobb eredményre vezet, mint az egyéni munkák 

összessége. A kockázatok feltárása során és számos más helyzetben szükség van az egyéni 

tudásra, kreativitásra, kombinatív képességekre.  

Az emberek kreativitás alapján három csoportba sorolhatók: feltalálók, újítók, végrehajtók. A 

feltalálók képesek teljesen új ötletekkel előállni és azt megvalósítani, az újítók képesek a 

meglévő ötleteket továbbfejleszteni, továbbgondolni.  A végrehajtók kritikai észrevételeken 
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túl nem képesek új dolgot hozzátenni a folyamatokhoz, ők azok, akik a mások által kitalált 

keretekben és módon képesek feladatokat megoldani. A három csoport leírásából az 

következik, hogy a legnagyobb hatékonyság akkor érhető el, ha mindhárom kategóriába 

tartozó résztvevő van a csapatban. 

A brainstorming célja, hogy az egyének a csoportos véleményalkotásból származó előnyöket 

hasznosítsák. A brainstorming lényege a szabad, kritikától mentes felvetések, ötletek 

szemléletes gyűjtése, többszöri ötletfelvetés lehetőségének biztosításával. 

A brainstorming lépései a következőképpen alakulnak: 

1. A brainstorming által elérendő cél meghatározása. 

2. Egy moderátor, csoportvezető megbízása. A moderátor a problémát kiválóan 

kell, hogy ismerete. Jó kommunikációs és csoportvezető képességek, készségek is 

igen lényegesek, fontosak. 

3. A csoport tagjainak kijelölése és felkérése a csoportmunkára. A téma minden 

érintett szakterület, társszakterület meg kell hívni. Kontrollként szokás laikusokat 

is meghívni. Lehetőség szerint feltaláló, újító és végrehajtó kategóriába tartozó 

meghívottak is legyenek. A csapat tagjainak létszáma nem szabad, hogy 

meghaladja a 6-8 főt. A létszám felső határa lényeges hatékonysági feltétel, 

csakúgy, mint a szakértelem.   

4. Lényeges a csoport tagjainak előzetes írásbeli tájékoztatása. A tájékoztató 

anyagban szerepelnie kell a vizsgált probléma részletes és pontos leírásának. 

Mellékelni kell a témával kapcsolatban rendelkezésre álló dokumentumokat, 

segédanyagokat, melyek a felkészüléshez elengedhetetlenül fontosak. 

5. A brainstorming kezdetekor lényeges a brainstorming szabályainak ismertetése. 

A leglényegesebb szabályok a következők: 

a. A résztvevőket a moderátor szólítja. 

b. A résztvevők sorban mondják el ötletüket, minden körben egyet. Lényeges, 

hogy mások ötletei továbbfejleszthetők.   

c. Tilos a kritika és a vita.  

d. Ha a részvevőnek nincs az adott körben ötlete, akkor átadja a szót a soron 

következő csoporttagnak. 

6. A brainstorming lefolytatása. Menete a következő: 
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a. A résztvevők nem kerülnek bemutatásra.  

b. A moderátor felírja, kivetíti a problémát.  

c. A moderátor szólítja a részvevőket az ötleteik megosztására.  

d. A résztvevők az ötleteiket rövid, tömör megfogalmazásokkal mondják el. 

e. A moderátor felírja az ötleteket. A folyamat addig tart, amíg vannak ötletek. 

f. A moderátor az ötletroham eredményeit előkészíti feldolgozásra. 

7. A brainstormingon elhangzott ötletek hasznosításának lépései: 

a. Az ötletek értelmezése, tisztázás, csoportosítás az elméleti ajánlások és a 

tapasztalatok alapján. 

b. Affinitás-diagram készítése szakértői csoporttal az értelmezés finomítása 

céljából. 

Jiro Kawakita által kifejlesztett Affinitás-diagram alkalmas eszköz az ötletek természetes 

kapcsolataik alapján történő csoportosítására. Az Affinitás diagram készítése során a 

szakértők minden kockázatokkal kapcsolatos ötletüket kártyákon tűntetik fel, írásban. Minden 

ötlet külön kártyára kerül. A kártyákat téma, vagy típus szerinti csoportokba rakják (például 

műszaki, környezetvédelmi, gazdasági…stb.). A csoportosítás úgy történik, hogy az első 

szakértő bemutatja az ötleteit. Ezt követően csoportosítva lerakják kártyáikat egy erre a célra 

előkészített, jól látható helyre (például felragasztja flipchartra). Keresnek két ötletet, melyek 

hasonlóak, ezek egy oszlopot fognak alkotni. Ezt követően megkeresik azokat az ötleteket, 

melyek ebbe az oszlopba tartoznak. Ha elfogynak az ide tartozó ötletek, akkor új oszlopot 

nyitnak.  A kártyákat célszerű a kijelölt helyen rögzíteni és eltérő színeket alkalmazni az 

eltérő csoportokra. A csoportokat és a csoportokon belül az egyes elemeket szokás 

rangsorolni is. A csoportokat fejlécekkel célszerű ellátni, melyek kifejezik az elemek közötti 

kapcsolatot. Akár egy szinttel is feljebb léphetünk és a fejléceket összekötve, csoportosítva 

egy újabb fejlécet adhatunk meg. A prioritást élvező csoporthoz kapcsolódó ötletekkel lehet 

kezdeni a megoldást. 

Vegyünk egy nagyon egyszerű példát a brainstorming és az Affinitás-diagram együttes 

alkalmazására! 
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Röviden bemutatjuk a folyamatot, melynek a kockázatait feltárni, azonosítani szeretnénk. 

Legyen a folyamat a következő. Idézzük fel az első leckében említett virágcserépgyártó 

vállalkozást.  

