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TEVÉKENYSÉGÉVEL KAPCSOLATOS SZERVEZETI 
KOCKÁZATELEMZÉSÉNEK ELVI ALAPJAI 

Absztrakt 

Mindennapjaink egyik legáltalánosabban használt kifejezése a kockázat. Az 
élet egyetlen területe sem mentes a kockázatok megjelenésétől és azok kezelésétől, 
amely független attól, hogy éppen melyik kort, korszakot vizsgáljuk. Már az ősember 
is felmérte és megpróbálta kezelni a kockázatot, amikor valamilyen állatot el akart 
ejteni. Napjainkban a kockázat fogalma az élet számos területén jelenik meg, 
úgymint védelmi biztonsági terület, műszaki kutatás, fejlesztés, pénzügyi-gazdasági 
befektetések, munka- és egészségvédelem, biztosítások, vállalkozási szerződések, 
stb.  

Bevezetés 

Természetesen a katonai logisztika fontos részét képező NATO AQAP (Allied 
Quality Assurance Publication – Szövetséges Minőségbiztosítási Kiadványok) 
szerinti minőségirányítási rendszerek akkreditált tanúsítása során is megjelenik a 
szükségszerűség a jelentkező kockázati tényezők meghatározására, a szükséges 
kockázatcsökkentő intézkedések meghozatalára és végrehajtására, amely 
egyértelmű követelményként jelenik meg az MSZ EN ISO/IEC 17021:2011 szabvány 
(Megfelelőségértékelés. Irányítási rendszerek auditját és tanúsítását végző 
testületekre vonatkozó követelmények) alábbi pontjaiban. 

„5.2. A pártatlanság kezelése… 

5.2.2. A tanúsító testületnek azonosítania, elemeznie és dokumentálnia kell a 
tanúsítás megadásához fűződő lehetséges érdek-összeférhetetlenségeket, beleértve 
azokat az érdek-összeférhetetlenségeket is, amelyek a fennálló kapcsolatokból 
erednek. Ha kapcsolatok állnak fenn, az nem feltétlenül jelenti a tanúsító testület 
számára az érdek-összeférhetetlenség fennállását. Ha azonban a kapcsolat 
veszélyezteti a pártatlanságot, a tanúsító testületnek dokumentálnia kell a tényállást, 
és képesnek kell lennie annak igazolására, hogy miképpen küszöböli ki vagy 
csökkenti a lehető legkisebb mértékűre az ilyen veszélyt.  
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5.3. Felelősség és pénzügyek 

5.3.1. A tanúsító testületnek képesnek kell lennie annak igazolására, hogy 
kiértékelte a tanúsítási tevékenységéből eredő kockázatokat, és megfelelő 
intézkedéseket tett (pl. biztosítást kötött, tartalékot képzett) minden olyan 
felelősségnek a fedezetére, amely tevékenységi köreiben és működésének földrajzi 
keretein belül fellép.” 

A fenti követelmények alapján a HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal 
Haditechnikai Intézet (HM FHH HTI) elvégezte a pártatlanságára, valamint 
rendszertanúsítási tevékenységére vonatkozó kockázatelemzését. 

A cikk a kockázatelemzés végrehajtásának elméleti alapjait, alapfogalmait, 
módszerét és a feltárt kockázati tényezőket adja közre annak bemutatására, hogyan 
felel meg a HM FHH HTI az alábbi Minőségpolitikájában megfogalmazott, az 
akkreditált rendszertanúsítási tevékenység alappilléreiként megjelölt pártatlanságnak, 
szakszerűségnek és a tevékenységéért végzett teljes körű felelősségnek: 
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Kockázatelemzés alapjai 

A kockázatelemzés során meg kell határozni a kockázatkezelés célját, a 
kockázat kezelőjét (felelősöket), a kockázatkezelési tevékenységben részt vevők 
hatásköreit és felelősségeiket, a kockázatelemzés, és -mérés módszereit, a 
kockázatkezelés végrehajtásának előírásait (a kockázat azonosítását, a 
kockázatkezelést, kiemelten a beavatkozási határokat, a kockázatkezelés 
időtartamát), a kockázatok, valamint intézkedések nyilvántartását. 

