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A kockázatok számszerűsített értékelése

Abstract
The risk is a chance that something not predictable, disadvantageous would happen. To avoid or minimise 
its effect, it is needed to completely get known the certain risks and the components of the risks. In the field 
of the production and business processes a wide range of risk management methods can be found, but the 
everyday practise shows that these opportunities are nearly not exhausted.
It has many reasons; I think the most important is that the quantification of requested data is very hard. The 
nowadays used methods need the likelihood and the impacts of the risk. The likelihood can be quantified in a 
relative easy way, but to add numbers to the impact is a much more difficult task, but I have divided that factor 
into four units to get a more realistic result.
In my opinion it is not enough to analyse only these two factors when we are ranking the risks into priority 
order, we also have to take two more factors into consideration. Those two factors are the preventability and 
the transferability. These are hard to quantify too, so I have divided them too into units.
The this way quantified risks can be easier compared, and the results can help the further steps of the risk 
management process.

Összefoglalás
A vállalati kockázatmenedzsment alkalmazása során pontosabb becsléshez juthatunk, ha az eddig vizsgált 
valószínűség és hatás mellett még két tényezőt is számításba veszünk. Ez a két tényező a kockázat áthárítható-
sága és elkerülhetősége. Amennyiben mind a négy szempont szerint elvégezzük az értékelést, közelebbi képet 
kapunk az adott kockázatról, valamint egy meglehetősen pontos sorrendet is fel tudunk állítani közöttük.
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A kockázat értelmezése a vállalati kockázatme-
nedzsmentben

A vállalati kockázatmenedzsment teljes folyamata a 
kockázatok megfelelő azonosítására épül. Így ezen felada-
tok maradéktalan elvégzése nélkül az egész kockázatme-
nedzsment folyamat kimenetele elmaradhat a várttól.

 A kockázat annak a lehetősége, hogy valami kedvezőt-
len, előre nem látható esemény történik. Minden folya-
matban vannak kockázatok, amelyeket nem szabad figyel-
men kívül hagyni. A kockázat felfogható úgy is, mint egy 
adott állapotból valamilyen esemény hatására egy kedve-
zőtlenebb állapotba való átmenet. (Verzuh 2006)

A kockázatmenedzsment folyamata

A kockázatok vizsgálatával és a kockázatok hatásának 
minimalizálásával foglalkozó tevékenységek összességét 
nevezzük kockázatkezelési folyamatnak. A projektvezetés 
részfolyamataként a kockázatkezelés elsősorban a pro-
jektvezető feladata, bár nagyobb projektek esetén hasznos 
lehet a kockázatokra vonatkozó becsléseket egyeztetni az 
érintettekkel. Mivel a kockázatok a projekt teljes életcik-
lusában jelen vannak, a kockázatkezelésnek egy iteratív 
folyamatként át kell fognia a teljes életciklust a projektin-
dítástól a projekt végéig.

Kockázatok számszerűsítése

A termelés és az üzleti folyamatok során is a kocká-
zatmenedzsment eszközeinek széles skálája áll rendel-
kezése, azonban a mindennapi gyakorlat azt mutatja, 
hogy ezen eszközökben rejlő lehetőségekben rejlő kom-
petenciákat nem használják ki. Ennek számos alapvető 
oka van, egyik legfontosabb szerintem az, hogy nehezen 
számszerűsíthetőek a kívánt adatok. Ugyanis az eddig 
használt módszerhez az esemény bekövetkezési valószí-
nűségére és a hatására van szükség, számszerűsített for-
mában.  A bekövetkezési valószínűség még ki is fejezhe-
tő vagy becslés, vagy statisztikai adatok felhasználásával, 
azonban a hatás számszerűsítése ettől jelentősen összetet-
tebb számítást igényelne. 

Meglátásom szerint nem is elegendő ezt a két fő ténye-
zőt vizsgálni, amikor prioritást próbálunk meghatározni 
az egyes kockázatok között, hanem két másik tényezőt is 
jelentősnek gondolok. Egyik ilyen tényező a kockázat el-

kerülhetősége, a másik pedig a transzferálhatóság, azaz a 
kockázat áthárításának a lehetősége és mértéke.

Ugyanakkor a hatáshoz hasonlóan ez az utóbbi két té-
nyező is meglehetősen nehezen számszerűsíthető, ezért 
tovább bontottam a négy meghatározó tényezőt, abból 
a célból, hogy lehetővé váljon egy reális érték társítása a 
fogalmakhoz. Az így kapott értékeket alapul véve lehetővé 
válik a kockázatok pontosabb értékelése, és ez által a koc-
kázatkezelési folyamat további lépései is hatékonyabban 
végezhetőek el.