A vállalkozás egyik meghatározó kereskedelmi partnere, aki viszonteladóként van jelen a 

vállalkozás értékesítési folyamataiban szoros határidővel egy nagy megrendeléssel áll elő. 

Négy kamion áru leszállítását kéri tőlünk két hetes határidővel. A vállalkozásnak három 

kamionja van, a többlet szállítási igényt alvállalkozó bevonásával tervezik megoldani. 

Megrendelésük egyfelől örömteli, másfelől viszont fejfájást okoz a vállalkozás vezetőjének. A 

termelési kapacitás határait feszegetik a folyamatban lévő megrendelések, két kulcsember 

táppénzen van, ráadásul a téli hónap miatt a szállítás sem egyszerű Svájcba az Alpokon 

keresztül, főleg, mivel nagy havazásokat jelez előre a meteorológiai szolgálat. A vállalkozás 

vezetője úgy gondolja, hogy a megrendelés feltételeinek partnerrel történő egyeztetése előtt 

egy gyors kockázatfeltárást és értékelést végez vezetőivel. Vázolja tehát a problémát 

termelési, valamint a pénzügyekért és a szállításért felelős vezetőjének és időpontot egyeztet 

velük. A megbeszélésen a brainstorming szabályait követik és egy Affinitás diagramot hoznak 

létre. 

A brainstorming eredménye: gépikapacitás-túlterhelés, anyaghiány, a legöregebb gép 

elromlik, többen táppénzre mennek, hófúvás, drága szállítmányozó alvállalkozó, késedelmes 

teljes esetén megromlik a viszony a partnerrel, kamion balesete 

Affinitás-diagram: 

  

termelési 
kockázatok

1. gépkapacitás 
túlterhelés

2. újabb táppénz

3. az öreg gép 
tönkremegy

4. anyaghiány

szállítási 
kockázatok

1. hófuvás

2. baleset

pénzügyi 
kockázatok

1. drága 
alvállalkozó

2. megromló 
viszony
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A feltárást és a csoportosítást, valamint a csoportokon belüli rangsorok kialakítását követi a 

döntés egyrészt a kockázatkezelési intézkedésekről, másrészt a megrendelés teljesítésének 

feltételeivel kapcsolatos döntés és a partnerrel való tárgyalás, valamint a megállapodás-kötés. 

A bemutatott példa alapján az egyik munkahelyi folyamatuk kapcsán gondolja végig a 

kockázatokat, írja le őket jegyzetfüzetébe, csoportosítsa őket, készítse el az Affinitás-

diagramot! 

3.1.3 A Delphi módszer 

A Delphi módszer egy szakértői csapat irányított, független ötletelése egy pontosan 

meghatározott témában. 

A Delphi módszer alkalmazása során egy szűk, gondosan kiválasztott tagokból álló szakértői 

csoporttól kérünk írásbeli állásfoglalást a vizsgált terület kockázatairól, valamint javaslatot a 

lehetséges megoldásokkal kapcsolatban. A szakértőket felkérésük során pontosan 

tájékoztatjuk az elérni kívánt célról. A résztvevő szakemberek kiválasztása rendkívül fontos. 

A végzettség és a gyakorlati tapasztalat mellett a személyiségtípus is rendkívül fontos, 

ugyanis elsősorban a feltaláló és az újító gondolkodók az alkalmasak a feladatra.   

A felkért szakértőket két dologra kell kérni. Egyrészt írják le az vizsgált terület kockázatait és 

azok fő jellemzőit. A kockázatok felsorolásán és jellemzésén túl a szakértőktől írásbeli 

megoldási javaslatot kell kérni a kockázatkezelésre is. A szakértői véleményeket egy értékelő 

csoport összegzi és kiértékeli. A kiértékelést újabb forduló kövei a szakértői körben, újabb 

irányított kérdéssor mentén. A körök addig tartanak, amíg a kockázatlista és a kezelési 

módokra tett javaslatok változnak. 

3.1.4 Interjúk 

A kockázatok feltárásában nagyon jól alkalmazható a társadalomtudományi kutatásokban 

alkalmazott interjú. 

Az interjú az interjúkészítő és az interjúalany találkozása, melynek során a készítő a vizsgált 

téma szempontjából releváns kérdések sorozatát teszi fel. A válaszadó válaszai jelentik azt a 

bázist, melyek később elemeznek és amelynek a megoldások megtalálásában kulcsszerepet 

játszanak. 

Az interjúk is a kockázatok feltárása során alkalmazható eszköznek tekinthetők. Az 

interjúknak hat fő típusát különböztetjük meg, nevezetesen a spontán-, strukturált-, mély-, 

kevert (félig strukturált), életút-, valamint a fókuszcsoportos interjút. 
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A kockázatok feltárása során elsősorban a strukturált interjú, a kevert (félig strukturált) interjú 

alkalmazható.  

A strukturált interjú a kérdőívekhez hasonlít. Az előzetesen elkészített, jellemzően zárt 

kérdéseket tartalmaz, melyeket az előre meghatározott sorrendet követve tesz fel a kérdező a 

beszélgetés során. Zárt kérdésekről akkor beszélünk, ha a válaszadó nem a saját szavaival 

válaszolja meg a kérdést, hanem az előre megfogalmazott válaszlehetőségek közül választ. A 

kérdések a strukturált interjúban szó szerint hangzanak el, melyre az interjú készítője választ 

vár. Az egyes korábban  az elhangzott információkra az interjú közben vissza lehet térni. 

Nagy előnye, hogy a különböző válaszadók válaszai összehasonlíthatók. 

