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Kockázat fogalma 

• Kockázat az MSZ ISO 31000:2015 szabvány szerint: a 
bizonytalanság hatása a célok elérésére  

• A kockázatok a jövőben következhetnek be. A 
kockázatnak mindig van valamilyen forrása (oka), és 
bekövetkezés esetén egy vagy több következménye, 
amely valamilyen  az adott cél teljesülését mérő 
paraméter célértékétől pozitív vagy negatív irányban 
történő eltérésével írható le 

• Projektek esetében ilyen paraméter lehet az idő, költség, 
minőség (projekt eredmény), megtérülés 

 



Kockázatfelmérés és -kezelés 
 folyamata 

Kockázatfelmérés 



Alapvetések (1) 

• Célja: a kockázatok proaktív feltárása és hatékony 
kezelése 

• A kockázatfelmérés és -kezelés már a projektek nagyon 
korai szakaszától kezdve  

• Nem egyszeri, hanem rendszeres időközönként 
ismétlődő tevékenység 

• Projekt team feladata, workshopok keretében történhet 

 

 



Alapvetések (2) 

• A hatékonyság érdekében a megfelelő 
keretfeltételek biztosítása 

• A rendelkezésre álló információk minőségéhez és 
megbízhatóságához illesztett módszer 
(kvalitatív/kvantitatív) 

• Minden kockázat feltárására kerüljön – kockázati 
adatbázis létrehozása 

 

 

 



Alapvetések (3) 

• Javasolt kockázatkezelési akciók végrehajtásra 
kerüljenek, biztosítva a hatékony visszamérést 

• Az akciók és megvalósítási költségeinek beépítése a 
projektdokumentációba 

• Belső jelentési rendszer létrehozása 

• Az eredmények érthető módon történő rendelkezésre 
bocsátása a döntéshozók számára 

 
 

 



Kockázatfelmérés az építési 
projekteknél (1) 

 



Kockázatfelmérés az építési 
projekteknél (2) 

 



Kockázatfelmérés az építési 
projekteknél (3) 



Külföldi esetpéldák (1) 

• Londoni metróhálózat 
– naponta több mint 3 millió utas 
– 408 km hálózat  
– 276 állomás 

 
 

 
 
 
 
 

 



Külföldi esetpéldák (2) 

• Szlovák Vasutak modernizációs programja 
 

 



Hazai esetpéldák (1) 

Kockázatfelmérés a tervezési időszakban: 
 

• Tervdokumentáció áttanulmányozása 

• Műszaki megoldásokban rejlő kockázatok azonosítása 

 költség, idő, minőség 

• Kritikus kockázatok kiválasztása, kockázatkezelési akciók 
megfogalmazása 

• A kockázatfelmérés eredménye alapján értékelési kritériumok 
megfogalmazása 



Hazai esetpéldák (1) 

Statikai tartószerkezet kockázatfelmérése 
 

Költség 
kockázatok 

Statikai tartószerkezet 
kivitelezési kockázati 

tényezői 

Határidő 
kockázatok 

Minőségi 
kockázatok 



Hazai esetpéldák (2) 

Kockázatfelmérés a projekt megvalósításának 
átfutási idejére: 

• Tevékenységstruktúra kialakítása 

• Kockázati források és tényezők azonosítása 
tevékenységenként 

• Forgatókönyvek kidolgozása 

• Kritikus tényezők kiválasztása küszöbértékek segítségével, 
ezekre kockázatkezelési javaslatok megfogalmazása  

• Monitoring: a kockázati kitettség folyamatos nyomon 
követése 



Projektütemterv kockázatfelmérés előtt 



Kockázatfelmérés eredménye 

Monte-Carlo Szimuláció az átfutási időre 
 

• Tervezett átfutási idő: 388 nap 
• Várható átfutási idő: 414 nap 
• Szórás: 15 nap 
 
Tornádó diagram 
 
Mérvadó tevékenységek: 
• Közműépítések 
• Szakipari munka 
• Acéltetőszerkezet építése 



Projektütemterv kockázatfelmérés után 

 



Kockázatfelmérés hozzáadott értéke  

• Mérvadó tevékenységekre akciók végrehajtása: 
 tényleges befejezés időpontja, tényleges minőség 

közelíthető a tervezetthez, vagy még felül is múlható 
 

• Az új Ferencvárosi Stadion: 
 a világ leggyorsabban felépített stadionja, az elvárt 

minőségi paraméterek egyidejű teljesítése mellett 

 

 

 



 Kockázatfelmérés program szinten 

• Első szint:  
– a program egyes elemeire (projektjeire) kockázatfelmérés 

elvégzése 
• Második szint:  

– program szintű kockázatfelmérés, amely figyelembe veszi 
az esetleges kölcsönhatásokat 

 
• Átfutási időre végzett kockázatfelmérés: 
 ütemtervek logikai függőségi összekapcsolása 
 kritikus kockázatok kiválasztása 
 kockázatkezelési akciók megfogalmazása program szinten 
 program szintű monitoring 
 
 



Konklúzió  

A kockázatfelmérés és -kezelés hatékony, ha: 
• támogatja a döntéshozók munkáját 
• pénzben is mérhető megtérülést biztosít 
• a prezentáció elején felsorolt alapvetésekben foglaltak 

teljesülnek 
 

Tapasztalataink szerint 
 



 
 
 
 
 
 
 

Köszönöm a megtisztelő figyelmet! 
 
 
 
 

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