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KÜLSŐ KOCKÁZATOK                               2.sz.melléklet 
Infrastrukturális  

Az infrastruktúra elégtelensége vagy hibája 

megakadályozhatja a normális működést. 

 

Gazdasági Kamatlábváltozások, árfolyamváltozások, infláció 

negatív hatással lehetnek a tervekre. 

 

Jogi és szabályozási A jogszabályok és egyéb szabályok korlátozhatják a 

kívánt tevékenységek 

terjedelmét. A szabályozások nem megfelelő 

megkötéseket tartalmazhatnak. 

 

Környezetvédelmi  A környezetvédelmi megszorítások a szervezet 

működési területén korlátot szabhatnak a lehetséges 

tevékenységeknek 

 

Politikai Egy kormányváltás megváltoztathatja a kitűzött 

célokat. Egy szervezet tevékenysége magára vonhatja 

a politika érdeklődését vagy kiválthat politikai 

reakciót. 

 

Piaci  Versenyhelyzet kialakulása vagy szállítói probléma 

negatív hatással lehet a tervekre. 

 

Elemi csapások Tűz, árvíz vagy egyéb elemi csapások hatással 

lehetnek a kívánt tevékenység elvégzésének 

képességére. A katasztrófavédelmi terv elégtelennek 

bizonyulhat. 

 

PÉNZÜGYI KOCKÁZATOK   

Költségvetési  A kívánt tevékenység ellátására nem elég a 

rendelkezésre álló forrás. A források kezelése nem 

ellenőrizhető közvetlenül. 

 

Csalás vagy lopás Eszközvesztés. A források nem elegendőek a kívánt 

megelőző intézkedésre. 

 

Biztosítási Nem lehet a megfelelő biztosítást megszerezni 

elfogadható költségen. A biztosítás elmulasztása. 

 

Tőke beruházási 
Nem megfelelő beruházási döntések meghozatala. 

 

Felelősségvállalási  A szervezetre mások cselekedete negatív hatást 

gyakorol, és a szervezet jogosult kártérítést követelni. 

 

TEVÉKENYSÉGI KOCKÁZATOK  

Működés-stratégiai Nem megfelelő stratégia követése. A stratégia 

elégtelen vagy pontatlan információra épül. 

 

Működési  Elérhetetlen/megoldhatatlan célkitűzések. A célok 

csak részben valósulnak meg.  

 

Információs A döntéshozatalhoz nem megfelelő információ a 

szükségesnél kevesebb ismeretre alapozott döntést 

eredményez 

 

Hírnév A nyilvánosságban kialakult rossz hírnév negatív 

hatást fejthet ki. Például a kialakult rossz megítélés 
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csökkentheti a kívánt tevékenység terjedelmét. 

 

Kockázat-átviteli Az átadható kockázatok megtartása, illetve azok rossz 

áron történő átadása. 

 

Technológiai  A hatékonyság megtartása érdekében a technológia 

fejlesztésének/lecserélésének igénye. A technológiai 

üzemzavar megbéníthatja a szervezet működését. 

 

Projekt A megfelelő előzetes kockázatelemzés, 

hatástanulmány nélkül készült el a projekt-tervezet. A 

projektek nem teljesülnek a költségvetési vagy 

funkcionális határidőre. 

 

Újítási Elmulasztott újítási lehetőségek. Új megközelítés 

alkalmazása a kockázatok megfelelő elemzése nélkül. 

 

EMBERI ERŐFORRÁS KOCKÁZATOK 
 

Személyzeti A hatékony működést korlátozza, vagy teljesen 

ellehetetleníti a szükséges számú, megfelelő 

képesítésű személyi állomány hiánya. 

Egészség és biztonsági Ha az alkalmazottak jó közérzetének igénye elkerüli a 

figyelmet, a munkatársak nem tudják teljesíteni 

feladataikat. 

  

  

   