A kevert, vagy másképpen félig strukturált típusú interjú a strukturált interjú és az 

úgynevezett mélyinterjú keveréke. A mélyinterjú során az interjú készítője nyitott kérdésekkel 

dolgozik. A nyitott kérdésekre a válaszadó saját szavaival fogalmazza meg a választ. A nyitott 

kérdések sorrendje nem kötött, egyes fontosabb kérdésekre, pontokra vissza kell és lehet térni 

az interjú során. 

Az interjúk elkészítésének folyamata négy szakaszból áll. 

1. Az interjúkészítés céljának pontos meghatározása. 

2. Az interjúkérdések megfogalmazása. 

3. A kérdések sorrendjének eldöntése. 

4. Az interjúra szánt idő meghatározása. 

Interjúk előnyei a már tárgyalt feltáró technikákhoz képest a következők: 

1. Kellő időt ad az átgondolt válaszokra. A megkérdezettnek lehetősége van átgondolni 

válaszait, így alaposabb válaszok születhetnek. 

2. A szóbeli kommunikáció lehetőséget ad az elmélyedésre. A megkérdezettnek 

lehetősége van visszakérdezni, a válaszadónak lehetősége van további történeteket, 

példákat hozni, melyek segítik az értelmezést. 

3. Interjúkkal nagyobb számú stakeholder elérhető.  

Az interjúk leglényegesebb hátrányai a következőkben ragadhatók meg: 

1. Időigényesek, hiszen az interjúk megszervezése és lebonyolítása egyaránt időigényes, 

25-30 emberrel interjúkat készíteni több hónapig tarthat. Hosszútávra szóló 
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fejlesztések esetében alkalmazható, ugyanakkor, ha gyors megoldásokra van szükség, 

más feltáró módszerben érdemes gondolkodni.  

2. Az interjúk esetében megjelenik a torzító hatás. Példának okáért, ha a megkérdezett 

egy adott kérdést, történeten keresztül válaszol meg, akkor nem biztos, hogy ugyanazt 

a konklúziót sikerül válaszából leszűrni, mint amit szándékában ált közölni.  

3. A brainstorming közvetlenül, a Delphi-módszer közvetetten lehetőséget ad az ötlet-

multiplikációra. Vagyis mások gondolatai megtermékenyítőleg hatnak ránk, hiszen 

továbbfejlesztjük őket, vagy éppen teljesen új gondolat jut eszünkbe az elhangzottak 

kapcsán. Az interjúk esetében ez a lehetőség nem adott, hiszen a kockázatfeltárásban 

alkalmazható interjútípusok mindegyike esetében egy interjúalanyunk van. 

3.1.5 A humán erőforrás megbízhatóságának elemzése 

A támogató kockázatértékelési módszerek közé sorolja a szakirodalom a humán erőforrás 

megbízhatóságának elemzését (HRA), mely a humán tényező gazdasági szereplőkre 

gyakorolt hatásával, valamint a humánkockázatok jelentette veszélyekkel foglalkozik. 

Számos folyamat tartalmaz emberi kockázatokat. Gondoljunk csak arra, ha a szervezetben 

dolgozó vezetőnek nincs kellő ideje döntést hozni, akkor az idő rövidsége megnöveli a hibás 

döntés valószínűségét. A felelőtlen magatartás munkahelyi balesetet eredményez. A 

szabályok be nem tartása problémákat vetít előre. Az emberek által hozott rossz szabályok 

elégedetlenséget és alacsonyabb teljesítményt eredményeznek. A felsorolt példák mind a 

humán kockázatok közé tartoznak. 

A humán kockázatok elemzése történhet kvalitatív és kvantitatív módon is.  

A kvalitatív elemzések során azonosítani kell a humán kockázatokat, értelmezni kell őket és 

nevesíteni hatásukat, meg kell állapítani a kapcsolatokat. A kvantitatív elemzések esetében 

meg kell vizsgálni a definiált eseményekhez tartozó gyakoriságokat, relatív gyakoriságokat. 

A humán kockázatok elemzésének lépései a következők. 

1.  A probléma definiálása. Az emberi részvétel mely területei kerülnek vizsgálat alá. 

2. Cél elemzés. Hogyan lehet a célokat teljesíteni? Milyen kapcsolat van az egyéni és a 

szervezeti elvárások, célok között? 

3. Humán kockázat elemzése. Miért lesz a feladatteljesítés hibás, hogyan lesz a 

teljesítmény eltérő a céloktól? Milyen problémákat okoz az eltérés, hogy lehet 

kezelni? 
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4. Reprezentáció. Hogyan épülnek be az emberi hibák más folyamatokba, és hogyan 

gyakorolnak ezen keresztül hatás a szervezet egészére? 

5. Szűrés. Melyek azok a kockázatok, melyek nem igényelnek részletesebb elemzést, 

számszerűsítést? 

6. Kvantifikálás. Milyen gyakran és milyen mértékben gyakorolnak hatást az emberi 

hibák, mulasztások a célokra?    

7. Hatásértékelés. Mely hatások a leglényegesebbek? Miből fakadnak?  

8. Hibacsökkentés. Hogyan érhetjük el a humán erőforrás nagyobb hatásfokú és 

megbízhatóbb működését? 

9. Dokumentáció. Az elemzés mely részei dokumentálásra érdemesek. 

 

A humán erőforrás megbízhatóság elemzésének outputjai a hibák listája, a hibamódok és 

következményeik listája, valamint a kvalitatív és kvantitatív elemzési eredmények. 

Az humán megbízhatóság elemzésének két fontos pozitívuma van. Egyrészt strukturált 

módszert ad a humán kockázatok feltárásához és elemzéséhez, ami különösen azokban a 

rendszerekben fontos, ahol az emberi tényező jelenléte erős. Másrészt segít a humán 

kockázatokkal kapcsolatban a szükséges kockázatkezelési intézkedéseket megalkotni. 

