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LOGISZTIKAI BIZTOSÍTÁS ELMÉLETE 

A KOCKÁZATELEMZÉS BEVEZETÉSÉNEK 
LEHETŐSÉGEI A HONVÉDELMI TÁRCA  

GAZDÁLKODÁSI RENDSZERÉBEN  
Briák Ottó 1 

(A 2004. évi pályázaton I. helyezést elért  
tanulmány rövidített változata). 

Szerkesztőség 

Az elmúlt 15 évben jelentősen megváltozott a katonai gazdálkodás 
pénzügyi, gazdasági környezete. Első lépésben a doktrínális változások 
következtek be, amelyek eredményeképpen – igaz, hogy évekig csak a 
verbalitás szintjén – fokozatosan megszűnt a honvédség támadó jellegű, 
tömeghadsereg jellege. Jelentősen csökkent a létszám és a fegyverzet 
mennyisége. Nyolc év alatt a létszám több mint 100 ezerrel, nagyjából a 
harmadára, a fegyverzet és felszerelés mennyisége ennél valamivel ki-
sebb mértékben, de igen jelentősen csökkent. 

Az erőteljes csökkentések hatására idővel, elvileg javulni kellett 
volna a gazdálkodási mutatóknak, át kellett volna, hogy alakuljon a 
gazdálkodás költségstruktúrája. Ez azonban, gyakorlatilag mind a mai 
napig nem következett be. 2001-2002-ig ennek viszonylag egyszerű és 
logikus magyarázata volt: a folyamatosan születő és megkezdett reform-
folyamatokból, hangzatos céljaik ellenére, gyakorlatilag csak a létszám-
leépítés valósult meg.  

Ennek legalább két olyan negatív hatása volt, melyek önmagukban 
garantálták, hogy a reformok már megszületésük előtt elhalálozzanak. 
Egyrészt 2002-ig egyetlen kormányzat sem ment tovább a hadsereg kia-
dásigényeinek és csökkenő költségvetési lehetőségeinek összhangba ho-
zásán, azaz változatlan feladatrendszert kellett a tárcának csökkenő lét-
számmal és szűkülő pénzügyi forrásokból végrehajtania. Másrészt a 
létszámleépítés nem is jelentett igazi, záros határidőn belül más célra 
felhasználható forrásteremtést. A kifizetett végkielégítések, a 40 évesen, 
tömegesen nyugdíjazott hivatásos katonák egyösszegben 55 éves korukig, 
előre megfizetendő TB terhei legalább 3-4-5 évig nemhogy megtakarítá-
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sokat, hanem inkább többletköltségeket eredményeztek. Ugyan nem 
számszerűsítette eddig senki (valószínűleg ezután sem fogja), de óriási 
összegű anyagi károkat okozott az erőltetett létszámleépítések miatt gaz-
dátlanul maradt technikai eszközök lefosztása, az anyaghiányok sokmil-
liós rendezetlensége. 

A nagy átalakítások hőskora ugyan elmúlt, így egyre konszolidáltab-
bá váltak az anyagi viszonyok is, egy viszont maradt: a további lét-
számleépítés és a változatlan feladatrendhez viszonyított csökkenő költ-
ségvetési forrás. Ez pedig a tartalékok feléléséhez, a gazdálkodás terv-
szerűségének fokozatos fellazulásához, a kézi vezérlés mindent elborító 
elburjánzásához vezetett. Így a hadsereg fokozatosan, és egyre gyorsuló 
ütemben vált finanszírozhatatlanná, ami aláásta a tárca társadalmi és 
NATO -beli szavahihetőségét. 

Először 2002-ben a védelmi felülvizsgálatra keresztelt folyamatban 
kísérelte meg a tárca politikai és katonai vezetése áttekinteni a feladato-
kat is, és azokat összhangba hozni a szervezeti felépítéssel és főleg a fi-
nanszírozási lehetőségekkel. Keserves folyamat volt ez, mivel a dolgok-
nak minél inkább a mélyére ásott a vezetés és a bizottságok tömege, 
annál inkább kiderült, hogy itt nem egyszerűen a feladatok és a szerve-
zetek átrendezéséről, még csak nem is a létszámok további csökkentésé-
ről van szó. A mélyben igazi strukturális gondok sora tárult fel, amelyek 
nyomán egymásnak majd minden tekintetben ellentmondó szempont-
oknak megfelelően kellett újragondolni és újraalkotni a tárca szinte 
minden folyamatát. 

