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Bevezetés
A társadalom fejlődése során különböző negatív -főleg a természeti tényezők által befolyásolt
- helyzetekkel találta magát szembe. A természeti katasztrófák léteztek, léteznek és a jövőben
is lesznek, de pusztító hatásaik egyre inkább összefüggenek az ember által okozott balesetek
negatív hatásaival és válságjelenségeivel. Az ember tevékenysége folyamán kialakult válságjelenségek egyre gyakoribbak és intenzívebbek, melyek negatívan befolyásolják a természeti
folyamatokat és lassan felülkerekednek rajtuk. Az egyenlőtlen gazdasági fejlődés, vallási
szélsőség, a lakosság illegális migrációja és a terrorizmus által előhívott társadalmi krízisek az
emberi tudatalattiban nagyobb félelmet váltanak ki, mint az árvizek vagy a rendkívüli
hóhelyzet.
Az emberi tudás szintje, a tudományos, technikai és technológia előrelépések új dimenziókat
fednek fel előttünk, másrészt viszont - alkalmanként közvetlenül - számos kockázatot jelentenek a létezésünkre. Az emberiség végét jelenthetik, vagy a gazdaság visszaesését okozhatják
akár az ipari balesetek vagy a háborúk. A technikai és technológiai előrelépések egyre nagyobb kockázatot jelentenek számunkra, melyek nem ismernek földrajzi és nemzeti határokat.
Az ember (domináns pozíciója ellenére) a természet organikus része, de függ is tőle. Ennek
függvényében az ember és a közösség életének nélkülözhetetlen része találni egy megfelelő
biztonsági szintet. Maga a környezetvédelem a 20. század második felében kapott széleskörű
figyelmet a politikusok, környezetvédő szakemberek, ökológiai aktivisták és az egyszerű emberek körében is.
Az állami és helyi önkormányzásban, az ipari üzemeknél, a közlekedési és energetikai infrastruktúrában és egyéb szervezeteknél a vezető folyamatok elengedhetetlen részévé vált a válságjelenségek előrejelzése, kialakulásuk megelőzése, illetve megoldása. A források összehasonlítása és a válságok törvényszerűségének ismeretei sem akadályozták meg a gazdasági károk, katasztrófák vagy tragédiákat bekövetkeztét. Ezért egyre inkább az a nézet terjedt el,
hogy olyan hatékony mechanizmust kell kialakítani, amely minimalizálja az emberi és gazdasági veszteségeket. Ez a mechanizmus a válságmenedzsment (válságkezelés) lett, melynek
küldetése, hogy létre jöjjön egy módszertan a hatékony menedzser munka elérésére, hatást
gyakorolva az emberi közösség és materiális értékeinek védelmére a válsággal szemben.

1. Válságmenedzsment
1.1.Fejezet célja
A fejezet keretén belül a válságmenedzsment alapvető feladatainak meghatározását, kategóriáit és a köztük fellelhető alapvető kapcsolatok értelmezését ismerhetjük meg. Három alapvető
viszonyítást vizsgálunk meg: a vállalatét, ,a nemzetgazdaságét,a rendszerét. Felvázolásra kerülnek különböző sajátosságok, melyek befolyásolják mind a statikus, mind a dinamikus megértését a feltüntetett alapfogalmaknak. A válságjelenségek lényege és összetettsége megértésének képességéről van szó. Ez a képesség meg tudja különböztetni ,mely információk fontosak, képes azt kielemezni és előrejelezni a fejlődés lehetőségeit. A képesség, mely felismeri
az egyes helyes megoldások lehetőségét. A képesség, mely a már átélt válsághelyzetekből levonja a tanulságot és a tapasztalatok alapján hasznos ismeretekhez jut. A képesség, mely alkalmazható teljesen egyedi, más vagy eltérő helyzetekben is. A fejezet tárgyalja:
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a válságmenedzsment és a versenyképesség fogalmaát,
az alapvető társadalmi jelenléteket,
a válságmenedzsment elméleti kérdéseit,
a válságmenedzsment tárgyát,
a válságmenedzsment folyamatát,
összehasonlítja az általános menedzsment és a válságmenedzsment jellemzőit,
a versenyképesség belső és külső tényezőit,
a válságból levonható tanulságokat és a versenyképességgel összefüggő kihívásokat.

Olyan időszakban élünk, mely tele van ellentétekkel, ezeket az emberiség igyekszik kisebbnagyobb sikerrel megoldani. Közülük ötöt emelünk ki, melyet a legaktuálisabbnak tartunk a
megoldás szempontjából (1. ábra).
ember
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természet

ember

ellentét

technika

ember

ellentét

gazdaság

ember

ellentét

társadalom

társadalom

ellentét
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1. ábra: Az ellentétek típusai
Forrás: Saját szerkesztés
Ember és a természet konfliktusa
 A természetben és a társadalomban is nélkülözhetetlen az egyensúly a külső és belső
feltételek (körülmények) arányos fejlődéséhez.
 Az emberi tevékenység és a természet közötti ellentétek kockázattal járnak, melyek a
válságjelenségek forrásai, negatívan hatnak az emberiségre.
 Az emberek a természetet szükségleteik kielégítéséhez igazítják,
ezzel a
tevékenységükkel azonban megzavarják az egyensúlyt.
 A természet megújuló képessége nagy, de az ember romboló hatása ezt felülmúlja.
 A növény- és állatfajok kihalása.
 Az emberi élet veszélyeztetése a Földön.
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Ember és a technika konfliktusa
 A technika dinamikusan fejlődik.
 Az egyre bonyolultabb technika és a technológiák növelik a balesetek, rendkívüli
helyzetek, és események számát, melyek hosszútávú negatív következményeket
jelentenek az ember és a társadalom számára.
 Az emberi tudással egyetemben folyamatosan új és új (összetett) kérdések merülnek
fel, melyekkel az emberi társadalomnak foglalkoznia kell.
Ember és a gazdaság konfliktusa
 Elviselhetetlen és tarthatatlan aránytalanságban mutatkozik meg az „ember – gazdaság
ellentét” (a növekvő jólét mellett egyre egyenlőtlenebb az elosztás).
 Az ellentétek megjelenése nemcsak a gazdaságilag fejlődő országokban jelentős,
hanem a gazdaságilag fejlett országban is.
 A Föld lakosságának leggazdagabb rétege birtokolja több mint a 1/2 világ vagyonának
a 2 %-át, míg a szegényebb fele csak 1%-át;
 A 225 leggazdagabb ember bevétele megegyezik a 2,7 milliárd legszegényebb ember
bevételével, ami a világnépesség 40 %-a.
 A bolygónk 358 leggazdagabb embere olyan vagyonnal rendelkezik, mint a
legszegényebbek összesen.
 A fejlődő országok éves támogatása 7-szer kisebb, mint az utána fizetendő hitel éves
törlesztése.
 2030-ig 2 milliárdról 4 milliárdra növekedhet azon emberek száma, akiknek napi 1-2
dollárból kell megélniük.
 2007-ben a katonai kiadások meghaladták az 1,2 billió amerikai dollárt (ez jóval
magasabb, mint amit a hidegháború alatt értek el).
Ember és a társadalom ellentéte
 Az ember a természetben és a társadalomban sem lehet kizárólagos egyedülálló
entitás.
 Az ember társadalmat alkot, különböző közösségeket hoz létre, együttműködik
nemzeti és nemzetközi szinten.
 Az ember mégis lényéből fakadóan mindig keresi a páratlan pozíciót (ego sum).
 Az emberi közösségekben működnie kell a szervezettségnek és a rendezettségnek;
 A közösségek személyiségekre és munkásokra oszthatók, miközben mindkét csoport
nélkülözhetetlen a további fejlődéshez.
 A társadalmi célok meghatározásánál az egyedi vélemények és érdekek
érvényesülnek, ezért az ellentétek tovább mélyülnek.
 Az egyed több szinten is az emberi társadalom hanyatlásának okozója lehet.
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Társadalmak közötti ellentétek
 A Föld nem nyújt mindenkinek egyforma feltételeket, és nem tudja mindenki
egyformán kihasználni.
 A politikai-, ideológiai-, gazdasági-, nemzetiségi-, vallási- és más területekforrása az
ellentétek kialakulásának, melyeket konszenzussal, rosszabb esetben erővel is
megoldhatnak.
 A világ alapvető problémái közé tartozik a globális terrorizmus.

1.2. Alapfogalmak
A szimbolikus óra, a Doomsday Clock a Chicagói egyetemen jelképesen mutatja az
atomháború kitörésének és a világ végének az idejét. Az elmúlt 60 év alatt csak 18- szor
mozdították meg. Az utolsó változást (1947-től) 2007 január közepén hajtották végre és „5
perc múlva éjfél“ –re állították.
A válságmenedzsment fogalma 1962-ben született, amikor J.F. Kennedy, amerikai elnök
használta a kifejezést a kubai krízissel kapcsolatosan (munkacsoportot hozott létre, „Crisis
management” néven). 1
A kifejezést a NATO átvette és a hideg háború alatt a katonai jellegű válsághelyzeteknél
használta. A rendkívüli katonai jellegű rendkívüli helyzetek megoldási eljárásainak kapcsán
használták a válságmenedzsment kifejezést. Ilyen helyzetek azonban nem csak a katonai szektorban vannak.Idővel a válságmenedzsmentet szélesebb körben is használták. Abban a formában, ahogyan ma ismerjük, a természeti-, ökológiai-, szociális-, társadalmi- és gazdasági helyzetek megoldását jellemezhetjük vele.
A vállalatgazdasági szakirodalom meghatározása szerint a válságmenedzsment a termelő-, a karbantartó- és vállalkozói tevékenység olyan rendszeres és tudatos irányítása, mely a
vállalati források felhasználásával az emberi és gazdasági értékek védelmére irányul. Azaz a
vállalat valamennyi tevékenységének biztonságos és kiegyensúlyozott működtetését hivatott
biztosítani. Másképpen fogalmazva:
 a szervezet hatékony működésére irányuló célirányos, összefüggő és ismétlődő
irányítási folyamat;
 olyan folyamat, mely az emberi élet és a gazdasági értékek megőrzésére, a
biztonságos és a kiegyensúlyozott működésre összpontosít;
 olyan folyamat, melynek keretén belül további források felhasználásával
(materiális, pénzügyi és emberi) a vállalati célok teljesülnek.
1

A kubai rakéta válság (kubai válság, karibi válság) a Szovjetunió és az Amerikai Egyesült Államok közötti katonapolitikai konfliktus volt, amely a Kubába telepített szovjet atomrakéták miatt alakult ki. A válság 1962. október 14-én kezdődött és október 28-ig tartott. Ez volt a hidegháború talán „legforróbb” pontja, mikor a világ egy
atomháború kirobbanásánakközelébe került. A rakétákat egy lehetséges amerikai támadás ellen telepítették Kubába, okként szolgáltak a Szovjetunió hadseregének jelenlétére, Nagy Britanniában, Olaszországban és Törökországban elhelyezett amerikai rakéták ellenintézkedéséül. A válság a szovjet rakéták felfedezésével kezdődött
és 12 napig tartott. A Szovjetunió végül bejelentette a rakétatámaszpontok megszüntetését. A kubai válságot a
hidegháború azon pillanatának tartják, amikor leginkább fenyegetett az atomháború kitörésének veszélye.
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A legáltalánosabb meghatározásnak az tűnik, ami egységes fogalmazást, véleményt, ajánlást,
módszert és intézkedést közelít meg, melyeket a válságmenedzserek alkalmaznak:
 a válsághelyzetek okainak minimalizálása ( megelőzési fázis),
 felkészülés a válsáhelyzetre(korrekciós fázis),
 a vészhelyzetek kialakulásának megakadályozása (válságkezelő beavatkozási
fázisa),
 a válsághelyzetek forrásainak és negatív hatásainak csökkentése (egyszerűsítő
fázis),
 a válsághelyzet negatív tényezőinek és hatásaiknak elhárítása (megújuló fázis).
A válságmenedzsment krízishelyzetek megoldását jelenti, melyek az emberiséget kíséri, jelenlétük fenyegetőek.

VÁLSÁGMENEDZSMENT
TERMÉSZETI
KATASZTRÓFÁK

FEGYVERES
KONFLIKTUSOK

GAZDASÁGI
VÁLSÁG

2. ábra: Válságjelenség a társadalomban
Forrás: Saját szerkesztés
Természeti katasztrófák:
 A civilizáció létrejötte óta az ember a természetet saját szükséglete kielégítéséhez
alakítja.
 Természeti katasztrófák fenyegették az embert, melyeket igyekezett kikerülni.
 A későbbiekben épületek létrehozásával igyekezett megvédeni magát ezektől
a jelenségektől.
 Napjainkban a természeti katasztrófák lényegének, okának megértésére törekszünk
annak érdekében, hogy megfelelően védekezzünk ellene és meg tudjuk határozni
előfordulásukat.
 Az ember a következőképpen okozhat természeti katasztrófát, pl.:
 atomerőmű- balesetek,
 atomfegyverek megsemmisítése közben,
 veszélyes hulladékok likvidálása közben, különösképpen az atomhulladéknál,
 gazdaságilag gyengébb és fejlődő országokban végbemenő kockázatos
technológiai fejlesztések közben,
 elektromágneses szmog képződésével, a levegőbe, földbe és vízbe juttatott
nehézfémekkel, savas eső hatásaival.
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Fegyveres konfliktusok:
 Az emberiség történelmével függ össze (felfegyverzett csoportoktól kezdve egészen
a hivatásos fegyveres erőkig).
 A fegyveres erőknek kezdetben külső (védelmi) szerepük volt, viszont később belső
feladatokat láttak el.
 Egyes országok védelmi filozófiája abból indult ki, hogy elfogadtatták a
társadalommal a fegyveres védelem fontosságát.
 A társadalom szeretné elkerülni a fegyveres összetűzést és békés úton , békés
eszközökkel akarja megoldani a konfliktusokat.
Gazdasági válságok:
 Globális gazdasági problémák.
 Direktív (tervutasításos) gazdaságról a piacgazdaságra való átmenettel összefüggő
problémák.
 Óriási gazdasági különbségek a régiók egyes országai között.
 Nyersanyag problémák (pl.: olajválság).
 Növekvő munkanélküliség.
 EU tagállamok közötti problémák.
 Tagjelölt országok csatlakozása lassíthatja az egyes tagállamok fejlődését és az EU
fejlődését.
 Gazdasági bűnözés negatív hatásai.

1.3.Válságmenedzsment funkciója
A válságmenedzsmentben megszerzett ismeretek hasznosíthatósága jelentős. A menedzsment
elmélet része a válságmenedzsment, mely a technikai, technológiai, gazdasági, emberi és információs tudományokból nyeri ismereteit.
Ezen ismeretek alapján úgy jellemezhetnénk, hogy:
Tudományág, melynek elsajátításához megvan a saját tárgya és módszere.
A válsághelyzetek megelőzésére, felismerésére és megszüntetésére nyújt megoldást, tehát
a válságkezelés területén felmerülő problémákra. Jellemezhetnénk úgy is, hogy a válság
okainak és következményeinek összessége .
Gyakorlati tevékenység, mely a válsághelyzetek megoldásakor szerzett ismereteken és
gyakorlati tapasztalatokon alapszik. Menedzserek kommunikációs, szervezeti és vezetői
tevékenysége a vállalat stratégiai céljainak elérése érdekében.
Vezetők különleges csoportja, illetve működésbeli munkahelyek, olyan vezető
tevékenység, mely a specifikus válságkörnyezet kihívásaira irányul.

1.4.Válságmenedzsment tárgya
A válságmenedzsment alanya (subjekt) – funkcionális helyeket jelent, melyek védik a
krízishelyzetektől a szervezetet. A válságmenedzserek vezetési stílusukkal és
módszereikkel, valamint információs forrásokkal és tevékenységekkel befolyásolják
a vállalat működését egy specifikus környezetben. Ezek a tételek jelentik
a válságmenedzsment alanyát a vállalat minden szervezeti szintjén.
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A válságmenedzsment tárgya (objekt) – szervezeti egységek és munkacsoportok,
amelyek révén elérik vagy fenntartják a vállalat egyensúlyi helyzetét.
A válságmenedzsment
szervezeti
felépítése
–
munkahelyek,
melyek
a válságmenedzsment részei.
A vállalat külső és belső környezete – a válságmenedzsment része a kiegyensúlyozott
és kiegyensúlyozatlan külső környezetben kialakult körülmények (anyagi és pénzbeli
áramlás, gazdasági, tulajdon és jogviszonyok, szabályozó rendszerek és eszközök),
melyek befolyásolják a vállalat helyzetét, működését.

1.5. Válságmenedzsment
Üzleti szervezeti szinten – a szokatlan helyzetek megoldásának eszköze, melyek
felboríthatják a vállalat terveit (szolgáltatások, energia, anyag beszerzésénél, új
termékfejlesztésénél és piacra vitelénél, pénzügyi vagy személyzeti kérdéseknél,
technológiai baleseteknél, természeti katasztrófáknál és hasonló felmerülő problémák);
Az állami szervek legalacsonyabb szintjén – mint a belső mentési rendszer problémái
– a rendőrség, tűzoltóság, mentőszolgálat felkészültsége, polgári védelem helyzetének és
a fennálló vészhelyzetek megoldása;
Kormányszervek szint – a civil szektor felkészítésének eszköze a gazdasági feladatokra
háború esetén, olyan módszerekkel, lehetőségekkel, melyek békeidőkben is
felhasználhatók bizonyos technológiai balesetek vagy természeti katasztrófák
következményeinek elhárításánál;
Katonai szint – mint a fegyveres erők vezetésének eszköze;
Nemzetközi szempontból – nemzetközi válságok megoldásának eszköze
(multinacionális szervezetek segítségével diplomatikus, megelőző, megoldást, békét
előterjesztő, fenntartó vagy érvényesítő eszköz).
A válságmenedzsment mérföldkövei:
 1962: a karibi válság, J.F. Kenedy létrehozott egy munkacsoportot, ami a „Crisis
management“ elnevezést kapta;
 1967: Harmel-doktrína alkalmazásával enyhült a feszültség kelet és nyugat (NATO és
a VSZ) között;
 1969: Willy Brand („Ostpolitik“);
 1975: Európai Biztonsági és Együttműködési Konferencia záró ülése;
 1989: európai hagyományos fegyverek csökkentéséről szóló bécsi tárgyalás (23
ország);
 1990: a NATO úgy döntött, hogy lezárja a kelet és nyugat konfrontációját, elfogadták
(Róma) a NATO-nak a békéről és az együttműködésről szóló nyilatkozatát;
 1991: megszűnt a Varsói Szerződés (Prága, 1991.6.30).
 jelen – a világbiztonság új trendjei:
 Afganisztán, Irán, Irak szerepe és egyéb változások a világ egyensúlyának
felborulásában,
 2001. szeptember 11.2;
 a NATO és az EU növekedése, hatása Európára, ill. a világ biztonságára.
2

2001. szeptember 11-én irányított terrorista támadások érték az Amerikai Egyesült Államok-at. Az USA ellenreakcióként meghirdette a „ Háborút a terrorizmus ellen“, amelynek részeként megszállták Afganisztánt és leverték taliban felkelését, mely a terroristáknak, az All Kaidának nyújtott hátteret.
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1.6. Menedzsment és a válságmenedzsment

Általános menedzsment

Eljárás

Kommunikáció

Felelősség

Prémiumok és
megvonások
Ellenőrzés
A menedzser hozzáállása

•
•
•
•

stratégia megfogalmazása,
célok meghatározása,
feladathordozók kijelölése,
szervezeti keret kialakítása.

• hierarchikus kapcsolatok
betartása,
• iformáció átadása egyes
szintek vezetőinek.
• beosztásból és a szervezeti
helyzetekből adódik,
• feladatokból adódóan a vezető felelős.
• módszertan alapján történik.
• vezetés egyes szintjein
rendszeres.
• mindenki felelős a saját területéért,
• közvetlen beosztottak képezik a vezetés tárgyát.

Válságmenedzsment
•
•
•
•
•

válság fő okának megállapítása.
válságterv felállítása.
irányítás biztosítása.
rendkívüli állapot kijelentése.
katasztrófával sújtott terület meghatározása.
• katasztrófa elhárításában közreműködő kulcsemberek egyenes,
közvetlen beszéde
• vezető általános vezetői jogkörét
fefüggeszti,
• a válságterületeket külön kezelik.
• közvetlenül kötődnek az egyes feladatokhoz,
• hiba esetén ki kell cserélni
a kivitelezőt.
• katasztrófa helyzet és a megoldás
időhorizontjának kiértékelése.
• problémák okánakmegszüntetésén
van a hangsúly,
• aktív hozzáállás azokhoz, akik
részt vesznek a katasztrófa elhárításában.

1.7.Összefoglaló
A katasztrófaszituációk megoldása is jelzi az
alapvető problémákat, melyekkel
a válságmenedzsmentnek foglalkoznia kell. Így pl.:
 A lehetséges elmélet és módszertan vizsgálata, a lehetőségek és alkalmazásuk
feltételeinek meghatározása (rendszerelmélet, káoszelmélet).
 A válság okainak elemzése, lényege, törvényszerűségei, általános és specifikus
jellemzői, lefolyásuk.
 Több tudományág hatása az alapfogalmakra. Sok esetben pozitív és egyben
kikerülhetetlen folyamatról van szó. A válságmenedzsment fejlődésében azonban
felléphetnek az erők nem kívánt eloszlásai és az ebből következő negatív helyzetek is.
 Törvényszerűségek, válságos helyzetben a szociális rendszer alapelvei és
irányításának eszközei, veszélyek és válságok, lehetőségek és feltételek a megújulásra,
a rendszer megújulása esetleg átszervezése (a szociális rendszer fogalma alatt
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politikai-gazdasági egységet értünk - régió, város, szervezet, pl. vállalkozás, de a
közösség, a család, vagy akár az egyént is érthetjük).
 Válságkezelésben résztvevő vezetők funkciói, feladatai, a válságmenedzserek
hatáskörei, a lakosság felkészítése és oktatása.
 A válságmenedzsment folyamata a funkciók és feladatok ciklusa, amely magába
foglalja a megelőzést, az emberek képzését, a válsághelyzet megoldását, és
a megújulási folyamatot.
 Válságmenedzseléssel összefüggő politikai, gazdasági, szociális és jogi kérdések.
A válságmenedzser alaptudását a folyamatok, elméleti és gyakorlati törvényszerűségek általános ismeretei és kezelése képezik. Az általános ismeretek és tapasztalatok, módszerek és eszközök használata segíti feladatainak ellátását. A válságmenedzsment elmélet ösztönzőleg hatnak egyéb tudományágak fejlődésére.

Ellenőrző kérdések
1.
2.
3.
4.
5.

Mit ért válságmenedzsment alatt?
Sorolja fel és röviden elemezze az alapvető társadalmi ellentéteket!
Mi a válságmenedzsment tárgya?
Hogyan jellemezhetőek a válságmenedzsment szakaszai?
Milyen különbségek vannak az általános- és válságmenedzsment között?

Gyakorlati feladatok
1. Foglalja össze, hogy milyen esetekben kell válságmenedzsmentet felállítani!

2. Elemezze a válság okait, lényegét, törvényszerűségeit, általános és specifikus
jellemzőit és lefolyását!
3. Jellemezze a válságmenedzsment folyamatát!
4. Elemezze a válságmenedzsmenttel kapcsolatos politikai, gazdasági, szociális és jogi
összefüggéseket!

5. Hasonlítsa össze az általános- és válságmenedzsmentet!
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2. Versenyképesség fogalma
2.1. Fejezet célja
A fejezet célja a versenyképesség feladatának és kategóriáinak meghatározása, a versenyképesség fogalmának meghatározása. A fejezet tárgyalja:
• a versenyképesség fogalmát,
• a versenyképesség külső és belső tényezőit,
• a válság tanulságait és a versenyképesség kihívásait.
A vállalati és nemzetgazdasági szintű versenynek különböző specifikumai vannak, amelyek
érintik a statikus és dinamikus fogalmát ennek a kifejezésnek.
Vállalati szinten – az 1980-as évek végéig a versenyképesség fogalma szinte csak
a mikroökonómia szótárába tartozott. A vállalat versenyképessége alatt azt értjük, amikor
a vállalat termékét vagy szolgáltatását képes minimálisan ugy vagy hatékonyabban kínálni,
mint a piacon levő vetélytársa; ill. az állandóan változó piaci feltételek mellett sikeresen tud
terméket és szolgáltatást produkálni a nemzetközi piacra úgy, hogy biztosított a részvényesek
és munkások reális jövedelmének növekedése; reális nyereséget ér el. A versenyképesség növekedésének jelentős tényezői közé tartozik :a termelékenység növelése, korszerű módszerek
használata a vezetésben és marketingben, a szolgáltatásnyújtásban és gyártásban a legkorszerűbb technikai találmányok használata, az újítások időbeni beültetése, a jobb munkaszervezés,
a munka minőségbeli növelése emberi erőforrásokkal, a humán tőke értékének növelése és a
perspektivikus, tehetséges munkásokkal való együttműködés.
A gazdaság szintjén - a versenyképességet úgy jellemezhetjük, mint az vidék világpiacra való bejutásának képességét a saját árusítható termékeivel és szolgáltatásaival, mely tevékenységből előnyhöz jut. A makroökonómiai mutatók, mely ek meghatározzák a versenyképességet: az infláció, a hazai spórlások mértéke, deficit az államháztartásban, a reális árfolyam
szintje és fejlődése. A fokozódó globalizációs folyamatok hatására megnőtt a nemzetgazdaságok részvétele a „nemzetközi versenyben” – ami értelemszerűen hozzájárult a versenyképesség formálódásához nemzeti szinten. Az egyes hozzáállások visszatükrözték a termelés
történelmi összefüggéseit, vagy az elméletek alkotóinak gazdasági irányultságát. Viszont ezen
elméletek közül a mai napig egyik sincs elismerve. A közgazdászok „új paradigma után kiáltanak” a nemzeti versenyképesség értelmezésére. Ennek ellenére egyre inkább átfogóbb indexek és rangsorolások jönnek létre a nemzetgazdaságban. De akkor ezek a mutatók objektív és
átfogó értékelése egy adott ország versenyképességének értékelését, vagy inkább konkrét
résztvevők saját érdekeit tükrözik? A kormányon lévő politikusok valódi feladata és lehetősége a feltételek kialakításában a nemzeti versenyképesség növelése érdekében mennyire lehetséges?
A versenyképesség olyan tulajdonság, mely a vállalkozói szervezetnek lehetővé teszi a versengést egy másik vállalkozási szervezettel, és az értékelés ezért összefügg ezen verseny feltételeivel és jellegzetességeivel. Az nyer, aki a versengésben jobban tudja érvényesíteni előnyét (versenyképességét) és így felülkerekedik a versenytársán. Hosszútávon versenyképesnek maradni annyit jelent a vállalatnak, hogy szüntelen és gyorsabban kell biztosítania a másnapi előnyöket, mint ahogy a versenytársa az az napi előnyét lekopírozná.
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A versenyképesség a nemzetgazdasági célok elérésének olyan eszköze, amely a lakosság életszínvonalán mérhető. Nemcsak nemzetgazdasági szinten lehet benne gondolkodni, hanem regionális, iparágazati vagy vállalati szinten is. Míg a versenyképesség vállalati szinten aránylag
pontosan meg lett határozva ( bár jelenleg egyre gyakrabban hallani a versenyképesség újrafogalmazásáról a multinacionális cégeknél, mint a globalizált világgazdaság „fő játékosánál”),
nem létezik meggyőző, elfogadott teória, mely a versenyképesség fogalmát magyarázza a
multinacionalizmus szempontjából.
Az utóbbi években, némely szerzők egy szélesebb spektrumú tényezővel álltak elő, melyek a
versenyképességet egészében határozzák meg. A „Föld vonzereje” kifejezésről beszélnek,
mely olyan jegyek halmazát foglalja magába, melyek lehetővé teszik az adott gazdaságnak felülmúlni más gazdaságot úgy, hogy nemzeti nyugdíjat generál és termelési tényezőket hoz létre. Ezen tényezők közé tartoznak többek között a teher és technológiai komparatív (összehasonlítható) előnyök, de ugyanúgy az adórendszer, munkapiac, politikai helyzet vagy az előnyös geográfiai helyzet.
Némely szerzők úgy vélekednek, mint W. Schultz Theodore,3 vagy S. Backer Gray,4 mégpedig, hogy létezhet emberi versenyképesség. Első hallásra badarságnak tűnhet ez a kijelentés,
de végeredményben van benne valami, hiszen az emberek az életben érvényesülni akarnak,
különböző képességeiknek köszönhetően sikereket akarnak elérni.
Úgy, mint a vállalatok esetében, az embernél is megkülönböztethetünk statikus (állandó) és
dinamikus (változó) versenyképességet, miközben hasonló következtetéseket vonhatunk le.
Az emberek - hasonlóan, mint a vállalatok – hosszútávon akkor tudnak leginkább érvényesülni, ha rugalmasak, képesek jól alkalmazkodni a világ és környezetük változó feltételeihez,
vagy ha ezt a világot és környezetüket ők maguk változtatják. Alapvető probléma ezen a területen továbbra is a szavak kettős értelmezése, illetve hogy a versenyképesség hátterében szükség van- e ellentétre. Így egy viszonylag komoly filozofikus elmélkedéshez jutunk el magáról
a társadalomról, tehát, hogy mennyire helytálló Hobbes kijelentése: „ mindenki háborúja mindenki ellen”. Amennyiben ezt az eszmét kicsit korszerűsítjük, akkor feltehetjük azt a kérdést,
hogy egy ember sikere a többi rovására van-.e vagy sem. A válasz erre a kérdésre a továbbiakban is teljesen szubjektív dolog.
A világgazdasági fórum ( ang. World Economic Forum, WEF) 1979 óta évente közzéteszi az
úgynevezett „Jelentés a globális versenyképességről” elnevezésű dokumentumot ( ang. Global Competitiveness Report), mely az egyik legkomplexebb információs forrás a komparatív
előnyök szempontjából, a világgazdaság gyengeségei és lehetőségeivel kapcsolatosan.
A 2009/2010-es évek jelentése a globális versenyképességről tartalmazza a versenyképesség,
„...intézmények, politikai tényezők összessége, melyek meghatározzák a vidék termelékenységi szintjét. A termelékenység szintje határozza meg a gazdaságilag elérhető fellendülés
szintjét.“ Más szavakkal, a versenyképesebb gazdaságok magasabb bevételt tudnak produkálni a lakosaiknak. A WEF a következő 12 pillért határozza meg a versenyképességnek,
a Világgazdasági fórum szemszögéből, mely pontosabb képet nyújt a versenyképesség fogalmáról:
a) Intézmények
Az intézményrendszer jogi és adminisztratív keretben van meghatározva, melyben egyének, vállalatok és állami intézmények tevékenykednek azzal a céllal, hogy bevételt és
gazdagságot generáljanak a gazdaságban.
3