Az elemzés célja: 

Felmérni, megállapítani és intézkedésekkel csökkenteni azokat a 
kockázatokat, amelyek a tanúsító szervezet a Minőségirányítási rendszerek tanúsító 
tevékenységével kapcsolatban felmerülhetnek mind a pártatlanság biztosításával, 
mind pedig az egyéb gazdasági, szakmai vonatkozásban felmerülhetnek és 
negatívan befolyásolhatják a tanúsítás eredményeinek megítélését, valamint a 
szervezet megítélését, beleértve a gazdasági károkat is. 

Az elemzés hatálya: 

Az elemzés kiterjed mindazon tevékenységekre és szervezeti elemekre, 
amelyek a tanúsítási tevékenységekkel kapcsolatba kerülnek, abban irányítói, 
vezetői, végrehajtó vagy támogató folyamatokat látnak el. 

Az elemzés érvényessége: 

A kockázatelemzést minden évben egyszer végre kell hajtani, felül kell 
vizsgálni. Továbbá az érvényes kockázatelemzést ismételten el kell végezni, 
amennyiben olyan jelentős változás kerül bevezetésre, amely a tanúsítási folyamatra 
kihatással lehet. A kockázatelemzés az elkészítésétől számított egy évig érvényes. A 
kockázatelemző tevékenységeket az elemzés lejártát megelőző egy hónappal 
korábban, vagy a szervezeti változásokat követő egy hónapon belül végre kell 
hajtani. 

Fogalom meghatározások 

A kockázat általános fogalma: 

A negatív hatással fenyegető események (lehetséges következmények) 
bekövetkeztének esélye. A kockázatot a veszély hozza létre. Gazdasági 
megközelítésben: a veszély lehetséges anyagi kihatása. Kockázatelemzésben 
értelmezve: a veszély súlyának és a bekövetkezés valószínűségének szorzata. 
Jelölése: K (Kockázat) 

A veszély: 

Negatív hatások összessége, amelyeket a kockázattal fenyegető események 
bekövetkezésükkor fejtenek ki. 
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A veszély súlya: 

A veszélyek lehetséges javakra, értékekre – beleértve a szellemi és erkölcsi 
értékeket is – vonatkozó károkozó hatásának mértéke. Jelölése: S (súlyosság) 

A veszélyek előfordulásának valószínűsége: 

Egy eseménynek – amely veszély kialakulását eredményezheti –a 
bekövetkezési valószínűsége. Jelölése: V (Valószínűség) 

Kockázatkezelés: 

Olyan intézkedések összessége, amelyek együttesen biztosítják, hogy a feltárt 
és meghatározott kockázatok csökkentését, az intézkedések hatékonyságát 
biztosítsa, valamint a kockázatok megismétlődését megakadályozza. 

A kockázat fajtái: 

o A kockázat lehet egy esemény vagy következmény, amely lényegi 
befolyással van egy szervezet célkitűzéseire; 

o A kockázat lehet véletlenszerű esemény, hiányos ismeret vagy információ; 

o Eredendő kockázat, amely szabálytalanságok vagy a megvalósítás során 
fellépő hibák előfordulásának kockázata; 

o Ellenőrzési kockázat: ezen hibákat vagy szabálytalanságokat meg nem 
előző, illetve fel nem táró, folyamatba be nem épített ellenőrzési 
eljárásokból fakadó kockázat. 

Kockázati kategóriák: 

o Külső kockázatok; 

o Pénzügyi kockázatok; 

o Szervezeti kockázatok; 

o Tevékenységi kockázatok; 

o Emberi erőforrás kockázatok; 

o Tárgyi erőforrás kockázatok. 

A kockázatok kezelője: 

Jelen kockázatelemzésben a kockázatok kezeléséért, valamint a helyesbítő, 
megelőző intézkedések kidolgozásáért, érvényre juttatásáért felelős személy. A 
kockázati listában meghatározásra kerül. 
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A kockázatelemzés módszere: 

Mindazon módszerek összessége, amelyek alapján a kockázatok mérhetővé 
válnak. A mérés tartalmazhat objektív és szubjektív elemeket is. A gyakorlatban 
elterjedt módszer, hogy a kockázatot meghatározó két fő tényező, a veszély 
súlyának és a bekövetkezés valószínűségének szorzata adja meg a kockázat 
értékét. 