A humán kockázatok jelentős része nehezen fogható meg és sorolható egyértelmű 

osztályokba, így az elemzés  nem lesz teljes körű. 

 

  



Tantárgy neve: Bevezetés a kockázatmenedzsmentbe 
Modul címe: 3. A kockázatértékelési módszerek 
 

73 
 

3.1.6 Önellenőrző kérdések, feladatok 

1.  Definiálja saját szavaival a strukturált interjú fogalmát! A definíciót írja is le a 

jegyzetfüzetébe! 

2.  Foglalja táblázatba gyakorló füzetében a strukturált és a félig strukturált interjú 

különbségeit. 

3.  Sorolja fel írásban a brainstorming lebonyolításának lépéseit!  

4.  Válassza ki az alábbiak közül a helyes megoldást! 

a. A strukturált interjú nyílt kérdésekből áll. 

b. A strukturált interjúban nyílt és zárt kérdések egyaránt szerepelnek. 

c. A strukturált interjúban a válaszadó saját szavaival fogalmazza meg a 

kérdésekre adott válaszát. 

d. A strukturált interjú zárt kérdésekből áll. x 

5.  Válassza ki az alábbiak közül a helytelen megoldást! 

a. A Delphi módszer feltáró kockázatértékelési módszer. 

b. A Delphi módszerben alkalmazzuk az Affinitás-diagramot. x 

c. A Delphi módszerben a felkért szakértők külön és írásban dolgoznak a 

megoldáson. 

d. A Delphi módszerben minden szakértői értékelő kör írásban zajlik. 

6.  Igazak, vagy hamisak az alábbi állítások? Ha az állítás igaz jelölje i, ha hamis jelölje h 

betűvel! 

a. A brainstormingban több mint 15 szakértő kell, hogy részt vegyen. h 

b. Az Affinitás-diagram elkészítése segít a feltárt kockázatok rendszerezésében, 

csoportosításában. i 

c. A humán megbízhatóság elemzése minden a humán tényezővel kapcsolatos 

kockázatot egyértelművé tesz. h 

d. Kevert interjú a strukturált és a mélyinterjú keveréke. i 
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3.2 Szcenárió elemzés módszerei 

Cél 

A lecke célja, hogy megismertesse az olvasót a kockázatmenedzsmentben alkalmazható 

szcenárió elemzési módszerekkel. 

Időszükséglet 

A lecke elsajátításához körülbelül 90 percre lesz szüksége. 

Követelmények 

Ön akkor sajátította el megfelelően a tananyagot, ha… 

 képes definiálni az FTA módszer fogalmát! 

 képes meghatározott esemény FTA ábráját elkészíteni! 

 képes az FTA módszer segítségével önállóan számításokat végezni! 

 képes definiálni az eseményfa módszer fogalmát! 

 képes meghatározott esemény eseményfa ábráját elkészíteni! 

 képes az eseményfa módszer segítségével önállóan számításokat végezni! 

 képes definiálni az ok-következmény elemzés módszer fogalmát! 

 képes meghatározott esemény ok-következmény ábráját elkészíteni! 

Kulcsfogalmak 

 FTA elemzés 

 eseményfa elemzés 

 ok-következmény elemzés 

Tevékenység:  

 Olvassa el figyelmesen a szcenárió elemzési módszerekkel foglalkozó leckét! 

 Tanulja meg a kiemelt fogalmakat! 

 Szóban és írásban egyaránt definiálja a kiemelt fogalmakat! 

 Minden fogalomhoz társítson írásban példákat a munkahelyi tapasztalataira építve! 

 A leckében található feladatokat oldja meg füzetében! 

3.2.1 Az FTA (hibafa) elemzés 

A szcenárió elemzési módszerek közül először a hibafa elemzés (FTA) módszerét tárgyaljuk. 

Az FTA elemzés módszerével a nemkívánatos következményeket, hatásokat hordozó 
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esemény, események elemezhetők. Az okozati tényezők deduktív azonosítása, 

csoportosításuk, kapcsolatrendszerük felírása és fa struktúrában történő ábrázolása segít a 

hatásmechanizmus megértésében és a megfelelő kockázatkezelési intézkedések 

kiválasztásában és végrehajtásában. Az FTA módszer lényegében bármely üzleti területen 

alkalmazható legyen szó szoftverfejlesztési, vagy építési projektről, vagy éppen a humán 

kockázatok elemzéséről. A 3. ábra egy műszaki példát hoz az FTA ábrára. Figyelje meg 

alaposan az ábrát és az ábrán szereplő logikai kapcsolatokat! Jegyzetfüzetébe készítsen egy 

FTA ábrát saját példa alapján. 

A 2. árán egy hibajelenséget vezetünk vissza okokra, vagy másképpen összetevőkre, 

miközben az összetevők közötti logikai kapcsolatokat is elemezzük. 

A hibajelenség, nevezetesen a tartalékgenerátor automatikus indításának hibája példánkban 

két esemény (ok) következménye lehet. A valóságban persze több hiba ok is megjelenhetne az 

ábrán, különösképpen a mechanikus hiba oldalon. Ezek végiggondolását a tisztelt olvasóra 

bízzuk! A példában tehát az egyik lehetséges ok az, hogy nincs indítójel, a másik pedig az, 

hogy a dízelgenerátornak mechanikus hibája van. Bármelyik következik is be a kettő közül, a 

következmény, azaz az automatikus indítás nem következik be, azaz a két ok „vagy” logikai 

kapcsolatban van egymással.  

