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Bevezetés 

 
A projektterv elıkészítése magában foglalja a kockázatelemzést megelızı elıkészítı 

lépéseket, valamint magát a kockázatelemzést. A kritikus folyamat(ok) kijelölésével nemcsak 
a tervezést könnyíthetjük meg, hanem a feladatok kiosztását is, hiszen a kritikus vagy annak 
közelében elhelyezkedı teendıkre/forrásokra különösen nagy figyelmet kell fordítani.  

Projektünk esetében is számolni kell azzal a lehetıséggel, hogy valami 
kedvezıtlen fordulatot vehet, ezért ezekre a lehetıségekre fel kell készülni, tervet kell 
készíteni.  

 
A kockázatelemzés négy lépése 

 
1. Kockázat azonosítás 

A kockázat abból ered, hogy a projekt pénzügyi tervében szereplı költségek (ill. értékek) 
a projekt futamideje során végrehajtandó tevékenységekhez kapcsolódnak, és ha ezek a 
tevékenységek változnak – külsı vagy belsı tényezık miatt – a költségek (ill. értékek) is 
változni fognak. Ezek a változások elég nagyok lehetnek ahhoz, hogy kockázatot jelentsenek 
a projekt mőködıképessége szempontjából.  

Kockázatnak minısül minden olyan esemény, tevékenység vagy tevékenység 
elmulasztása, ami gátolja, hogy a projekt elérje céljait . Minden kockázatnak két jellemzıje 
van: 

 
• Oka (pl. bármely esemény, tevékenység vagy tevékenység elmulasztása, mely 

bekövetkezésének van valamilyen valószínősége); 
• Hatása (pl.: a szervezeti célok elérésére gyakorolt hatás, befolyás). 

 
Az alábbi kérdések megválaszolása segít a jelentıs kockázatok azonosításában: 
 

• Melyek azok a tényezık, amelyeknek jól kell mőködniük ahhoz, hogy a folyamat a 
céloknak megfelelıen funkcionáljon? 

• A folyamaton belül milyen hiba, gyengeség akadályozhatja a célok teljesítését? 
• Tartalmaz-e a folyamat eredendıen olyan feltételt, amely pénzügyi vagy egyéb 

veszteséget eredményezhet? 
 

2. Kockázat értékelése 
Az érzékenységvizsgálat az egyik olyan módszer, amellyel elemezni lehet, hogy a változások 
milyen hatást gyakorolnak a projekt pénzügyi profiljára.  
 

3. Kockázat kezelés 
A változások projektre gyakorolt hatásainak elızetes számszerősítése alapján a 
projektmenedzser tisztában lesz a változások hatásaival, amikor azok megtörténnek, és lesz 
némi támpontja ahhoz, hogy mit tehet a hatások ellensúlyozása érdekében. A kockázat 
értékelés megmutatja, hogy a kockázat kezelhetınek minısül.  
 

4. Kockázatok kommunikálása 
Mivel a projekthez kapcsolódnak kockázatok, bár külsı okból is eredhetnek, kezdetben csak a 
projekt belsı irányítását befolyásolják, a projekten belüli kommunikáció elengedhetetlen.  
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A kockázatelemzési mátrix (KM) 
 
A kockázatelemzési mátrix a projekt folyamataira vonatkozó, következetes 
kockázatelemzés végrehajtásának elsıdleges eszköze. Minden kockázat meghatározható a 
következı kritériumok alapján: a szervezet céljaira gyakorolt negatív hatása és bekövetkezési 
valószínősége alapján. Egy azonosított kockázat hatásának megítélésére a KM elemzési 
rangsort nyújt: 

� A kockázati tényezı célokra gyakorolt hatása - lehet: magas, közepes és alacsony 
hatás, 

� A kockázati tényezı bekövetkezési valószínősége – lehet magas, közepes és 
alacsony. 

 
A projekt kockázatainak elemzése 

 
A kockázatok felmérése során értékelni kell az egyes kockázatokat, majd összesíteni 

kell azokat. Így végezhetı el a projekt kockázatközpontú értékelése. Az értékelés 
következetességét a tervezés elıkészítése során kialakított kockázatelemzés mátrix, mint a 
kockázatelemzés alapvetı eszköze biztosítja.   

A KM ugyanakkor csak iránymutatásul szolgál ehhez a feladathoz, hiszen 
elıfordulhat, hogy a kockázatok egyedi jellemzıi a KM-ben meghatározott jellemzıkön 
részben kívül esnek, illetve a KM más elemeire egyaránt vonatkoznak.   
 

A folyamat teljes körő értékelésének elkészítése 
 
A kockázatelemzés végeredményének kialakításához össze kell vetni az egyes folyamatok 
átfogó kockázatelemzését a projekt eredményeivel. Ennek során két összetevıt kell 
bemutatni:  

• a vizsgált folyamat mennyire jelentıs, fontos 
• a vizsgált folyamat mennyire kockázatos. 

 
Ebbıl a két tényezıbıl kell a végsı következtetést levonni, amely a folyamat „összesített 
kockázatai értékelését” adja. 
 

A kockázatok felbecslése 
 
A kockázatok felbecslésekor az alábbi két tényezıt kell figyelembe venni: 
 

1. Mennyire valószínő? 
2. Milyen súlyos következményekkel jár?  
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Kockázati források feltérképezése 
 

EMBERI KOCKÁZAT PÉNZÜGYI KOCKÁZAT 
• Projektteam és a projektben 

résztvevık szakmailag elég 
felkészültek-e? 