A kockázatelemzés módszere 

A jelen kockázatelemzésnél a kockázat értékét a veszély súlyának és a 
bekövetkezés valószínűségének szorzatával határozzuk meg. 

K= S x V 

A számszerűsítéshez és mérhetővé tételhez a veszély és a bekövetkezés 
valószínűségét is mérhetővé kell tenni, amelyek az alábbi táblázatokban kerültek 
meghatározásra: 

A veszély súlyának fokozatai: 

A veszély súlyának meghatározása A veszély értéke 
Nincs károkozó hatás 0 
Elhanyagolható csekély kár. 1 
Kismértékű kár. 2 
Közepes kár. 3 
Súlyos, jelentős kár. 4 
Kritikus kár. 5 

A bekövetkezés valószínűségének fokozatai: 

A veszély valószínűségének meghatározása A valószínűség értéke 
Egyáltalán nem valószínű, lehetetlen. 0 
Lehetséges, de nem valószínű. 1 
Lehetséges és elképzelhető. 2 
Valószínű. 3 
Nagyon valószínű. 4 
Biztosan bekövetkező. 5 

Amennyiben egy kockázat értékének meghatározásakor bármely a szorzatot 
adó érték 0, úgy a kockázat értékét is 0-nak kell venni, ugyanakkor a kockázatot a 
kockázati listából nem kell kitörölni, mivel annak elemzése a későbbiekben is 
szükséges lehet. Ez a bővülő lista elve. 
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A kockázatok kezelése: 

A kockázatok fent meghatározott módszerrel kerülnek meghatározásra. A 
megállapított kockázatokat az alábbi kockázati mátrix alapján kell besorolni 
súlyosság szerint. 

 
Bekövetkezés valószínűsége 

1 2 3 4 5 
V

es
zé

ly
 sú

ly
a 

1 1 2 3 4 5 

2 1 4 6 8 10 

3 3 6 9 12 15 

4 4 8 12 16 20 

5 5 10 15 20 25 

A mátrixban zöld, citromsárga, narancssárga és piros színnel kerültek 
jelölésre a különböző szintű kockázatok. Számszerűen ezek a következők: 

• Zöld – Enyhe: 1-6 pont, 

• Citromsárga – Közepes: 8-12, 

• Narancssárga – Súlyos: 15-16, 

• Piros – Kritikus: 20-25. 

Az egyes kockázati szintekhez különböző szintű beavatkozási fokozatok 
tartoznak. Ezeket a beavatkozási fokozatok a következő részben kerültek 
meghatározásra. 

Enyhe: Intézkedés szükséges, de különösebb sürgősség nélkül. Általában 
elégséges éves tervben meghatározni a szükséges feladatokat. A 
kockázat változását figyelemmel kell kísérni.  

Közepes: Intézkedés középtávon szükséges. A végrehajtási terveket és a 
határidőket maximum negyedéves viszonylatban lehet meghatározni. 

Súlyos: Rövidtávú vagy azonnali intézkedés szükséges. A végrehajtáshoz 
szükséges intézkedéseket csak a feladat végrehajtásához szükséges idő 
befolyásolhatja. 
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Kritikus: Azonnali intézkedés szükséges. Minden tevékenységet, amelyet a 
kockázat érint, a kockázat megszüntetéséig, csökkentéséig fel kell 
függeszteni. Minden erőforrást a kockázat mielőbbi megszüntetésére kell 
fordítani, a határidők ezek alapján kerülnek meghatározásra. 