W. Schultz Theodore, chicagói iskola közgazdász, aki szakterületén Nobel- díjat kapott.
S. Backer Gary határozta meg a két fő szakaszát az emberi források kiépítésének. Az első szakasz az iskolai
tanulási folyamattal kezdődik és a második alkalmazot ként folytatódik.
4
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b) Infrastruktúra
A hatékony és megfelelő infrastruktúra elengedhetetlen része a versenyképességnek.
c) Makroökonómiai stabilitás
A stabil makroökonómia biztonságot nyújt a vállalatok működésének, és közvetlenül és
közvetve az ország versenyképességének is.
d) Egészség és alapműveltség
Ez a pillér arra a tényre épül, hogy egy ország akkor tud versenyképessé válni, ha egészséges munkaerővel bír, mely legalább alapszintű műveltséggel rendelkezik.
e) Magasabb szintű műveltség és gyakorlat
Ez a tétel azon gazdaságok számára fontos mindenek előtt, melyek hosszútávon növelni
igyekszenek versenyképességüket egyes üzemágaikban, termékeiknél és eljárásaiknál.
f) A piaci áru hatékonysága
A magas hatékonyság úgy emeli meg a termék minőségét és árát, hogy a gyártók ki tudják elégíteni a fogyasztók igényeit, és így segíti a piaci kereskedelmet és növeli a piaci
versenyképességet, amivel elősegíti a gyártók termelékenységét.
g) Munkaerő – piaci hatékonyság
A hatékonyság és a rugalmasság a munkaerőpiac egyik kritikus tényezője, amivel lehetővé teszi, hogy a gazdaságban bármely pillanatban a lehetséges leghatékonyabb módon
osztódjon szét a munkaerő.
h) A pénzügyi piacok kifinomultsága
A hatékony gazdaságnak hatékony pénzügyi piacra van szüksége – a pénzügyi piac
a pénzforrások elosztásának eszköze a gazdaságban.
i) Technológiai felszereltség
Ez a pillér azt a képességet fejezi ki a gazdaságban, amivel képesek átültetni és befogadni
új technológiát a termelésbe.
j) A piac nagysága
Ennél a tényezőnél a globalizáció nem csak a hazai piacot veszi figyelembe, hanem a vállalat számára, adott feltételek mellett az egészében elérhető piac nagyságát. A gazdaság
nyitottsága fontos tényező az ország versenyképességénél.
k) Vállalatok kifinomultsága
A vállalatok kifinomultsága egyenes arányban van a vállalatok hatékonyságával és termelékenységével, és ennek következtében a nemzeti versenyképesség szintjével is.
l) Újítások
Az újítások lényege a jelenlegi állapot javítása, jobbá tétele. Az újítás esetében közvetlenül a hatékonyság, termelékenység és versenyképesség növeléséről beszélünk.
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2.2. Magyarország versenyképessége
Vizsgáljuk meg a 2001 és 2010 közt kiadott értékelési adatokat a Globális versenyképességi
jelentés alapján. Magyarország értékeit a többi V4-es ország értékeivel, valamint Európa két
legversenyképesebb országával,Finnországgal és Svájccal vetették össze.
Mint ahogy azt látni a grafikai szemléltető ábrán és táblázatban, a fejlődés szempontjából az
egyes országok rangsorolásánál Magyarország a WEF értékelése alapján nem szerepel előkelő
helyen a versenyképességet illetően. A későbbiekben érdekesnek bizonyulhat megfigyelni
majd más szervezetek értékelését, melyek más értékelési kritériumokat használnak, és összehasonlítani a rangsort és irányzatot a Világgazdasági Fórum által kidolgozott értékeléssel.
2. táblázat: A megfigyelt országok elhelyezkedése versenyképességük alapján
Csehország
Magyarország
Lengyelország
Szlovákia
Finnország
Svájc

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
37
40
39
40
38
29
33
33
31
36
28
29
33
39
39
41
47
62
58
39
41
49
45
60
51
48
51
53
46
52
40
51
43
43
41
37
41
46
47
60
1
2
1
1
1
2
6
6
6
7
15
6
7
8
8
1
2
2
1
1

Forrás: WEF

3. ábra: Versenyképesség alakulása
Forrás: IMD

A kiválasztott országok rangsorolásának szemléltetése versenyképességük fejlődése alapján.
A megfigyelt országok elhelyezkedése versenyképességük alapján az IMD által felállított
rangsorban.
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3. táblázat: Néhány európai ország versenyképességi rangsora

Csehország
Magyarország
Lengyelország
Szlovákia
Finnország
Svájc

2006
28
35
50
33
10
8

2007
32
35
52
34
17
6

2008
28
38
44
30
15
4

2009
29
45
44
33
9
4

2010
29
42
32
49
19
4

Forrás: IMD

4. ábra: Néhány európai ország versenyképességének változása
Forrás: IMD

Gazdaság teljesítménye

Kormányzati hatékonyság

Vállalati hatékonyság

Infrastruktúra

5. ábra: Versenyképességi komponensek alakulása
Forrás: IMD
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2.3. Versenyképesség tényezői
A pénzügyi és gazdasági válság minden gazdasági szektort és országot érintett. Megváltoztak
a fogyasztói szokások és a fogysztói keresletek. Az okok keresése, a következmények vizsgálása, a válsággal összefüggő problémák kutatása befolyásolta az Európai Unió és tagállamainak inztézkedéseit, melyek a közpénzek csökkentéséhez, az adórendszer változásához, az
ÁFA emeléséhez, a kiadások és a foglalkoztatottság csökkentéséhez vezettek. A kormányok
korlátozták a kiadásokat. Az Európai Unió vagy az adott ország intézkedései elégedetlenséget
váltottak ki az emberekből, amely sztrájkokat váltott ki.
A válság megváltoztatta a vezetés stílusát. Az elméleti menedzsment hatástalanná vált.
A globális és lokális piacok átértékelődnek. A válság azonban a marketing menedzsereknek
lehetőséget nyújtott, hogy aktívan részt vehessenek a versenyképesség előnyeinek megkeresésében.
Kotler és Caslione (2009) az állítják, hogy a „turbulencia“ az azt követő káosszal, kockázattal
és bizonytalansággal jelenleg normális helyzetnek mondhatók egyes szektorokban, a piacokon
és a társadalomban. A turbulencia új, mégis normális helyzetté vált rendszeres megszakításokkal és összefüggéstelen felvillanásokkal és hanyatlásokkal a jólétre, beleértve a hosszútávú
csökkenéseket is, melyek recesszióba vagy válságba torkollanak.
A turbulenciának két fő következménye van:
1. Sebezhetőség – ezen következmény ellen a társadalomnak sürgősen védelmi
rendszerre volna szüksége;
2. Lehetőség – melyek ki kell tudni használni.
A fent említett szerzők a továbbiakban a gazdasági turbulenciát úgy taglalják, mint a vezetői
rendszerben számtalan változást okozó tényezőt, hasonlóan, mint ahogy az a természetben is
működik. A szerzők a káosz okaiként a következő tényezőket említik:








Technológiai előrelépés és információs forradalom,
Forradalmi technológiák és újítások,
A világ másik részének felzárkózása,
hyperkonkurencia,
szuverén alapok,
környezet,
a vásárlóerő növekedése.

18

4. táblázat: A gazdasági válság különböző kölcsönhatásainak jellemzői
mértéke
Minimális
Megrekedés

Jellemző
Minimális .mértékű akadályoztatás
Az árverseny növekedése,
problémák a kereskedelemben,
a piac jelentős telítődése.

Recesszió

A megrendelések csökkenése,
az árverseny növekedése.

Megrekedés/recesszió

Megrendelések, a kapacitások
kihasználása és piaci lehetőség
a különösen kedvezőtlen állapotban, árverseny.

A válság érkékelése a piac résztvevői
által
Az alacsony ár, minőség és teljesítmény
értékelése felé fordulás.
Az együttműködés erősítése
a partnerekkel, intenzív kapcsolat
a leendő vásárlóval.
Az alacsony árstratégia,
a versenyképesség növelése,
együtműködés a kutatásban, diverzifikáció.
Kapacitások csökkentése, esetlegesen
a piac elhagyása.

Forrás: Saját szerkesztés

A versenyképesség belső tényezői – azok a tényezők, melyek a vállalat által befolyásolhatók
(pl.: tudományos és technikai fejlődés, marketing és terjesztési tényezők, gyártási tényezők és
azok kezelése, munkaerő források és pénzügyi és költségvetési szempontok a vállalatban),
így pl.:
 a vezetés formái és módjai,
 az alaptőke nagysága,
 vállalati kultúra,
 termékportfólió és minősége,
 a tulajdonosok hírneve,
 csúcsmenedzsment felkészültsége,
 minőségirányítási rendszer,
 az alkalmazottak műveltsége és kultúráltsága, kreativitása és motivációi,
 a munka hatékonysága és a termelékenysége,
 technológiai és technikai felszereltség,
 rugalmasság és a gazdaság tiszteletben tartása.
A versenyképesség külső tényezői – azok a tényezők, melyeket a vállalat nem vagy csak
közvetve/részben tud befolyásolni. Így pl.:
 Makroökonómiai tényezők – például a piac telítettsége, a nemzetgazdaság helyzete,
jogi keretek és hasonló;
 Mikroökonómiai tényezők - például a vállalat piaci helyzete, a verseny-szándékok
stratégiája, a fő vásárló fizetésképessége és hasonló;
 Geográfiai tényezők - például a vállalat helyzete, közlekedési infrastruktúra,
a munkaerő összetétele a régióban és hasonló.
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5. táblázat: A versenyképesség makroökonómiai és mikroökonómiai tényezői
Külső makroökonómiai tényezők

Külső mikroökonómiai tényezők

Globalizáció, a globális termelési szerkezet
Gyors, elsősorban a termék életciklusát befolyásoló változások.
A piacok liberalizálása és árszabályozása –
előfeltételeket biztosít új vetélytársak megjelenésére a már meglévő piacon.
Demográfiai fejlődés, a népesség elöregedése.

Ágazati és regionális tényezők – termelési források elérhetősége, technikai infrastruktúra színvonala, az össztudás
szintje, a vállalati támogatások struktúrájának szintje és a regionális pénzügyi
támogatási rendszer szintje (támogatások, Európai Uniós források és hasonlók.).

Digitalizáció – az internet használattal és
a többi információs és kommunikációs
technológia használatával függ össze.
Makrokörnyezet politikai, gazdasági és törvényhozói tényezői
– szilárd politika,
a közbeszerzés
átláthatósága,
a klientelizmus mértéke, a pénzügyi piac
fejlettsége és hasonlók.
Nemzeti intézményi keretek – regionális politika, foglalkoztatáspolitika, adórendszer,
hitelpolitika és hasonlók.

Piaci környezet tényezői – a termék újítására gyakorolt nyomás, a költségek és
árakra gyakorolt nyomás, a konkurencia
teljesítményértékelése (benchmarking),
a piac
nyitottságának
mértéke,
a megcélzott fogyasztói csoportok jellege, a beszállítók megbízhatósága és minősége.

Forrás: Saját szerkesztés

2.4. Versenyképesség kihívásai
Európa gazdasága nehézkesen tud magához térni az elmúlt évtizedek legmélyebb gazdasági
recessziójából. A recesszió mély csökkenést okozott az Európai Unió gazdasági tevékenységében. Milliós nagyságrendben szüntek meg munkahelyek, melyek az emberek szemszögéből
nézve nagy árat jelentett. Mindemellett óriási nyomás nehezedett az államháztartásra, ami szigorú pénzügyi megszorításokkal járt az unió tagállamaiban. A vállalatok forrásaikat
a hagyományos termék és szolgáltatást nyújtó ágazatokból és iparágakból – általában alacsony fokú kereslet iránti rugalmasság összehasonlítva a globális bevételekkel – olyan ágazatokba és iparágakba mentik át, melyek kifinomult technológiával és ismeretekkel rendelkeznek – jellemzően magas fokú kereslet iránti rugalmassággal összehasonlítva a globális bevételekkel.
Az Európai Unió versenyképessége nagyban függ attól a lehetőségtől, hogy képes- e megteremteni a keretfeltételeket olyan vállalatok számára, melyek megújulva, gyorsan tudnak fejlődni, ami létfontosságú a gazdasági növekedés és a munkahelyek kialakítása szempontjából.
Ez attól a lehetőségtől is függ, hogy képes- e az EU termelői bázisa a továbbiakban fejlődni,
mely megerősítene a szolgáltatási ágazatot is.
A vállalatoknak tudniuk kell alkalmazkodni a világ termelésének nemzetközivé válásához és
tudni reagálni a konkurencia kihívásaira. Bármilyen akadály, amely hátráltatja az alkalmazkodást, hosszútávú szemszögből vizsgálva csökkenti a versenyképességet és
a foglalkoztatottságot. A keretfeltételek, melyeket főleg az iparpolitikában fontos kihangsúlyozni, kulcsfontosságú szerepet töltönek be az eredményes gazdasági változásokban. Az intézkedések sikerességéhez elengedhetetlen időben aktivizálni az összes érintett felet. Különlegesen fontos a pénzügyi eszközökhöz a megfelelő hozzáállás, mivel a befektetések késhet20

nek, esetenként leállhatnak a hiányzó hitel okából kifolyólag, vagy a pénzügyi forráshoz hozzáférésünk korlátozott. Ezen a területen fontos beazonosítani és kiterjeszteni a bevált eljárásokat.

2.5.Összefoglaló
Az ország gazdasági teljesítménye mikroökonómiai alapjaitól, a vállalkozói környezet minőségétől és a regionális versenyképességtől függ. Fontos ismerni ezeket az alap- tényezőket,
működésük elvét és paramétereit, melyek befolyásolják őket. Már a globális gazdasági válság
előtt egyre gyakrabban mutatkoztak erőfeszítések a termelés hatékonyságának növelésére és
az ország versenyképességének bebiztosítására nemzetközi szinten. Ezen erőfeszítések nemcsak az országok érdekei közt szerepeltek elsődleges helyen, hanem a jelentős nemzetközi
szervezetek és a világ vezető közgaszdászainál is. Együttes érdek a versenyképesség és tényezői megértése, és ezek alapján az ország fejlődéspolitika stratégiájának elkészítése, figyelembe véve a megállapított tényeket.
Ennek ellenére mégsem létezik egységes és általánosan elfogadott megállapítás a versenyképesség fogalmára. A szervezetek és az általuk közre adott kiadványok a versenyképesség fogalmát különbözőképpen határozzák meg. Többféle teoretikus hozzáállásból indulnak ki, de
igyekezetük ellenére a versenyképesség fogalmának meghatározásában nem értenek egyet.
A nemzeti versenyképesség konceptusa többnyire úgy van magyarázva, mint a nemzetgazdaság növekedési képessége, esetleg a lakosság életszínvonalának javítása (specifikusabb értelmezésben némelyik tanulmány az életszinvonalat egy főre vizsgálja). A versenyképességet
gyakran tényezők, politika és intézmények együtteseként mérik, melyek az ország termelékenységének színvonalát határozzák meg.
Ebben a fejezetben olyan ismeretekre tett szert és olyan alapelveket, törvényszerűségeket és
gyakorlati példákat tanult meg a válságmenedzsmentről, melyek ismerete alapját képezik
a válságmenedzser részére szükséges jártasságnak. Az általános ismeretek és tapasztalatok,
módszerek és eszközök használata segítik hatékonyan végezni a feladatát.

Ellenőrző kérdések
1. Mit ért versenyképesség alatt?
2. Melyek a versenyképesség belső és külső tényezői?
3. Nevezze meg a versenyképességgel összefüggő kihívásokat.
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3. Válságmenedzsment inkololtsága
3.1. Fejezet célja
A fejezet küldetése megismertetni a válságmenedzsment küldetését az ellentétek megoldásánál a természetben, társadalomban, gazdasági tevékenysében és kockázatokatban, melyeket az
egyes emberi tevékenységek kísérnek, melyek a válság -jelenségek forrásai, és amelyek többé – kevésbé negatívan befolyásolják az emberiség fejlődését. Mint ahogy a nemzetközi politikai válságok, szociális válság, gazdasági válság, természeti katasztrófák által előállt válsághelyzetek és különböző típusú rendkívüli helyzetek következményei. A fejezet áttekinti:
 a válságmenedzsment feladatát,
 definiálja a válságjelenség és rendkívüli helyzetek fogalmát,
 meghatározza a válságmenedzsment szintjeit,
 áttekinti a válságkezelés folyamatát,
 tárgyalja a válságmenedzsment tervezésfolyamatát.
 Összefoglalja a válsághelyzetek megoldása során használható pénzügyi eszközök
tervezését.
Manapság az ember képes a legtöbb válság forrását, okát és lefolyásának törvényszerűségét
meghatározni, de a források és törvényszerűségek ismerete nem akadályozza meg a válság létrejöttét. A veszteségek és károk csökkentésében a megelőző intézkedések és a hatékony mechanizmusok működése játszik szerepet. A feltüntetett indokok mutatják a személyi menedzsment meghatározásának szükségszerűségét, mely a felmerülő problémákkal komplex módon
foglalkozna, mely a világban közkeletű nevén válságmenedzsment (Crisis Management) vagy
vészhelyzetkezelés (Emergency Management), szintén katasztrófamenedzsment (Disaster
Management) ismeretes.A kockázatok csökkentésére irányuló részfeladatok és megfelelő kiutak keresésével összefüggő válságmegelőzést az ügynevezett kockázatmenedzsment (Risk
Management) foglalja magába.

3.2. Társadalmi válságjelenségek
Ellentétek a természetben, a társadalomban, de a gazdasági tevékenységben is vannak,valamint kockázatok is, melyek az ember egyes tevékenységét jellemzik, de maga
a természet és gazdaság is forrásai a válságjelenségeknek, melyek többé – kevésbé negatívan
hatnak az emberiség fejlődésére. A válságmenedzsment tehát a megoldásokra összpontosít:
 nemzetközi politikai válságok,
 szociális válságok,
 gazdasági válságok,
 természeti válságok.
 rendkívüli helyzetek utóhatásai.
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A válságmenedzsment a szokatlan szituációkkal megzavart vállalkozási szándékok helyreállításának a megoldási eszköze ( felmerülő probléma az anyag-, energia-, szolgáltatás beszállításnál, új termékek fejlesztésénél és bevezetésénél a piacra, pénzügyi vagy személyzeti problémáknál, technológia baleseteknél, természeti katasztrófáknál fellépő problémákban és hasonló).
A jelen kor paradoxona, hogy a legtöbb válságjelenség a legfejlettebb országokban van jelen
(ipari balesetek, tűzesetek, robbanások, terrortámadások, stb.). Ezen országok pozíciója
a nemzetközi politikában és gazdaságban egy oldalon pozitív visszhangot vált ki a világban,
viszont egyes országokat, társaságokat vagy egyéneket az inkorrekt magatartásra, esetenként
zsarolásra vagy akár súlyos erőszakos tevékenységre ösztönöz. A másik oldalon a fejlett technológiai folyamatok is és a nagy népsűrűséggel összefüggő intenzív ipari tevékenység is kockázatforrás, mely akár válságjelenséggé nőheti ki magát.
A társadalom életében válságjelenséget okozhatnak:
 természeti tényezők,
 emberi tényezők (antropogén válság),
 technologiai folyamatok és berendezések,
 a válságjelenségek másodlagos hatásai,
 a felsorolt hatások, tényezők kombinációja.
Az ember ezidáig leginkább a természeti tényezők által okozott válságjelenségeket nem tudja
ellenőrizni. Eliminálásukra és főleg időszerű előrejelzésükre kevés, minimális lehetőséggel
rendelkezik. Ezért is az állam mentő, elhárító rendszerének felkészültsége ezekre
a válságjelenségekre alacsonyabb, mint az emberi tényezők vagy technológiai folyamatok és
berendezések meghibásodása esetén.
Manapság a válságjelenségek szétosztódása már fokozatosan veszíti el éles határait. Árvizek,
szárazságok és egyéb természeti katasztrófák egyre gyakrabban fordulnak elő az ember beavatkozása okán az ökológiai rendszerbe, esetleg a helytelen technológia alkalmazása, vagy
egyenesen kihasználása következtében. Ebből az okból kifolyólag változnak az ez idáig ismert tények a válság lefolyásáról, és a negatív következmények lehetséges eliminációjáról is.
Változik a meglátás a kialakuló válság kezdeti sebességére, és ezzel együtt az előzetes figyelmeztetés hosszára is. A másik oldalon viszont ezzel párhuzamosan a figyelmeztető rendszer lehetőségei, az űrtechnológia és műholdas kommunikáció megváltoztatták az eddig érvényes normákat. A figyelmeztető rendszer részét olyan új technikai és technológiai lehetőségek
képezik, melyek egy teljesen új generációt szolgálnak.
Megállapítható, hogy:
 a válságjelenség befolyásolja a társadalmi életet,
 a válság az ember akaratától függetlenül létezik, de maga az ember is okozhatja (ember
nélkül a válság sem létezne),
 az értékszférában a válság subjektív-objektív dimenzió ( egy alany válsága egy másik
alany haszna és feltétele a fejlődésének ),
 a válság mesterségesen is előidézhető, mint megoldási eszköz az alany belső
problémáira, esetleg mint a taktika része, vagy stratégia a konkurens környezetben.
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3.3. Alapfogalmak ismerete
Válság – a válság fogalma alatt általában egy összetett szituációt, vagy rendkvüli helyzetet értünk, amikor egyrészt egy rendszer alapvető jellegzetességei, egyensúlya jelentősebben megváltozik, mint a küldetése, értéke, célja, működési rendszere – másrészt a környezet hozzáállása (kapcsolatok) változik. A válságot úgy is lehet definálni, hogy nem várt történések sorozata, melyek hatása kedvezőtlen és nagyon is valós, katasztrofális lehetőségeket hordoznak
magukban. Közvetlenül hat és nem lehet előre látni. A jogi szempontok figyelembe vétele
nélkül, minden válsághelyzet, és az általa előidézett helyzet kezdetétől a megoldásáig dramatikus módon befolyásolhatja a szervezet jó hírnevét és pénzügyi pozícióját.
A válságmenedzsment terminológiájában például a leküzdetlen kockázat is válság.
Ugyanakkkor ez a kifejezés az összes általános válságjelenségre használatos.
Tágabb értelemben a válság instabil és veszélyes szociális situációt, szorult helyzetet, váratlan
történést vagy történések sorozatát jelenti gazdasági, katonai, személyi, politikai vagy társadalmi területen, mely magas szintű bizonytalanságot és veszélyt hoz létre.
Vészhelyzet – rendkívüli helyzet, melyben közvetlenül az állam demokratikus alapjai, szuverenitása és területi integritása, a gazdaság menete, kormányrendszere, bírósági rendszere, az
emberek egészsége, vagyona, természeti környezete, a nemzetközi kötelezettségek teljesítése
vannak veszélybe, úgy, hogy a fenyegető veszélyt nem lehet megakadályozni vagy a hatásait
mérsékelni a szokásos tevékenységgel, a válságelhárító szerv és a belső mentőrendszer segítségével. A válsághelyzet megoldásának egyik eszköze a válságelhárítás, beleértve
a rendkívüli helyzet bejelentését a 227/02 számú alkotmányjogi törvény alapján – Nemzetbiztonságról szóló törvény háború idején, hadiállapot, rendkívüli és szükséghelyzetben –, mely
egyebek közt lehetőséget nyújt korlátozni a lakosok alap- és szabadsághoz való jogát a probléma hatékonyabb megoldása, a károk és veszteségek minimalizálása érdekében.
Rendkívüli állapot – az illetékes hatóság által bejelentett jogi állapot, mely egy adott területen közvetlenül a jellegétől és terjedelmétől függ (háború, hadiállapot, rendkívüli állapot,
vészehelyzet). Az általánosan alkalmazható eljárások használhatatlanságával, az irányítási
mechanizmusok és eszközök használatával - beleértve a válságkezelés alapvető elveinek alkalmazását -, ideiglenesen az alap- és szabadsághoz való jog korlátozásával függ össze.
Olyan állapot a társadalmi, természeti, technikai vagy technológiai rendszerben, mely eltér
a stabil állapottól és pusztítóan hat az egész rendszerre, vagy annak egyes részeire.
Fenyegetés – elsődleges, objektívan létező mennyiségi entitás vagy jelenség.
Kockázat – másodlagos, kvantitatív levezetett érték, mely valamely cselekvéssel járó veszély,
a védett érték és érdek veszteségének valószínűségét fejezi ki. Adott objektív matematikai eltérési lehetőséget jelent, mely másfajta eredményt fejez ki a feltételezett célhoz mérten. Úgynevezett „mennyiségben kifejezetti bizonytalanság“. Maga a kifejezés „kockázatkezelés“ (risk
management) is jelzi, hogy a potenciálisan veszélyeztetett alany céltudatos vezetői tevékenységének tárgya a kockázat.
A veszély és kockázat általánosságban akadályokat és problémákat jeleznek, melyek
a társadalom számára nehézséget vagy bajt jelentenek.