Az értékelési és számszerűsítési folyamat eredménye-
képpen kapott sorrend nem csak a kockázatok prioritását 
adja meg, hanem iránymutatást kaphatunk az egy kocká-
zatok ellen tett lépések megfogalmazásában. 

A 2. ábrán a láthatóak a kockázat kockázatmenedzsment 
szempontjából fontos összetevői. Ezen négy szempont 
szerinti értékeléssel meglátásom szerint már kellően pon-
tos kép adható a további műveletekhez. 

A szempontok további bontása során juthatunk el olyan 
tényezőkhöz, amiket már számszerűsíteni lehet.  A cso-
portokon belül található számszerűsíthető elemeket egy 
egytől tízig terjedő skálán egyesével értékeljük, úgy, hogy 
a mi szempontunkból kedvező kimenetel legyen a skála 
alsó értéke. Majd az értékek összeszorzásával és tízzel (ill. 
a hatások esetében százzal) vagy történő elosztásával kap-
juk meg az egyes csoportok részeredményeit. 

Valószínűség

A bekövetkezési valószínűségek felmérése eltér a másik 
három csoporttól, ugyanis ebben az esetben nincsenek 
kisebb elemek, amik meghatározzák a részeredményt, ha-
nem statisztikákra, múltbeli tapasztalatokra és becslésekre 
alapozva adható meg ez az érték.

A szakirodalom megkülönbözteti a szubjektív, az ob-
jektív és a szintetikus valószínűséget. A szubjektív va-
lószínűség csak egynéhány megfi¬gyelésen alapul, mi-
közben az objektív valószínűség nagyszámú tapasztalati 

1. ábra: A kockázatmenedzsment folyamata
Forrás: saját szerkesztés

2. ábra: A kockázat összetevői a kockázatmenedzsment szem-
pontjából

Forrás: saját szerkesztés
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adatra épül, a szintetikus valószínűség pedig, szimulációs 
modellezés eredmé¬nyeként jön létre. A kvalitatív koc-
kázatelemzés - minthogy a tapasztalatra tá¬maszkodó 
szakértői becslésre épül - többnyire a szubjektív valószí-
nűségre, némely esetben pedig az objektív valószínűségre 
hagyatkozik. Ezzel szemben a kvantitatív kockázatelem-
zés szinte kizárólag csak a szintetikus valószínűséget veszi 
alapul, amennyiben a kockázati tényezők előfordulási ér-
tékének bekövet¬kezési valószínűségét is tekintetbe veszi. 
(Kindler 1988)

Hatás

A feltárt kockázati források alapján meghatározott koc-
kázati tényezők hatásá¬nak elemzése során arra a kérdésre 
kapunk választ, hogy az elemzés tárgyát ké¬pező kockáza-
ti tényezők milyen mértékű hatást gyakorolnak az elemzés 
céljául választott projektkimenetre.

A hatásskála a bekövetkező kockázatok hatásainak je-
lentőségét mutatja meg - legyen az negatív (fenyegetett-
ség esetén), vagy pozitív (lehetőségek esetén) - az egyes 
projektcélkitű¬zésekre vonatkozóan. A hatásskálákat 
specifikusan, a potenciálisan érintett célkitűzés, a projekt 
típusa és mérete, a szervezet stratégiája és anyagi hely-
zete, valamint a szervezet egyes speciális hatások iránti 
érzékenysége alapján kell összeállítani. A hatások relatív 
ská¬lája egyszerűen rangsorolja a jellemzőket, úgymint 
„nagyon alacsony”, „alacsony”, „köze¬pes”, „magas” és „na-
gyon magas”, - illetve ezek közötti átmenet is megítélhető 
az egytől tízig terjedő skálának köszönhetően - amelyek a 
szervezet által meghatározott egyre szélsősé¬gesebb hatá-
sokra utalnak. (Kliem 2000)

Elkerülhetőség

A kockázat szabályozásában a fő motívum, hogy időben 
észre kell venni a kockázatot ahhoz, hogy reagálni lehes-
sen. Az ismert kockázat értékelni kell a kockázat felismer-
hetőségét. A kockázat felügyeletébe fektetett energia a 

kockázat valószínűségét, hatását és érzékelhetőségét fogja 
tükrözni. Ha a kockázat különösen nehezen érzékelhető, 
és a hatása és az előfordulási valószínűsége nagy, akkor 
valószínűleg szükség lesz a kockázat csökkentésére és ka-
tasztrófaterv készítésére.