Vegyük észre, hogy mindegyik ok összetett esemény. A „nincs indítójel” esemény három 

eseményre vezethető vissza, vagy a jel küldésében, vagy a közvetítésében, vagy a 

fogadásában van a hiba. A logikai kapcsolat szintén „vagy”, mivel bármelyik fennállása a 

másik kettőtől függetlenül azt eredményezi, hogy „nincs indítójel”. A „dízel generátor 

mechanikus hibája” szintén összetett jelenség, ami több okra vezethető vissza. Példánkban 

okozhatja üzemanyag-hiány vagy mechanikai hiba. Vagyis a logikai kapcsolat ebben az 

esetben is „vagy”. Az üzemanyag-hiány összetett esemény, okozhatja például emberi hiba, 

hiszen a feladattal megbízott ember nem töltötte fel üzemanyaggal a generátort az előző 

műszak végén. Okozhatja ellenőrzési hiba, hiszen ha a folyamatba be van építve egy gépi, 

vagy emberi ellenőrzési mechanizmus, akkor ennek ki kellene szűrnie a hiányosságot. Ebből 

az következik, hogy az emberi hiba és az ellenőrzési hiba együttes bekövetkezése 

eredményezheti az üzemanyag-hiány eseményt. A logikai kapcsolat közöttük éppen ezért 

„és”. Ezek az okok már alapesemények, vagyis nem kell tovább vizsgálni, hanem meg kell 

találni a megoldást. A másik ágon, a mechanikai felépítmény hibája is összetett esemény, 

ugyanakkor a vállalkozáson belül nincs meg a szakmai kompetencia a vizsgálatához és a 
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hibák orvoslásához, így a további vizsgálatot alvállalkozó fogja végezni. Ennek megfelelően 

gondolja végig a 2. ábrán látható hibafa másik ágát!  

 

 

  

2. ábra Műszaki példa a hibafa ábrára 

Forrás: ANSI/ASSE/ISO Risk Management Standards Package. (national adoption of ISO 31000, 31010 & Guide 73) 

a tartalékgenerátor automatikus 

indításának hibája 

nincs indítójel a dízel generátor mechanikus hibája 

hiba a jel 

fogadásában 

hiba a jel 

közvetítésében 

hiba a jel 

küldésében 

üzemanyag hiánya 

mechanikus 

felépítmény hibája 

törött 

vezető 

vezérlő modul hibája 
B 

ellenőrzési 

hiba emberi 

hiba

hiba az A 

körben 

hiba a B 

körben 

 „vagy” kapu, a hiba akkor történik meg, ha az input események közül legalább egy igaz 

„és” kapu, a hiba akkor történik meg, ha minden input esemény igaz 

  alapesemény, nem igényel további vizsgálatot 

 események, melyeket tovább nem vizsgálunk tovább az adott helyzetben 

 események, melyeket tovább elemzünk 

 esemény, mely A pontban a másik oldalon kerül elemzésre 

A 
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Az elemzés kvalitatív és kvantitatív módon is használható, hiszen alkalmazható oly módon, 

hogy pusztán a nemkívánatos következmények (hibák) és a mögöttük meghúzódó ok-okozati 

tényezők feltárása, logikai kapcsolataik ismertetése a cél. Ugyanakkor ezzel együtt 

használható kvantitatív módon is. Az egyes okozatokhoz bekövetkezési valószínűségeket 

rendelve ugyanis kalkulálhatóvá válik a következmények bekövetkezési valószínűsége.  

Nézzünk erre is egy példát! Rendeljünk bekövetkezési valószínűségeket a 2. ábrán látható 

hibafa eseményeihez! Lássuk, hogyan módosul az ábra! A módosulásokat a 3. ábrán láthatjuk. 

Vizsgálja meg alaposan a 3. ábrát!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ábra Példa a kvantitatív elemzésre hibafa segítségével 

a tartalékgenerátor automatikus 

indításának hibája 

nincs indítójel a dízel generátor mechanikus hibája 

fogadási hiba  
jel közvetítési 

hiba  

jel küldési hiba  

p=0,01 

üzemanyag hiánya 

mechanikus 

felépítmény  hibája 

p=0,01 

törött vezető 

p=0,02 

vezérlő modul hibája 
B 

ellenőrzési 

hiba p=0,02 
emberi hiba 

p=0,03 

hiba az A körben 

p=0,01 

hiba a B körben 

p=0,02 

A 
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Látható, hogy az alapeseményekhez és azokhoz, melyeket nem vizsgálunk tovább házon belül 

valószínűségeket rendeltünk.  A valószínűségek származhatnak korábbi megfigyelésből, 

hiszen ha figyeltük és gyűjtöttük, akkor tudjuk, hogy nagyszámú esetből (azonos 

körülmények között) hányszor következett be az adott jelenség. Származhatnak szakértői 

becslésből is, amikor egy tapasztalt munkatárs, vagy csoport mondja meg, hogy az adott 

esemény bekövetkezési valószínűsége mennyi. 

A bekövetkezési valószínűségek és a logikai kapcsolatok ismeretében már könnyen 

számíthatjuk a következmények bekövetkezési valószínűségeit. Az „és” logikai kapcsolatok 

esetében szorzás, a „vagy” logikai kapcsolatok esetében összeadás művelettel számítjuk az 

okok bekövetkezési valószínűségeiből a következmények bekövetkezési valószínűségeit! 

Nézzük a 3. ábra alapján a számításokat! 