24

Ezeket a nehézségeket, veszélyeket létrejüttük alapján három csoportja oszthatjuk:
Rendkívüli esemény – komoly, időben és térben nehezen behatárolható véletlenszerű történés, melyet okozhat természeti katasztrófa, technikai vagy technológiai baleset, működési
meghibásodás, esetenként tudatos emberi beavatkozás, mely megbontja a rendszer stabilitását
vagy a szokványos tevékenységi menetet, valamint életeket és emberi egészséget, anyagi és
kulturális javakat, környezetet veszélyeztet.
A rendkívüli eseményeket, melyek negatívan hatnak az emberi életre, egészségre, esetleg
a vagyonra a Szlovák Nemzeti Tanács 42/1994-es, a lakosság civil védelméről szóló törvényével összhangban a következőképpen csoportosíthatjuk:
 Természeti katasztrófák (a természet által mért csapások) – az összegyülemlett energiák
és anyagok nem kívánt felszabadulása a természeti erők kedvezőtlen megnyilvánulása
által, amivel párhuzamosan veszélyes anyagok vagy romboló tényezők negatív hatást
gyakorolhatnak az emberre és anyagi értékeire:
 árvizek,
 földrengések,
 tűzesetek,
 hosszan tartó szárazságok,
 nagy havazások.
 Antropogén balesetek (az embertől, vagy az emberi tevékenységtől függő, illetve ember,
vagy emberi tevékenység által okozott hatás, szennyezés jelzője – eltérés az állandó
működési állapotban, melynek következtében veszélyes anyagok vagy egyéb romboló
tényezők szabadultak el, amelyek negatívan befolyásolják az emberi életet, egészséget,
vagyonát;
 víz szenyezettsége
 nagy közlekedési balesetek,
 robbanás vagy tűzveszély,
 sugárzási balesetek.
 Katasztrófák – a romboló tényezők megnövekedése és összegyülemlésének utóhatásai a
természeti katasztrófák és balesetek. Közéjük sorolhatók a nagy földrengések, légi és
tengeri balesetek, a kölekedési baleseteknél kiszivárgó veszélyes anyagok, nukleáril
balesetek, vízművek megsemmisülése és egyebek;
 A veszély szociális, társadalmi és gazdasági formái ( a társadalom önpusztító
tevékenysége):
 Katonai összetűzések,
 terrorizmus,
 szervezett bűnözés,
 alapanyag- ellátási embargók,
 vallási és kulturális ellentétek.
 Terrorista támadások – durva megfélemlítések, vagy egyenesen erőszak elkövetése
egyének, csoportok ellen, esetleg társadalmi csoportosulások ellen a meghatározott
célok elérése érdekében.
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3.4. Válságmenedzsment szintjei
Komplex szemszögből nézve, a válságmenedzsmentnek öt szintjét különböztethetjük meg,
melyek egymástól tartalmilag és feladatkörükben is, hatáskörükben és eszközhasználati lehetőségeikben is, mint ahogy egyes válságjelenségekhez való kötődésükben is különböznek:
1. nemzetközi szintű válságmenedzsment,
2. nemzeti (állami) szintű válságmenedzsment,
3. regionális (kerületi, járási) szintű válságmenedzsment,
4. helyi (község, szervezet, intézmény) szintű válságmenedzsment,
5. egyéni szintű válságmenedzsment.
Nemzetközi szintű válságmenedzsment – a nemzetközi jellegű válsághelyzetek megoldására
összpontosít, melyek a békét, országok területi biztonságát. A válságmenedzsment nemzetközi intézményei megelőző diplomáciai intézkedéseket fejtenek ki az egyes országok közt fellépő ellentétek megoldása érdekében, elkerülhetetlen esetben gazdasági eszközöket is bevetnek, esetleg katonai beavtkozást hajtanak végre. A legfontosabb szerepet a nemzetközi politikai válság megoldásának folyamatában - melyek nem csak az adott ország területét fenyegetik, hanem a nemzetközi biztonságot is – az ENSZ Biztonsági Tanácsa és Közgyűlése játssza.
Más szemszögből vizsgálva a válságmenedzsment nemzetközi intézményei egyre többször
más fajta segítségnyújtásra, a humanitárius válságra öszpontosítanak, mely mint másodlagos
válság lép fel a hadiállapotok, természeti katasztrófák, súlyos ipari balesetek (például nukleáris energia balesetek, veszélyes kémiai anyagok szivárgása), mint ahogy járványoknál vagy
éhezésnél is. A humanitárius válság veszélyforrást jelent a környező országok, vagy az egész
régió biztosnágára nézve. Ilyen és ehhez hasonló válságjelenségek megoldására törekszenek
a nemzetközi intézmények, szervezetek, melyek ezzel a céllal lettek létre hozva, vagy ad hoc
efektusként jöttek létre a fellépő válság elhárítására. Az emberiség közös társadalmi problémáinak megoldásában nagy jelentőséggel bírnak a nemzetközi, nem kormányzati szervezetek,
melyek közé tartozik a Nemzetközi Vöröskereszt, az Egészségügyi Világszervezet és sok
más.
Nemzeti (állami) szintű válságmenedzsment – az állam és lakosságának, anyagi és kulturális értékeinek belső és külső biztonsága megőrzése céljából van kialakítva.
A válságmenedzsment ezen szintje az egyik oldalról különleges hatáskörű intézmény jellegű,
mely válsághelyzetben biztosítja az állam lehetőségeinek hatékony kihasználását, de a másik
oldalról nézve csak reszorti hatáskörrel rendelkezik és a konkrét feladatok az adott minisztérium vagy más állami központi szerv hatáskörébe tartoznak. Ezen kívül persze az állami és
központi szerv részeiként működő összes szerv, szervezet törvényből adódóan egy sor más feladatot is teljesít, melyek részei azon megelőző intézkedéseknek, melyek a béke és biztonság
megtartásánára irányulnak az országban. Az állam biztonsági rendszerének képesnek kell
lennie bármilyen jellegű válságjelenséget - legyen az béke vagy katonai jellegű válság - kezelni. Erre a célra elegendő erővel, eszközzel és forrással kell rendelkezni.
Regionális (kerületi, járási) szintű válságmenedzsment – az összes válsághelyzet megoldására van kijelölve, melyek az érintett területet, stabilitását és fejlődését fenyegetik.
A természeti fenyegetések negatív hatásainak és az antropogén válságjelenségek megoldásának felkészültségén van a hangsúly. E rendszer elsődleges szintje a válságmenedzsment kerületi szintje. Egységesnek kell lennie, de viszonylag önállónak is, természetesen elegendő
mennyiségű speciális erővel és eszközzel támogatva.
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A közigazgatás éppen folyamatban levő átszervezésének egyik feladata a kompetenciák szétosztása az állami és önkormányzati szervek között. Ezek a feladatok és a kompetenciák szétosztása alapvető fontossággal bír a válságmenedzsment szemszögéből nézve. Ezen a szinten
a válságkezelés alapvető végrehajtó eleme az integrált mentési rendszer és irányítása (az integrált mentő rendszer koordinációs részlege), valamint végrehajtó szerve (alap és egyéb).
Helyi szintű válságmenedzsment – különféle jelleggel bír. Felépítése, lehetőségei, ereje és
eszközei egyenes arányban függnek az intézmény tipusától, hivatásos irányzatától és hatáskörétől, a veszély lehetséges elemzésétől és a szükséges speciális erők és eszközök kijelölésének
lehetőségétől. Helyi szinten a válságmenedzsmentnek két alapvető csoportú veszélyre kell
tudnia reagálni:
 Belső veszély - összefügg a saját tevékenységével (technikai és technológiai
hibák, balesetek, szerencsétlenségek és hasonló),
 Külső veszély – konkrét feltételeknél, térbeli elhelyezéssel függ össze
(természeti katasztrófák végkimenetele, véletlen negatív hatások, más alany
tudatos tevékenysége, terrortámadások, és hasonló).
Egyéni szintű válságmenedzsment – első hallásra talán feleslegesnek tűnik, már csak azért
is, mert nincs intézményi kerete. Viszont fontos kihangsúlyozni, hogy gyakorlatilag az összes
válságjelenség negatív hatása magán az egyénen csapódik le. Az ember válságban találhatja
magát:
 Saját hibájából (technológiai előírások megszegése, közlekedési előírások
nem betartása, saját erejének túlértékelése, különböző tevékenységek
bebiztosításának elhanyagolása és hasonló);
 Saját hibáján kívül (természeti hatások, passzív részvétel a balaseteknél és
szerencsétlenségeknél, előre nem látható körülmények hatása és hasonló).
A válságmenedzsment a válság megoldásának folyamatában, mint megelőző és előkészítő programok, vezető tevékenység és döntés, professzionális felelősség az adott részlegért é s
nem utolsó sorban hatékony és céltudatos megújulás döntő szereplőjeként emelkedik ki.
A válságmenedzserek feladata a készenléti, gyors és sikeres „reális“ kockázat átváltoztatása
„lehetséges“ fenyegetéssé, tehát minden területen kiemelni és megerősíteni a megelőző intézkedéseket. A ténylegesen nem minden napi válságmenedzsernek képesnek kell lennie
a válságjelenséget megoldani oly módon, hogy a rendszert a legkisebb várt hatás érje és
a kényszerhatás mégis gyorsítsa a fejlődést.
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6. ábra: Válságmenedzsment modellje
Forrás: Saját szerkesztés

A válságmenedzsment alapvetően négy lépésből áll, ezek:
a) Megeleőzés:
 A válságmenedzsment uralkodó gondolata,
 Kockázat elemzésre ragál és eszközöket használ a kockázat csökkentésére,
 Emeli a biztonsági rendszerek színvonalát,
 A kockázati tényezők nyomonkövetési és értékelési rendszerét hozza létre,
 Csökkenti a válság bekövetkeztének valószínűségét,
 A válság negatív következményeinek elhárítási költségeit csökkenti.
b) Válságtervezés:
 Az aprólékos, válsághelyzetek megoldásához szükséges válságtervek
kidolgozására teremti meg a feltételeket,
 A válságmenedzsmentet mindegyik előre látható válságjelenségre készíti fel.
Nyitott maradt azonban az előre nem látható idő és feltételek megoldásának
kérdése,
 A válság megoldásához szükséges igényeket és követelményeket összegzi és
összeméri a vállalat lehetőségeivel,
 A válság megoldásához szükséges erőtartalékot, eszközöket és forrásokat
határozza meg.
c) Válságreakció és megoldás:
 Feltételezi a hatékony riasztó és értesítő rendszer bevezetését,
 Minősített döntés alapján egyértelmű jelleggel és problémamentes lefolyással bír,
 Központosítást és összehangolt vezető eljárást igényel a legközelebbi és
legmegfelelőbb szinten,
 Mentő, lokalizációs és felszámolási munkálatokon keresztül érvényesül,
 Jellemzője
a
személyes
felelősség,
bátorság
és
elkötelezettség
a válságmenedzsmentben dolgozó vezető és végrehajtó személyeknél.
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d) Helyreállítási fázis:
 A helyreállítás célja a vállalat stabil helyzetének visszaállítása,
 Általában több szakaszban történik,
 A válságmenedzsment csak részlegesen vesz részt a folyamatban,
 Lehetővé teszi a feltételek visszatérését, melyek a válság előtt voltak és egyben
a fejlődés felgyorsulását is,

3.5. Válság kezelése
A válságkezelés folyamatának rutin tevékenységgé kellene válnia nem csak
a válságmenedzserek számára, hanem mindegyik vezető pozíciót betöltő munkás számára is,
akik olyan környezetben dolgoznak, ahol különböző kockázat és veszély áll fenn.
A válságkezelést jellemezhetjük, mint:
 Válság rövidebb lefolyással,
 Minimális időtartamú ,súlyos fázisú válság,
 Felgyorsult lefolyású, hosszan tartó válság,
 Fokozatosan csökkenő kockázati tényezők a hosszan tartó válság alatt,
 Válság, mely minimális idő alatt lesz megoldva.
Eltekintve az utaktól, melyen a válságkezelés folyik, egyrészt minden válságkezelés alkalmával csökkennek a károk és veszteségek, másrészt csökken a megismétlésük valószínűsége. Ez
a válság okai megértésének mértékétől és megoldására készült optimális forgatókönyv kidolgozásától függ.
Minden válságkezelést logikus lépések sorozata jellemez, melyeknek célja megakadályozni a
súlyos és hosszan tartó stádium kialakulását, vagy legalább csökkenteni a válság negatív hatását.
Az ellenőrzött válságkezelés fokozatos lépései

tüneti
szakasz

súlyos
stádium

hosszú lefolyású
stádium

válság
megoldása

következő válság
feltehető
kialakulásának
csökkentése

a válság
megoldása

következő válság
feltehető
kialakulásának
csökkentése

A visszafogott stádiumú válság fokozatos lépései

tüneti
szakasz

a tünet okainak
eltávolítása

7. ábra: A válságkezelés fokozatos lépései
Forrás: Saját szerkesztés

A túl nagy igyekezet és az elsietett megoldás a válságra negatív hatásokat eredményezhet, ha:
 Nem teljesen világosak a válság kialakulásának okai,
 A válság nincs teljes kontroll alatt ,és új tünetek ütik fel a fejüket,
 A válság negatív hatásaira irányuló tevékenységek hatásai nincsenek teljes
egészében felmérve.
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Másrészt a spontán vagy véletlen, rendszertelen, nem professzionális, esetleg intuitív módon
eliminált válságkezelésre jellemző az egyenes és gyors tendenciájú lefolyás, azzal, hogy
a folyamat vége a vereség.

3.6. Teendők válság esetén
A fennálló válsághelyzet felmérése:
a) A problémák okainak és nagyságának megállapítása, melyek szokszor a rossz
pénzügyi irányítás eredményeként mutatkoznak, de más tényeknek is okozhatnak
problémákat – ezen lépés nélkül nem lehetséges a válság megoldásához szükséges
kiadások kalkulációja. A pénzügyi eszközök visszatérülésének ismerete nélkül nem
lehetséges felépíteni a stratégiát sem és megállapítani a szükséges változásokat,
a megújuló intézkedéseket. Ha a vállalat vezetőségének a saját érdekei és a pénz
elsőbb rendűek, de pénzügyi segítségért folyamodik anélkül, hogy felmérne
a válsághelyzet okait, és ezen „időt akar venni“ a negatív hatások figyelembe vétele
nélkül, akkor késlelteti és feltartja a válsághelyzet megoldását.
b) A vállalat üzleti és pénzügyi helyzetének értékelése - anélkül, hogy megállapítanák,
a vállalat miért jutott válsághelyzetbe, milyen tervei vannak a jövőt illetően, a normál
esetben működő menedzsment szabadsága válsághelyzetben megszűnik.
A menedzsmentnek a lehető leggyorsabban és legpontosabban meg kell állapítania
a vállalat aktuális pénzügyi és piaci helyzetét. Megtörténik, hogy vezető pozíciót
betöltő személyek vagy más emberek hamis információt vagy helytelen adatokat
adnak meg, hogy eltakarják a vállalat kedvezőtlen helyzetét vagy eltitkoljál saját
jogtalan bevételüket.
c) A tevékenység folytatására való alkalmasságot és képesség felmérése. A vállalat
működését megértsék, ami annyit jelent, hogy a környezetben való viselkedését
képesek modellezni. Ezt követően erre minden kapcsolatot meg kell keresni és alapos
elemzés alá kell vetni. A menedzsment így arra a döntésre kényszerül, hogy megéri -e
a felépülést folytatni avagy sem. A problámák okai lehetnek úgy értékelve, hogy
elháríthatatlanok vagy hosszú távon ismétlődők és a felépüléshez szükséges
intézkedések több okból is túl mutathatnak a vállalat reális lehetőségein. Például:
a bevételekkel szemben a hitelből nyert pénzügyi eszközök elintézése és
részletfizetése túl nagy tétel a vállalat számára, magas hitelek, melyek ellehetetlenítik
a vállalatot egyéb hitel felvevésénél, a vállalatnak nincs egyenértékű biztosítéka és
hasonló. Ha a vállalat stratégiai fontosságú a régióban - sok embert foglalkoztat, vagy
a terméke stratégiai jellegű – akkor az államtól segítségre számíthat. További
lehetőség a vállalat eladása vagy felszámolása. A vállalat felszámolását akár
a tulajdosnos is irányíthatja és megvalósíthatja.
d) Változtatások meghatározása (személyi, szervezési, ellenőrző és hasonló) a felállított
célok elérése érdekében és az ehhez szükséges pénzeszközök bebiztosítása hamarább, mint hogy meghatároznák a további szabad pénzügyi eszközök
mennyiségét vagy kiértékelnék a kockázatot, fontos megegyezni a vállalat
felépüléséhez szükséges intézkedésekben. Ez a lépés pénzügyi szempontból igen
igényes, és minden szabad pénzügyi eszközt szükséges átcsoportosítani a veszteségek
kárpótlása érdekében a vállalat felépüléstervének megvalósításához, esetlegesen az
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utólagos tőke megszerzéséhez és kifizetéséhez. Abban az esetben, ha a vállalat
hanyatlását a működési tőke hiánya okozta, fontos megszabni azt a pénzmennyiséget,
ami a vállalat helyreállításához szükséges. Fő szemponttá válik a fizetőképesség.
Megtörténhet, hogy elkerülhetetlenné válik a hosszútávú hitel felvételének
elhalasztása, ha nem lesz elegendő nyeresége a vállalatnak. Abban az esetben, ha
a vállalatnak nincs elegendő tőkéje, a problámái folyamatosan vissza fognak térni,
amíg meg nem szerzi a szükséges tőkét, vagy nem csökkenti tőkeigényét
a tevékenységének korlátozásával.
e) A vállalat további működéséhez és visszatérüléséhez, esetleg hozamához és az
összefüggő kockázatokhoz szükséges további pénzeszközök meghatározása – semmi
szokatlan nincs abban, hogy a vállalat egész sorozat stratégiai és taktikai manövereket
hajt végre, melyek mindegyikének több variációja van. Ugyanakor az intézkedések
programját is kidolgozza, melyek keretén belül hatást gyakorol a nyereségre vagy
veszteségre, ami a tőke növelését vagy csökkentését, befektetett tőkéjének visszatérülését vagy elveszett tőkejövedelmét jelenti, amitől a vállalat az adott tevékenységének
befejeztével megszabadul. Ebben a fázisban a menedzsment eldöntheti ,milyen adatok
és viszonyítási mutatók fogják alkotni az új ellenőrző rendszert, melynek segítségével
figyelni fogjáka további fejlődést. A válsághelyzet kiértékelése alapján és a vállalat
esélyei alapján dől el a vállalat jövője. Ezért ez a kiértékelés rendkívüli fontos, és
azon személyek felelőssége nagyon nagy, akik ebben a szakaszban döntő szerepet töltenek be. Annak a személynek, aki az utolsó szót mondja ki a döntéshozatalnál, figyelembe kell vennie az ajánlás minőségét, amit mint válságmenedzser vagy vállalat tulajdonos a válságstábtól kapott kézhez.

3.7. Válságmenedzsment tervezése
Tervezés:
 A jövőre vonatkozó elképzeléseinkkel és vízióinkkal, a fejlődést követő helyzet
előrelátásával függ össze,
 Meghatározza célkitűzéseinket és elérésükhöz optimális folyamatokat rendel,
 Lehetővé teszi részekre bontani a meghatározott célt és feladatokat, erőforrásokat,
eszközöket, folyamatokat és módszereket rendelni mellé a tervezett cél elérése
érdekében,
 A legáltalánosabb formájában is része minden emberi tevékenységnek és folyamatnak.
 Tartalmi, terjedelmi, formai, időrendi és egy sorozat egyéb tényező szempontjából is
végtelenül sokszínű, változatos,
 Az adott tervkészítő függvényében is különbözik a válságmenedzsment tervező
intézményétől,valamint függ az egyes menedzserektől és azok egyéni képeségeitől,
valamint műveltségétől..
A felsorolt tények alapján megfogalmazhatjuk a tervezés általános meghatározását:
Tervezés
A jövőre irányuló céltudatos folyamat. A célok és tevékenységek, módszerek,
erőforrások és eszközök meghatározását jelenti.
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A válságtervezés célja - a tervező gazdasági lehetőségeinek függvényében biztosít be elegendő forrást a kialakult válsághelyzet megoldására, mint az erőforrások és eszközök is. Más
részt hatékony módszereket, eszközöket és folyamatokat határoz meg,amiket fel lehet használni egy konkrét válsághelyzetben, és annak a társadalomra kiható negatív hatásainak eltávolítására.E cél elérése érdekében a válságmenedzsment a válságtervezés folyamatának során
változó eljárások sorozatát, módszereket és a köztük levő kötődéseket használja ki, melyek
együttesen rugalmas tervezési szerkezetet, működő, szervezett rendszert alkotnak. A rendszer
alapvetően a szabványos eljárásokból indul ki, melyek a válságtervezés feltételei mellett specifikus módon vannak kihasználva és kiegészítve.
Tervezés célja

A jövőben várhatő, minőségi és mennyiségi formában meghatározott
esemény, mely lényege a tervnek és oka a tervezésnek.

A célok meghatározásának folyamata a tervezési folyamat döntő fázisa. Meghatározásuknál
minimálisan a következő alapelveket kell figyelembe venni:
 A cél egyértelműsége – olyan tulajdonság, mely lehetetlenné teszi a cél eltérő
magyarázatát és értelmezhetőségét.A cél egyértelműsége tudat alatt legtöbbször
a mennyiségi célokkal függ össze, de a minőségi célokat is viszonylag pontosan meg
lehet határozni. A célok többségét a mennyiség jellemzi válságkezeléskor, .és ezért
egyértelműségük meghatározása összetett.
 A cél minősítése– a cél tulajdonsága mennyiségben, esetenként pénzügyi egységben
kifejezve. A válságkezelésben ez bonyolult feladat (a vezetés csúcs -szintjén lehet
minősíteni a források szétosztását a célok elérésére, a válságkezelés elemének
teljesítményi szintjén lehet konkrét célokat meghatározni, melyek nem csak
a hozzárendelt források kihasználásával, a feladatok technikai bebiztosításával,
személyi és sok egyéb feladattal függnek össze).
 A cél teljesítésének ütemezése - a cél elérésének és a részcélok befejezésének idejét
meg lehet határozni. Mivel a válságmenedzsment feladatait időbeni és tartalmi
szempontból is teljesíti két alapvetően különböző időszakban, azaz a válsághelyzetek
kialakulásának megelőzését és a konkrét válság megoldását meg lehet határozni
a célok reális időtartama szerint, a meghatározások döntő többségben a megelőzés
időszakával egyetemben, amely tevékenység inkább adminisztratív jellegű, mintsem
válságmegoldás. A válság megoldásának időpontját nem lehetséges teljes
pontossággal meghatározni. Elsősorban is összetett előre megmondani a válság
kialakulását a megfigyelt jelek alapján, mint ahogy a későbbiekben sem lehet
meghatározni a reakció folyamatát. Még bonyolultabb ez abban az estben, ha a válság
váratlan, mint például az ipari balesetek. Ezeket a tényeket fontos előre belefoglalni
egy konkrét helyzet operatív terveibe,. A fentiekben leírt specifikus elvek
egyértelműen átvetítődnek a célok teljesülésének ellenőrző folyamatába.
Megállapítható, hogy csak az egyértelmű, minősített és ütemezett célt lehetséges
helyesen ellenőrizni.
 A cél teljesítési folyamatának ellenőrizhetősége – a cél teljesítését a reálisan elért
állapottal lehet összemérni. A legtöbb cél a válságkezelésnél nehezen ellenőrizhető,
esetenként csak némelyik szakaszban kontrollálható, vagy csak a résztörténéseket és
tevékenységeket lehet ellenőrizni.
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A célok meghatározása a válságkezelésben, melyek a válságtervezési folyamat kezdeteit alkotják egyértelműen különböznek stratégiai szinten és a válságkezelés elemi teljesítmény
szintjén. A válságmenedzsment céljai a központi állami szervek szintjén túlnyomórészt politikai – biztonsági cél jellegűek, míg a regionális szinten, vagy az elemi teljesítmény esetében
meghatározott válságtervek céljai már minősíthetők és ütemezettek,ezért ezeket egyszerűbben
lehet ellenőrizni.
6. táblázat: Válságtervezés célja
Teljesítés ideje szerint
Cél léptéke szerint
Válságmenedzsmentre gyakorolt hatása szerint
Cél jellege szerint

hosszútávú
középtávú
rövidtávú
stratégiai
taktikai
globális
részleges
mennyiségi
minőségi

Forrás: Saját szerkesztés

7. táblázat: A válságtervezés folyamata
Vészhelyzeti terv

Válságterv

 Az alany vészhelyzeti terve, aki
potenciális fenyegetést jelent
a környezetre, havarijný plán subjektu,

 Az alany válságterve a gazdaság
mozgósítására,

 Az alany vészhelyzeti terve (község,
régió), mely saját területén, esetleg a
környékén veszélynek van kitéve.

 A mentőosztag válságterve,
 A vállalkozói alany válságterve.

Forrás: Saját szerkesztés
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Válságtervezés

Védekezési
tervezés

Polgári vészhelyzeti
tervezés

Vészhelyzeti tervezés

Tevékenységek összessége,
melyek által a megfelelő
állami szervek rövid, közép
és
hosszútávú
terveket
alkotnak a honvédelmi biztonsági feladatok bebiztosítására és meghatározzák az
egyes kiválasztott alanyoknak kötelezettségeit a leosztott feladatoknál.

A forrásokat, erőviszonyokat
és eszközöket bebiztosító
komplex rendszer, melyek
nélkülözhetetlenek a nem
katonai
jellegű
és
a
fegyveres erők és katonai
műveletek civil támogátással
megvalósuló
válságjelenségek megoldásához (A
Washingtoni szerződés 5
cikkelyével összhangban és
ezen szerződés keretein
kívül is). A hatóságok által
megvalósított előkészítő és
koordináló
itézkedéseket
biztosítja be az állam belső
rendjének fenntartása céjából, a lakosság védelmében,
az államgazdaság és az
önkormányzatok
állandó
működését biztosítja válsághelyzetben.

A válságtervezés jellemzőit
viseli, bár a célja és tartalma
szempontjából nem lehet
besorolni a polgári vészhelyzeti tervezéshez, még ha
találhatók is közös jellemzők, és végkép nem besorolható a védelmi tervezésbe.
Egyszerűen
úgy
lehet
jellemezni, mint fontos,
megelőző rendszeri eszköz a
komoly ipari
balesetek
kialakulására, megoldására
és az egész-ségre, természeti
környezetre és vagyonra
mért hatások mérséklésére.

8. ábra: A válságtervezés elemei
Forrás: Saját szerkesztés

3.8. Összefoglaló
Az ember domináns helyzetének ellenére a természet szerves része és egyben függ is
tőle. Az ember ismeretei, tudományos, technikai és technológiai előrelépései új dimenziókat
nyitnak meg előtte, de más szemszögből vizsgálva e felsorolt tények veszélyt, kockázatot
hordoznak magukban és fenyegetést jelentenek az ember életére. A természet veszélyeztetése
és a környezetvédelem a 20. század második felében a politikusok, környezetvédelmi
szakemberek, ökológiai aktivisták, de az egyszerű ember figyelmének a központjába is
kerültek. Természeti katasztrófák léteztek, léteznek és fognak is létezni, és romboló
hatásukkal erőteljesen kapcsolódnak az ember által okozott balesetek, válságjelenségek
negatív hatásaihoz. A válságjelenségek kialakulásának megelőzéséhez meg kell érteni és eliminálni az ember tevékenységével összefüggő veszélyeket, fenyegetéseket és kockázatokat,
melyek hatást gyakorolnak magára a folyamatra, a résztvevőkre, de az egész emberiségre is.
Szinte nélkülözhetetlen erőt kifejtenünk a válságjelenségek pontos meghatározása és
komplex leírására, hangsúlyt fektetve a kialakulásuk folyamatára és a csökkentésük lehetőségeinek megvizsgálására. A felsorolt intézkedések betartása növeli a rendszer biztonságának
mértékét, esetleg folyamatát, és megelőzi az olyan helyzetek kialakulását, melyek az emberi
életre, egészségre, vagyonra és a környezetre nézve károkkal és veszteségekkel járnak.
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A jelenlegi társadalomban a biztonság fogalma egyre ismertebb és fontosabb. Az emberi társadalom további pozitív fejlődésének része és egyik alapfeltétele. A biztonság általános fogalmának meghatározása az első lépés,ami lehetővé teszi az egész folyamat komplex leírását
a válságjelenségek kialakulásánál, és megteremti a feltételeket a megelőzésükre, valamint
a megoldásukat is.
Ebben a részben a válságmenedzsment feladataival és a válságjelenségek megoldásaival
ismerkedhetett meg a nemzetpolitikai válság, szociális válság, gazdasági válság, természeti
katasztrófák és a rendkívüli helyzetek legkülönfélébb hatásai tekintetében.

Ellenőrző kérdések
1. Melyek a válságmenedzsment feladatai a társadalomban előforduló válságjelenségek
esetében?
2. Milyen válságjelenségek fordulhatnak elő?
3. Hogyan jellemezhetőek a következő fogalmak: válságtervezés, védelmi tervezés, civil
vészhelyzeti tervezés és katasztrófatervezés?