Az előidéző események definiálják azt a határvonalat, 
amely a kockázat fel¬ügyelete és a katasztrófaterv vég-
rehajtása között van. Ezeket az előidéző ese¬ményeket 
olyan objektívan kell leírni, amennyire csak lehetséges, 
mert így vi¬lágosan látható, mikor következnek be. Az 
előidéző események segítenek felismerni, mi¬kor kell 
cselekednünk. 

Figyelembe kell még vennünk ezeken kívül azt is, hogy 
a kockázat kívülről irányul-e a szervezet felé, vagy pedig 
belső kockázatról van szó. Meglátásom szerint ennek 
számszerűsítése jelentheti a fő kihívást ebben a csoport-
ban, azonban mivel általában a belső kockázatok elkerül-
hetősége jelent kisebb problémát, ezért a mérőskála alsó 
végpontján célszerű elhelyezni a belső kockázatot.

Átháríthatóság

A kockázat áthárítása azt takarja, hogy a kockázat bekö-
vetkezését nem tudjuk elkerülni, de arra törekszünk, hogy 
a kockázat negatív hatásait más viselje helyettünk, és ma-
gunkat védjük azzal szemben.

A kockázat áthárításának legközvetlenebb módja a 
biztosításkötés, de ezenkívül más lehetőségek is létez-
nek. Például ha szakértőt alkalmazunk, hogy elvégezze a 
mun¬kát, ez is a kockázat egyfajta átruházása. A kocká-
zat átruházásának másik módja, ha szolgáltatási szerző-
dést kötünk, eb¬ben az esetben árbázisú szerződést. Az 
árbázisú szerződés még azelőtt megadja, meny¬nyibe fog 
kerülni a munka, mielőtt az elkezdődött volna. Ilyenfajta 
szerződésben rögzített határidőket is megadhatunk, il-
letve kötbért köthetünk ki késés esetére. Ár¬bázisú szer-
ződések esetén a pontosan tudható, hogy mennyibe fog 
ke¬rülni az adott művelet. Ha eredményesen átadásra 
került a költségből és az ütemtervekből származó kocká-
zatot az alvállalkozó cégnek, akkor bármilyen késés esetén 
az alvállalkozó felel. 

A szolgáltatási szerződések másik típusa a költségbázisú 
szerződés. Költségbázisú szerződés esetén az alvállalkozót 

3. ábra: A hatás összetevői
Forrás: saját szerkesztés

4. ábra: Az elkerülhetőség összetevői
Forrás: saját szerkesztés
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a munka, a berendezés és a felhasznált anyagok alap¬ján 
fizetik ki. A költség- és határidő-túllépés kockázatát ez a 
fajta szerződés nem csök¬kenti. Ilyen típusú szerződéssel 
a nem lehet áthárítani a kockázatot, de ha az elvégzendő 
munkát rosszul definiálták, vagy a szolgáltatás határozat-
lan idejű, akkor biztos, hogy az alvállalkozó csak ilyen tí-
pusú szerződést fog aláírni. (Verzuh 2006, 121)

Világosan látható, hogy a kockázat átruházása másik 
félre előnyös lehet, de ugyan¬akkor újabb kockázatokat 
eredményez. Ennek a stratégiának a legfontosabb eleme 
a megfelelő szerződéskötés és az alvállalkozó megfelelő 
menedzselése.

A kockázatok kiértékelése

Amikor az egyes csoportok részeredményeit megkap-
tuk, megkezdhetjük a négy fő csoport összegzését. Ekkor 
a négy kapott eredményt összeszorozzuk, az így kapott 
értékeket segítségével válik lehetővé az egyes kockázatok 
összehasonlítása, prioritás felállítása.

Miután a sorrendet megállapítottuk, kiderül, hogy me-
lyik kockázat bizonyult olyan mértékűnek, hogy előre el 
kell készíteni a rájuk vonatkozó kockázatkezelési stratégi-
ákat. A közepes prioritást kapott kockázatokra nem szük-
séges azonnali stratégiát kidolgozni, azonban figyelemmel 
kell kísérni ezeket, hogy felismerjük azt, amikor már el-
engedhetetlen ezen kockázatok elhárítását is kidolgozni. 
Az alacsony prioritásúnak kockázatok nem igényelnek 
semmilyen előzetes tevékenységet vagy kiemelt figyelmet, 
elhárításukat költség-, és időhatékonysági szempontból 
nem érdemes a felmerülés előtt megkezdeni.
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5. ábra: Az átháríthatóság összetevői
Forrás: saját szerkesztés


