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ISO 31000 szabványcsalád

► ISO Guide 73 Kockázatmenedzsmenttel kapcsolatos
alapfogalmak – szakszótár – MSZ EN 13073 Megjelent: 2014
szeptember 1.

► ISO 31000;2009 magyar nyelvű változat megjelenése
folyamatban van

► ISO_IEC 31010;2009 – MSZ EN 31010;2010
kockázatmenedzsment megvalósítását támogató
módszereket foglalja össze – jelenleg felülvizsgálat alatt áll

► ISO_TR 31004;2013 ISO 31000;2009 megvalósításának
irányelvei
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A kockázat fogalma

► Valamely, a jövőben bekövetkező esemény, tevékenység vagy
tevékenység elmulasztása, amely a vállalat/intézmény
stratégiai/szervezeti céljának teljesülését pozitív vagy negatív
irányban befolyásolja.

► Kapcsolódó fogalmak:
► Probléma
► Hiányosság
► Bizonytalanság
► Veszély
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A kockázatfelmérés és - kezelés folyamata

► A kockázatfelmérésnek és - kezelésnek a vállalat minden 
tevékenységére ki kell terjednie.

► A kockázatok felmérése és kezelése workshopok keretében 
csoportmunkában javasolt

► A kockázatfelmérést és - kezelést megkönnyíti kockázati 
adatbázis használata

► Cél a  Kritikus kockázatok kiválasztása, azokra kockázatkezelési 
akciók megfogalmazása és végrehajtása

► Fontos a folyamatos nyomon követés, visszamérés, költség-
hatékonyság mérése
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A kockázatfelmérés és - kezelés alkalmazásának 
előnyei

► Támogatja a reális stratégiai és operatív célok
megfogalmazását

► Garantálja a hatékony kockázatkezelési tevékenységet a
stratégiai és operatív célok teljesítése érdekében

► Megbízható input adatokat szolgáltat a vezetői információs
rendszer és különböző szoftverek működtetéséhez (audit,
törvényi megfelelés, projektmenedzsment, stb.)

► Áttekinthetőbbé válik a szervezetek működése a külső és a
belső érintettek számára nő a vállalatba vetett bizalom

► Kockázattudatos vállalati kultúra támogatása
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Az ISO 31000;2009 a gyakorlatban: (Építési) 
projektek megvalósításának 

kockázatfelmérése és - kezelése az új 
Ferencvárosi Stadion példáján
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Kockázatfelmérés és –kezelés (építési) 

projektek megvalósítása során

► Cél: a projekteknek a kijelölt határidőre és a tervezett
költségkereten belül történő megvalósítása és a minőségi
elvárásoknak való megfelelés

► Input: projekttervek (idő- és költségterv)

► Módszerek: szcenárióelemzés, Monte Carlo-szimuláció,
kvantitatív módszerek

► A kockázatkezelés célja: az eredeti tervértékekhez való
közelítés

► Nyomon követés és visszamérés a projekt végrehajtása során
folyamatosan
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Az átfutási időre végzett kockázatfelmérés és -

kezelés lépései

► Tevékenységek kijelölése

► Tevékenységstruktúra kialakítása

► Kockázati tényezők feltárása tevékenységenként

► Kockázati tényezők valószínűségének és hatásának becslésére
forgatókönyvek kidolgozása

► Kritikus tényezők kiválasztása küszöbértékek segítségével

► Kritikus tényezőkre: kockázatkezelési akciók megfogalmazása

► Monitoring: folyamatos nyomon követés, illetve a
kockázatkezelés hatékonyságának visszamérése
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Illusztráció:Eredeti projektterv
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Illusztráció:Szcenárióelemzés