Gyakorlati feladatok
 Határozza meg a válság megoldásban résztvevők feladatát, valamint a válságmenedzserek
hatáskörét.
 A tervezési folyamatban a célok kitűzésének folyamata a döntő lépések közé sorolható.
Határozza meg ezek alapelveit, melyeket figyelembe kell venni a célok meghatározásánál!
 Ismertesse a célok felosztását a válság tervezési folyamatban!
 A válságtervezés keretén belül dolgozza ki:
a) egy szubjektum válságtervét, aki potenciális fenyegetést jelent a környezetre,
b) egy objektum (község, régió) válságtervét, amely az adott területen
veszélyforrásnak van kitéve.
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4. Kockázatkezelés
4.1. Fejezet célja
A fejezet küldetése, hogy közelebb hozza magát a kockázat menedzsemntet, mely napi szinten van jelen életünkben és része annak. Megmutatja, hogy a helyes felmérés alapján milyen
intézkedéseket hozhatunk a kockázat csökkentésének, illetve megszüntetésének céljából.
A mindennapi életünkben ez inkább intuitív módon történik, de a vállalatgazdaságban - ahol
a gyártási folyamatnak a kívánt kimenetellé kell átalakulnia -, minden egyes befektetőnek, de
magának a vállalatnak is kimondhatatlanul fontos az egyes kockázati tényezők és források
legpontosabb meghatározása, amik befolyásolhatják a befektetői tevékenységüket és a vállalat
vagy szervezet teljes, végső gazdasági eredményét.A fejezet tárgyalja:
 a kockázat menedzsment egyes problémáit,
 a kockázat fogalmát,
 az egyes kockázati fajták besorolását,
 a kockázati források csoportosítását,
 a kockázat menedzsmenti folyamat fő elemeit,
 a hatékony kockázatvezetést és normáit,
 a pénzügyi kockázati menedzsmentet,
 a válságmenedzsmentben használatos kockázatelemzési módszereket.
A kockázatmenedzsment első látásra bonyolultnak tűnhet, olyas valaminek, ami minket nem
érint. Pedig a fordítotja az igaz. A kockázat menedzsment beavatkozik az életünkbe,
egyszerűbben mondva, mindennapi életünk részévé vált. A mindennapi életünkben ez inkább
intuitív módon történik, de a vállalatgazdaságban - ahol a gyártási folyamatnak a kívánt kimenetellé kell átalakulnia -, minden egyes befektetőnek, de magának a vállalatnak is kimondhatatlanul fontos az egyes kockázati tényezők és források legpontosabb meghatározása, melyek befolyásolhatják a befektetői tevékenységüket és a vállalat vagy szervezet teljes, végső
gazdasági eredményét. Helyes felmérés alapján a vállalat vezetősége, mint ahogy a befektető
is, dönthet a kockázat csökkentését illetve a kockázat megszüntetését elősegítő
intézkedésekről.

4.2. Kockázat fogalma
A legtöbb szakirodalom a kockázatot, úgy határozza meg, mint annak valószínűségét, hogy
probléma adódik vagy negatív esemény történik, ami pozitív vagy negatív hatást gyarkorol
a célok elérésére.
A kockázat meghatározásánal abból kell kiindul, hogy:
 következvénye pozitív vagy negatív, ill. ennek következménye milyen valósulásának
valószínűségű (ez az éppen aktív események tervezett eredményei elérésenek
bizonytalansága).
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A kockázat definíciója többnyire negatív (a veszély, fenyegetés, lehetőség fogalmakkal
társul). Ebből a szemszögből vizsgálva a kockázat a károkkal, veszteségekkel, sikertelenséggel, ill. a rendszer biztonságának zavarával függ össze.
A kockázat (ami a vállalati döntések része) fogalmára a szakirodalomban számos definíció található.
 A kockázat besorolásával az emberi tevékenység számos területen dolgoznak,
mindamellett tény, hogy a szakmák közti elméleti eltérések extrém módon nagyok (lásd
bankok, biztosítók és kormány – összehasonlításuknál láthatjuk, hogy mindegyik terület
másképp értelmezi).
 A kockázat a negatív jellege ellenére egyes esetekben pozitív hatásőak is (pl.: azon
szerencsések esetében, akik pozitív hatásőak is lehetnek (pl.: azon szerencsések esetében,
akik még megkapták a beígért nyereséget a szlovák nem banki szervezetektől).
 A kockázat negatív hatásainak megismerése és befolyása nagyon eltérő az egyes szakmák
esetében.
A kockázat besorolása makroökonómiai szinten:
 termék piaci helyzete,
 hitelkockázat,
 saját forrás fizetőképességének kockázata,
 saját tőke jövedelmezőségének kockázata,
 kamatlábból adódó kockázat,
 inflációból adódó kockázat.
A kockázat jellege minőségileg (pl.: alacsony, közepes, magas) vagy mennyiségileg (pl.:
mennyiséggel - euró vagy valószínűségi értékben) is kifejezhető.

befektetés megtérülése

A vállalkozók kockázatérzékenysége (pl.: befektetéseik kockázati szintje, stb.) megjelenik
vállalkozásuk stratégiájában. E stratégiákhoz igazítják eljárásaikat, szervezetüket, pénzügyi
eszközeiket és az egész működésük jogi kereteit, mint például a kockázati tőkealapok.
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kockázatmentes befektetés megtérülése

kockázat mértéke

9. ábra: A kockázat és a befektetés megtérülésének függvénye
Forrás: Saját szerkesztés

37

A kockázati menedzsment fejlődése a következőkben nyilvánul meg:
 A kockázati hozzáférés (elemzése, meghatározásának értelme) összefügg az üzleti
strtégiával – nem egyéni kockázatot vizsgálunk, hanem a vállalat céljainak és
küldetésének kockázati összefüggéseit;
 A kockázatot kölcsönhatásaiban vizsgáljuk, tehát a kockázatok meghatározásának
fázisában nem egyenként, hanem kölcsönhatásaik kapcsolódásában;
 A kockázati stratégiák alkalmazásának keretén belül a kockázat optimalizálásáról és
nem a minimalizálásáról beszélünk – a stratégia elfogadása feltételekhez kötött
(hozam -és költségelemzés);
 A sok célhoz viszonyítva, melyeket felsoroltunk, a kockázati menedzsment
jelentősége nő, melynek következményeként ez a vezetői tevékenység
intizményesítődik a vállalat szervezési struktúrájában, valamint nő a támogatottsága is
a vállalat kultúrájában.
A képen a kockázati
válságmenedzsmentbe.

menedzsment

beépülésének

Válságmenedzsment

összefüggése

látható

a

Kockázati menedzsment

A válság kiértékelése

A kockázat kiértékelés

A potenciális válsághelyzet
beazonosítása

Fenyegetések
beazonosítása

Kockázatelemzés

Kokázatfelmérés
Kockázat
kiértékelés
Kockázatkezelés

Válságkezelés

Ellenőrzés
Válságterv
Döntés
Átültetés

10. ábra: A válságtervezés integrált megközelítése
Forrás: Saját szerkesztés

4.3. Kockázatok tipológiája
A kockázat alaptípusai:
 Vállalati kockázat: alapkockázat, ami összeköti a sikertelenség lehetőségét a siker
reményével.
Úgynevezett
általános
kockázat.
A gazdasági
tevékenység
elválaszthatatlan részeként értelmezhetjük. Ebbe a típusba soroljuk be főleg
a dinamikus gazdasági értékeket (p: az anyag, munka, energia árának változásai és
hasonló).
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 Természetes (tiszta) kockázat: kockázat, amikorl nem kívánt helyzetek jönnek létre,
az ember tevékenységén kívüliek, és amelyeket a legtöbb esetben nem lehet előre
meghatározni (pl: balesetek, természeti katasztrófák és hasonló).
Kockázatok tartalmi szempontból:
 Technikai, technológiai kockázat: a tudományos – technikai fejlődéssel függ össze.
A berendezések meghibásodásából adódó kockázat
 Gyártási kockázat – a gyártási folyamat lefolyásást és végeredményét zavarhatja meg.
Mindenek előtt az anyag és a munkaerő hiányából adódik.
 Áárkockázat: a bevezető árak változásával és az inflációval függ össze.
 Piaci kockázat: a termék az adott piacon, esetleg vásárlónál való érvényesülésének
sikerességével kapcsolatos.
 Pénzügyi kockázat: a projekt finanszírozásának formájával kapcsolatos. Ez a kockázat
a hitelek árából, a források hozzáférhetőségéből és a garanciából adódik.
 Szociális kockázat: az állam szociális, gazdasági és makroökonómiai változásaival
függ össze, valamint a vállalat alkalmazottjainak igényeivel.
 PR kockázat: a vállalat hírnevével függ össze. Ez hatással van a vállalati politika
tekintetében az árra, a termékre, a vásárlókra és a vállalat környezetére.
Kockázat a befolyásolhatóság alapján:
 Befolyásolható: specifikus kockázatok, amikett a vállalat ismer és képes csökkenteni
vagy megszüntetni;
 Nem befolyásolható: természeti erőkből adódó kockázat, melynek a piac résztvevője
alá kell, hogy rendelje magát és elfogadja azt.
Kockázati források
Szisztematikus kockázat – ezek a piac kockázatai. Nem tudjuk befolyásolni őket és
leginkább a következő tényezők tartoznak ide:
 Politikai kockázat – a kormány döntései, a vezető politika váltzásai;
 Nemzetközi kockázat – árfolyam változások, vámfeltételek;
 Gazdasági kockázatok – a nyeranyag árának alakulása, a lakosság vásárló ereje,
adók;
 A kamatláb változása;
 Az inflációból adódó kockázat – a pénz vásárló erejének csökkenése;
 A történésekből adódó kockázat – háborúk, természeti katasztrófák.
Nem szisztematikus kockázat – a vállalat hozamával és a kötelezettségeinek
teljesítőképességével függ össze. Ezt a kockázatot a vállalat befolyásolni tudja saját hasznára
és adott, hogy mivel:
 minőséggel;
 implementációs környezettel;
 a menedzsment képzettségével;
 a diverzifikáció szintjével;
 a költség vállalaton belüli szétosztásával;
 ágazattal.
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A lehetséges hatások és veszteségek közti kapcsolat racionális meghatározása nem az egyetlen kritérium. A kockázatelemzésnek tartalmaznia kellene az itntézkedésirányt is, melyek
csökkentenék a befolyásolható kockázati tényezőket, és végeredményben enyhítenék
a negatív hatásait.
A kockázat és a válság helyzetek kiértékelése közös alapelvek és az egyes döntő vonalakon
kellene, hogy működjön. A konkrét válság megoldásának azonban annak lényegéből adódóan
kell kiindulnia, respektálva az optimális technológiai folyamatokat és figyelembe véve annak
egyediségét.

4.4. Kockázat menedzsment fogalma
A normák szerint a kockázat menedzsement a menedzseri folyamat szerves része. Interaktív
folyamat, olyan lépések sorozata, melyek egymásutánisága lehetővé teszi a döntési folyamatban a tartós javulást. Ezt a szabványt a projekt, termék vagy vagyon, az élet vagy tevékenység, működés mindegyik részében lehet használni. A kockázat menedzsment fogalma alatt
tehát azt értjük, amikor egy logikus és szisztematikus meghatározási módszert használunk
a lehetőségek kiszűrésére vagy a veszteségek csökkentésére és a lehetőségek, valamint alkalmak fokozására, a meghatározás, elemzés, értékelés, kezelés, megfigyelés és kockázat bejelentése függvényében bármely tevékenység, működés és folyamat kapcsán.
A kockázatmenedzsment alapvető követelményei közé tartoznak:
 A kockázatmenedzsment politikájának meghatározása – azaz, meghatározni és
dokumentálni a célkitűzéseket és a kötelezettségvállalásokat a vállalat típusával
összhangban;
 A források tervezése és bebiztosítása – azaz, a normákkal összhangban kidolgozni,
bevezetni és megtartani a kockázatmenedzsment rendszerét, és mint a javulás
alapvető tényezőjeként a szervezeti menedzsment által megvizsgálni és megállapítani
hatékonyságát;
 Felelősség és hatáskör;
 Források;
 Bevezető program;
 Vezetői átvizsgálás.
A kockázatmenedzsment lényege a folyamatok irányítása, melynek eredményeként felfedi
a kockázatot és megszünteti azt. A kockázatmenedzsement egyes folyamatai és azok
kölcsönhatásai láthatók az ábrán.
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Kockázatelemzés
A kockázat
meghatározása

(az elemzés tartalmi érvényességének
meghatározása, a kockázat
beazonosítása)

Kockázat értékelése
(döntés a kockázat elfogadhatóságáról, a
lehetséges alternatívák elemzése)

Kockázatkezelés

A kockázat csökkentése
(döntés, megvalósítás, figyelés)

11. ábra: A kockázatértékelés és kockázatkezelés szerkezete
Forrás: Saját szerkesztés

A kockázatmenedzsment feladata elsősorban a maximális biztonság elérése, a vagyon
védelmére, a kockázat kezelésére, stratégiája kidolgozása, , a jövőbeni károk minimalizálása.
A kockázatmenedzsmentnek elsődlegesen a negatív kockázatkokkal kellene foglalkoznia, melyek pénzügyi vagy egyéb károkat okozhatnak, de nem szabad elfeledkeznie a pozitív kockázatokról sem. Bár a pozitív kockázatok külsőleg nem olyan látványosak, de a szervezetnek
pénzeszközöket vagy egyéb eszközöket takaríthatnak meg, melyeket ellenkező esetben másképp fektethettek volna be.
A kockázatmenedzsment általános használati utasítást ad a kockázatkezelés folyamatának
meghatározásához, amely tartalmazza az összefügéseket, definíciókat, elemzéseket, kiértékelést, megvalósítást, kommunikációt és a kockázat állandó megfigyelését. A kockázatkezelés
fő elemei:
 az összefüggések meghatározása;
 a kockázat azonosítása (mi?, miért, hogyan történhet?);
 a kockázatelemzés – a hozzáférhető információk szisztematikus felhasználása
azzal a céllal, hogy megállapítsák, milyen gyakran és milyen mértékű hatások
keletkezhetnek egyes eseményeknél;
 a kockázat értékelés – a kockázatmenedzsment prioritásainak bevált
meghatározási folyamata, öszzehasonlítva a kockázat szintjével és az előre
meghatározott normákkal, a kockázat meghatározott szitjével vagy egyéb
kritériumokkal;
 a kockázatkezelés;
 a kockázatok megfigyelése és tanulmányozása;
 a komunikáció és konzultáció.
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Összefüggések
meghatározása
Kockázat
beazonosítása

Kockázatelemzés

Kommunikáció
és konzultáció

Kockázat
értékelése

Megfigyelés és
tanulmányozás

Kockázatkezelés

12. ábra: A kockázatkezelés folyamatának elemei
Forrás: Saját szerkesztés

4.4.1. Kockázatok azonosítása
Hogy meghatározhassuk az összefüggéseket, a sikeres megfigyelést, a kockázatelemzést és ellenőrzést, elsősorban feltételeznünk és tudnunk kell, milyen eseményre, történésre számíthatunk. A leggyakrabban előforduló kockázatok közé sorolhatujuk:
 Pontatlan vagy pontatlanul azonosított célok – különböző elvárások a célok pontatlan
meghatározásához vezethetnek;
 Irreális tervek és pénzügyi források - a projekt nagysága és egésze az időbeni és
pénzügyi tervek alábecsülését okozhatják. Ennek következményeként a projekt
megvalósítása nem az eltervezettek szerint halad és a projekcsoport tagjai nyomás alatt
dolgoznak;
 Tapasztalt projektmenedzserek hiánya – ez a kockázat a legkritikusabbak közé
tartozik. A tapasztalt projektmenedzserek hamarább, jobban képesek azonosítani és
felmérni a kockázatot. Viszont ha nincsenek elégségesen motiválva a projekt
teljesítéséhez, hajlamosak elnézni vagy ignorálni némely kockázatot;
 Felhasználók bevonásának elmulasztása – a felhasználók nincsenek bevonva
a projekt teljesítésébe, amely az igények részleteinek és az üzleti folyamat
megértésének hiányát okozza. E problémákból adódó kockázatot inkább
a projektmenedzsernek hibájának könyvelik el, mint a felhasználóénak;
 Kevés tapasztalat és gyakorlat – a csoport tagjai nem rendelkeznek elegendő
tapasztalattal a technológiák felhasználása terén, az üzleti folyamatok terén az adott
projekttal, vagy egészében véve tapasztalatlanok. Ugyanúgy, mint a fejlesztőknek,
a projektmenedzsereknek is hiányozhat a tapasztalat;
 Rossz menedzseri módszertan használata- a menedzser rossz módszertant használ,
mely abból adódhat, hogy a már megszokott, vagy az előző projekt alatt bevált
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módszert választja. A probléma abban rejlik, hogy a választott módszer nem
törvényszerű, hogy megfelelő az aktuális projektnél is;
 Nem megértett igények - néha nagyon nehéz összeszedni minden elvárást, igényt az
összes feltételezett használótól, amiből a szoftver követelmények rossz meghatározása
következik;
 Felesleges funkciók hozzáadása – a fejlesztők és analitikusok hajlamosak
szükségtelen funkciók hozzáadására, melyek szerintük a rendszert jobbá és
atraktívabbá teszi. Ez a felesleges kitérő meghosszabbítja a termék fejlesztési idejét
úgy, hogy az adott funkció nem is függ össze közvetlenül az adott igénnyel;
 Igények folyamatos változása – a vásárló a termékfejlesztés alatt is szüntelenül új és
új igényeket támaszt egy adott termékkel kapcsolatosan. Ezzel lehetetlenné teszi az
adott termék időbeni befejezését az adott pénzügyi keretek mellett;
 A fejlesztés rossz funkcionalitása –a vásárló részéről és technikai szempontból ez
a kockázat a funkciók helytelen megértéséből adódik. Főleg akkor fordul elő, amikor
a felhasználó a fejlesztés során megváltoztatja a funkciókat és elégtelen visszacsatolást
nyújt a csapat tagjainak;
 Alvállalkozók – a feltételek nem betartásal vagy az alvállalkozó által bebiztosítandó
feladatok késői elvégzése jelent kockázatot;
 Források használata és teljesítmény – a kész termék magas igényeket támaszt
a hardverrel szemben, vagy annak kapacitása alacsony. Ezek a negatív tulajdonságok
az adott termék piacra dobását ellehetetlenítik.
 Az egyéb kockázatok közé sorolhatjuk még például: természeti katasztrófák, a
kormány politikájánaka változása, a törvények változása, árfolyam- változások,
kamatlábváltozás, menedzseri képesítés, menedzseri tapasztalatok, a menedzserek
közti versenyszellem és mások.

4.4.2.Kockázatelemzés
A kockázatelemzés az a folyamat, aminek segítségével megértjük a kockázat eredetét, valamint felmérjük a kockázat mértékét. A rendelkezésre álló információkat azzal a céllal használjuk fel, hogy meghatározzuk egy konkrét esemény gyakoriságát és hatásait. Alapot nyújt
a kockázatértékeléshez, a döntésben és kezelésükben. Tartalmazza a kockázatértékelést:
A kockázatelemzés alapvető tartalmát alkotja:
 Az aktívák meghatározása és felmérése, melyek védendők:
 Tárgyi eszközök– épületek, termékek, érték tárgyak, készletek, szállító -eszközök,
 Immateriális javak – információ, tevékenység, működés.
 A veszélyek meghatározása és felmérése – a veszély fogalma alatt konkrét fizikai,
létező tényt, jelenést illetve történést értünk, mely kárt vagy sérülést okozhat.
 Tudatos fenyegetés – forrása az elkövető céltudatos tevékenysége, például: lopás,
rongálás, károkozás, kihasználás, elpusztítás, megváltoztatása valaminek.
 Külső tudatos fenyegetés - betörés, lopás, terrorcselekedetek, ipari kémkedés. Az
elkövetett bűncselekmény típusától függően lehetséges a fenyegetés forrásáról
beszélni (például: véletlenszerű elkövetés, professzionális, vandál, szervezett
bűnözés, saját alkalmazott és hasonló)
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 Belső tudatos fenyegetés – forrása a felhatalmazott személy céltudatos
tevékenysége, mint páldául: alkalmazott,, kisegítő személyzet vagy őrző-védő
szolgálat, akik a külső elkövetőnek segítkeznek a védett helységbe való betörésnél.
 Véletlenszerű veszélyek - külső környezeti veszély a természeti katasztrófa, mint
az árvíz, tűzeset, szélvihat, földcsuszamlás.
Amikor a kockázat bemérése megtörtént, fontos tovább lépni a kockázatelemzéshez.
A Projekmenedzsment
Intézménye
(Inštitútu
manažmentu
projektov)
szerint
a kockázatelemzést a következőképpen oszthatjuk szét:
1. Mennyiségi kockázatelemzés – feladata a kockázat osztályozása a projekt céljaira
való hatásának nagysága szerint;
2. Minőségi kockázatelemzés – feladata a kockázatkialakulás valószínűségének
elemzése és a projekt céljaival való összefüggések meghatározása.
Azon kockázatok közé, melyekkel fontos foglalkozni ,tartoznak azok a kockázatok, melyeknek hatása magas és átlagos, illetve kialakulásuk valószínűsége magas és átlagos a projekt
céljai tekintetében.
A táblázatban minőségbeli kockázatelemzési példák vannak feltüntetve menedzserek szerint
különböző tapasztalati szinttel.
7. táblázat: Menedzserek által végzett minőségi kockázatelemzés
Kockázati tényező

Pontatlan vagy nem megértett
célok
Nem megértett igények
Felhasználók bevonásának sikertelensége
A tapasztalt projektmenedzserek
bevonásának hiánya
A fejlesztés rossz funkcionalitása
Nem reális tervek és pénzügyi
források
Az igények folyamatos változásai
Kevés tapasztalat és gyakorlat
Rossz menedzseri módszertan
használata
Felesleges funkciók hozzáadása

Teljes
sorrend

Sorrend a menedzserek tapasztalatai
alapján
2 – 5 éves
6 – 10 éves
 mint 10
tapasztalat tapasztalat
éves
tapasztalat

1

1

1

1

2

2

2

8

3

3

6

3

4

4

5

4

5

5

3

10

6

7

4

2

7
8

6
8

9
8

7
5

9

9

7

6

10

10

10

9

Forrás: Saját szerkesztés

A táblázatban az összegzett válaszok alapján különböző tapasztalattal rendelkező menedzserektől van feltüntetve ,milyen gyakorisággal fordul elő az adott kockázat a projektban.
A kockázatok előfordulási gyakoriságuk szerint vannak felsorolva, tehát a leggyakoribbtől
a legkevésbé gyakran előfordulóig.
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8. táblázat: Menedzserek által végzett minőségi kockázatelemzés
Kockázati tényező

Irreális tervek és pénzügyi
források
Az iIgények folyamatos
változása
Pontatlan vagy nem megértett
célok
A tapasztalt projektmenedzserek bevonásának hiánya
A felhasználók bevonásának
sikertelensége
Nem megértett igények
Felesleges funkciók hozzáadása
Rossz menedzseri módszertan
használata
Kevés tapasztalat és gyakorlat
A fejlesztés rossz
funkcionalitása

Kockázatmentes

Legtöbb
esetben

2

x

9

x

1

x

3

x

Néha

4

x

7

x

8

x

Ritkán

6

x

5

x

10

x

Forrás: Saját szerkesztés

A legkritikusabb kockázat, mely a leggyakrabban fordul elő és a legmagasabb hatással bír:
 Irreális tervek és pénzügyi források;
 Pontatlan vagy nem megértett célok;
 A tapasztalt projektmenedzserek bevonásának hiánya.
A kockázatelemzésnél fontos a legkritikusabb és leggyakoribb kockázatok mellett figyelmet
szentelni azoknak a kockázatoknak is, melyek a projekton dolgozó csapat sajátos jellemzőiből
adódnak.

4.4.3.Kockázatértékelés
A kockázatértékelés egy dinamikus folyamat, amely a vállalat és szervezet részére lehetővé
teszi kockázat kezelés aktív politikájának bevezetését a munkahelyen. Ha ez a folyamat, mely
a vezetés hozzáférésének kezdetén áll, nem megfelelően vagy végképp nincs teljesítve, akkor
a kockázat felmérése vagy a megfelelő megelőző itézkedések elfogadása valószínűtlenné válik. Ezért nagyon fontos, a vállalatok mindegyike típustól és nagyságtől függetlenül rendszeresen végezzen értékelést. A kockázatértékelés vezetése egyebeken kívül magába foglalja,
hogy:
1. valamennyi fontos kockázat figyelembe lett véve (nemcsak a közvetlen vagy láthatók),
2. az elfogadott biztonsági intézkedések hatékonyságát ellenőrizték,
3. az eredmények értékelését rögzítették és
4. az ellenőrzés rendszeresen történjen és mindig aktuális legyen..
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A legfontosabb európai jogi előírás, mely a kockázatelemzést érinti a 89/391 –es számú Keretegyezmény, melyet az Európai Komisszió dolgozott ki, hogy segítsen a tagállamainak,
a munkálltatóknak és munkásoknak is teljesíteni a kockázatelemzéssel kapcsolatos feladatukat. Ez az útmutató beépült a nemzeti jogi előírásokba is. A tagállamoknak azonban jogukban
állt a munkásaik védelme érdekében szigorúbb intézkedéseket végrehajtani (ezért ajánlatos
egy adott országban áttanulmányozni a saját, konkrét jogi előírásokat, melyek
a kockázatelemzéssel függnek össze).
A kockázatelemzési módszer több, fokozatos lépésből tevődik össze:
1. lépés – a kockázat és veszélyeztetett személyek meghatározása;
2. lépés - kockázatelemzés és a fontossági sorrend felállítása;
3. lépés – megelőző intézkedések meghatározása;
4. lépés – az intézkedések elfogadása;
5. lépés – megfigyelés és ellenőrzés.
9. táblázat: A hatások vagy következmények minőségi mutatói
Szint

Jellegzetesség

1
2

Jelentéktelen
Alacsony

3

Közepes

4

Magas

5

Katasztrofális

Példa részletes leírása
Valamilyen baleset, kis pénzügyi veszteség
Elsősegély, helyszíni ellátás, közepes pénzügyi veszteség
Nélkülözhetetlen az orvosi ellátás, helyszíni ellátás – elengedés felügyelettel, magas pénzügyi veszteség
Súlyos baleset, a munkaképesség elvesztése, az egészségügyi létesítményből maradandó károsodás nélküli távozás,
magas pénzügyi veszteség
Halál, az egészségügyi létesítményből maradandó károsodással való távozás, óriási pénzügyi veszteségek

Forrás: Saját szerkesztés

10. táblázat: A hitelesség minőségi mutatói
Szint

Jellegzetesség

Leírás

1

Szinte biztos
Valószínűleg nem történik meg (mi - hitelesség)
Lehet, hogy nem történik
meg
Talán nem történik meg
Aligha megtörténik

Az elvárások szerint a legtöbb esetben megtörténik

2
3
4
5

A legtöbb esetben valószínűleg nem történik meg
Valamikor bekövetkezhet
Valamikor talán bekövetkezik
Csak különleges helyzetekben történhet meg

Forrás: Saját szerkesztés
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11. táblázat: Minőségelemzési mátrix – kockázati szint
Következmények
Jelentéktelen
1

Alacsony
2

Közepes
3

Magas
4

Katasztrofális
5

A (szinte biztos)

M

M

E

E

E

B (Valószínűleg nem történik meg)

K

M

M

E

E

C (Lehet, hogy nem történik meg)

A

K

M

E

E

D (Talán nem történik meg)

A

A

K

M

E

E (Aligha megtörténik)

A

A

K

M

M

Hitelesség

Magyarázat:
E – extrém kockázat, azonnali kezelést igényel,
M– magas kockázat, a felső vezetés figyelmét igényli,
K – közepes kockázat, meg kell határozni a menedzsment felelősségét,
A– alacsony kockázat, rendhagyó eljárással oldódik meg.

A kockázatelemzés eredményeit rögzíteni kell és megőrizni. Ebből a feljegyzésből lehet kiindulni:
 Az érintett személyek tájékoztatásánál;
 Ellenőrzésnél, az előírt intézkedések felülvizsgálásánál;
 Felsőbb szerveknek benyújtott bizonyítékoknál;
 A körülmények változásánál és felülvizsgálatoknál.
Az értékelés feljegyzését az alkalmazottakkal való konzultáció alapján kell elkészíteni, vagy
az ő képviselőjükkel, és be kell vonni őket az előkészítő munkálatokba, valamint elérhetővé
tenni számukra a jegyzeteket. Az érintett alkalmazottakat minden esetben értesíteni kell az érékelés eredményéről, intézkedésekről ,mely az adott munkahelyszínt érinti, amelyeket az értékelés alapján kell meghozni.