Az egyes kockázati tényezők, azok bekövetkezési valószínűsége, a 
kockázatkezelés felelőse, a meghozott kockázatcsökkentő intézkedés, annak 
végrehajtója, határideje az alábbi táblázatban dokumentálható: 

KOCKÁZATLISTA 

Fsz. Kockázat 
megnevezése S V K Kockázat 

kezelő 
Kockázatcsökkentő 

intézkedés 
Végrehajtásért 

felelős Határidő 

         

A kockázati tényezők 

A kockázatkezelés kulcsa a kockázati tényezők meghatározásának teljes 
körűsége, valamint a tényezők súlyosságának, valamint bekövetkezési 
valószínűségük meghatározása. A rendszertanúsítási tevékenység során az alábbi 
kockázati tényezők jelenhetnek meg, amelyet természetesen adaptálni kell az adott 
(jelen esetben rendszertanúsítást végző) szervezetre. A HM FHH HTI 
rendszertanúsítási tevékenységére vonatkozó pontosított kockázati tényezőit, azok 
súlyozását, gyakoriságát, valamint a hozott kockázatcsökkentő tevékenységeket 
annak bizalmas jellege miatt nem adjuk közre. 

Külső kockázatok (Ebbe a csoportba azok a kockázati tényezők kerültek, amelyek 
nem a közvetlen rendszertanúsítási tevékenység végrehajtása során keletkezhetnek, 
ugyanakkor jelentős mértékben befolyásolják, esetleg megakadályozzák a 
tevékenység végrehajtását.) 

1. Nem megfelelő információ a tanúsítási tevékenység folyamatáról. A gazdasági 
ügyekért felelős szervezeti elem nem továbbítja időben a jelentkezési 
adatlapokat. 

2. A gazdasági ügyekért felelős szervezeti elem nem készíti el időben a szükséges 
számlákat. 

3. A tanúsítási tevékenység végrehajtása közben baleset, vagy egyéb ok miatt a 
kijelölt auditorok nem képesek időben elvégezni a feladataikat. 

4. A tanúsítási tevékenység közben természeti csapás, vagy más kár következtében 
tanúsítási információ vész el. 

5. A tanúsítás ideje alatt az ügyféltől kapott információk illetéktelen kezekbe 
kerülnek. 
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Pénzügyi kockázatok (A rendszertanúsítási tevékenység pénzügyi feltételeinek 
biztosítását, valamint a pénzügyi függőséget okozó, ezáltal a pártatlanságot 
veszélyeztető kockázatok.) 

6. A tanúsító szervezet nem képes a működéséhez szükséges bevételeket 
előteremteni. 

7. A tanúsító szervezet anyagi függőségbe kerül a tanúsított szervezetekkel, így 
sérül a pártatlanság. 

8. A tanúsító szervezetben az auditorok munkájuk során anyagi függőségbe 
kerülnek a tanúsított szervezetekkel, így sérül a pártatlanság. 

9. A tanúsítási tevékenység végzéséhez nem áll rendelkezésre a szükséges 
pénzügyi fedezet. 

Szervezeti kockázatok (A szervezeti struktúrából, a rendszertanúsítási tevékenység 
szabályainak be nem tartásából eredő kockázatok.) 

10. A szervezeti hierarchiából származó gazdasági és egyéb kapcsolatok 
befolyásolhatják a tanúsítás pártatlanságát. 

11. A tanúsítási döntést arra nem megfelelő személy hozza meg. 

12. A tanúsítási döntést a HM FHH más szervezeti részei befolyásolják, vagy 
hatással lehetnek rá. 

13. A szervezet alapműködése és felügyelete következtében felső vezetői érdekek 
befolyásolják a tanúsítási döntéseket. 

14. A szervezet stabilitását és a tanúsítási tevékenység eredményességét károsan 
befolyásolhatják a szervezeti változások. 

15. A tanúsító szervezet részt vesz a tanúsítandó szervezet felkészítésében. 

Tevékenységi kockázatok (A rendszertanúsítás közvetlen tevékenységei MSZ EN 
ISO/IEC 17021:2011 szabvány, a NAR vonatkozó irányelvei, a HM FHH főigazgató 
rendszertanúsításra vonatkozó intézkedései, valamint az általa jóváhagyott Katonai 
Rendszertanúsítási és Felülvizsgálati Minőségirányítási Kézikönyv és Eljárások 
előírásai szerinti végrehajtását befolyásoló kockázatok.) 

