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Milyen lenne az élet kockázatok nélkül?
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“A biztonság többnyire babona.            

A természetben nem is létezik ilyen, 

sem az ember teljes életében.                

A veszélyek elkerülése semmivel sem 

biztonságosabb, mint a nyílt küzdelem. 

Az élet vagy merész kaland, vagy 

semmi.” - Helen Keller



Milyen lenne az élet kockázatok nélkül?
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„A vállalatok sok időt töltenek azzal, hogy felmérjék, mekkora

közvetlen káruk keletkezik az üzemszünetből, azonban a

beszállítókkal és a fogyasztókkal kapcsolatos kockázatokat is

mérlegelni kell” – Paul Carter, az AGCS globális kockázati

konzultációs vezetője.

„A beszállítói lánc gyenge pontjainak beazonosításához komplex

folyamatokat kell kialakítani a vállalat különböző területeinek

együttműködése révén” – Volker Muench, az AGCS

vagyonbiztosítási globális ügyviteli csoportvezetője.



Üzleti kockázatok megítélése - 2015
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Vállalati kockázattípusok
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A bizonytalanság szintjei
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A bizonytalanság szintje Jellemzők Példák

Bizonyosság A kimenetelek pontosan 

megjósolhatók.

A fizika törvényei, természet-

tudományok.

Objektív bizonytalanság (1.szint) A kimenetelek ismertek és 

valószínűségük is ismert.

Szerencsejátékok, kaparós

sorsjegy, dobókocka.

Szubjektív bizonytalanság (2.szint) A kimenetelek ismertek, 

de valószínűségük nem 

ismert.

Tűz, autóbaleset, számos be-

fektetési típus.

3-as szint A kimenetelek nem telje-

sen ismertek, és valószí-

nűségük is ismeretlen.

Űrkutatás, gyógyszeripar, 

genetikai kutatások.

Bizonytalanság: egyúttal kockázat és lehetőség is !



Kockázat alapú gondolkodás
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Kockázat: a veszteség lehetősége, a kívántnál kisebb valós

eredmény bekövetkezésének valószínűsége.

Cél : a legnagyobb vállalati érték elérése.

Mit is jelent ez?

Akkor a legnagyobb a vállalati érték, ha a vezetőség olyan

stratégiát és célokat állapít meg, miszerint a növekedési és

megtérülési célok és az azokkal együtt járó kockázatok

optimális egyensúlyát kívánja megteremteni, eredményesen

és hatékonyan hasznosítja a forrásokat a szervezet

célkitűzéseinek elérése érdekében.



Miért olyan fontos a kockázatkezelés?
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A vállalati kockázatkezelés az értékteremtést vagy - megőrzést

érintő kockázatokkal és lehetőségekkel foglalkozik, és a

következőképpen határozható meg:

A vállalati kockázatkezelés egy folyamat, amelyet egy

szervezet felső vezetése és többi munkatársa hajt végre, azt a

stratégia kialakítása során és az egész vállalaton belül

alkalmazza. Célja, hogy meghatározza azokat a lehetséges

eseményeket, amelyek hatással lehetnek a szervezetre, és a

kockázatvállalási hajlandóság mértékéig kezelje a kockázatot,

ésszerű biztosítékot nyújtson a szervezeti célkitűzések

megvalósításához.



Kockázatkezelési gyakorlat felmérés(2014)
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Felmérést végző: AON Magyarország Kft.



Kockázatkezelési gyakorlat felmérés(2014)
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Kockázatkezelési gyakorlat felmérés(2014)
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Kockázatkezelési gyakorlat felmérés(2014)
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Kockázatkezelési gyakorlat felmérés(2014)
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Kockázatkezelési gyakorlat felmérés(2014)
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Kockázatkezelési gyakorlat felmérés(2014)
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Összefoglalva a felmérés tapasztalatait elmondható, hogy:



Kockázat alapú gondolkodás
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Az új ISO 9001:2015 szabvány kockázat definíciója (3.09):

•„ a bizonytalanság hatása egy várt eseményre”.