4.4.4.Kockázatkezelés
A kockázatmenedzsment következő fontos eleme a kockázat elfogadható szintje, melyet
a kockázat értékelés megfelelő módszerével határozunk meg. A vállalatnak négy lehetséges
megoldása van az azonosított és értékelt kockázat kezelésével kapcsolatosan:
1. Megfelelő intézkedések használata a kockázat csökkentéséhez.
2. Tudatosan és tárgyilagosan elfogadni a kockázatot, dokumentálni a vállalati
politikának nyilvánvaló teljesítését és a kockázat elfogadásának kritériumait.
3. A kockázat elkerülése.
4. A vállalati kockázatot átvinni a társaság más szervezeti egységeihez (kivéve az IBIR –
ISMS) vagy más társasághoz (outsourcing).
Kockázatkezelés – a kockázat elkerülése (ne folytassuk a tevékenységet), a kockázat átruházása (beszállítói szerződések, biztosítás), a kockázat megőrzése/fenntartása (kidolgozni
a hatások kezelésének és a pénzügyi eszközök beazonosításának tervét).
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A legmegfelelőbb lehetőség kiválasztásának céljából mindegyik kockázat esetében ajánlott
kiértékelni ki a fent felsorolt lehetőségeket. Ezen dötések eredményeinek dokumentálva kellene lenniük és ennek alapján használva a kockázatkezelési. E lépés eredményeként meghatározva és lejegyezve kellene lennie a megfelelő választásnak a kockázatkezelésénél, amely az
előző lépésekben volt kiértékelve.

4.4.5.A kockázat megfigyelése és felülvizsgálata
A kockázatot és az intézkedéseket rendszeresen figyelemmel kell kísérni, hogy
megbizonyosodjunk róla, a változó környezet hatására nem változott meg a kockázati
prioritást. A kockázat megfigyelése és felülvizsgálata a kockázat folyamatos ellenőrzésére
szolgál, azaz a hosszútávú kockázatok megfigyelése és az új kockázatok beazonosítása.
A Pályázatmenedzsment Intézet szerint a kockázat megfigyelésének és felülvizsgálatának
a célja ellenőrizni, hogy:
 a kockázatkezelés a tervezettek szerint volt- e végrehajtva;
 a kockázatkezelés hatásos volt -e, mint ahogy azt várták, vagy más módszert kell
alkalmazni;
 bizonyos kockázatok következménye nem változott -e meg;
 valamelyik kockázat nem változott -e eseménnyé;
 az eseménynél a betervezett lépések szerint járnak- e el;
 az előzőleg nem beazonostott kockázat nem változott -e eseménnyé;
 a beazonosított kockázatok léteznek -e még.
A megelőző intézkedéseket, a megfigyelés, felülvizsgálat és ellenőrző intézkedések a kockázatértékelése után kell bevezetni, ezen intézkedések hatékonyságának további bebiztosítása
céljából.
A megfigyelés alapján összegyűjtött információkat a kockázatértékelésnél és az ellenőrzésnél
használják fel. A kockázatértékelésnek nem egyszeri tevékenységnek kellene lennie. Az értékelést ellenőrizni kell és több okból kifolyólag felülvizsgálni is szükséges, mint:
 a munkatevékenység- változás valószínűségének mértéke;
 változások, melyek befolyásolhatják nézőpontunkat a munkaterületen található
kockázatra, mint például: új eljárás, új felszerelés vagy anyag, a munka szervezésének
változása és új munkahelyzetek, beleértve az új műhelyt vagy egyéb helységet is;
 az új intézkedések bevezetését követően, az értékelések alapján figyelembe kell venni
az új feltételeket, és ellenőrizni, hogy a változtatásokkal elértük -e a kívánt célokat.
Kifejezetten fontos, hogy a kockázat ne ruházódjon át, ami annyit jelent, hogy az
egyik probléma megoldásával ne alakuljon ki egy másik;
 olyan helyzet, amikor az értékelés már nem érvényes, mert az adatok vagy
információk, melyekre alapozva volt ,már aktualitásukat vesztették;
 olyan helyzetek, amikor a megelőző vagy biztonsági intézkedések, melyeket
bevezettek, nem elégségesek vagy már nem megfelelőek. Például azért, hogy új
információk állnak rendelkezésre az adott ellenőrző intézkedéseket érintően;
 baleset vagy „majdnem” baleset megállapítása (a majdnem baleset nem tervezett
történés, melynek végeredménye nem sérülés, betegség vagy kár, bár megtörténhetett
volna).
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4.4.6. Kockázati kommunikáció és konzultáció
A kockázatról az információ megosztása egy interaktív folyamat, az információ és vélemények megosztása azokkal, akik a kockázatelemzést és azok értékelését végzik, valamint a többi illetékes személlyel. A kockázat meghatározása után, melyet a szakemberek a termék biztonsága érdekében végeztek azzal a céllal, hogy felmérjék a kockázat nagyságát, ami a termék
kockázatát fejezi ki, stratégiát kell kidolgozni a kockázat eltávolításához vagy elviselhető
mértékének csökkentéséhez a lehetséges módszerek azonosításáról. Az utolsó lépés információnyújtás a kockázatról. Az egyes lépéseknek kölcsönös összefüggésben kell lenniük.
Az információátadás legmegfelelőbb módját szükséges kiválasztani, hogy a célirányos információ visszhangja is meglegyen. A termékbiztonság területén ezeket a kommunikációs módszereket használják:
 rendszeres találkozók az európai komisszió és a tagállamok között,
 informatikai eszközök,
 sajtó,
 hírek,
 telekonferencia,
 brosúrák, stb.
Fontos tudatosítani, hogy az információ tartalma és címzettje a rendszer és az információcsere
alapján adott. A termékeket érintő kockázatokról szóló információcsere által használ eszközök
közé tartoznak a: RAPEX, RASFF, a védzáradék általi értesítő eljárás, ICSMS, CIRCA, az
Európai Komisszió weboldalai és mások.
Mint mintát hozzuk fel a sürgősségi információs riasztórendszert, a RAPEX (RAPid
Exchange), amely a társadalom területén egy kommunikációs eszközt testesít meg. Olyan
adatbázisról van szó, melyben hetente frissülnek az adatok a veszélyes, nem élelmiszerként
használt fogyasztási cikkekről, amelyek származhatnak:
 termelőktől vagy forgalmazóktól, akik a piacra behozták az adott veszélyes terméket
és önként bejelentik azt a megfelelő nemzeti szervekhez;
 a piacot ellenőrző felelős nemzeti szervektől.
A RAPEX rendszer célja a gyors információcsere bebiztosítása veszélyes termékekről a következő alanyok között:
 Európai Komisszió,
 az Európai Unió 27 tagállama,
 az európai gazdasági térség 3 állama (Norvégia, Izland, Lichtenstein).
A RAPEX rendszer fő működtetője az Európai Komisszió/Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi
Főigazgatóság (DG SANCO). A tagállamok a rendszerhez a nemzeti kapcsolattartó pontokon
keresztül férnek hozzá. A működésének jogi kereteit az Európai Parlament és Tanács
2001/95/ES számú, a termékek általános biztonságáról szóló útmutató határozza meg.
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A RAPEX rendszerbe érkező jelentéseket több szempontból osztályozhatjuk, mindamellett,
hogy az osztályozás lényegét a kockázat határozza meg:
 komoly kockázat – termékek, melyek a 12 GPSD fejezet alá tartoznak,
 mérsékelt kockázat - termékek melyek a 11 GPSD fejezet alá tartoznak,
 önkéntesen érkező bejelentések.
Ebből következik, hogy a RAPEX rendszer működéséhez nélkülözhetetlen az egyes alanyok
együttműködése. A gyártók és forgalmazók önként működnek együtt a felügyelő szervekkel,
és ily módon teljesítve van a bejelentési köztelezettség. Folyamatosan kellene informálniuk a
szerveket a lehetséges kockázatról, amelynek köszönhetően az ellenőrző szervek segíthetnek
nekik teljesíteni bejelentési kötelezettségüket. Ilyen jelentés alkalmával fontos minden elérhető adatot feltüntetni, mindamellett nélkülözhetetlen feltüntetni: az információkat, melyek a
termék azonosítására szolgálnak, a kockázat leírását, mely magába foglalja az egyes tesztek
eredményeit, amik által meg lehet határozni a kockázat mértékét, az elfogadott és megegyezett intézkedések és eljárások alkalmazásának időtartamát és jellegét, az információt a beszállítói láncról, a termék terjesztésének területét, az országot.

4.5.A válságtervezésben használt kockázatelemzési módszerek
A kockázatelemzési módszerek nagyrészt lényegében a vállalatok és intézmények kockázatelemzési megrendelései alapján jöttek létre, alakultak ki. Jelenleg a kockázatelemzésre sok,
különféle módszert használnak, melyeket a következőképpen oszthatunk fel:
 Induktív módszerek – lehetővé teszik egyes felszerelések hibájának előre
meghatározását a teljes üzemi felállításban, mindamellett a kockázatelemzés rámutat a
körülményekre, melyek a hibát okozhatják, segít kiértékelni a meghibásodás okát és
következményeit, valamint elfogadni a megfelelő óvintézkedéseket.
 Deduktív módszerek - a baleseteket vizsgálja, melyek a gyakorlatban már
megtörténtek, és keresi a történések közti összefüggéseket, melyek azt okozták.

Biztonsági ellenőrzés
(Safety Audit - SA)
Ez a módszer a legrégebbi az összes közül. Elsődlegesen a létező üzemeltetésre
vonatkozik és magába foglalja a vállalat üzemeltetésének kiválasztott rendszeres és kritikus szempontjait. Főleg az ellenőrző sétákat, melyek a nem formális, vizuális jellegűektől kezdve egészen a formális felmérésig terjedhetnek, ami hosszabb ideig tart. Az
elbírálást különböző szakmai csapatmunkások végzik. A szokásos folyamat részének
,az előkészítésnek (általában az ellenőrzés jegyzetei), értékelésnek, ajánlásnak
a megvalósításhoz és a változások feljegyzésének kellene lennie.
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Elemzés az ellenőrzési feljegyzések segítségével
(Check List Analysis - CLA)
A módszer az ellenőrzési feljegyzések tételeit és lépéseit használja fel, amelyek
alapján meggyőződik az üzem állapotáról. Nagy mennyiségű check ívet állíthatnak be,
például minden egyes gépnél és berendezésnél. A komplett ellenőrzési feljegyzés tartalmazza az „igen“, „nem“, „nem megfelelő“ és „egyéb infromáció nem szükséges“ értékelést, és segít elérni a teljes információt. Az ellenőrzési feljegyzéseket sokszor használják a jogszabályok és szabványok /normák/ összhangjának megállapításához. Fontos
az a forma, mellyel elemezni lehet a kényes problémákat és összevetni őket az előre elkészített feljegyzésekkel. Olyan problémák megállapításánál a legmegfelelőbb, melyekre már sor került.
Döntési fa
Gráf, ami segít a döntés meghozatalában, grafikai eszköz a kockázat egyes hatásainak vagy a kockázati variációk ábrázolására. Csomópontokból és ágakból áll, melyek
összefüggésük alapján kötődnek egymáshoz. A csomópontok jelezhetnek előre várt
történéseket, melyek valószínűsége az ágakon van feltüntetve. Mindegyik ág végén aztán fel van tüntetve az eredmény, melyet elvárhatunk, amennyiben az valószínű. Az optimális fa felállítása az összetett tevékenyésgeknél nagyon időigényes és bonyolult
a nagy mennyiségű tevékenység és azok kölcsönös kötődése miatt.

Előzetes veszélyelemzés
(Preliminary Hazard Analysis)
Az előzetes veszélyelemzés célja , hogy nagyon gyorsan információt nyújtson az
üzemi veszélyekről, melyek alapjai lehetnek a részletes elemzésnek.
Alapgondolata, hogy kiválasszuk és azonosítsuk a vizsgálat tárgyát, tehát hogy megtudjuk ,milyen problémák merülhetnek fel. A szabad összetételű csoportban, mint
módszer alkalmazható, lehetővé téve ezzel széles területen a problémák megoldását.
Ennél a módszernél a megkövetelt, szükséges alapinformáció beszerzése minimális,
azaz elég páldául a berendezés rendszerének vázlata és a jelenlévő anyagokról szóló információ. Az elemzést részletesebben is ki lehet dolgozni, ha a tanulámány tárgyának
anyagához széleskörű, átfogó hozzáférésünk van.
Az, aki az elemzést kidolgozza (egyén vagy csoport), először a „szabad“ lehetséges veszélyeket veszi figyelembe, majd például a check list of hazard types“ használatával
bővíti, részletesebbé teszi az elemzést.
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A következő táblázatok a lehetséges veszélyek típusának ellenőrző jegyzeteit mutatják:
 Minden veszélynél figyelembe veszik a gyakoriságot és a következményeket,
majd a lehetséges balaset megjelölése történik meg;
 Az egyén és a lakosság egészségére kiható kiválasztott baleseteket, az
előfordulásuk feltételezett gyakoriságának mértéke segítségével becsülik fel;
 Ez a felbecsülés csak hozzávetőleges, ezért az ilyen balesetek és
következményei előfordulásának gyakorisága csak bizonyos intervallumba
vannak besorolva.
Gyakoriság (P)
Baleset keletkezik - veszély kizárt
0
Kevesebb, mint 1× 1000 év alatt
1
1× 100 év alatt és 1× 1000 év alatt
2
1× 10 év alatt és 1× 100 év alatt
3
1× évente és 1× 10 év alatt
4
Gyakrabbam, mint 1× évente
5
Az egészségkárosodás mértéke (S)
baleset nélkül
0
komoly baleset
2
halálos baleset
3
néhány halálos baleset
5
I= P + S

A kockázati indexet (I) a következő képpen lehet meghatározni:
A kockázati index a kockázat komolyságát felyezi ki, még hogy ha csak
megközelítőleges is, mert a hatások – az egészségkárosodás mértéke – szintén
körülbelül összehasonlíthatók. A kockázati indexet arra használják, hogy megállapítsák
mely veszélyek igényelnek különleges figyelmet és a részletes elemzés terjedelmének
meghatározására.
Az ember megbízhatóságának elemzése
(Human Reliability Analysis - HRA)
Az elemzés célja a lehetséges emberi hibák meghatározása és ezen hibák hatása
vagy okainak felmérése. A tényezők szisztematikus értékelését értjük alatta, melyek
a gépkezelők, technikusok, karbantartók és más gyártásban dolgozók tevékenységét befolyásolják. Szisztematikusan mutat rá azokra a hibákra, melyek a technológia normális
folyamatában vagy vészehelyzetekben előfordulhatnak, továbbá azokra a tényezőkre,
melyek ezen hibákhoz és a rendszer helyreállításához hozzájárulnak, amiket javasolni
lehet az előforduló hibák valószínűségének csökkentésére. Az elemzés része
a rendszer fontos helyeinek megjelölése is, melyeket az egyes hibák befolyásolnak, valamint ezen hibák sorrendjének meghatározása a többihez viszonyítva, a baleset előfordulási lehetőségének valószínűsége vagy a következmények súlyosságának alapján. Az
eredményeket a projekt vagy gyártás változásánál természetesen aktualizálhatjuk.
A HRA általában a többi módszerrel együttesen készül el. Pl.: az ellenőrzési
feljegyzések alapján kidolgozott elemzést bővíthetjük úgy, hogy figyelembe vegye az
emberi tényezőket is. A feljegyzésbe könnyen beépíthetők a következő kérdések:
 Az ellenőrzés elemei könnyen hozzáférhetőek és felismerhetőek?
 A dolgozók elegendő információval rendelkeznek, hogy meghatározzák
a balesethelyzet okát?
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4.6.Összefoglaló
A kockázatmenedzsment stratégiáját nagy mértékben befolyásolja a vállalat gazdasági
környezete és annak fejlődése. Például a jelenlegi pénzügyi és gazdasági globális válság átvetítődik egyenesen a termék- és szolgáltatáskeresletbe, mely a vállalat döntési modelljének fontos paramétere. A gazdaság helyzete és fejlődése egy sor más tényezőben is megmutatkozik,
mint például az infláció fejlődése, a piacok pénzügyi helyzete, a központi bank politikája és
mások. A konkrét helyzettől függően, a vállalat pénzügyi erejétől és a felmért potenciális
veszteségek függvényében a menedzsreknek meg kell tudni határozni a megfelelő kockázatkezelési politikát, mely pozitívan segíti a választott stratégiát, a vállalati célok elérését. Például, ha a vállalat olyan stratégián gondolkodik, hogy aláveti magát a kockázatnak, több lehetőség is a rendelkezésére áll:
Először: a kockázat jelenlegi szinten tartása, ami kikényszeríti a lehetséges veszteségek
finanszírozásával összefüggő politika kidolgozását.
Másodszor: a válllat csökkentheti a kockázatot a kockázatkezelés minőségének javításával.
Harmadszor, a vállalat oly hosszú ideig halogathatja a kockázatot, amennyire ez pénzügyileg
lehetséges. Mindamellett a független szerződéses fél legális, végrehajtői joggal rendelkezve
vesz részt a kockázatban.
Harmadszor: a vállalat a kockázatot kihasználhatja. Leginkább az új piacokon való
terjeszkedés, újítások és új termékek bevezetése és portfóliójából a veszteséges termékek
egyidejű eltávolításának politikájával.
Az elfogadott stratégián belül a fontolóra vett politikákát is magába kell foglalni a vállalati
portfóliónak azzal, hogy a kockázat és nyereség újra átértékelődik. Az így felállított folyamat
célja kihasználni a vállalati kockázatot (lehetőséget) a vállalat teljesítményének növelésére.
Ennek a felismert lépésnek azonban olyan tényeken kell alapulnia, amikor a szabvány megmutatja a folyamatosan figyelt és vizsgált kockázatkezelési folyamatot, annak függvényében,
hogy a kommunikáció és tanácsadás visszacsatolása működik.
A váratlan események komoly problémákat okozhatnak bármilyen fajta projekt kivitelezésében. Ezért fontos a kockázatmenedzsmentre figyelmet áldozni, mely része
a projektmenedzsmentnek. A kockázatmenedzsment sikerességének folyamatába fontos befektetni, melyek a negatív és/vagy pozitív események hatékony reakciójának következtében
megtérülnek.
Következő aktuális probléma lehet a megelégedés a jelenlegi helyzettel.
A kockázatmenedzsmentnél mindig előre kell nézni és nyitottnak lenni a változásokkal
szemben. A piaci helyzet gyorsan változik és a tegnapi minőségi elemzés ma már nem biztos,
hogy elég. Fontos, hogy a vállalalt kockázatmenedzsment rendszere képes legyen észre venni
az új, eddig nem létező veszélyeket és lehetőségeket. A konkurencia sem alszik. Ezért biztos
helyes hozzáállás az ERM, amely a kockázatmenedzsmentet ismétlődő folyamat ként és nem
egyszeri megoldás ként kezeli. Ez a módszer növeli a valószínűségét az új veszélyek
beazonosításának, amellyel minőségibb és hatékonyabb az egész igyekezet. Nélkülözhetetlen,
hogy a válságmenedzsment része legyen a döntési folyamatnak. Ideális helyzet akkor alakul
ki, ha a kockázatmenedzsment állandó részévé válik a vezetési folyamatoknak a vállalatban és
és szisztematikusan az összes aktuális, jövőbeni és múltbeli szervezeti tevékenységet fogja
fedni.
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Azok az emberek, akik a kockázatértékelést végzik a munkahelyeken ismeretekkel és
információval kell, hogy rendelkezzenek a:
 veszélyekről és a már létező kockázatokról, valamint a kialakulásuk módjairól
 az anyagról, felszereltségről a technológiáról, melyeket a munkavégzés során
használnak.
 a munkafolyamatokról és a szervezetről, a használt anyagok hatásáról a munkásokra
 a veszély típusáról, a valószínűségéről, a frekvenciájáról és hatásának időszakáról
 a veszély hatásáról és kapcsolatáról
 a jogi normákról és követelményekről, melyek a munkavégzés helyén felmerülő
kockázatot érintik
 Arról, hogy a területen mi ismeretes, mint jó gyakorlati példa, hogy hol nincsenek
konkrét jogikeretek.
A munkálltató meg kell, hogy bizonyosodjon arról, hogy az aki a kockázatértékelést
végzi, tekintet nélkül arra, hogy az alkalmazott vagy külső szaktanácsadó, beszélt az
alkalmazottakkal vagy más személyekkel, például: a partnerekkel, akik tényleg végzik azt
a munkát. Ha különböző munkálltatók alkalmazottjai dolgozonak ugyanazon a munkavégzési
helyen, a kockázatok megoldásánál szükséges lehet, hogy az értékelő személyek információt
cseréljenek a kockázatokról és intézkedésekről az egészség védelmének és a biztonság
érdekében, ezen kockázatok megoldása céljából. Ezt a folyamatot bebiztosítani a munkáltató
feladata.
A modul befejeztével tudni fogja, hogy a menedzserek egy konkrét szituációban, a vállalat
pénzügyi erejének és a várható veszteség megbecsült értékének függvényében meg tudják határozni a kockázatkezelés megfelelő politikáját, amely segíti a kiválasztott stratégiát,és pozitív
hatással bír a vállalati célok elérésére, valamint azt is ,milyen lehetőségei vannak
a vállalatnak olyan stratégia esetén, amikor kockázat alá veti magát.

Ellenőrző kérdések:








Hogyan határozható meg a kockázat fogalma?
Hogyan jellemezhető a szociális kockázat?
Hogyan jellemezhető az önkormányzatok stratégiai kockázatai?
Hogyan határozható meg a vállakozói kockázat?
Hogyan azonosíthatók a kockázatok lényege, tartalma?
Hogyan jellemezhető a kockázatelemzés célja és alapvető módszerei?
Mi a kockázatelemzés lényege és célja?
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Gyakorlati feladatok
1. Ellemezze a tiszta és vállalati kockázat közti különbséget!
2. Jellemezze a szociális kockázatot és a stratégiai kockázatot a közigazgatásban!
3. Jellemezze a vállalati kockázatot!
4. Magyarázza meg kockázat lényegét, tartalmát és azonosítási módszereit!
5. Jellemezze a kockázat célját és elemzésének alapmódszereit!
6. Magyarázza meg a kockázat dokumentálásának lényegét és okát!
7. Sorolja fel és tömören jellemezze a kockázatelemzés módszereit!
8. A kockázat elemzésére napjainkban sokféle módszert használnak. Ajánljon olyan
módszert, amely lehetővé teszi az üzemi berendezések lehetséges meghibásodásának
előrejelzését!
9. Elemezzen gyakorlatban megtörtént
segítségével keresse az okait!

balesetet

és

kockázatelemzési

módszer
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5. Üzletpolitika kapcsolata a válságmenedzsmenttel
5.1. Fejezet célja
A gazdaságban és az üzletben egyre gyakrabban fordul elő a válság. Sokszor azzal a kockázati
helyzettel kezdődik, amiben a vállalat éppen található. A modul küldetése
a válságmenedzsement átültetése a vállalatgazdasági gyakorlatba, megismertetni a komplex vállalati kockázatot, mely több, kölcsönösen összefüggő kockázatot foglal magába.
 A válságmenedzsment átültetése a vállalati környezetbe.
 Meghatározni a vállalat életciklusainak időszakait.
 Bemutatni a vállalati válság időszakainak fejlődését és időfüggését.
 Felsorolni az egyes vállalati válságok leküzdésének lehetőségeit.
 Bekapcsolni a válságmenedzsment részeit a vállalati struktúrába.
 Rámutatni a válságkezelésére a vállalat megszűnési szakaszában.
A gazdaságban folyamatos változások történnnek. Fejlődik a gazdasági környezet, de az
egyes vállalatok belső helyzete is. Az üzleti döntések hiányos információk alapján és bizonytalanságban történnek. A döntési folyamatban elsődleges az egyes konkrét esetekben meghatározni a bizonytalanság fokát,meghatározni a kockázatokat és kialakítani a veszteség megelőzését elősegítő előfeltételeket.
A gazdaságban és a vállalatokban is egyre gyakrabban fordul elő válság. Az ismert szociológus , Alvin Toffler, arra a következtetésre jutott, hogy a jövőbeni vezetés általában kockázatossá válik. A válság okainak spektruma széles és sokszínű.
Úgy a belső(diszfunkció
a vállalati rendszerek között), mint a külső környezetből indul ki. Gyakran azzal a válsághelyzettel kezdődik, melyben a vállalat éppen található.
A vállalatgazdasági alap strukturális és eljárási változása buktatókkal és akadályokkal, versenytársakkal és üzleti kockázatokkal teli turbulens környezetben valósulnak meg, melyek
a szociális,a gazdasági, a termelői egyensúly eltéréseit határozzák meg.
Mindegyik termelői tevékenység, esetleg technológiai folyamat egy adott mértékkel megy
végbe. A technológiai folyamatban elsődlegesen felmerülő problémákat követően várható
a válság kialakulása, melynél a válságtényezők intenzív növekedése is várható. Ezeket
a tényezőket alapos, komplex elemzés alá kell vetni, és időben, már a kialakulásuk szakaszában diagnosztizálni is kell

5.2. Vállalati válság
Az Institut for Crisis Management intézmény szerint a válság jelentős problémát jelez, vagy
a vállalat üzleti tevékenységének zavarát, ami a beavatott csoportoknál (stakeholders) negatív
reakciót vált ki, felkelti a közvélemény és a mé,dia figyelmét, de a vállat jövőbeni tevékeny-
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ségét és pénzügyi erejét is fenyegeti. A fent megnevezett intézmény a válságot négy csoportba
ossza:
1. Felsőbb hatalom általi okok (földrengés, vulkáni kitörés, viharok, stb),
2. Mechanikus meghibásodás általi okok (anyagkifáradás, csőrepedés, stb),
3. Emberi tényező áltai okok ( a kommunikációs zaj következtében, stb),
4. Menedzseri döntések általi okok.
Az intézmény az 1994-es évtől kezdve az Egyesült Államokban évi rendszerességgel elemzi
a vállalati válság leggyakoribb okait. A legutóbbi tanulmány a vállalati válságok leggyakoribb
okának 2008-ban az alkalmazottak gazdasági bűnözését (úgyn. fehérgalléros bűnözés) nevezi
meg a munkahelyi erőszakkal, a munkaügyi vitákkal és menedzsment hibákkal egyetemben.
Synek a vállalati válságot úgy írja le, mint egy stádiumot a vállalat életében, melyben hoszszabb időszakra a vállalat teljesítménye kedvezőtlenül fejlődik, radikálisan visszaesik a nyeresége, a tiszta üzleti tőkéje, piaci értéke és fizetőképessége lecsökken, ami közvetlen fenyegetést jelent a jövőbeni működésére, ha az adott fejlődési irány folytatódik. A válság a szerző
szerint a fizetésképtelenségben mutatkozik meg.
A jelenlegi gazdasági környezetben a vállalatok érthetően sokkal több és különféle kockázattal találkoznak, mint a válság előtti időszakban. Gyakrabban, váratlanul érik őket ezek
a hatások, mint például a kulcsfogyasztó elvesztése, nagymértékű eladósodás, költséges bíráskodás, megnövekedett anyagköltség, megváltozott kamatláb, elsődleges és másodlagos fizetésképtelenség és hasonlók. Ezek a változások komoly fizetésképtelenségi válságot és a piaci
értékének gyors csökkenését idézhetik elő.
A vállalkozási tevékenység elsődleges céljának a vállalat piaci értékének maximalizálását értjük a korlátokat respektáló tulajdonosok részére, melyek a többi, a vállalatban résztvevők érdekéből adódik. Ebből a szemszögből az üzleti kockázatot úgy határozhatjuk meg, mint
a vállalat valódi piaci értéke és a várt érték közti eltérést. Az eltérés lehet kívánt és nem kívánt. Az üzleti kockázat nagyon komplex, több részleges, egymással kölcsönös, mégis különböző kockázatot foglal magába. Ezen részleges kockázatok felosztása több szempontból lehetséges.
Az adott kockázat keletkezésének oka alapján megkülönböztetünk:
 Pénzügyi kockázatot – olyan kockázatok, melyek a pénzügyi piaccal és az egyes
pénzügyi eszközök használatával függnek össze.
 Egyéb üzleti kockázatot – ebbe a csoportosításba több fajta kockázat tartozik, melyek
nagymértékben befolyásolhatják az eredményeket, sőt a vállalat egzisztenciájá tis
veszélyeztethetik.
Lényegében mindegyik nem megoldott kockázat vagy veszély válsághoz vezet, és a válság,
mint az elhanyagolt folyamat kimenetele, nem véletlenül alakul ki. Mindegyik válságnak
megvan a maga belső fejlődése, adott intenzitása és mindegyik vállalatra kölönböző mértékű
súllyal hat. Ebből az következik, hogy bármilyen kockázat lehet a válság potenciális forrása.
A kockázatok és válságok ebből kifolyólag a vállalkozási közegben előfordulhatnak időszakosan, esetleg véletlenszerűen és kiszámíthatatlanul. A kiszámítható kockázatot a vállalatnak
nehéz lehet meghatározni és a megfelelő intézkedést mellé rendelni. Azonban mindig kívánt
és szükséges bármilyen kockázati illetve válsághelyzetben a nem kívánt hatások megoldására
egy készenléti tervet készíteni.
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A vállalati válsághelyzet kialakulásában sokszor több tényező is szerepet játszik, melyeket általában külső és belső tényezőkre lehet osztani, mint a:
 Természeti tényezők, amelyek a természet egyensúlyának megbontásából kifolyólag
történnek és függetlenek az ember akaratától,
 Technológiai tényezők, melyek a technológiai folyamatok által történnek (pl:
a technológiai eljárás megbontása, a standard előírások és eljárások nem betartása,
a biztonsági előírások megszegése, alternatív termelési tevékenység bevezetése,
a termék nem megfelelő tárolása és értékesítése),
 Emberi tényezők, mint a döntő folyamatok, technológiai és a munkafegyelem emberek
általi megszegéséből kialakuló helyzetek.
A jelenlegi fejlődés azt mutatja, hogy a válságok határozatlan, strukturálatlan, tervezetlen és
váratlan jellemmel bírnak, ami megköveteli a szisztematikus kezelésüket, az összetettségük és
többértelműségük lejegyzésének céljával. A vállalatok próbálnak a belső és külső változásokhoz alkalmazkodni, mindamellett, hogy a változások üteme, nagysága és különböző fajtáinak
frekvenciája növekszik. A válsághelyzetek okait általában két alapvető csoportba sorolhatjuk:
1. Külső okok,
2. Belső okok

