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Ha valamit nem tudsz egyszerűen elmagyarázni, 
akkor azt nem érted eléggé !



A mi egyenletünk: 

Üzleti kockázatok, az ISO 31000 elvárásai, 
az ISO 9001 változásának tükrében

Jobb döntés =  jobb jövő!



Kinyilvánítás és 
elkötelezettség
•Polítika kinyilvánítása
•Szabályok
•Célkitűzések
•RM terv and RM folyamat
•Biztosítási terv

Kommunikáció és képzések
•Résztvevők elemzése
• Képzési szükségletek elemzése
•Stratégia kommunikálása
•Képzési stratégia
•Szabályok és kinyilatkozások

Struktúra és felelősségre 
vonhatóság

•Vezetőség RM kinyilatkozása
• RM kidolgozási csoport
•RMMunkacsoport
•RM Facilitator ok (Facilitators)
• RM Bajnokok (Champions)
•RM Szakértők (Owners)

Felülvizsgálat és 
fejlesztés

•Ellenőrzés kézbentartása
•RM tervek folyamata
•RM érvényessége és 
értékelése
•RM célkitűzések
•Piaci elemzések
•Irányítási jelentés

Keretrendszer folyamatos 
fejlesztés

Vezetőségi Információs Rendszer
‐Kockázat  megjelenítés ‐Kezelési terv
‐Biztosítási terv –Kinyilvánítási formák

Kockázatok kezelésének keretrendszere

Kockázat kézbentartása

Kockázat azonosítás

Kockázat elemzés

Kockázat elkerülése

Kockázat kezelése
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Kockázat kezelés (RM) elvek: 
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Felhatalmazás és
elkötelezettség

(4.2.)

A
Kockázat felmérés

és -kezelés
megvalósítása

(4.4.)

A kockázatok
felmérésével és

kezelésével kapcsolatos
keretrendszer tervezése

(4.3.)

A keretrendszer
folyamatos
fejlesztése

(4.6.)

A keretrendszer
megvalósításának

figyelemmel
kísérése és

átvizsgálása
(4.5.)

Keretrendszer
(4. fejezet)

a) értéket teremt
b) minden szervezeti folyamat
szerves része
c) a döntéshozatal része
d) határozott válaszokat ad a
bizonytalanságra
e) szisztematikus, strukturált és
kellő időben valósul meg
f) az elérhető legjobb
információkon alapszik
g) testre szabott
h) figyelembe veszi az emberi
és kulturális tényezőket
i) átlátható és magában foglaló
j) dinamikus, ismétlődő és
reagál a változásokra
k) elősegíti a folyamatos
fejlesztést és a szervezeti
fejlődést

Alapelvek
(3. fejezet)

Folyamat
(5. fejezet)

A működési környezet 
kialakítása

(5.3.)

Kockázatfelmérés (5.4.)
A kockázatok 
azonosítása

(5.4.2.)
Kockázatelemzés 

(5.4.3.)
A kockázatok értékelése

(5.4.4.)

Kockázatkezelés (5.5.)

Figyelemmel kísérés
és átvizsgálás 

(5.6.)

Kommunikáció és 
konzultáció (5.2.)

Kockázat kezelés (RM) folyamatok: 



Kockázatok értelmezése

Mi a Kockázat ?
Bármi lehet (esemény, gyakorlat, folyamat, tevékenység, stb…) ami :

bizonytalanná teszi az eredményt.

Az üzleti életben ez az a valami, ami : 
fenyegeti a kitűzött céljaink teljesítését.

Kockázat kezelés a megállapítások mérlegelése és a dolgok irányítása, 
amelyek : 

ellentétes hatással vannak a kitűzött céljainkra. 



3 kiemelt fajtája van az üzleti
kockázatoknak:

Pénzügyi kockázat –
Közvetlen hatással van a cég pénzügyi
poziciójára

Működőképességi kockázat –
Közvetetten hat a pénzügyi végeredményre

Stratégiai kockázat –
Befolyásolja az üzlet megvalósulását

Kockázatok fajtái



Kockázatok vállalása

Ragaszkodó    Vállalkozó

Üzleti magatartásunkban 
Programokban

Projekteken
Szállítókkal

Vevőkkel

Vezetői döntésekben

Megnyíltvánul :



Kockázatok folyamatai

• Üzleti politika

• Üzleti srtatégia 

• Befektetők szándéka

• Főbb mutatók



Kockázatok megjelenítése 

• Megszerzett tapasztalat

• Piaci információk

• Kiemelt kockázati információk

• Kockázati korlátok



Kockázatok mérése 

• Adatok elemzése

• Szimuláció és hatás vizsgálat

• Kockázat és visszahatás a stratégiai választásra

• Elsőbbségek meghatározása



Kockázatok elkerülése 

Hol lehetséges ?
Kedvező lehetőség elvesztéséhez vezet ?
Összpontosítva kis befolyása van a stratégiai helyzetre ?
Nagy gyakoriságú – kis hatékonyságú tevékenység el
kellene kerülni a kockázatot ?



Kockázatok megjelenítése

Költséges – nagy nyereség
Kockázatos, gyanús, stb…
Nagy hatású, de nagyon kis valószínűségű



Kockázat kimutatása 

Feladatunk:
Irányítás, felügyelet és visszajelzés
Célunk :
Nagy valószinűség, közepes vagy nagy hatás elérése



Köszönjük a figyelmet !Köszönjük a figyelmet !

Péter Lajos
vezető auditor
peter.lajos@vincotte.hu