A jel közvetítési hiba valószínűsége megegyezik a törött vezetőével. A fogadási hiba 

valószínűsége pedig a vezérlő modul hibavalószínűségével, ami az A és B kör 

hibavalószínűségeinek összege, azaz 0,01+0,02=0,03. Felhasználva a kapott eredményeket az 

indítójel hiányának valószínűsége 0,01+0,02+0,03=0,06. A másik ágon az üzemanyag hiány 

valószínűsége az emberi és ellenőrzési hiba bekövetkezési valószínűségeinek szorzata, azaz 

0,03*0,02=0,0006. A dízel generátor mechanikus hibájának valószínűsége az 

üzemanyaghiány és a mechanikus felépítmény hibája bekövetkezési valószínűségeinek az 

összege, azaz 0,0006+0,01=0,0106. 

A tartalékgenerátor automatikus indításának hibavalószínűsége így már könnyen számítható, 

hiszen az indítójel hiányvalószínűségének és a dízelgenerátor hibavalószínűségének az 

összege, azaz 0,06+0,0106=0,0706.  

Feladat: Gondolja végig munkahelyének folyamatait! Keressen két hibajelenséget, és 

elemezze őket az ismertetett FTA módszer szabályai szerint!   

Az FTA elemzési technika kiválóan alkalmazható tervezési fázisban a lehetséges hibák és a 

mögöttük meghúzódó tényezők kapcsolatrendszerének feltárására és elemzésére. 

Természetesen a működési fázisban is van lehetőség a fő hibák mögött meghúzódó tényezők 

és kapcsolataik feltárására és elemzésére annak érdekében, hogy megállapítsuk, hogy az egyes 

tényezők milyen mértékben gyakorolnak hatást a jövőbeli működési folyamatokra.  

Az FTA elemzéshez elengedhetetlen a rendszer működésének, technikai paramétereinek a 

megismerése, hiszen e nélkül nem lehet a felismerni és elemezni azokat a tényezőket, melyek 
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hibákat okozhatnak. A kvalitatív elemzés esetében elengedhetetlen a hiba gyakoriságok, 

relatív gyakoriságok, valamint a hibák közötti korreláció ismerete. 

Foglaljuk össze az FTA elemzés folyamatának fő lépéseit: 

1.  A fő esemény, azaz a leglényegesebb következmény pontos meghatározása. A fő 

esemény lehet hibajelenség, vagy annak eredménye. A fő esemény az az elemzett 

jelenség, melynek megismerését és megértését támogatja a mögötte meghúzódó 

események halmaza és kapcsolatrendszere. 

2. A fő eseményből visszafele haladva megtörténik a bekövetkezéséhez és hatásához 

hozzájáruló okozatok (köztes események) és kapcsolatrendszerük feltárása. 

Minden egyes okozattal kapcsolatban elemzés dönti el, hogy hogyan és milyen 

mértékben gyakorolnak hatást a fő eseményre. 

A lépésről lépésre történő azonosítás és elemzés rendre mélyebbre hatol a rendszer 

működésében.  A folyamat addig tart, amíg el nem jutunk olyan elemi (alap) eseményekhez, 

melyek további elemzése irreleváns.  

Ha az elemi események bekövetkezési valószínűségei ismertek, akkor fő esemény, 

hibajelenség valószínűsége is kiszámítható. A számítást akkor és csak is akkor lehet 

elvégezni, ha az elemzett esemény mögött meghúzódó összes esemény, valamint ezek 

kapcsolatrendszere, logikai összefüggései ismertek. A kalkuláció során a Boole algebra 

szabályai érvényesülnek. 

Az FTA elemzés erősségei a következő pontokban foglalhatók össze: 

1. Szigorú logikai rendszer, ugyanakkor kellően rugalmas is. 

2. A felülről lefele haladó, visszafejtő logika segít fókuszálni az okozatok és 

kapcsolatrendszerük felállításánál. 

3. Lehetővé teszi a soktényezős és összetett hatásmechanizmusokat tartalmazó 

rendszerek elemzését is. 

4. A képi megjelenítés lehetővé teszi a vizsgált rendszer működésének könnyű 

megértését. 

5. A hibafák logikai elemzése és a kulcskapcsolatok és logikai összefüggések megértése 

segít azonosítani a jövőbeli hibafolyamatokat még a bonyolult kapcsolatrendszereket 

tartalmazó rendszerek esetében is. 

Az FTA elemzésnek több gyengesége is van, melyeket szintén figyelembe kell venni. 
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1. Az elemi események bekövetkezési valószínűségeivel kapcsolatos bizonytalanság, 

valamint a lehetséges hibafolyamatok kapcsolatrendszereinek azonosításával 

kapcsolatos nehézségek nem hagyhatók figyelmen kívül, hiszen nagy bizonytalanságot 

eredményezhetnek a fő következmények bekövetkezési valószínűségeivel kapcsolatos 

becslésekben. 

2. Sokszor nagyon nehéz megállapítani, hogy milyen események és azok milyen 

kapcsolata eredményezi a hiba bekövetkezését. 

3. Az FTA statikus, nem kezeli az idő hatását. 

4. Az emberi tényező hibái könnyen megjeleníthetők kvalitatív hibafákban, ugyanakkor 

a minőség fokával kapcsolatos általános hibák, melyek  gyakran jellemezhetők emberi 

hibákkal nem. 

5. A hibafákban nem lehet könnyen megjeleníteni a dominóhatást, illetve feltételekben 

megfigyelhető problémákat. 

3.2.2 Az eseményfa elemzés 

Az FTA elemzésen túl vannak más, üzleti és műszaki kockázatfeltárásban alkalmazható 

módszerek, amelyek szintén a szcenárió elemzés módszerei közé sorolhatók.  

Ilyen módszer az eseményfa. Az eseményfa segítségével egy adott lépéssorozat bekövetkezési 

valószínűségekkel ellátott logikai rendszerét ábrázoljuk. Az eseményfa segítségével az 

eseménysorozatok könnyebben áttekinthetők, a következmények pontosabban láthatók, így a 

kedvezőtlen kimenetelek elkerülhetők, illetve megelőzhetők. 