Külső okok

A vállalatot
befolyásoló piaci
változások
Politikai
döntések

A vállalati
környezet
megváltozása

Belső okok

t

l
Vá

l

a
al

A menedzsment és
az igazgatótanács
egyenlőtlen
struktúrája

Elégtelenségek a
vezetésben
Lassú reakciók a
változásokra

13. ábra: A vállalatok válságjelenségeinek külső és belső okai
A vállalati válságot több tünet jellemzi, de lényegében három kulcsfontosságú helyzettel
találkozhatunk, melyekről általánosan elmondható, hogy kritikusak a vállalat számára. Ezek
a következők:
 Hosszútávú veszteség, illetve fizetésképtelenség.
 Gyakori részleges vagy komoly problémák, melyek a vállalat felszámolásához
vezethetnek (különösen az emberi tényezőt lehet kiemelni a teljesítmény
csökkenésében ,kedvezőtlen társadalmi környezet).
 A kívülről sikeres és nyereséges vállalatnak látszó vállalkozások, melyek az extrém
növekedés következtében hosszútávon tőkehiánnyal (ilyen helyzetben a válság
hatékony megoldása lehet a helyi és nemzeti szervek, esetleg a regionális politika
által nyújtott támogatás).
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Magát a válságot, mint ahogy kialakulásának valószínűségét is a válság - barométeren lehet
szemléltetni:
10
Valószínűség %-ban

Sárga övezet

Piros övezet

100

0

Zöld övezet

Szürke övezet

Válság/ kár hatása

14. ábra: Válság - barométer
A vállalati válság okai különböző jellegűek és ennek függvényében megkülönböztetünk:
 Vállalaton kívüli válságot – azokat a válságokat soroljuk ide, melyek a vállalat külső
környezetét érintik. Közvetve befolyásolják a vállalat életét és hatásuk a külső
környezeti válságok terjedelmével és mértékével együtt növekszenek;
 Vállalaton belüli válságok – közvetlenül érintik a vállalat működését, ezek a
vállalaton belül található válságok. A kiegyensúlyozott helyzet területétől függően
lehetnek anyagi és nyersanyagi válságok, termelésbeli válságok, technológiai és
pénzügyi válságok, mint ahogy tudás – rendszeri válságok is;
 Válságokat a bekövetkezésük valószínűsége szerint – bekövetkezésük valószínűsége
alapján megkülönböztetünk magas, közepes és kis valószínűségű válságokat;
 válságokat a hatásaik alapján – megkülönböztetünk negatív hatással bíró válságokat,
melyek a vállalat működését fenyegetik és válságokat, melyek a vállalatot likvidálják;
 válságokat a fenyegetési szintjük alapján – a vállalat gazdaságára hatással levő külső,
gazdasági jelenségek mértékét fejezik ki. Alsóbb és felsőbb szintű válságokra
oszthatók;
 válságokat súlyosságuk mértéke alapján – megkülönböztetünk maximálisan súlyos
mértékű válságot (azonnali és mindamellett romboló, bomlasztó hatású), minimálisan
súlyos mértékű válságot (lehetséges a vállalat problémamentes visszaállása
egyensúlyába) és közepesen súlyos válságokat (jelentős szervezést igényelnek, hogy a
vállalat átvészelje az egyensúlyának elvesztését);
 válságokat kialakulásuk tempója alapján – ide tartozik a lassan kifejlődő válság és a
hirtelenül bekövetkező válság;
 válságokat a személyek száma alapján, akikre hat, vagy valamilyen módon érintettek
– a vállalati válság súlyosságának mértékéből adódik;
 válságokat negatív tényezők hatásai alapján a folyamatokra – ide soroljuk a kúszó és
ugró válságokat.
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A vállalkozói alanyok működésük alatt több szakaszon mennek át, melyekben megjelenik a
fejlődés, de a hanyatlás is, gazdasági fellendülés, stagnálás és recesszió. A vállalatok életciklusuk alatt több időszakot élnek meg, melyek alatt több kilengést is megélnek a stabil gazdasági helyzethez viszonyítva. Ezeket a kilengéseket a külső és belső tényezők egész sora okozza, melyeknek intenzitása és hatása különböző a vállalat gazdaságárát figyelembe véve.

5.3. Várható válságok a vállalat életciklusának fázisaiban
A vállalat általában gazdaságilag és jogilag, mint önálló üzleti egység nyilvánul meg, érvényesítve üzleti és gazdasági érdekeinek megvalósítását. Alkotó elemei:
 tárgyi eszközök (földek, épületek, gépek),
 vagyoni jogok (szabadalmak, engedélyek),
 szellemi tulajdonjogok (cégnév, piaci pozíció) és
 személyi tényezők (munkások, képesítésük és összetételük).
A vállalkozás léte, mint üzleti alanyé időben behatárolható a vállalkozás kezdetére és a vállalkozási tevékenység befejezésére. A vállalkozás kezdete és befejezése közti időt a vállalat életciklusának nevezzük. Az életciklus lehet hosszú és rövid is, melynek része a válságos időszak
is. A válság minden egyes időszakában más jellegű és hatású. Ebből az okból kifolyólag a
válság egyes fázisait szükséges megkülönböztetni, és tudni kell megfelelően és hatékonyan
reagálni rá, hogy az adott válság lehetséges hatásait minimálisra csökkentsük, esetleg teljesen
kivédjük:
 a vállalat alapításának időszaka – az újonnan alapított vállalat ismerkedik a piaccal és
rá van kényszerülve, hogy a kezelje azokat a problémákat, melyek a kezdeti időszakban
felmerülő válsághelyzetekkel függnek össze. Ezen problémák sikeres megoldása a
vállalati menedzsment kreativitásában rejlik.


A vállalat növekedésének időszaka – az kezdeti nehézségek leküzdése után a vállalat a
növekedési fázisba kerül, amikor sor kerül a munkamegosztásra a vezetés keretein belül
és megnövekszik a követelmény az egyes tevékenységek önállósodásával szemben. A
vállalaton belül speciális vezető és végrehajtó tevékenységek jönnek létre. Az életciklus
ezen időszakában a felmerülő problémákat a vállalati menedzsment döntése alapján
oldják meg. A piac változó feltételei a vállalatot a növekedés szakaszában is fenyegetik és
a menedzsment nem megfelelő, rosszul kezelt reakciói esetenként a vállalat idő előtti
megszűnéséhez vezethetnek. A növekedési időszakban öt fajta válság jelenhet meg:
− vezetői – a vállalat a tulajdonosainak alkotóképességeitől függően növekszik;
− önállósági – a vállalat növekedése főleg az egyre inkább szakképzett
menedzserek vezető tevékenységén keresztül érhető el;
− ellenőrzési – delegáció révén biztosított a növekedés;
− bürokráciai – következetes döntési joggal lehet felülmúlni, melynek eredménye
az egykori belső egységek autonóm státusza, amelyek üzleti tevékenysége a
központi irányítás oldaláról csak igazgatva van;
− információs – a további növekedés az így egyesült vállalatok önkéntes
együttműködésével érjük el.
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A vállalat stabilizálásának időszaka - a vállalat tovább fejlődik, a menedzserek
rendelkeznek döntési jogaikkal, amiből ezen jogokkal való visszaélés is következhet.
Gyakori az összeférhetetlenség is. A konfliktusokat és nézeteltéréseket kikerülni az
állandó ellenőrző folyamattal lehet, melyet delegálni szükséges. A jól működő vállalat a
stabilizálás fázisában több intézkedést is megvalósít, hogy megelőzze a válság
kialakulását. Ezen intézkedések közé tartozik az állandó helyzetelemzés is a
konkurenciával szemben. A következő elemzésekről van szó:
 a cég piaci és fejlődési előrejelzése a konkurenciával szemben;
 gazdasági eredmények, teljesítménymutatókon, termelékenységen, munkán,
nyereségen és egyéb mutatókon keresztül a konkurenciával szemben;
 egyéb tényezők, melyek az erősségeket és gyengeségeket mutatják meg a
konkurenciával szemben (pl: minőség, ár, márka és egyebek).



Nagy és érett vállalkozás esetében a bürokrácia jelent veszélyt. Ezt a válságot a döntések
következetes decentralizálásával lehet megoldani, melynek eredménye az egykori belső
egységek autonóm státusza, amelyeknek üzleti tevékenysége a központi irányítás
oldaláról csak igazgatva van. A nagy vállalatok és vállalatcsoportok stratégiai irányítása a
központi irányítás kezében van. Ha a vállalat ebben a fázisban is növekedést akar elérni,
akkor elengedhetetlen a vállalatcsoportok kölcsönös együttműködése:
 a vállalat belső növekedése – a termelői tényezők minél hatékonyabb
kihasználásáról van szó, melyeket a vállalkozó megszerezett és az induláskor
belehelyezett a vállalkozásába. Növekszik a forgalom, a vállalat piaci működése
kiterjed és minőségileg javul. A nem szétosztott nyereséget visszaforgatják.
 a vállalat külső növekedése – vagy külső (idegen) pénzügyi eszközök, vagy külső
vagyon által elért növekedés, mely összemosódik a vállalat vagyonával. Külső
növekedés lehet egy következő társ és betéti tőkéjének kihasználása, vagy fúzió –
két vállalat egyesülése.

5.4. Vállalati válság fejlődési szakaszai
A válság kezdetétől végéig egy adott időbeni sorrenden megy át az egyes válsághelyzetekbe,
melyek folyamatos jelleget kapnak és nagy mértékben mutatják az előre meghatározott irányukat az időbeni mozgásuknak.
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15. ábra: Oksági válságlánc
Forrás: Saját szerkesztés

A legtöbb válság a vállalatban a kialakulásuktól kezdve a romboló tevékenységükig különböző fokozaton halad át, melynek időbeni lefolyása teljesen eltérő lehet. A válság fejlődésének
utolsó szakasza a megoldása. A válság fejlődésének egyes fokozataihoz a válságmenedzsment
megfelelő szakaszai vannak hozzárendelve, melyek a válság fejlődésének alapvető tevékenységét jellemzik az adott szakaszban:


válság nélküli állapot: ideális helyzet, amikor a vállalat teljesítményképessége magas és
a tevékenysége hatékony. Sok belső és külső kockázatnak van kitéve, melyek hatással
vannak a hatékonyságára és stabilitására. A kockázat ekkor nem jelent veszélyt a vállalat
számára.



Lehetséges válság: jellemző tünetei az instabilitás és inkompatibilitás a tervezett
műveleti folyamattal és a tényleges eredménnyel szemben, melyeket változó fokozatú
súlyosság jellemez – a szinte láthatatlan tünettől egészen a nagyon súlyos válság
tünetéig. A lehetséges válságok gyenge pontja, hogy a vállalat környezetének jövőbeni
fejlődése előre nem látható, főleg hosszabb időhorizonton belül.



Látens válság: azaz időszak, amikor a tervezett folyamatok és az aktuális állapot közti
eltérés még nem teljesen egyértelmű és nyilvánvaló. A válságjelenségek tünetei még csak
kezdenek feltűnni. A vállalat alapfunkcióit bontják meg, aminek következtében maga a
vállalat működése kerül veszélybe.
Ezért fontos azonnali hatállyal rendkívüli és
megfelelő intézkedéseket beiktatni a kialakuló károk megszüntetésének érdekében. A
válság időbeni felismerése és okainak megoldása megakadályozhatja elmélyülésüket, és
elérhetővé válik a kiegyensúlyozott helyzet. A válság az előző stádium negatív állapotát
integrálja és elmélyíti azokat. Helyrehozásának lehetőségei, elemek használata és a
válságmenedzsment alapelvei az idő elteltével és a válság elmélyülésével egyre inkább
korlátozottak. A válsághelyzet megoldása ebben a fázisban negatívan hat a személyzetre
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és gyakran szociális problémákat okoz. Lényeges strukturális változtatásokat igényel. A
lappangó válság leggyakrabban mint likviditási válság - mely összefügg a
hozamválsággal, melyek krónikus jelleget öltöttek - jelenik meg. A fizetésképesség
hiánya felgyorsítja és elnyújtja a problémákat, s ezek megnövekszenek az eladással, árral,
fogyasztókkal és beszállítókkal is.


Akut válság abban az esetben jelentkezik, ha az elfogadott intézkedések által nem
sikerült teljesen elhárítani a válságot. A vállalat meghatározott céljanak és fejlődésének
jelentős eltérésében mutatkozik meg. A válság fejlődése nem törvényszerűen egyenes
vonalú – újra fokozódhat. A veszély legmagasabb fokozatát foglalja magába. Erősen
romboló a hatása az egész vállalatra. A gyártási program irányultsága eltér a piaci
szükségletektől, az elégtelen fejlődés következtében nincs tartalékban semmilyen más
variáns és gyártási program. A vállalat folyamatosan veszti el a fogyasztóit ,a piaci
pozíciója egyre romlik. A menedzsment és a tulajdonosok alapvető stratégiai
intézkedéseket keresnek a vállalat eladására vagy a fúzió lehetőségére, illetve részleges
kihasználását a vagyoni tényezőknek más vállalkozási szándékkal.



A válság megoldásának fázisa: jellegzetessége, hogy a vállalatban visszaáll az
egyensúly. Lehetővé teszi a megújulásra irányuló intézkedések elfogadását és a
szervezési, személyi, technológiai és egyéb konkrét intézkedések folyamatos
véghezvitelét, melyekkel a rendszer új minősége és stabilitása érhető el.

Hogyan küzdjük le a válságot a vállalatban ?
A válság, a vállalat nagysága és életkora közt létezik egyfajta összefüggés. Grosier Howard
diagramjában a válság és a vállalat nagysága, valamint életkora közti összefüggés van ábrázolva. Egyes válságok a vállalat fejlődését megszakíthatják, vagy rosszabb esetben a vállalat
megszűnését okozhatják. Azonban különböző megfelelő módszereket lehet használni az egyes
válságok leküzdéséhez.
A vállalat növekedésének fázisa kezdetén egy kis, újonnan alapított vállalatról van szó,
melynek meg kell oldania a kezdeti válsághelyzeteket. Ennek kulcsa a vállalattulajdonosok
vagy egyes társtulajdonosok kreativitása. A következő fázisban már közepes nagyságú vállalatról beszélhetünk, amely megköveteli a munkamegosztást a vezetés keretein belül, de megnövekszik a követelmény az egyes tevékenységek önállósodásával szemben is. A vállalat tovább fejlődik, és a menedzserek egyre terjedelmesebb döntési joggal rendelkeznek. Fennáll
azonban ezen jogokkal való visszaélés lehetősége is az összeférhetetlenség esetében. Ezt a jelenségek állandó ellenőrzéssel kerülhetjük ki. Az ellenőrzési folyamatot delegálni kell, hogy a
vállalat teljes vezetői és végrehajtói szerve állandóan ellenőrizhető legyen.
Az ellenőrzés a menedzseri feladatok egyike. Az ellenőrzésről, mint menedzseri fogalomról beszélünk, mivel az analitikus jellegére gondolunk. Az ellenőrzés az elemzési tevékenység része általában, mely nélkülözhetetlen az intézkedések átültetésének döntésében a menedzseri feladatok keretein belül. Például ilyen a pénzügyi ellenőrzési folyamat.
Az ellenőrzés célja felértékelni vagy felmérni valamilyen folyamatban lévő vagy már befejezett tevékenység mennyiségét vagy minőségét ,és abban az esetben, ha nem kívánt eltérés jelenik meg a tervezett helyzethez képest, a megfelelő intézkedés bevezetését kell szorgalmazni
az eltérések eltávolítása céljából. Egyszerűen mondva, az ellenőrzés összehasonlítja a célokat
(tervek, normák, költségvetések, szabványok, határértékek) az elért eredménnyel.
Az ellenőrzés feladatai:
 az aktuális állapot felmérése
 az aktuális helyzet összehasonlítása a tervezettel,
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az esetleges eltérések és okaik megállapítása, következtetések levonása és a korrekciós intézkedések előterjesztése.
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16. ábra: A válság függése a vállalat nagyságától és életkorától
Forrás: Saját szerkesztés

Az ellenőrzéssel tehát azt állapítjuk meg, hogy a tevékenység a tervek szerint és eltérések nélkül halad- e. A vezetői folyamatban nem mindegyik eltérés bír egyforma jelentőséggel a menedzsment részére. Az eltérések különböző jellegűek, különböző fontosságúak. Némelyek a
fejlődésben jelentős változást jelezhetnek, némelyek pedig csak ideiglenes kilengéseket okoznak a kevésbé fontos tényezők esetében.
A szervezeti struktúra tervezésében azt a tényt is respektálni kellene, hogy a működéshez
nem csak a források szükségesek, hanem a biztonság is. Nem csak a vállalat egészének szempontjából, de az egyes alkalmazottak szempontjából is. Jelenleg úgy tekintünk rá, mint kétirányú tevékenységre – a vállalkozás biztonsági szempontjából és a környezet biztonságának
szempontjából, melyben a vállalat működik. Jelenleg a vállalati biztonság két szemszögből értelmezhető:
 A cég biztonsága, mint olyan tulajdonság, ami ellenáll a külső fenyegetéseknek, a
tulajdon lefoglalásának, de olyan képesség is, mely a külső környezet biztonságát védi,
tehát megakadályozza a fenyegetéseket (pl: kibocsátások, közlekedési balesetek).
 A cég biztonsága, mint a technikai berendezéseknél dolgozó munkások biztonságáról és
egészségéről gondoskodó tevékenység. A vállalt (szervezet) biztonsági rendszerének
szigorúan figyelt részét képezi jelenleg az információbiztonság – a belső információs
hálózattal való visszaélés megakadályozása és egyebek.
Ezért a szervezeti struktúra kiépítésében nem szabad megfeledkezni ezekről az elemekről
sem, mert a biztonság megerősítésének részét képezik a különböző válságtervek kialakításában, valamint a kivitelezésükben. Némelyek közülük főleg a nagy cégeknél lehetnek:
 a struktúra gyenge elemei (saját biztonsági szolgálat, saját tűzoltó és egyéb mentő
alakulat),
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 mások egyes részlegek kiválasztott munkásainak kiképzésével valósulnak meg,
 sok esetben szerződés alapján külső szervek lesznek mozgósítva.
A vállalatok szervei és alakulatai, magán-, állami- és közintézmények különleges csoportja,
olyan részleg, mely felelős:
 a kockázatelemzésért,
 az intézkedésekért, melyek az életek, vagyon és környezet védelmére irányulnak,
 a válságok sikeres megoldásáért,
 a szakemberek, nyilvánosság és az egész társadalom felkészítéséért a vészhelyzetek és
különböző jellegű válsághelyzetek uralására.
Az állami és magán szervezeteknek és intézményeknek a válságkezelési alakulatok be
vannak építve a szervezeti struktúrájukba (pl. az állam gazdasági rendszerének mozgósításába
való besorolás), ilyenek a: biztonsági alakulat és mentőalakulat, a kockázati menedzsmentet
segítő alakulat, védőalakulat és hasonló. A gazdasági rendszer mozgósításába nem beiktatott
válságkezelési alakulatok besorolása, elnevezésük és tevékenységük töltete a vállalatoknál a
menedzsment hatáskörébe tartozik az adott törvények betartása mellett. Mindamellett a fő
hangsúly a biztonságkezelési rendszer kiépítésén van, mint komoly ipari baleseteket megelőző
intézkedés.
A vállalatok szervei és alakulatai, magán-, állami- és közintézmények különleges csoportja
olyan részlegek, melyek felelősek a kockázatelemzésért, az intézkedésekért. Az életek, vagyon és környezet védelmére irányulnak, válságok sikeres megoldásáért, a szakemberek,
nyilvánosság és az egész társadalom felkészítéséért a vészhelyzetek és különböző jellegű válsághelyzetek uralására.

5.5. Vállalat vezetése a megszűnés időszakában
A vállalat válságkezelése olyan vezető folyamat, melyet a válságmenedzsment valósít meg a
válsági időszakban, valamint a megszűnésének időszakában. Több résztevékenységből tevődik össze:
 a vállalt állapotának felmérése,
 intézkedések bevezetése a válság megnövekedése esetében,
 megelőző felszámolás,
 kiegyenlítés, ill. felszámolás.
A folytonos irányítás holisztikus megközelítése a vállalat szemlélésének – főleg a kockázatok
és hatásaik szemszögéből. A vállalkozás folytonosságának felfogása a holisztikus (egész) értelmezésből és a vállalat szemléléséből indul ki – beleértve a kockázatot és hatásait a vállalat
tevékenységére. Bizonyos egyszerűséggel azt is mondhatjuk, hogy a folytonosság alapelve
hangsúlyozza a vállalkozás időtartamának jelentőségét a különböző rendkívüli helyzetek,
kockázatok ellenére is, melyek lényegébe nagyon heterogének lehetnek (a természeti katasztrófáktól egészen olyan kockázatokig, mint például a szállító-felvásárlói kapcsolatok és lehetséges hatásaik a vállalat üzleti tevékenységére). A mutatkozó válsághelyzetre való felkészülés
és a fellendülési szakasz keretén belül alkalmazott széleskörű tevékenységek indokolják a
megnevezett hozzáállást. (Lam, 2003)
 a vállalat megerősítése (konszolidáció) – a vállalat megmentése egy kidolgozott
program alapján. A vállalat alapjában véve megmarad, mint a vállalkozás tárgya,
mértéke, szervezeti felépítése. Azonban gyakran változik ebből kifolyólag a vállalati
menedzsment, a vezetési stílus, az ellenőrzési módszerek ,és megszorító intézkedések
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et keresnek a gazdasági helyzet javítása céljából. A konszolidációt általában a
nyilvánosság előtt titkolják, hogy a vállalat ne veszítse el bizalmát a partnerekkel
szemben. A konszolidáció megterhelő, mivel a vállalat működésének túléléséről szól.
Vállalatfelszámolás – ez a mély válságban levő vállalat megmentésének igényes
módja. A vállalkozásból csak „az egészséges mag” marad meg, mely nem termel
veszteséget. A felülvizsgálat alapján csak azok a részlegek maradnak meg, melyek
perspektívek, a többit likvidálják. A vállalatfelszámolás legtöbbször az aktívák
csökkenésben mutatkozik meg, a vállalat sokszor kénytelen eladni olyan vagyont is,
melyre még szüksége lesz, és a későbbiekben kénytelen azt visszavásárolni.
Csődeljárás - akkor következik be, ha az adós pénzügyi hanyatlásnak indult,
hitelezői vannak és nem képes hosszabb ideje teljesíteni kötelezettségeit. A csődeljárás
célja a hitelezők viszonylagos kielégítése a csődbe jutott vagyonból. Csődöt csak
abban az esetben lehet bejelenteni, ha létezik csődvagyon, mely elegendő legalább a
bírósági eljárások kifizetésére. Ha az adós be van jegyezve a cégjegyzékbe, a
csődeljárást is beírják a jegyzékbe. A csődbe jutott és hitelezők vagyoni viszonyainak
elrendezése a csődeljárás esetében likvidálással rendeződik el. A vállalat anyagi
felszámolása a csődvagyon bíróság által elrendelt értékesítésével valósul meg. A
bíróság határozatba foglalja, hogy milyen sorrendben kerül sor a hitelezők
kielégítésére.
Kiegyenlítés – ha a bíróság még nem döntött a sorrendről, a csődbe jutott javaslatot
tehet a bíróságnak, milyen kiegyezést kínál hitelezőinek. A kiegyenlítési javaslatához
csatolnia kell az összes hitelezőjének névsorát és követelésüket, valamint saját
vagyonának jegyzékét. Ha a hitelezők elfogadják a kiegyezés formáját, a bíróság
megerősíti azt.
Csődgondnok – amikor kijelentik a csődeljárást, a csődbe jutott elveszti jogát a
vagyon kezelése felett, és a cég vagyonát a csődgondnok kezeli. A csődgondnok a
vagyon értékesítéséről jelentést tesz a bíróságnak. (www.EuroEkonóm.sk)