• Fontos, hogy a kockázat nem csak negatív lehet, hanem van

pozitív aspektusa is: lehetőség.

• A kockázat kezelésével kapcsolatban nincs ajánlott módszer,

azt a cégekre bízza, hogyan töltik meg tartalommal.

• Néhány kapcsolódó szabvány:

• ISO/IEC Guide 73:2009: Risk management Vocabulary

• ISO 31000:2009: Risk management Principles and Guideline

• IEC/ISO 31010:2009: Risk management, risk assessment

techniques



Kockázat alapú gondolkodás
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Az új ISO 9001:2015 szabvány egyik fő változása, mely szerint:

•„értékelni kell a szervezet külső és belső eredményeit,

amelyek relevánsak a célok eléréséhez, és amelyek

befolyásolják azon képességet, hogy elérjék a kívánt kimenetet

(eredményt)."

•„meg kell határozni a kockázatokat és lehetőségeket,

amelyeknek biztosítaniuk kell, hogy a minőségirányítási rendszer

elérje a tervezett kimeneteket, megelőzze vagy csökkentse a

nem kívánt hatásokat, és folyamatos fejlődést érjen el."

•„a szervezetnek kockázat alapú megközelítést kell

alkalmaznia minden külső beszállító és minden árucikk és

szolgáltatás ellenőrzésének típusának és terjedelmének

megállapításához."



Kockázat alapú gondolkodás
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A kockázatokkal kapcsolatban az alábbi teendők vannak:

1. Azonosítani kell azon kockázatokat (lehetőségeket), melyek

hatással vannak a termék/szolgáltatás minőségére, a MIR

elvárt eredményeire, továbbá nem kívánt következményei le-

hetnek.

2. Meg kell határozni a kockázatok kezelésére szolgáló intéz-

kedéseket.

3. A meghozott intézkedéseket be kell építeni a MIR folyamata-

iba.

4. Értékelni kell az intézkedések hatékonyságát.



A kockázatkezelés 12 alapelve
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Az ISO 31000:2009 szabvány alapelvei:

1. A kockázatkezelés értéket teremt és őriz.

• A kockázatkezelésnek hozzá kell járulnia a célok kimutatható

teljesüléséhez és a teljesítmény javulásához.

• A kockázatkezelés során valamennyi érdekelt fél szempont-

jait figyelembe kell venni(külső-belső).

2. A kockázatkezelés az összes szervezeti folyamat integrált 

alkotórésze.

• Érinti a stratégiai tervezést, a projektirányítást és a változás-

kezelést egyaránt.          



A kockázatkezelés 12 alapelve
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Az ISO 31000:2009 szabvány alapelvei:

3. A kockázatkezelés a döntéshozatal része.

• Segíti a döntéshozókat abban, hogy megalapozottan vá-

laszthassanak a felmerülő lehetőségek közül, mérlegelhes-

sék a különböző alternatív megoldásokat.

• A kockázatkezelés a rendelkezésre álló információk sziszte-

matikus feldolgozásával járul hozzá a vezetői döntések meg-

hozatalához.

4. A kockázatkezelés kifejezetten a bizonytalanságot kezeli.

• A kockázatkezelés figyelembe veszi a célokra ható bizony-

talanság jellegét és jellemzőit, valamint azok megközelítési

lehetőségeit.



A kockázatkezelés 12 alapelve
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Az ISO 31000:2009 szabvány alapelvei:

5. A kockázatkezelés módszeres, strukturált és időszerű.

• Növeli a hatékonyságot, valamint konzisztens, összehason-

lítható és megbízható eredményeket hoz létre.

6. A kockázatkezelés a rendelkezésre álló legjobb információ-

kon alapszik.

7. A kockázatkezelés testreszabott.  Egyedi, nem másolható 

egy az egyben.