Tevékenység: Alap készítése

Kockázati tényező: Tűzszerészeti, haditechnikai leletek kerülnek elő

Szcenárió Leírás Valószínűség Hatás

Szcenárió 1: 
Nem kerül elő tűzszerészeti, haditechnikai lelet

.
98% 0 nap

Szcenárió 2: 
Előkerül tűzszerészeti, haditechnikai lelet, a tűzszerészek 

elszállítják
1% 3 nap

Szcenárió 3:
: Előkerül tűzszerészeti, haditechnikai lelet, és a 

helyszínen felrobban
1% 10 nap

Kritikus? Igen

Kockázat-

kezelési akció
Az építési terület átvizsgálása az alapozás megkezdése előtt

Felelős Projektvezető, kivitelező

Határidő 2013.04.06

Költség 600 000 Ft
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Illusztráció: Monte-Carlo szimuláció
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Illusztráció: módosított projektterv
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Illusztráció: Tornádó-diagram
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Értékelés

Beruházás lebonyolító véleménye:

„Kockázatfelmérés a projekt kivitelezési fázisában támogatta 

a projekt elvárt határidőben, illetve az elvárt minőségi 
paraméterek mellett történő befejezését a különböző 
időpontokban elvégzett felmérések során feltárt kritikus 
kockázatok kezelésére megfogalmazott akciók végrehajtásán 
keresztül”. 



15

Az új atomerőművi blokkok építésében 

beszállítóként történő részvétel lehetséges 

korlátai

– Hasonló méretű és komplexitású referenciák megléte 

– Minősítések megléte (Pl. ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001) 

– Kapacitáskihasználtság (humán és tárgyi) jelenlegi helyzete és 
annak lehetséges maximuma 

– Bevonható alvállalkozói kör kapacitásának korlátossága

– Kapacitás növelési képességek korlátossága (munkaerő piaci 
korlátok, rendelkezésre álló saját forrás mértéke, igénybe vehető 
külső erőforrás mértéke)

– Felkészültség a külföldi, elsősorban orosz partnerekkel történő 
együttműködésre (kommunikációs nehézségek, kulturális 
különbségek, stb.)
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Példák a beszállítói kockázatokra

► Nagy mennyiségű pénz befektetése (saját +idegen) a 
felkészülésbe, amely esetleg nem térül meg, melynek 
következménye lehet a saját tőkéhez képest nagy mértékű 
eladósodás, likviditás kritikus méretű csökkenése

► Túlságosan csak az atomerőművi blokkok építésre 
koncentrálás –a meglévő ügyfelek elvesztése, mely végső 
soron az árbevétel remélt növekedése helyett stagnáláshoz, 
rosszabb esetben csökkenéshez vezethet

► „Növekedési fájdalom” – a szervezet működésének illesztése a 
megváltozott körülményekhez pl. irányítási struktúra 
elégtelensége, stb.)
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Példák a beszállítói kockázatokra (2)

► Felkészültség nemzetközi csapatban történő munkavégzésre 
(pl. kapcsolattartás nyelvi, kulturális nehézségei, digitális 
kapcsolattartás nehézségei pl. műszaki dokumentáció 
forgalmazása kapcsán, eltérő jogrendek, több szintű irányító 
személyzettel történő közreműködés)

► Tekintettel a projekt hosszú időtartamára a humán erőforrás 
és tárgyi eszköz kapacitás változó intenzitású felhasználásának 
kezelése (esetleges finanszírozási nehézségek)

► A beruházás befejezését követően a feleslegessé váló 
kapacitások kezelése (humán erőforrások leépítésének 
költségei, tárgyi eszközök értékesítésének nehézségei)

► ……
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Lehetséges eszközök a kockázatok kezelésre

► Célzott általános vállalkozói, szakmai, biztonsági képzések

► Kormány által támogatott kedvezményes finanszírozási 
lehetőségek igénybe vétele

► Kommunikációs fórumok tartása a beruházás előkészítéséről

► Szakmai lobby, érdekérvényesítő tömörülések létrehozása, a 
meglévők aktualizálása

► Folyamatba lévő külföldi nukleáris beruházásokba való 
bekapcsolódás lehetősége

► …..
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Köszönöm a figyelmet!

Kérdések, észrevételek?

istvan.fekete@uni-corvinus.hu
istvan.fekete@szigmaszerviz.hu