Fizikailag a vállalat főleg a következő okok miatt szűnik meg:
 letelik az az időszak, melyre létrehozták;
 teljesítődnek azok a célok, amiért létrehozták;
 a vállalkozó szabad döntése miatt;
 a vállalkozó halála miatt;
 bírósági végzés által;
 megelőző felszámolás miatt;
 kényszerített döntés,törvény által,.
Teoretikus szemszögből nézve a vállalat „optimális” reakcióját a válsághelyzetre úgy írhatnánk le, mint az adott helyzethez való lényeges alkalmazkodás és a stratégia azonnali megváltoztatása a helyzet előttihez képest túlélés céljából (megtartva a going concern elvet). Erre egy
sor gazdasági, jogi és szervezési eszköz áll rendelkezésre és ezen eszközök kombinációja.
Egy konkrét eszköz kiválasztását nagy mértékben befolyásolja a válság jellege és súlyossága,
valamint egyrészt a tulajdonosok és menedzsment szándékai ,másrészt a többi résztvevő
szándéka. Figyelmet általában csak az úgynevezett „közvetlen eszközök”-nek (formáknak)
szentelünk, melyek alapjai az önkéntes jogi és szervezeti összekapcsolódások, a korábban
önálló vállalkozások számára. Az ilyen típusú kapcsolatok legrégibb megnevezése a mergers
and acquisitions kifejezés:
 A merger kifejezés alatt általában fúziót értünk, amikor is két vagy több vállalkozói
egység megegyezés alapján összeolvad egy vállalattá. Ez lehet belföldi fúzió, amely olyan
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vállalatoknál érvényes, akik tevékenységüket egy adott ország határain belül végzik, vagy
lehet határon átnyúló, amikor is a vállalatok különböző országokban folytatják
tevékenységüket.
 Az acquisition kifejezés már nem ennyire egyértelmű. Úgy értelmezik, mint egy adott
vállalat ellenőrzésének megszerzése, megvétele, átvétele, elnyerése. A szerzeményezés
eredménye lehet teljes egybeolvadás, amit a amalgamation kifejezéssel jelölünk, vagy
lehet az egyik vállalat másikhoz való hozzácsatolása, amikor a vállalat részlegesen vagy
teljesen elveszíti gazdasági önállóságát. Megkülönböztetünk vagyoni és tőkés
szerzeményezést. A vagyoni szerzeményezésnél a vállalat aktíváit szerzik meg, a tőkés
szerzeményezésnél pedig a vállalat szavazati jogának a többségét. A tőkés
szerzeményezés vagy önkéntes alapon történik (abban az esetben, amikor a
szerzeményezés feltételei mint két oldalnak előnyösek) vagy önkéntelenül. Itt említhetjük
meg azt a tényt is, hogy a szerzők az európai környezetben a szerzeményezés kifejezést
szívesebben használják, mint a fúziót.Az amerikai környezetben pedig éppen fordítva, a
fúzió kifejezést helyezik előtérben.
A jelentős terminológiai kétértelműség és nagy variabilitás miatt a használt kifejezéseknél
ezen a területen - az irodalomban és a gyakorlatban is- a jogi kereteket orientációs kritériumként vehetjük csak figyelembe. Az alapvetőekhez tartozik a vállalat vagy egy részének eladása – ebben az esetben jogi szempontból egy kevésbé összetett lehetőségről van szó, amikor
két alapvető alternatívát különböztetünk meg, és pedig a Asset Deal (a vagyon eladása) és a
Share Deal (az üzleti részesedés eladása) kifejezések.
Az Asset Deal alapvető változatai:
 a vállalat eladása vagy részének eladása, amikor az eladó megkötött szerződés alapján
kötelezi magát a vállalat vagy egy része tulajdonjogának átruházására a vevő számára,
illetv egyéb jogát és vagyoni értékét, melyek a vállalat vagy egyik részének a működését
szolgálják átruházza a vevőre, aki viszont kötelezi magát az eladó kötelezettségeinek
átvállalására és a vételár kifizetésére (pénz vagy egyéb formában (pl: nem pénzügyi
eszköz, nem pénzügyi eszközök összessége, más vállalat akciói vagy egyenesen a vásárló
akciói)),
 a vagyon eladása.
A vállalat életciklusághoz tartozik a válság, mely nincs a vállalati menedzsment figyelmének
középpontjában. Ennek oka a válság negatív meghatározása. Pedig a válság a vállalat részére
jelentős lökést jelenthet, melynek következtében ténylegesen megnövekedhet a versenyképessége. Fontos a válság időbeni megjelölése, okainak feltárása és a válságkezelés bevezetése.
Teoretikus szemszögből nézve a vállalat „optimális” reakcióját a válsághelyzetre úgy írhatnánk le, mint az adott helyzethez való lényeges alkalmazkodás és a stratégia azonnali megváltoztatása a helyzet előttihez képest túlélés céljából (megtartva a going concern elvet). Erre egy
sor gazdasági, jogi és szervezési eszköz áll rendelkezésre és ezen eszközök kombinációja.
Egy konkrét eszköz kiválasztását nagy mértékben befolyásolja a válság jellege és súlyossága,
valamint a tulajdonosok és a menedzsment szándékai, másrészt a többi résztvevő szándéka. A
megfelelő megoldás kiválasztása a folyamat kulcsfontosságú része. Ebben az összefüggésben
a felvásárlás vagy az egyesülés (fúzió) lehet a megoldás. Összetett tranzakciókról van szó,
melyek esetében érzékeny rész az időzítés. Mindamellett a tranzakciók időbeni lefolyása válsághelyzetben levő vállalat esetében nagyon rövid. A felvásárlás vagy a fúzió irányában hozott döntések mindenekelőtt a hatékonyság növelésére, pénzügyi és tőke motivációjára és a
piaci ösztönzésre támaszkodnak. A lehetséges előnyökön kívül a felvásárlás vagy a fúzió
megvalósítása magában hordozza a tevékenységgel összefüggő kockázatokat is, melyek leginkább a tulajdonjog, az arculat változásban, a vállalat kultúrájában bekövetkező változásban
és egyebek rejlenek.
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5.6.Összefoglaló
A világgazdaság fejlődése 2008-ban hirtelen megromlott. Az amerikai piacon a lokális jelzáloghiteli válság fokozatosan pénzügyi válsággá nőtte ki magát, mely később a globális visszaesés dramatikus hanyatlásának serkentő tényezőjévé vált, a gazdasági tevékenységek hanyatlását, jellemzően az ipari termelés és kereskedelem – világ- viszonylatban hirtelen csökkenését okozta. A második világháborús időkbeni válságon kívül ez volt a legmélyebb gazdasági
recesszió. A recesszió következtében a jelenséget leginkább azon kereskedések érzékelték intenzíven, melyek jelentős mértékben a külkereskedelemben és az ipari termelésben járultak
hozzá a bruttó hazai termék előállításában. Nem volt kivételt ez alól a szlovák gazdaság sem,
ahol a vállalkozói szektort jelentősen befolyásolja a külső környezet fejlődésének nyitottsága.
Érthetően a jelenlegi gazdasági környezetben - összehasonlítva a válság előtti időszakkala vállalatok megnövekedett számban találják magukat szembe különböző kockázatokkal,
kezdve a modern piaci kockázattal,a felelőtlen menedzselés kockázatával, termelési,
technikai, technológiai és információs kockázatokkal, tulajdonjogok változásainak kockázatán
keresztül egészen a pénzügyi kockázatig, és ennek keretén belül mindenek előtt jellemző
a kamatláb változásai, fizetésképesség vagy fizetésképtelenség. 2009-ben a fizetésképtelenség
szinte szokványos jelenséggé vált, kifejlődött a másodlagos fizetésképtelenség spirálja,
aminek következtében a konzervatív viselkedésből adódóan a bankok óvatosabbak lettek és
a banki hitelek hozzáférése korlátozottabb lett. Ez sok vállalat exisztenciáját veszélyeztette ,s
ennek következtében 2008-ban 63 %-kal megnövekedtek a csődeljárások és
a szerkezetátalakítási eljárások. A vállalat vezetése abban az értelemben, hogy teljesítse
célját és a tulajdonosnak a maximális értéket hozza, valamint a folyamatosan növekvő
globális versenynek megfeleljen, különösen nehéz. Annak ellenére, hogy az alapvető
makroökonómiai mutatók fejlődése jelzi, hogy Szlovákia gazdasága leküzdötte a válságot, és
a 2010-es év elejétől némi fellendülés tapasztalható, mégis növekszik a csődeljárások és
szerkezetátalaktási eljárások száma a válság előtti időszakhoz képest.
Ebben az
összefüggésben a fúziók és felvásárlások eszközei lehetnek a vállalati válság megoldásának.
A válság jelentős impulzust jelenthet a vállalat számára, mely a növekedését és
versenyképességét segítheti elő. Fontos, hogy időben felfedezzék a válságot, megállapítsák
okait és megkezdjék a válságkezelést. A stratégiai menedzsment fontos és egyben nagyon
igényes, ezért a menedzser helyzete nem egyszerű. A kitűnő képességeken kívül műveltséget
és gyakorlatot igényel, de egy adag türelemre és elkötelezettségre is szüksége van. Csak az
a vállalat tudja elérni céljait, sikereket, ill. érvényesíteni versenyképességét és megerősíteni
piaci helyzetét, mely helyesen választott és megvalósított stratégiát alkalmaz
A modul befejeztével tudni fogják, hogy egy vállalat milyen kockázatokkal találkozhat:
természeti kockázat, külső gazdasági kockázat, politikai kockázat, modern piaci kockázat,
a felelőtlen menedzseri kockázat, termelési, technikai, technológiai és információs kockázat,
tulajdonjog változásának kockázata, pénzügyi kockázat, ennek keretén belül pedig mindenek
előtt a kamatláb változásának kockázata, a fizetésképesség és fizetésképtelenség. Csak
a válság hozhat a vállalatnak olyan lökést, mely versenyképességének hatékonyságához és
növekedéséhez vezet.
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Ellenőrző kérdések:
1. Egy kiválasztott vállalatnál ill. szervezetnél vizsgálja meg, milyen elemet használ
a védelem és biztonsági problémák megoldására válság helyzetben, és hol található
meg ez az elem a szervezeti felépítésében.
2. Soroljon fel módszereket a vállalati válság egyes fázisainak átvészelésére.
3. Határozza meg a Asset Deal (vagyon eladás) a Share Deal (üzleti részesedés eladása)
fogalmak jelentését.

Gyakorlati feladatok


Határozza meg, mi a jelentősége és milyen funkciókat tölt be az ellenőrzés a vállalati
menedzsment folyamatában!



Elemezze az ellenőrző folyamatban fellépő eltérések fajtáit, és nevezze meg,
melyeknek kell közülük a legnagyobb figyelmet szentelni“
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Fogalomtár
Antropogén balesetek:
 Legtöbbször, emberi tevékenység által okozott katasztrófa a termelőszférában;
 Eltérések az állandósult üzemi állapottól, melynek következtében veszélyes anyagok
kerültek ki, vagy egyéb kártékony tényező okozta, melyek negatívan hatnak az életre,
egészségra és vagyonra:
 Víz mérgezés,
 Nagy közúti balesetek,
 Robbanás vagy tűzveszély az építkezéseken,
 Sugárzásos balesetek.

Globalizáció:
 Az országokat, kultúrákat, gazdaságot, fizetőeszközöket és egyéb tényezőket egyesítő
folyamat – nagyobb egységek létrehozása;
 A távolság folyamatos csökkenése és a határok eltűnése;
 A nemzetgazdaság folyamatos átfonódása és beépülése a nemzetközi üzletbe és
nemzetközi tőkemozgáson keresztül;
 Ipari globalizáció – globális termelési hálók létrejötte;
 Pénzügyi globalizáció – összekapcsolódó globális pénzügyi piacok kialakulása;
 Gazdasági globalizáció – globális piacok és globális gazdaság kialakulása;
 Politikai globalizáció – világkormány létrejötte;
 Információs globalizáció – az információ terjesztés és az elérhető információ mennyiség gyors növekedési üteme;
 Kultúrális globalizáció – a kulturális jelenségek globális terjedése (westernesítés,
amerikanizáció) stb.
 A globalizáció három jele közé tartozik:
 az információ, gazdaság és kultúra átfonódásának megnövekedett mértéke,
 újítások az informatikai és közlekedési területeken,
 az információ átvitelének és az ezzel összefüggő költségeknek dramatikus
csökkenése.
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Veszély és kockázat:
 Ezek olyan kifejezések, melyek szorosan összefüggnek, ezért gyakran összekeverik
őket, vagy helytelenül használják. Általában nehézségeket és problémákat jelentenek,
melyek a társaság számára valamilyen nehézséget vagy fenyegetést jelentenek;
 Veszély – elsődleges, objektívan létező minőségi tényezőt vagy jelenséget jelent;
 Kockázat – származtatott másodlagos érték a valószínűség kifejezésére, hogy az adott
veszély a védett értékben vagy érdekben kárt okoz. A feltételezett célhoz képest
eltérési lehetőség kialakulását jelzi egy adott objektív várható értékkel.. Úgynevezett
kvantitatív bizonytalanság;
 Az adott kockázat kialakulásának oka alapján megkülönböztetünk:
 Pénzügyi kockázat – a pénzügyi piac fejlődésével és az egyes pénzügyi
eszközök használatával összefüggő kockázatok;
 Egyéb vállalkozói kockázatok – ebbe a csoportba többféle kockázat tartozik,
melyek jelentős mértékben befolyásolhatják a vállalat eredményét, sőt akár
fenyegetést is jelenthetnek a vállalat létezésére.
Katasztrófa:
 A pusztító tényezők megnövekedése és az azt követő felhalmozódása a természeti
katasztrófák és balesetek következtében;
 Ide tartoznak a nagy földrengések, légi, tengeri balesetek, a közlekedéshez kapcsolódó
veszélyes anyagok szivárgása, atomerőműben keletkezett balesetek, vízerőművek
megsemmisülése és egyebek.
Konfliktus:
 Történés, társadalmi folyamat, amikor az egyén vagy adott csoport igyekszik saját
célját elérni (szükségletek kielégítése, érdekek véghezvitele) kiközösítéssel,
megsemmisítéssel vagy egy másik egyén ill. csoport alárendelésével, akik ugyanazon
vagy hasonló célokat próbálnak elérni;
 A konfliktus esetében mindig ott van a tudat az ellenfélről, a helyzet világos
meghatározásáról, melyben az ellenfél a célok elérésére kifejtett igyekezetek közti
különbségek által van meghatározva;
 A pszichológia a konfliktust, mint igényes élethelyzetet tanulmányozza. A konfliktusos
helyzetben feszültség keletkezik. A konfliktus szorongást okoz.
Konkurencia (verseny):
 Különböző, általában ellentétes érdekeltségű piaci alany találkozásának folyamata;
 A verseny folyamata a piactól elválaszthatatlan és a működésének alapját képezi;
 A versengés vagy a harc sokszor a többé - kevésbé egyenerangú versenytársak közt
zajlik;
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 A versengés képességét úgy határozhatnánk meg, mint a termék jobbszerűségi
képessége a konkurencia által kínálthoz képest;
 Az egymás mellett létező termékek gazdasági versenye;
 Gazdasági verseny, az alanyok versengése, mely a piacon a siker elérésenek érdekében
zajlik.

Versenyképesség:
 A vállalat versenyképessége egy lehetőség (képesség), mely lehetővé teszi ,hogy
a vállalat sikert érjen el a többi vállalattal szemben.
 A versenyképesség belső tényezői – tényezők, melyeket a vállalat saját maga
tud befolyásolni, melyek a vállalaton belül találhatóak, mint például tudománytechnikai fejlődés, marketing és terjesztési tényezők, vagy a termelés és
termelési berendezések tényezője, munkaerő ,pénzügyi és költségvetési
vonatkozások;
 A versenyképesség külső tényezői - azon tényezők, melyeket a vállalat nem
tud befolyásolni, esetenként a befolyásolás lehetősége közvetett vagy
akadályozva van.

Csődeljárás:
 Akkor következik be, ha az adós pénzügyi csődbe jutott, hitelezői vannak é s nem
képes hosszabb ideig teljesíteni a velük szembeni kötelezettségét;
 A csődeljárás célja: viszonylag kielégíteni a hitelezőket a csődbejutott vagyonából;
 Csődöt csak abban az esetben lehet bejelenteni, ha létezik csődvagyon, mely elegendő
legalább a bírósági eljárások kifizetésére;
 A csődbejutott és hitelező közt levő vagyoni viszony kiegyenlítése csődeljárás
esetében felszámolással történik;
 A vállalat anyagi felszámolása a csődvagyon bíróság által elrendelt értékesítésével
valósul meg;
 A bíróság határozatba foglalja, milyen sorrendben kerül sor a hitelezők kielégítésére.

A vállalat megerősítése (konszolidáció):
 A vállalat megmentése egy kidolgozott program alapján;
 A konszolidációt általában a nyilvánosság előtt titkolják, hogy a vállalat irányába ne
veszítse el bizalmát a partnerekkel szemben;
 A konszolidáció megterhelő, mivel a vállalat működésének túléléséről szól.
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Kiegyenlítés:
 Ha még a bíróság nem döntött a sorrendről, a csődbe jutott javaslatot tehet a
bíróságnak, milyen kiegyezést kínál hitelezőinek. A kiegyenlítési javaslatához
csatolnia kell az összes hitelezőjének névsorát és követelésüket, valamint saját
vagyonának jegyzékét. Ha a hitelezők elfogadják a kiegyezés formáját, a bíróság
megerősíti azt.
Válság:
 Összetett helyzet, ill. rendkívüli történés, amikor jelentős módon károsodik az
egyensúly az rendszer alapvető jellemzői között, mint a küldetés, értékek, célok,
működés;
 Váratlan történések sorozata, melyek valódi lehetőséget hordoznak magukban a nem
kívánt vagy katasztrofális utóhatásokra. Közvetlenül történik és nem látható előre;
 A válságmenedzsment szempontjából például az ellenőrizetlen kockázatot is
válságként értékelik;
 Általánosságban ezt a kifejezést használják az összes válsájelenségre;
 Szélesebb értelmezésben a válság instabil és veszélyes szociális helyzetet,
szükségállapotot, váratlan történést vagy történések sorozatát jelenti a gazdasági,
katonai, személyi, politikai vagy társadalmi területen, melyek magas szintű
bizonytalanságot és veszélyt hoznak létre.

Válságkezelés:
 Egészébe véve rövidebb ideig tartó válság;
 Minimáli időtartamú válság a hevenyfázisban;
 A krónikus stádiumban a válság felgyorsított folyamata;
 A válság krónikus stádiumban a kockázati tényezők fokozatos csökkentése;
 A válság legrövidebb idő alatti megoldása.
Vészhelyzet:
 rendkívüli helyzet, melyben közvetlenül az állam demokratikus alapjai, szuverenitása
és területi integritása, a gazdaság menete, kormányrendszere, bírósági rendszere, az
emberek egészsége, vagyona, természeti környezete, a nemzetközi kötelezettségek
teljesítése vannak veszélyben úgy , hogy a fenyegető veszélyt nem lehet
megakadályozni vagy a hatásait mérsékelni a szokásos tevékenységgel, a
válságelhárító szerv és a belső mentőrendszer segítségével.
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Rendkívüli állapot:
 Az illetékes hatóság által bejelentett jogi állapot, mely egy adott területen közvetlenül
a jellegétől és terjedelmétől függ (háború, hadiállapot, rendkívüli állapot,
vészehelyzet);
 Az általánosan alkalmazható eljárások használhatatlanságával, az irányítási
mechanizmusok és eszközök használatával - beleértve a válságkezelés alapvető
elveinek alkalmazását -, ideiglenesen az alap és szabadsághoz való jog korlátozásával
függ össze;
 Olyan állapot a társadalmi, természeti, technikai vagy technológiai rendszerben, mely
eltér a stabil állapottól és pusztítóan hat az egész rendszerre, vagy annak egyes
részeire.
Menedzsment:
 A vállalat vezetési tevékenységének összesége (esetenként az egész gazdaságnak);
 A (vállalati) dolgozók egy részének tevékenysége – igazgatóság, vezetőség;
 A vállalat esetében alternatív kifejezéseket használnak a vállalati menedzsment
kifejezésre: a vállalat menedzsmentje, vállalatvezetés, vállalati vezetés, ill. ennek
értelmében:
 Vállalatmenedzselés, vállalati menedzsment;
 Vállalatvezetés, vállalati vezetés;
 A feltüntetett változatok közül a technikai normáknak a „vállalati menedzsment“ felel
meg.
Válságmenedzsment:
 Logikusan felsorakoztatott ismeretek összessége a lehetséges válságokról, okaikról és
következményeikről, valamint alapelvekről, módszerekről és a megoldás lépéseiről;
 A termelési, szolgáltatási és vállalkozási tevékenységek rendszeres és céltudatos
folyamata a vállati eszközök segítségével, melyek az emberi és gazdasági értékeket
védik;
 Koordinációs
jellegű,
egyesíti
szakmáinak tevékenységét;

és

irányítja

a vállalat

helyeinek

és

 Az emberek vezető tevékenysége, akik menedzseri funkciót töltönek be specifikus,
válságos környezetben, a vállalat hatékonyan működő légkörétől eltérően;
 Mint a legsokoldalúbb, az általános felfogásból kiinduló, egységes összességi
folyamatot, tapasztalatot, véleményt, ajánlást, módszert és intézkedést képviselő
meghatározás, melyet a menedzserek a specifikus tevékenységük megoldására
használnak a:
 a válsághelyzet okainak csökkentésében (megelőző fázis),
 a vészhelyzetek felkészülésében (korrekciós fázis),
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 a vészhelyzetek kialakulásának megakadályozásában (beavatkozási fázis),
 a válsághelyzet eszközeinek és negatív hatásainak csökkentésében(csökkentsi
fázis),
 a válsághelyzet hatásaiként megjelenő negatív tényezőinek elhárításában
(megújulási fázis).
Kockázatmenedzsment:
 Az adott irányított szervezet menedzsmentjének része. Az irányított folyamat,
kockázatelemzés és a lehetséges fenyegetések biztonságának és stabilitásának
biztosítására összpontosít. Ugyanakkor megfelelő korrekciós és megelőző
intézkedéseket keres a válsághelyzetek negatív befolyásainak csökkentésére, ill. ezen
befolyások fenyegetéssé és válsággá alakulásának csökkentésére.
Emberi erőforrások menedzselése:
 A szervezet emberi erőforrásainak stratégiáját és politikáját foglalja magába, a vállalat
belső architetkúráját, a vállalat felszereltségét az emberi erőforrás terén, mint ahogy
a szervezeti és személyzeti fejlődést, az emberi erőforrások motivációját és
a munkalégkör kialakítását is.
Projektmenedzsment:
 Technikák összessége és módszere a tervezésre, javaslásra és a munka tevékenységek
ellenőrzésére azzal a céllal, hogy a projekt céljai a meghatározott időre,
a meghatározott költségvetés keretén belül és az elérhető forrásokkal teljesüljenek,
úgy, hogy a megcélzott termék megfeleljen a meghatározott feltételeknek.
Tudásmenedzsment:
 A szervezet kulcsfontosságú kompetenciája és stratégiai tervezete,
amelyben
elsősorban az emberi tudást és a társadalmi folyamatok keretében a kulturális
értékekhez való hozzáállást, a szervezethez kapcsolódó kompetenciákat és az
elkötelezettséget kell meghatározni, aminek következtében a tudás által nehezen
behatárolható forrásokra, versenyelőnyökre tesz szert a vállalat.
 Új gazdaság, tudásgazdaság, tanulógazdaság, digitális gazdaság, e-gazdaság, hálózati
gazdaság, megújulásokra épülő gazdaság, gazdaság a válság időszakban – olyan
fogalmak, melyek igyekszenek megragadni a változás lényegét.
 Olyan vilgáról beszélünk, ahol az emberek több szellemi, mint fizikai munkát
végeznek, melyben az információs – komunikációs technológiák (IKT) globális
versenyt eredményeznek és nem csak a tárgyak szempontjából, de a legkülönbözőbb
inmateriális jellegű szolgáltatások terén is, ahol az újítás fontosabb, mint
a tömeggyártás, ahol a gondolat, ötletet többet ér, mint a gép.
 Az új gazdaságot bátran jellemezhetjük forradalomként a társadalom fejlődésében.

Rendkívüli helyzet:
 Komoly, időben nehezen előrelátható és területileg behatárolható történés, természeti
katasztrófa által okozott helyzet, technikai vagy technológiai baleset, működési hiba,
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esetenként tudatos emberi cselekvés, mely a rendszer stabilitását bontja meg vagy az
aktuális folyamatokat és tevékenységeket. Életeket, egészséget, anyagi és kulturális
javakat ill. természeti környezetet fenyeget.

Tervezés:
 Adott cél elérése érdekében az eljárások, módszerek, források, erőforrások és
eszközök meghatározására irányuló céltudatos folyamat.

Válságtervezés:
 A válságmenedzsment speciális intézményeinek specifikus tevékenysége, melyek
a válság kialakulásának lehetőségét elemzik és a hatásaik csökkentéséhez szükséges
intézkedéseket készítik elő;
 A részletes válságtervek kidolgozásának feltételeit biztosítja a válság megoldására;
 A válsámenedzsmentet az előrelátható válságjelenségekre készíti fel;
 A válság megoldásához összegzi a szükségleteket és követelményeket, és összeveti azt
a vállalat lehetőségeivel;
 Meghatározza a szükséges eszközöket, erőviszonyokat és forrásokat a válság
megoldásához;
 Jelen időszakra három alapvető válságtervezés körvonalazódott ki.Ezek:
 Védekezési tervezés,
 Polgári vészhelyzeti tervezés,
 Vészhelyzeti tervezés.
Védekezési tervezés:
 Tevékenységek összessége, melyek által a megfelelő állami szervek rövid-, közép- és
hosszútávú terveket alkotnak a honvédelmi biztonsági feladatok biztosítására ,és
meghatározzák az egyes kiválasztott alanyok kötelezettségeit az elosztott feladatok
teljesítésében.
Polgári vészhelyzeti tervezés:
 A forrásokat, erőviszonyokat és eszközöket bebiztosító komplex rendszer, melyek
nélkülözhetetlenek a nem katonai jellegű, a fegyveres erők és katonai műveletek civil
támogátással megvalósuló válságjelenségek megoldásához (A Washingtoni szerződés
5 cikkelyével összhangban és ezen szerződés keretein kívül is);
 A hatóságok által megvalósított előkészítő és koordináló itézkedéseket biztosítja az
állam belső rendjének fenntartása céjából, a lakosság védelmében, az államgazdaság
és az önkormányzatok állandó működését biztosítja válsághelyzetben.
Vészhelyzeti tervezés:
 A válságtervezés jellemzőit viseli, bár a célja és tartalma szempontjából nem lehet
besorolni a polgári vészhelyzeti tervezéshez, még ha találhatók is közös jellemzők, és
végképp nem besorolható a védelmi tervezésbe;
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 Egyszerűen úgy lehet jellemezni, mint fontos, megelőző rendszeri eszközt a komoly
ipari balesetek kialakulásának megoldására ,az egészségre,a természeti környezetre és
vagyonra mért hatások mérséklésére.
Vészhelyzeti terv:
 Irott és grafikus dokumentáció együttes gyűjteménye, melyet feloszthatunk:
 általános részre,
 készenléti részre és
 operatív részre.
Megelőzés:
 Szervezeti, technikai, technológiai, anyagi, személyi, psychológiai és egyéb
intézkedések sora, a vészhelyzetek és válságok meggátolására végzett korrekció
az anyagterjedelem, energiák és erőviszonyok vagy a rendszer ill. részei ellenállásának
növelése érdekében végzett tevékenység.
A folytonosság kezelése:
 Holisztikus megközelítése a vállalat szemléletének – főleg a kockázat és hatásai
szemszögéből nézve;
 A vállalat folytonosságának felfogása a holisztikus (komplex) értelmezéséből ered és
a vállalati szemlélet szükségességéből – beleértve a kockázatot és hatásait a vállalat
tevékenységére.
A vállalat felszámolása:
 A mély válságban levő vállalat igényes megmentése. A vállalatból csak az úgynevezett
„egészséges mag“ marad meg, amely nem termel veszteséget;
 A felülvizsgálat alapján csak azok a részlegek maradnak meg, melyek perspektívak, a
többit likvidálják;
 A felszámolás sokszor az aktívák hirtelen csökkenésében nyilvánul meg, a vállalat rá
van kényszerülve olyan vagyon eladására is, melyre a későbbiekben szüksége lesz és
újra vissza kell vásárolnia.
Szociális tőke:
 Anyagi vagy virtuális források összessége, melyek a vállalati játékosok szociális
kapcsolatai által határozódnak meg, elősegítve a célok elérését.
Csődgondnok:
 Amikor kijelentik a csődeljárást, a csődbe jutott elveszti jogát a vagyon kezelése felett,
és a cég vagyonát a csődgondnok kezeli. A csődgondnok a vagyon értékesítéséről
jelentést tesz a bíróságnak.
Stabilitás:
 Kiegyensúlyozott, az adott rendszer és alaprészeinek megszokott működési állapota,
mely magába foglalja a kockázatot is.
Terror támadások:
 durva megfélemlítések, vagy egyenesen erőszak elkövetése egyének, csoportok ellen,
esetleg társadalmi csoportosulások ellen a meghatározott célok elérése érdekében.
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Turbulens időszak:
 Veszélyes időszak, legnagyobb veszélye a valóság letagadásának kísértésében rejlik.
 Azonban nagy lehetőség is azok számára, akik az új valóságot képesek megérteni,
s egyben elfogadni és kihasználni is.