Az eseményfa elemzés folyamata: 

1. Első lépés az induló események kiválasztása. Ez lehet valamilyen kedvezőtlen 

esemény, tűzesetet kiváltó ok, például robbanás, vagy baleset, de bármilyen más olyan 

esemény is, mely a szervezet működése szempontjából kedvezőtlen folyamatokat indít 

el.  

2. A következő lépés a következmények végiggondolása.  

3. A harmadik lépés pedig az egyes események bekövetkezési valószínűségek számítása 

tapasztalati adatok alapján, vagy szakértői becslések segítségével. 
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A 4. ábra egy egyszerű példát hoz az eseményfára. A példában minden esemény teljesen 

független egymástól. 

4. ábra Példa a eseményfa módszer alkalmazására 

csúszós út megcsúszás 

kamionnal 

baleset légzsák aktivál kimenet relatív 

gyakoriság/év 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feladat: Gondolja végig munkahelyének folyamatait! Keressen két induló eseményt és 

elemezze őket az ismertetett eseményfa módszer szabályai szerint!   

Az eseményfa alkalmas az induló kedvezőtlen események, balesetek hatására előálló 

következménysorozat modellezésére, elemzésre, kockázatszempontú rangsorolására. Az 

eseményfa elemzést egy projekt, vagy egy termék életének bármely szakaszában 

alkalmazhatjuk elemzésre. Az eseményfa segíthet abban, hogy előre végiggondoljuk, akár egy 

ötletroham keretén belül, hogy a különböző kedvezőtlen események milyen eseménysorozatot 

indítanak el. Az eredményekre támaszkodva végig lehet gondolni, hogy mik azok az ex ante 

és ex post intézkedések melyek segítségével a kedvezőtlen eseménysorozatok kontrol alatt 

tarthatók, kedvezőtlen hatásuk mérsékelhető, csökkenthető. 

 

csúszós út

10 évente

Igen

0,8

Nem

0,2

Igen

0,01

Nem

0,99

Igen

0,9999

Nem

0,0001

Igen

0,9999

Nem

0,0001

Megcsúszás 

belső védelem 

mellett 

Megcsúszás belső 

védelem nélkül 

Nincs csúszás 

8,0 ∙ 10

7,92 ∙ 10

7,92 ∙ 10

2,0 ∙ 10

Baleset belső 

védelem mellett 

Baleset belső 

védelem nélkül 

7,9 ∙ 10
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Az eseményfa elemzés inputjai: 

1. az induló események listája, 

2. információk a veszélyekről, korlátokról, akadályokról és a hibavalószínűségekről, 

3. folyamattérképek és magyarázatok, melyből az egyedi hibák tovagyűrűzhetnek. 

Az eseményfa elemzés eredménytermékei: 

1. Véletlen (és kedvezőtlen) esemény által generált következmények (forgatókönyv-

változatok) szöveges ismertetése. 

2. Az egyes következmények kvantitatív elemzése. Alapja az egyes események relatív 

gyakorisága és az egyes párhuzamos események relatív fontossága. 

3. A kockázatcsökkentő javaslatok listája. 

4. A kockázatcsökkentő intézkedések hatékonyságának a kvantitatív elemzése. 

Az eseményfa elemzés erősségei: 

1. Világos, áttekinthető módon mutatja be az induló események következményeit. 

2. Kezeli az időbeliség, függőség és a dominóhatás jelenségeket. 

3. Grafikusan szemlélteti az események sorrendiségét. 

Az eseményfa elemzés gyengeségei: 

1. Mindig lesznek olyan események, melyeket nem sikerül vizsgálni, rejtetten maradnak. 

2. Az eseményfák segítségével történő modellezés során mindig csak az adott esemény 

hibájával, vagy sikerével foglalkozunk. A módszer nem tudja kezelni a késleltetett 

siker jelenségét. 
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3.2.3 Az ok-következmény módszer 

A hiba- és az eseményfa módszer kombinációja az ok-következmény módszer. Az ok-

következmény a kritikus jelenségtől indul, majd elemzi a jelenség okait és következményeit. 

A következmények elemzésénél az eseményfáknál megfigyelt igen/nem logikai kapcsolatokat 

az okok elemzésénél a hibafa módszernél megfigyelt és/vagy logikai kapcsolatokat 

alkalmazzuk. Figyelje meg az 5. ábrán látható ábrát! Minden egyes következmény okokra 

vezethető vissza és minden egyes következmény pontosan leírható, illetve további 

következményekkel járhat! 

 5. ábra Példa az ok-következmény diagramra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feladat: Az 5. ábrán látottak ismeretében és módon egészítse ki a jegyzetfüzetében elkészített 

FTA ábráját az okokra felbontott hibajelenség következményeivel!  

Nem Igen 

Következmény 

Következ-

mény leírása 

Következ-

mény leírása 

Következ-

mény leírása 

Következ-

mény leírása 

Nem Igen 

Következmény 

Kezdő esemény 

Kritikus jelenség  

Hibafa 

Hibafa 1 

Hibafa 2 

Hibafa 3 

Nem Igen 

Következmény 
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Az ok-következmény elemzés módszerét eredetileg biztonsági rendszerek megbízhatóságának 

ellenőrzésére fejlesztették ki, annak érdekében, hogy a bonyolultabb rendszerek működését 

jobban lehessen tervezni, elemezni és fejleszteni. A módszer kiválóan alkalmazható 

gazdasági, műszaki, természettudományi területen egyaránt. A hibafa elemzés logikájához 

hasonlóan a kritikus eseményekhez vezető hiba és hiányosságok logikai rendszerét tárja fel, 

de továbbfejleszti a hibafa elemzés logikáját azzal, hogy lehetővé teszi az egymás után 

következő hiányosságok elemzését.  