8. Figyelembe veszi a kulturális és emberi tényezőket.

9. A kockázatkezelés átlátható és bevonja az érdekelt feleket.

10. A kockázatkezelés dinamikus, iteratív és a változásokra 

gyorsan reagáló.



A kockázatkezelés 12 alapelve
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Az ISO 31000:2009 szabvány alapelvei:

11. A kockázatkezelés elősegíti a szervezet működését.

12. A kockázatkezelés elősegíti a folyamatos javítást.

A kockázatkezelés folyamatos javítása a szervezet telje-

sítménymutatóinak tervezett illetve mért értékeinek össze-

hasonlító elemzését és felülvizsgálatát követően végrehajtásra

kerülő, a folyamatokat, rendszereket, erőforrásokat, képessé-

geket és szakértelmet érintő módosítások által valósul meg.



Kockázati kategóriák (példa)
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Stratégiai célok megvalósulásának kockázatai:

 Stratégia-menedzsment hiánya/ nem megfelelően kialakított

stratégia és célok,

 Stratégia nem megfelelő végrehajtása vagy kontrollingja.

Pénzügyi kockázatok:

 Pénzügyi, pénzáramlási, likviditási kockázatok

 Hitelfelvételi kockázatok

 Kinnlévőségek és követelések kezelésének kockázatai

 Ajánlatok/szerződések pénzügyi nyereségének kockázatai

 Az egyes tevékenységek gazdaságossági problémái



Kockázati kategóriák (példa)
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Piaci és vevőkkel kapcsolatos kockázatok:

 Hibás marketing stratégia és tevékenységek kockázatai

 Nem megfelelő értékesítési vagy beszerzési gyakorlat kocká-

zatai

 Hibás ügyfél-kapcsolati vagy ügyfél-kommunikációs gyakorla-

tok kockázatai.

Jogi kockázatok:

 Törvényi, jogszabályi előírásoknak való nem megfelelés

 Szükséges vagy speciális engedélyek hiánya

 Szerződésekben vállaltak nem teljesítésének kockázatai

 Termékfelelősségből eredő kockázatok



Kockázati kategóriák (példa)
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Működési kockázatok:

 Ingatlan - és épület-üzemeltetés kockázatai

 Környezetvédelmi,munka- és tűzvédelmi kockázatok

 Termelő eszközök állapotával, karbantartásával kapcsolatos

kockázatok

 Informatikai biztonsági és információbiztonsági kockázatok

 A fő-és támogató folyamatok hatékonyságának, működtetésé-

nek kockázatai

 Termékek vagy szolgáltatások minőségével kapcsolatos koc-

kázatok



Kockázati kategóriák (példa)
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Személyi kockázatok:

Az eredményesség mindig jelentősen függ az azt végrehajtó em-

ber személyétől, hozzáállásától, motiváltságától, szándékától,

képzettségétől, tudásától, tapasztalatától stb. Ez különösen

jelentős a döntési pozíciókban lévő illetve az egyéb kulcsszere-

pet betöltő funkcióknál. Ezekben az esetekben az ott lévő sze-

mélyek alkalmatlansága, nem elégséges motiváltsága vagy he-

lyettesíthetőségének hiánya komoly kockázati tényező a vállalat

számára.



Kockázati kategóriák (példa)

ÉMI-TÜV SÜD 292015.04.14.

Környezeti kockázatok:

Jellemzően a következő külső kockázatok:

- a társadalmi, politikai külső környezeti tényezők változásainak

vagy eseményeinek(politikai változások, adórendszer változásai,

terrorcselekmények és sztrájkok stb.) kockázatai,

- a természeti katasztrófákkal (pl. extrém időjárási viszonyok, jár-

ványok, árvizek, tűzesetek, földrengések stb.) kapcsolatos koc-

kázatok.



Kockázatértékelési munkalap
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KÖSZÖNÖM  A  FIGYELMET!
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Ne feledjük: a kockázatértékelést mindig ésszerűen 

végezzük el!