• Projektteam és a projektben 
résztvevık megfelelıen 
elkötelezettek? 

• Projektteam és a projektben 
résztvevık tudják mit várnak el 
tılük?  

• Projektteam és a projektben 
résztvevık elérhetık-e adott idıben 
és térben? 

• A válság és az elıre nem tervezett 
pénzügyi folyamatok mennyire 
befolyásolják a projekt 
költségvetését, és így 
megvalósíthatóságát? 

• A projekt költségvetése reálisan 
tervezett-e? A pénzügyi ütemezés 
reális-e? 

• A projekt alapt ıkéje folyamatos 
ellenırzés alatt van? 

 
TECHNIKAI KOCKÁZAT SZERZİDÉSBELI/JOGI KOCKÁZAT 

• A projekt során használt 
technológiák hozzáférhetık? 

• A projekt során használt 
szennyvízelvezési technológiák 
valóba mőködnek? Megfelelıek? 

• A projekt során használt 
technológiák megbízhatók? 

• A projekt során használt 
technológiák érthetık 
Magyarországon? 

• A támogatási szerzıdésben vállalt 
kötelezettségeknek a projektteam 
és/vagy a projektgazda teljes 
körően eleget tud tenni? 

• Milyen mértékben változhatnak a 
projektre vonatkozó magyar és 
európai uniós jogszabályok? 

• A projekt kudarca vagy problémái 
során ki a felelıs szerzıdési/jogi 
szempontból? 

 
TÁSADALMI KOCKÁZAT FIZIKAI KOCKÁZAT 

• Mennyire befolyásolja a gazdasági - 
politikai környezet változása a 
projektre fennálló igényt a lakosság 
részérıl? 

• Hatékony kommunikációs 
kapcsolat áll fenn az érintettekkel? 

• A közösség elfogadta/elfogadja-e a 
projekt szükségességét? 

• Rejtenek-e magukban valamiféle 
fizikai kockázatot a projekt 
feladatai? 

 
KÖRNYEZETI KOCKÁZAT HELYI ADOTTSÁGOKBÓL ADÓDÓ 

KOCKÁZAT 
• Milyen környezeti tényezık 

jelenthetnek kockázatot a projekt 
sikerére nézve?  

• Az idıjárás változása mennyire 
befolyásolhatja a projektet? 

• A projektgazda stratégiájának, 
célkitőzéseinek változásai mennyire 
befolyásolják a projekt 
megvalósítását? 

• A helyi adottságok mennyire 
befolyásolják a projekt 
elırehaladását, megvalósítását? 
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A kockázatok rögzítése és kezelése 
 

Miután megállapításra került, mely feladatoknak van az átlagosnál magasabb 
kockázattartalma, ajánlatos errıl egy jegyzéket készíteni.  

A problémák kezdeti jeleinek felismerése sok esetben aktív odafigyelést kíván. Ahhoz, 
hogy a rizikófaktor tervbevétele hatékony legyen, a kockázat felismerése után tovább kell 
tudnunk lépni. Erre az alábbi módszerek léteznek:  
 

1. A kockázat elkerülése 
A beazonosított kockázati forrás elkerülése.  Ezt követheti egyes projektfeladatok áttervezése, 
átgondolása. 

2. Kockázat elıli kitérés, átruházás 
Próbáljunk meg másokat rábírni arra, hogy vállaljanak át a kockázat terhébıl, így a 
következményekkel nem egyedül kell majd megbirkóznunk. 
 

3. Kiegészítı terv készítése, kockázat csökkentése 
Kiegészítı terv elkészítése, amely lehetıséget ad arra, hogy a projektterv egészében véve 
érintetlen maradjon.  

4. A kockázat elfogadása, újraszabályozás 
A kockázat kezelésében a kockázat tényének elfogadása is egy megoldás. Ekkor a projekt, 
vagy az adott folyamat újraszabályozása a megoldás. 
 

Kockázati napló vezetése 
 

1. Kockázati jegyzék 
Feladat 

megnevezése 
Mi hiúsulhat 

meg? 
A kockázat 
értékelése 

(1-100) 

Érintett 
paraméterek 

Korai 
figyelmeztetı 

jelek 

megoldás 

      
 

2. Mennyire valószínő a kockázat? 
Valószínőtlen Valószínő Nagyon valószínő 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

3. Milyen súlyos következményekkel jár a kockázat? 
jelentéktelen Súlyos Nagyon súlyos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Folyamatos kockázatmenedzsment 
 
Mindig járjunk egy lépéssel a kockázatok elıtt!  Fontos szempontok a továbbiakban: 

- Figyeljük az ismert kockázatok bekövetkeztét a kockázati mátrix dokumentum szerint. 
- Vezessünk kockázati naplót. 
- Minden projektmegbeszélésen érdeklıdjünk az új kockázatok felıl. 
- A projekt mérföldköveinél végezzünk újabb kockázatazonosítást. 
- Új kockázatnál készítsünk reakciótervet. 
- Képezzünk tartalékot, számoljunk ismeretlen tényezıkkel is. Az össz-költségvetés 

bizonyos hányadát (kb. 5 %-t) ilyenre állítsuk be.  
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Minden egyes tervezett feladatban rejlik valamilyen rizikófaktor. A 
projektmenedzser feladata eldönteni azt, hogy melyik kockázatot érdemes komolyan 
venni. A projektmenedzser folyamatos kapcsolatot tart fenn a projektgazdákkal, 
különös tekintettel a projekt folyamán várható vagy már felmerült kockázati források 
megoldására. 