Az ok-következmény elemzés folyamata 

1.  A kritikus, induló esemény, vagy másképpen kezdő esemény azonosítása. 

2. A hibafák fejlesztése és érvényesítése. 

3. Döntés, hogy mely feltételek kerülnek figyelembe vételre. 

4. Feltéve, hogy a hibák minden feltétel boxban függetlenek, a következmények 

valószínűsége számítható. Függetlenség esetén az egymás után következő események 

valószínűsége az előzőek szorzataként adódik. Ha több mint egy szekvenciális 

esemény jár ugyanazzal a következménnyel, akkor a valószínűségek összeadódnak.  

A módszer alkalmas arra, hogy segítségével a rendszer működésének különböző, adott 

kritikus eseményt követő, a különböző alrendszerek által befolyásolt útjait elemezzük. 

Amennyiben az ok-következmény elemzés során az eseményekhez bekövetkezési 

valószínűségeket rendelünk, úgy a kritikus események következményeinek bekövetkezési 

valószínűségeit is becsülni tudjuk. Minden egyes következményhez tartozik egy hibafa, azaz 

az ok-következmény elemzés módszere alkalmas nagyméretű hibafák megszerkesztésére.  A 

diagram elkészítése nem könnyű feladat, így csak a komoly következményekkel járó 

kockázatok esetében érdemes kidolgozni. 

Az ok-következmény elemzés inputjai a rendszer működésével, folyamataival, 

összefüggéseivel kapcsolatos ismeret, valamint az egyes hiba okok és következményeik, 

továbbá a kapcsolódó relatív gyakoriságok szintén nélkülözhetetlen információt jelentenek.  

Az ok-következmény elemzés outputjai a rendszer működési hibái mögött meghúzódó okok 

és következmények, kapcsolatrendszerek ábrája, valamint az események bekövetkezési 

valószínűségei. 

A módszer erőssége az esemény és a hibafák összekapcsolása, előnyeik ötvözése. Az 

elemzés gyengesége az, hogy bonyolultabb rendszerek elemzése esetében idő és energia 

igényes az előállítása. További probléma, hogy kvantifikálása esetében az adatprobléma 
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meghatározó, mely egyrészt az adatok rendelkezésre állásában, másrészt pedig  az események 

kapcsolatrendszerével kapcsolatos feltételezések valóságtartalmában érhető tetten. 
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3.2.4 Önellenőrző kérdések, feladatok 

1.  Sorolja fel írásban az FTA elemzés legfontosabb inputjait!  

2.  Sorolja fel írásban az ok-következményelemzés tanult inputjait! 

3.  Sorolja fel írásban az eseményfa elemzés outputjait! 

4.  Az alábbi FTA ábrán látott információk alapján állapítsa meg, hogy mekkora az 5., 6. 

és az 1. esemény bekövetkezésének a valószínűsége? 

a. 0,04 0,02 0,02  

b. 
,

,
0,6  

c. 0,04 0,006 0,046  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  Mennyi lenne az 1. esemény valószínűsége, ha a többi feltétel változatlansága esetén 

az 5. esemény valószínűsége 0,01, a 7. esemény valószínűsége pedig 0,02 lenne?  

a. 0,02 0,01 0,01 ∙ 0,02 0,0302  

 

6.  Igazak, vagy hamisak az alábbi állítások? Ha az állítás igaz jelölje i, ha hamis jelölje h 

betűvel! 

a. Az ok-következményelemzés az FTA elemzés és az eseményfa elemzés 

kombinációja. i 

b. A hibafa módszer igen-nem logikai kapukat alkalmaz. h 

c. A hibafa elemzés módszere képes dinamikus ok-okozati kapcsolatokat 

megjeleníteni. h 

3. p=0,006 

7. 

p=? 

6. 

p=0,01 

1. p=? 
és  

vagy 

2. 

4. 

p=0,02 

5. 

p=? 

p=0,04 
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3.3 Modulzáró kérdések, feladatok 

1.  Sorolja fel írásban az eseményfa elemzés gyengeségeit! 

2.  Sorolja fel a megfelelő kockázatértékelési módszer három tanult jellemzőjét! Válaszát 

írja le a jegyzetfüzetébe! 

3.  Sorolja fel írásban a brainstorming lebonyolításának hét lépését!  

4.  Válassza ki az alábbiak közül a helytelen  megoldást! 

a. A félig strukturált csak interjú nyílt kérdésekből áll. x 

b. A félig strukturált interjúban nyílt és zárt kérdések egyaránt szerepelnek. 

c. A félig strukturált interjú lebonyolítása során a kérdések előre meghatározott 

sorrendjétől el lehet térni. 

d. A félig strukturált interjú a mélyinterjú és a fókuszcsoportos beszélgetés 

keveréke. 

5.  Az alábbi FTA ábrán látott információk alapján állapítsa meg, hogy mekkora az 4., 6. 

és az 1. esemény bekövetkezésének a valószínűsége? 

a. 
,

,
0,08  

b. 0,006 0,001 0,005  

c. 0,004 ∙ 0,006 0,000024 

 

 

 

 

 

 

 

3. p=0,006 

7. 

p=0,00

1

6. 

p=? 

1. p=? 
és  

vagy 

2. 

4. 

p=? 

5. 

p=0,05 

p=0,004 
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3.4 A 3. modulhoz felhasznált és ajánlott irodalmak jegyzéke 

1.  ISO/TR 31004:2013, Risk management -- Guidance for the implementation of ISO 
31000 
 

 