16. A jelentkezési adatlapok nem kerülnek időben feldolgozásra. 

17. A jelentkező ügyfelek szakterületi scope-jai rosszul kerülnek meghatározásra, így 
nem biztosított, hogy az auditor kiválasztás teljesítené a szakterület akkreditált 
átvizsgálását. 

18. Az auditot olyan személy hajtja végre, aki az adott szakterületre nem rendelkezik 
scope-al. 

19. A tanúsítás nem az érvényes eljárások alapján kerül végrehajtásra. 
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20. A tanúsítási folyamatok határideje nem kerülnek betartásra. 

21. Érvénytelen bizonylatok kerülnek felhasználásra a tanúsítási eljárás során. 

22. A tanúsítvány kiadása nem a tanúsítási döntés szerint kerül végrehajtásra. 

Emberi erőforrás kockázatok(A tanúsítási folyamatban közvetlenül résztvevő 
adminisztratív, felülvizsgálati, valamint döntéshozói tevékenységet végző személyzet 
kompetenciáját, objektivitását, pártatlanságát és függetlenségét befolyásoló 
kockázatok.) 

23. Az auditorok felkészültsége nem vagy csak részben biztosítja a tanúsítási 
döntéshez szükséges objektív információk begyűjtését. 

24. Az auditorok leterheltsége nem teszi lehetővé a tanúsítási eljárás időbeni 
lefolytatását. 

25. Az auditor ugyanannak a cégnek a felülvizsgálatában vesz részt, amelynek 
felkészítésében is részt vett. 

26. Az auditor és a tanúsítást megrendelő ügyfél között ismertségi kapcsolat alakul ki, 
amely befolyásolhatja a pártatlanságot. 

27. Az auditorok személyi adottságai nem tesznek eleget a szabvány ide vágó 
követelményeinek. 

Tárgyi erőforrás kockázatok (A rendszertanúsítás tárgyi feltételeinek, úgymint 
közlekedési eszköz, informatikai eszköz, infrastruktúra, papír, stb. biztosítását 
veszélyeztető kockázatok 

28. Az audit helyszínének megközelítésére nem biztosított a megfelelő gépjármű. 

29. A tanúsítványok kiállításához nem áll rendelkezésre üzemképes, használható 
nyomtató. 

30. A számítógépes hálózat összeomlik, nem lehet elérni a dokumentumokat és 
bizonylatokat. 

31. Az infrastruktúra állapota nem biztosítja a tanúsítási tevékenységek 
végrehajtását, lezárását. 

Összegzés 

Intézetünk rendszertanúsítási tevékenységére vonatkozó 
kockázatelemzésének bemutatása, mint ahogy fentebb említettük nem tartalmazza a 
meghatározott kockázati tényezők konkrét súlyossági, gyakorisági számadatait és a 
kockázatcsökkentő intézkedéseket. A cél a lehetséges kockázati tényezők, azok 
sokrétűségének bemutatása, valamint azok csoportosítása volt. A kockázatelemzés 
révén amellett, hogy a Tanúsító szervezetünk a referencia szabványban 
meghatározott követelményeknek megfelel, számos előnyhöz jutunk. Ezek közül a 
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legfontosabbak a rendszertanúsítási tevékenységünk függetlenségének, 
pártatlanságának, szakszerűségének, valamint objektivitásának bemutatásával a 
tevékenységre vonatkozó bizalom, elfogadottság minél magasabb szintre történő 
emelése, a tanúsítási rendszerben rejlő nemmegfelelőségek, fejlesztési lehetőségek 
feltárása, valamint szükséges helyesbítő és megelőző intézkedések meghozatala és 
végrehajtása. 

Véleményünk szerint a kockázatkezelés módszertanának kiválasztása, vagy 
kialakítása nem befolyásolja lényegesen a tevékenység hatékonyságát, azzal csak a 
finomhangolást lehet elvégezni. A kulcskérdés a kockázati tényezők leginkább teljes 
körű meghatározása, valamint a nemkívánatos események (kockázati tényezők) 
súlyosságának és bekövetkezésük valószínűségének lehető legpontosabb becslése. 
Mindezek a szükséges és lehetséges kockázatcsökkentő beavatkozások 
megtételének alapvető feltételét képezik. 
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