Természeti katasztrófák:
 A természet által mért csapások – az összegyülemlett energiák és anyagok nem kívánt
felszabadulása a természeti erők kedvezőtlen megnyilvánulása által, amivel
párhuzamosan veszélyes anyagok vagy romboló tényezők negatív hatást
gyakorolhatnak az emberre és anyagi értékeire:
 árvizek,
 földrengések,
 tűzesetek,
 hosszan tartó szárazságok,
 nagy havazások.
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Teszt feladatok
A helyes választ a megfelelő négyzetben  A.,  B. vagy  C kereszttel jelölje meg,
amennyiben nincs másképp meghatározva.,
1. Mi jellemzi a válságban levő vállalatot?
 A.
 A vállalat hosszú ideje veszteséges és fizetésképtelen.
 A vállalat bár részlegesen, de komoly problámákkal küzd, melyek
elhanyagolása a felszámolásához vezethet.
 A vállalat látszólag úgy tűnik, hogy sikeres, bár a gyors növekedés miatt a tőke
hiányába ütközik.
 B.
 A vállalat hosszú ideje veszteséges és fizetésképtelen.
 A vállalat bár részlegesen, de komoly problámákkal küzd, melyek
elhanyagolása a felszámolásához vezethet.
 A vállalat ennek ellenére sikeres, bár a rendkívüli növekedés következtében
a tőke hiányába ütközik.
 C.
 a vállalat hosszú ideje veszteséges, de fizetésképes.
 A vállalat bár részlegesen, de komoly problámákkal küzd, ezek elhanyagolása
a felszámolásához vezethet.
 A vállalat látszólag úgy tűnik, hogy sikeres, bár a rendkívüli növekedés
következtében a tőke hiányába ütközik.
____________________
2. Mi a válság?
 A.
Váratlan események sorozata, amely magában hordozza a valódi lehetőséget a nem
kívánt eseménytől kezdve a katasztrófahatásig. Közvetlenül történik, és nem lehet előre
látni.
 B.
Váratlan események sorozata, mely magában hordozza a valódi lehetőséget a nem
kívánt eseménytől kezdve a katasztrófahatásig. Közvetetten történik és előre lehet látni.
Események sorozata, általában várt, mely magába hordozza a valódi lehetőséget a nem
kívánt eseménytől kezdve a katasztrófahatásig. Közvetlenül történik é s nem lehet előre
látni.
_____________________
3. Hogy oldjuk meg a válsághelyzetet?
 A.
 Megelőzve– a vállalat válságtervét kidolgozzák és aktualizálják, hogy
folyamatosan eltávolítsák a lehetséges válságforrásokat.
 Represszív - érvényesítése a válságmenedzsmentnek.
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Megelőzve– a vállalat válságtervét kidolgozzák és aktualizálják, hogy
folyamatosan eltávolítsák a lehetséges válságforrásokat.
Degresszív – érvényesítése a válságmenedzsmentnek.
Megelőzve– a vállalatban aktualizálják a vállalati
folyamatosan eltávolítsák a lehetséges válság forrásokat.
Represszív – a válságmenedzsment érvényesítése.

struktúrát,

hogy

_________________
4. Mikor kezdi meg működését a vállalati válságmenedzsment?
 A.
 Akkor kezd működni a vállalatban, amikor az üzleti és gazdasági politika
a támadásból védekezésbe megy át.
 Minimalizálja a károkat és veszteségeket.
 Egyszerű munkásokból áll, nem ajánlottak a külső szakemberek.



 C.




Akkor kezd működni a vállalatban, amikor az üzleti és gazdasági politika
a támadásból védekezésbe megy át.
Minimalizálja a károkat és veszteségeket.
Vezető tisztségviselőkből áll, ajánlottak a külső szakemberek (tárgyilagosság,
pártatlanság).
Akkor kezd működni a vállalatban, amikor az üzleti és gazdasági politika
a támadásból védekezésbe megy át.
Növeli a károkat és veszteségeket.
Vezető tisztségviselőkből áll, ajánlottak a külső szakemberek (tárgyilagosság,
pártatlanság).

__________________
5. A vállalatnál mely feladatok tartoznak a válságmenedzsment feladatkörébe?
 a vállalat helyzetének folytonos felülvizsgálata,
 a kockázatok azonosítása és értékelése,
 nem kívánt helyzetben intézkedések kidolgozása.
 ezen intézkedések ellenőrzése,
 javító intézkedések,
 megelőző intézkedések,
 oktatási folyamatok és egyéb.
___________________
6. Mely modelleket és módszereket használjuk a válságmenedzsmentben:
 előrejelzési módszerek,
 statisztikai technikák (tendenciák és ciklusok elemzése, analýza trendov a cyklov,
korrelációs elemzés,matematikai model),
 szubejktív technikák,
 SWOT elemzés módszere,
 időszerű tendenciák módszere,
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 pénzügyi elemzés,
 felülvizsgálati módszerek.
___________________
7. A cég válságból való kivezetésének útjai:
 A.
 konszolidáció – ebben az esetben lényegében megmarad a vállalkozás tárgya
és a szervezeti struktúra is, gyakran változik a vállalalti menedzsment, a
vezetési stílus, az ellenőrző módszerek;
 felszámolás – a vállalatnak sok veszteséges része van, amelyektől meg kell
szabadulni, a vállalatban csak az egészséges mag marad meg, mely nem termel
veszteséget;
 átalakítás – a vállalat más jogi formát ölt, vagy több vállalatra osztódik;
 fúzió – a megmentés módja, amikor a csődbe jutott vállalat összeolvad egy
másik vállalattal.
 B.
 konszolidáció – ebben az esetben lényegében megmarad a vállalkozás tárgya
és a szervezeti struktúra is, gyakran változik a vállalalti menedzsment, a
vezetési stílus, az ellenőrző módszerek;
 felszámolás – a vállalatnak sok veszteséges része van, amelyektől meg kell
szabadulni, a vállalatban csak az egészséges mag marad meg, mely nem termel
veszteséget;
 átültetés – a vállalat más jogi formát ölt, vagy több vállalatra osztódik;
 fúzió – a megmentés módja, amikor a csődbe jutott vállalat összeolvad egy
másik vállalattal.
 C.
 konszolidáció – ebben az esetben lényegében megmarad a vállalkozás tárgya
és a szervezeti struktúra is, gyakran változik a vállalalti menedzsment, a
vezetési stílus, az ellenőrző módszerek;
 tranzakciók – a vállalatnak sok veszteséges része van, amelyektől meg kell
szabadulni, a vállalatban csak az egészséges mag marad meg, mely nem termel
veszteséget;
 átalakítás – a vállalat más jogi formát ölt, vagy több vállalatra osztódik;
 fúzió – a megmentés módja, amikor a csődbe jutott vállalat összeolvad egy
másik vállalattal.
_____________________

8. A felszámolás azt jelenti:
 A.
 tevékenység, mely a vállalat revitalizációjára irányul,
 állami pénzügyi támogatás olyan állami vagy magáncégeknek, melyek nem
érnek el nyereséget,
 a vállalati válság kezelése,
 ráépítés a vállalatra.
 B.
 a természetes környezet megfigyelése,
 veszélyes vegyi anyagok hosszan tartó káros hatása,
 regionális kiegyensúlyozatlanság,
 a hulladék megnövekedése.
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intézkedések folyamata és összessége, melyek a vállalat fellendülésére
irányulnak;
az intézkedések hozzásegítik a vállalat felépítését és tevékenységét a változó
piaci feltételek alkalmazkodásához;
felszámolási intézkedések – pl. légyszámcsökkentés, az üzem megszüntetése
vagy részlegek megszüntetése és egyéb –, melyek a vállalat problémáinak
megoldására irányulnak.

____________________
9. A változások megvalósítása során fennálló nehézségek lehetnek:
 A.
 személyes veszteség érzése – közeli személy elvesztése;
 a meglévő szokások elvesztése;
 visszacsatolások – az alkalmazottaknak a jutalmi rendszere;
 a vállalat vezetői és alkalmazottai közti szakadék;
 mentális modellek – elképzelések, hogyan kellene valaminek működni.
 B.
 a változtatás szükségességének tudatos előhívása,
 koalíciók létrehozása a változtatások érdekében,
 vízió és stratégia kidolgozása,
 az alkalmazottak jogkörének megerősítése.
 C.
 személyes veszteség érzése – a kihasználható idővel és eszközökkel
kapcsolatosan, melyeket elvesztenek;
 létező szokások a kommunikációban;
 visszacsatolások – az alkalmazottak jutalmi rendszere;
 a szavak és tettek közti szakadék;
 mentális modellek – elképzelések ,hogyan kellene valaminek működni.
_____________________
10. A változás módszerei közé tartoznak:
 A.
 információs – kommunikációs technológiák,
 vízió és stratégia kidolgozása,
 víziók és stratégiák megmagyarázása,
 az alkalmazottak jogköreinek megerősítése,
 rövid távú győzelmek kialakítása,
 új hozzáállások állandósítása a vállalat struktúrájában.
 B.
 direktív - a változásokat a menedzsment erőlteti és kikerüli az egyeztetést;
 tárgyalások - elismerik más egyeztető csoportok legitimitását és képesek
engedményeket tenni;
 normatív – a változtatások eljárását és értelmét keresik és mindeközben sokszor
a külső tényezők hatásait használják ki;
 analitikus - a probléma érthető meghatározásán alapszik ,és az új adatok
begyűjtésére külső szakembereket alkalmaznak.
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progresszív információs technológiák – az eredmény egy integrált automatizált
szervezet;
couching - az eredmény egy magas teljesítményű csúcs- és közép -vezetés
tanuló szervezet – az eredmény olyan szervezet, mely képes saját és mások
tevékenységéből tanulni;
úgynevezett szociális - technikai rendszerek módszere – az eredmény kitűnő
munkafolyamatok a csoportok önszervezettsége alapján;
dinamikus rendszerek kialakítása – a vállalat vásárlói kommunikációja
struktúrájának és politikájának a megismerése;
TQM (TotalQualityManagement);
BPR (BusinessProcessReengineering) - TQM a BPR a változások
végrehajtásának filozófiája.

______________________
11. A TQM változásainak hogyan kellene működniük?
 A.
 a változások nem lehetnek hirtelenek, csak az idő múlásával kellene láthatóvá
válniuk;
 viszonylagosan sikeres módszer.
 B.



a változásoknak gyorsnak kell lenniük, de nem annyira láthatóaknak;
kevésbé sikeres módszer.

 C.



a változásoknak fokozatosan kell történniük, és azonnal láthatóvá kell válniuk;
viszonylag sikeres módszer.

______________________
12. Milyen lépéseken alapul a TQM rendszer?
 A.
 Kis, fokozatos lépéseken;
 Az alapja a vásárló megismerése – először a vásárló igényeit kell ismernünk és
csak utána tudjuk meghatározni,milyen terméket akarunk alkotni, milyen
folyamattal, hogy nézzen ki a vállalati struktúra (hogy hatékony és eredményes
legyen) és a csoportok  az egész az embereken alapul  hogy az emberek
alulról segítsék növelni az eredményességet, azaz az emberek az eszközök.

Vý

TQM

kon
nos
ť

Čas
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A radikális változtatásokon alapszik;
A rendszer alapos átgondolása és radikális átalakítása a drasztikus fejlesztési
folyamatok elérése érdekében;
A reengineer tevékenység 80 – 90% -a sikertelen;
az alkalmazottak ellenszenve a változásokkal szemben.
TQM

Vý
kon
nos
ť
Čas

_____________________
_____________________
13. A megfelelő helyen kereszttel jelölje azokat a tényezőket, melyek a káosz okozói
lehetnek:
 technológiai előrelépés és információs forradalom,
 a kamatláb megnövekedése,
 forradalmi technológia és újítások,
 a világ másik részének emelkedése,
 újítások,
 hiperkonkurencia,
 független alapok,
 nemzetköziség,
 természetes környezet,
 szállítás,
 vásárlók növekvő ereje.
_____________________
14. A versenyképesség tényezőit két nagy szintre oszthatjuk:
 A.
 A versenyképesség pozitív tényezői – a rendszer minőségi szintjének a
javításában vesznek részt (mennyiségben, energiában, tájékozásban...),
terjedelmük és ráhatásuk a rendszerre nem volt előre meghatározva, esetleg
tervezve, ezért problémákat szülhet a megszokott tevékenységek kifejtésében;
 A versenyképesség negatív tényezői – a tevékenységek leállását okozzák,
esetleg az eredeti rendszer megszűnését, amivel megzavarják a részek közti
kötéseket, szélsőséges esetben teljesen szétzilálják azt és teljes széteséshez
vezethetnek.
 B.


A versenyképesség pozitív tényezői – a rendszer minőségi szintjének a
javításában vesznek részt (mennyiségben, energiában, tájékozásban...),
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terjedelmük és ráhatásuk a rendszerre nem volt előre meghatározva, esetleg
tervezve, ezért problémákat szülhet a megszokott tevékenységek kifejtésében;
A versenyképesség külső tényezői - tényezők, melyeket a vállalat nem tud
befolyásolni, illetve a lehetőségei a tényezők befolyásolására korlátozottak
vagy közvetettek.
A versenyképesség belső tényezői – tényezők, melyeket a vállalat saját maga
tud befolyásolni és a vállalat belsejében találhatóak, mint például tudományos
– technikai fejlődés, marketing és disztribúciós tényezők, mint ahogy a vállalat
termelési és berendezéseinek tényezői, munka- források ,pénzügyi és
költségvetési szemszög ;
A versenyképesség külső tényezői - tényezők, melyeket a vállalat nem tud
befolyásolni, illetve a lehetőségei a tényezők befolyásolására korlátozottak
vagy közvetettek.

________________________
15. A versenyképesség mely paraméterei függnek közvetlenül a vállalat belső
felépítésétől? Jelölje meg a megfelelő választ.
 a vezetés formája és módja,
 megfelelő tőkefelszereltség,
 vállalati kultúra,
 a termékportfólió és minősége,
 a tulajdonosok és hírnevük,
 csúcsvezetés,
 minőségirányítási rendszer,
 alkalmazottak – műveltségi és kulturális szintjük, kreativitásuk és motivációjuk,
 termelékenység és hatékonyság,
 technológiai és technikai felszereltség,
 rugalmasság és a gazdaság teljes elfogadása.
____________________
16. A versenyképesség külső tényezőit így oszthatjuk fel:
 A.
 a versenyképesség belső tényezői - tényezők, melyeket a vállalat saját maga
tud befolyásolni és a vállalat belsejében találhatóak, mint például tudományos
– technikai fejlődés, marketing és disztribúciós tényezők, mint ahogy a vállalat
termelési és berendezéseinek tényezői, munka- források és pénzügyi és
költségvetési szemszög ;
 A versenyképesség külső tényezői - tényezők, melyeket a vállalat nem tud
befolyásolni, illetve a lehetőségei a tényezők befolyásolására korlátozottak
vagy közvetettek.
 B.


ágazati és regionális tényezők – a termelési tényezők elérhetősége, a műszaki
infrastruktúra szintje, a tudási infrastruktúra szintje, a regionális pénzügyi
támogatási rendszer felépítésének szintje a vállalkozások segítése céljából
(támogatások, EU alapok és hasonló)
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a piaci környezet tényezői – a termék újítására gyakorolt nyomás, az árra és
költségekre gyakorolt nyomás, a konkurencia benchmarkingja, a piac
nyitottságának mértéke, a megcélzott vásárlók jelleme, a beszállítók
megbízhatósága és minősége.
makroökonómiai tényezők – például: a piac telítettsége, a nemzetgazdaság
helyzete, jogi keretek és mások;
mikroökonómiai tényezők – például: a vállalat piaci helyzete, a versenytárs
stratégiai tervei, a fő fogyasztók fizetőképessége és egyéb;
földrajzi tényezők - például a vállalat fekvése, közlekedési infrastruktúra, a
munkaerő összetétele a régióban és hasonlók.

____________________
17. A megfelelő helyen jelölje meg, mely felsorolt tényezők tartoznak a
versenyképesség makroökonómiai tényezői közé.
 Globalizáció – a globális termelői struktúra kialakulása;
 ágazati és regionális tényezők – a termelési tényezők elérhetősége, a műszaki
infrastruktúra szintje, a tudási infrastruktúra szintje, a regionális pénzügyi támogatási
rendszer felépítésének szintje a vállalkozások segítése céljából (támogatások, EU
alapok és hasonló)
 a változások gyorsasága – főleg a termék életciklusát érinti;
 a piaci környezet tényezői – a termék újítására gyakorolt nyomás, az árra és
költségekre gyakorolt nyomás, a konkurencia benchmarking ja, a piac nyitottságának
mértéke, a megcélzott vásárlók jelleme, a beszállítók megbízhatósága és minősége.
 Nemzeti intézményi keretek – regionális politika, foglalkoztatáspolitika,
adórendszer, hitelpolitika és hasonlók;
 Digitalizáció – az internet és egyé IKT használásával függ össze;
 Demográfiai fejlődés – a népesség elöregedése határozza meg;
 a makrokörnyezet politikai, gazdasági és jogi tényezői – politikai stabilitás,
a közbeszerzés átláthatósága, a klientelizmus mértéke és mások.
___________________
18. A megfelelő válasznál kereszttel jelölje meg, mely állítás nem tartozik a természeti
katasztrófák közé.
 árvizek,
 földrengések,
 folyóvizek szennyezése,
 tűzesetek,
 hosszú szárazságok,
 jégeső,
 nukleáris energia robbanás,
 nagy havazások.
_______________________
19. A megfelelő részen jelölje kereszttel, mi tartozik a szociális, társadalmi és
gazdasági veszélyek közé (a társadalom önpusztító tevékenységei):
 hadi állapot,
 nagy közlekedési balesetek,
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 tűzesetek,
 terrorizmus,
 szervezett bűnözés,
 madárinfluenza,
 embargó a nyersanyag behozatalra,
 vízszennyezés,
 vallási és kulturális ellentétek.
_______________________
20. A felkészülési időszakban a válságmenedzsment feladatai közé tartozik:
 A.
 a vállalat fejlődésének feltételei keretén belül kidolgozni és elfogadni egy
átfogó válságkezelő stratégiát;
 a válságmenedzsment rendszerének kialakítása és folyamatos aktualizálása a
vállalat változó külső és belső feltételeinek függvényében,
 a válságmenedzsment alapjainak elfogadása és folyamatos bővítése,
aktualizálása,
 a lehetséges válságok és feltételezett negatív hatásainak kiszűrése,
 válságtervek kidolgozása.
 B.






a válságmenedzsment rendszerének bevezetése a válság kialakulásáról szóló
elsődleges információk alapján,
további információszerzés a kialakult válságról,
a válság megoldására irányuló intézkedések és a végrehajtó szervek irányítása
teljes körű információk alapján,
a válság idejére hivatalos szóvivő megbízása és információnyújtás a médiának,
de csak egy hivatalos forrásból,
az összes tevékenység megszakítása, melyek nem függnek össze a kialakult
helyzettel és csak a mentő, meghatározó és felszámolási munkák szervezésére
összpontosítani,

 C.
 a válságmegoldás menetének elemzése, az elért szint értékelése és következő
tevékenységek ajánlása a hatások elhárítása érdekében a válsághelyzet előtti
időszak kezdetével
 megállapítani, hogy az elkészített dokumentáció mennyire felel meg a válság
megoldásának személyzeti, anyagi és technikai szempontból vizsgálva a valós
helyzetet ,esetleges változtatások és javítások javaslása,
 technikai megoldások biztosítása, a válságkezelés alatt elhasznált, felhasznált
technika és anyag újra feltöltése,
 a válságtényezők intenzív és aprólékos megfigyelésének biztosítása, a rutin
tevékenységek felújítása.
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___________________________
21. Röviden határozza meg mi a helyreállítás célja:
 A.
 a helyreállítás célja a vállalat fejlődésének folytatása.
 B.


a helyreállítás célja a vállalti tevékenység újrakezdése.

 C.


a helyreállítás célja a vállalat helyzetének stabilizálása.

___________________________
22. A válságkezelést úgy jellemezhetjük, mint:
 A.
 hosszú lefolyású válság,
 hosszú, heveny stádiumban lefolyó válság,
 gyorsított lefolyású, krónikus stádiumú válság,
 a kockázati tényezők folyamatos csökkentése a krónikus stádiumú válság ideje
alatt,
 válság, melyet hosszabb idő alatt lehet megoldani.
 B.





 C.






rövid idő alatt lefolyó válság,
minimális, heveny stádiumban lefolyó válság,
gyorsított lefolyású, krónikus stádiumú válság,
a kockázati tényezők folyamatos csökkentése a krónikus stádiumú válság ideje
alatt,
válság, melyet minimális idő alatt lehet megoldani.
rövid idő alatt lefolyó válság,
krízu s minimálnym trvaním akútneho štádia krízy,
minimális, heveny stádiumban lefolyó válság,
a kockázati tényezők folyamatos csökkentése a krónikus stádiumú válság ideje
alatt,
válságot, melyet hosszabb idő alatt lehet megoldani.

___________________________
23. Hogyan határozna meg a válságkezelés lépéseinek sorrendjét?
 A.
 tüneti stádium,
 hevenystádium,
 krónikus stádium,
 a válság megoldása,
 következő válság kialakulási valószínűségének csökkentése.
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tüneti stádium,
tüneti okok megszüntetése,
a válság megoldása,
a következő válság kialakulási valószínűségének csökkentése.

___________________________
24. A válság megoldására irányuló túlzott igyekezet milyen feltételek mellett
hordozhat magában negatív hatásokat?
 A.
 a válság okai teljesen egyértelműek;
 a válság nincs ellenőrzés alatt, új tünetek jelennek meg;
 a válság negatív hatásainak eltávolítására irányuló tevékenységek hatásainak
teljeskörű megítélése.
 B.



 C.




a válság még nem következett be;
a válság ellenőrzés alatt van, de új tünetek jelennek meg;
a válság negatív hatásainak eltávolítására irányuló tevékenységek nem kerültek
teljes körű megítélésre.
a válság okai nem teljesen egyértelműek,
a válság nincs teljes ellenőrzés alatt ,és új tünetek jelenek meg,
a válság negatív hatásainak eltávolítására irányuló tevékenységek nem kerültek
teljes körű megítélésre.

____________________________
25. Milyen kritériumok szerint oszthatjuk fel a válságfolyamat tervezésének céljait?
 A.
 teljesítésének ideje szerint,
 a megállapított célok szerint,
 terjedelme szerint,
 célfelelősség szerint.
 B.





teljesítésének ideje szerint,
a cél terjedelme szerint,
a válságmenedzsment elemeinek hatása szerint,
a cél jelleme szerint.

_____________________________
26. A vészhelyzeti terv átfogó írásos és grafikai dokumentáció összessége, melyet
következőképpen oszthatunk szét:
 A.
 fő rész,
 mellékrész,
 végrehajtó rész.

a
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 B.




általános rész,
fő rész,
következtetések és megoldások.

 C.




általános rész,
készenléti rész és
operatív rész.

______________________
27. Manapság a válságtervezés három alaptípusa ismeretes.Melyek ezek?
 A.
 stratégiai tervezés,
 vészhelyzeti tervezés,
 civiltervezés.
 B.




baleseti tervezés,
rendszertervezés,
vészhelyzeti tervezés.

 C.




védelmi tervezés,
civil vészhelyzeti tervezés és
balesetei tervezés.

______________________
28. A válságkezelés állami forrásokból történő pénzellátásának döntő finanszírozási
területe a:
 A.
 gazdasági mozgósítás,
 civilvédelem.
 B.



katonai gyakorlatok,
civilvédelem.

 C.



gazdasági mozgósítás,
nemzetgazdasági műveletek.

___________________________
29. Mikroökonómiai szinten a kockázatot így csoportosíthatjuk:
 A.
 a termék elhelyezkedésének kockázata a piacon,
 hitelkockázatok,
 saját forrásaink fizetőképességének kockázata,
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idegen tőke jövedelmezőségének kockázata,
a kamatlábból adódó kockázat,
az inflációból adódó kockázat,
pénzügyi származékokból adódó kockázat.

 B.








a termék elhelyezkedésének kockázata a piacon,
hitelkockázatok,
idegen tőke jövedelmezőségének kockázata,
saját forrásaink jövedelmezőségének kockázata,
a kamatlábból adódó kockázat,
az inflációból adódó kockázat,
pénzügyi származékokból adódó kockázat.

 C.








a termék elhelyezkedésének kockázata a piacon,
hitelkockázatok,
saját forrásaink fizetőképességének kockázata,
saját forrásaink jövedelmezőségének kockázata,
a kamatlábból adódó kockázat,
az inflációból adódó kockázat,
pénzügyi származékokból adódó kockázat.

_____________________
30. A kockázatokat tárgyi töltetük alapján így oszthatjuk fel:
 A.
 vállalkozói kockázat,
 természetes (tiszta) kockázat.
 B.







technikai és technológia kockázat;
gyártási kockázat;
piaci kockázat;
pénzügyi kockázat;
szociális kockázat;
hírnév (tekintély) kockázat.

 C.



befolyásolható,
nem befolyásolható.

______________________
31. A RAPEX rendszerben történő jelentéseket többféle szempontból
csoportosíthatjuk, de a legjelentősebb besorolás a kockázat jelentőségétől függően
a:
 A.
 komoly kockázat - a 12 GPSD cikkelye alá tartozó termékek,
 alacsony kockázat - a 11 GPSD cikkelye alá tartozó termékek,
 nem önkéntes jelentések.
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 B.




komoly kockázat - a 12 GPSD cikkelye alá tartozó termékek,
mérsékelt kockázat - a 11 GPSD cikkelye alá tartozó termékek,
önkéntes jelentések.

 C.




magas kockázat - a 12 GPSD cikkelye alá tartozó termékek,
közepes kockázat - a 11 GPSD cikkelye alá tartozó termékek,,
önkéntes jelentések.

________________________
32. A megfelelő helyen kereszttel jelölje meg a „Döntési fa” módszerét.
 A.
 Az összes módszer közül a legöregebb. Mindenekelőtt a már létezű üzemre
vonatkozik ,és a kiválasztott vállalati üzemegységek vagy berendezések
aspektusainak szisztematikus és kritikus megállapítását foglalja magába.
 Általában megelőző szemlét értünk alatta, mely nem formális jellegű, vizuális
vizsgálatot jelent egészen a formális megállapításig, mely hosszabb ideig tart.
 Az elbírálás különböző szakemberek csoportja által történik.
 A értékelés tipikus menetének kellene lennie (általában az ellenőrző
feljegyzések elkészítése), ajánlásnak a megvalósításhoz és a változások
feljegyzésének.
B.


C.


Ez egy diagram, mely az ellenőrzési feljegyzések tételeit és lépéseit használja
fel, amelyek alapján meggyőződik az üzem állapotáról. Nagy mennyiségű
check ívet állíthatnak be, például minden egyes gép és berendezésnél.
A komplett ellenőrzési feljegyzés tartalmazza az „igen“, „nem“, „nem
megfelelő“ és „egyéb infromáció nem szükséges“ értékelést. Az ellenőrzési
feljegyzéseket sokszor használják a jogszabályok és szabványok /normák/
összhangjának megállapításához. Fontos az a forma, mellyel elemezni lehet
a kényes problémákat és összevetni őket az előre elkészített feljegyzésekkel.
Olyan problémák megállapításánál a legmegfelelőbb, melyekre már sor került.
Ez egy ábra, mely segít a döntés meghozatalában. Grafikai eszköz a kockázat
egyes hatásainak vagy a kockázati variációinak ábrázolására. Csomópontokból
és ágakból áll, melyek összefüggésük alapján kötődnek egymáshoz. A
csomópontok jelezhetnek előre várt történéseket, melyek valószínűsége az
ágakon van feltüntetve. Mindegyik ág végén aztán fel van tüntetve az elvárható
eredmény, , amennyiben az valószínű. Az optimális fa felállítása az összetett
tevékenyésgek esetében nagyon időigényes és bonyolult a nagymennyiségű
tevékenység és azok kölcsönös kötődése miatt.

92

______________________
33. A globalizáció három jele közé tartozik:
 A.
 Az információs, gazdasági és kultúrális összefüggés megnövekedett mértéke,
 Újítások a kultúra terén,
 Az információátvitel miatt dramatikus módon meghosszabodott idő és
megnövekedett költségek.
B.




Az információs, gazdasági és kultúrális összefüggés megnövekedett mértéke,
Újítások a kultúra és közlekedés terén,
Az információ- átvitel miatt dramatikus módon meghosszabodott idő és
megnövekedett költségek.





Az információs, gazdasági és kultúrális összefüggés megnövekedett mértéke,
Újítások az informatika és a közlekedés terén,
Az információátvitel miatt dramatikusan lecsökkent idő és költségek.

C.

_______________________
34. A megfelelő négyzetben kereszttel jelölje meg, mely felsorolt problémák tartoznak
a globális „interszociális problámák“ közé.
 a világháború kitörésének,
 az fejlődő országok gazdasági elmaradottságának legyőzése,
 demográfiai probléma,
 a világűr békés célú kihasználása,
 a nemzetközi gazdasági kapcsolatrendszer átszervezése
 a VTP pozitív kihasználása és veztése.
 az ember helyzete a világban,
 művelődés, egészségügy, urbanizáció, közlekedés.
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