Mindez mellett azonban folytatódott az 1990 óta megszakítás 
nélkül érvényesülő tendencia: egyetlen kormány sem biztosította a 
honvédelmi tárca részére tett költségvetési ígéreteit. Ezzel sajnos sem 
a 2005-ös, sem a további – mondjuk – 2010-ig terjedő időszak sem 
kecsegtet. A 2005-2006-os évet nagy valószínűséggel a parlamenti vá-
lasztásokra való felkészülés fogja uralni, amely a forráselosztás vonatko-
zásában inkább a szociális, egészségügyi, oktatási kérdéseket, mint a 
haderőfejlesztést fogja priorizálni. Generális költségvetési támogatási 
változásokat tehát ebben a kormányzati ciklusban nagy valószínűséggel 
nem várhatunk. 

Általános megnyugvást ez ügyben az azt követő évek sem igen 
ígérnek. Nagy társadalmi feladatként ugyanis ekkor – bármilyen színeze-
tű kormány is alakul 2006-ban – az Euró övezethez való csatlakozás gaz-
dasági feltételrendszerének megteremtése fog jelentkezni. Ez pedig olyan 
gazdaságfejlesztő intézkedéseket fog igényelni, amelyek nyomán lénye-
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gesen csökkenthető az államháztartás hiánya, az infláció, a nemzeti valuta 
árfolyam ingadozása, vagy javítható az árak és a bérek felzárkóztatása, il-
letve a foglalkoztatottság. Persze mindehhez az kell, ami Montecuccoli 
szerint a háborúhoz: pénz, pénz és pénz. Hogy ebbe a gazdaságracionali-
zálási programba belefér-e a hadsereg fejlesztésének jelentős fokozása, 
az több, mint kétséges.  

Azután itt van még a nagy társadalmi elosztó rendszerek reformja, a 
TB rendszer rendbetétele, a nyugdíjrendszer működőképességének hosz-
szú távú biztosítása (összeomlásának megakadályozása), a nemzeti ipar 
és mezőgazdaság versenyképességének támogatása, a szociális háló újra-
szövése, a társadalmi, pauperizálódás visszafordítása, a szegénység fel-
számolása és még sorolhatnám a fontosabbnál fontosabb társadalmi prog-
ramokat, amelyek a társadalom értékítéletében mind, mind megelőzik a 
hadsereg fejlesztését. Sajnos a társadalmi tudatban, az Európai Unió-
hoz és a NATO-hoz való csatlakozás, valamint az elmúlt 15 év negatív, 
kifejezetten hadseregellenes propagandája eredményeként a haza fegy-
veres védelme, az ország szuverenitásának katonai biztosítása háttérbe 
szorult és helyét az általános pacifizmus, a hadsereg szükségességének 
megkérdőjelezése uralta el. Ebben a gondolatrendszerben a védelem 
nem nemzeti, hanem néhány – lehetőleg minél kevesebb – katona belü-
gye. Nyugodtan mondhatjuk, hogy a katonai védelem szükségessége 
kérdésében a társadalom veszélyérzete szinte a nullára csökkent.  

Ilyen körülmények között nem egyszerű feladat a kiszámíthatatlan 
és állandóan változó körülményekhez való alkalmazkodás, különösen 
egy olyan időszakban, amikor a nagyarányú változások, természetsze-
rűen hosszú távú programokban jelennek meg és azok végrehajtása egy 
dolgot igényelne, azt azonban elengedhetetlenül: stabil, kiszámítható 
gazdasági, és humán erőforrás környezetet. Csak kiszámítható finanszí-
rozással és egy jól felkészült, jól kiképzett és biztos egzisztenciával bíró, 
állandó állomány képes ugyanis töretlenül végigvinni a projektek céljait. 
Az állandó költségvetési és létszám „rángatódzás” egyrészt a célok, a 
képességek és feladatok állandó változtatását, a felülvizsgálatok felül-
vizsgálatának felülvizsgálatát igénylik. A bizonytalan egzisztenciájú 
személyi állomány legfőbb gondja és célja pedig nem a feladatok szak-
mailag optimális szinten történő végrehajtására való törekvés, hanem 
székének és íróasztalának görcsös szorongatása, a szakmai objektivitás 
érveinek keresése helyett, a beosztása megmaradását biztosító indokok 
lázas kutatása, még akkor is, ha azokat objektív tényezők nem támasz-
szák alá. 
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Mi hát a teendő egy olyan világban, ahol valóban semmi nem állan-
dó, csak a változás. Egy olyan világban, ahol a hadsereg képviselte tevé-
kenységek nem tartoznak a társadalmi közmegítélés élvonalába. Egy 
olyan világban, amelyben a hadsereggel kapcsolatos objektív elvárások 
és azok szubjektív megjelenése között fényévnyi űr tátong. 

Szerencsére a közgazdasági szakma számos olyan technikát ismer, 
amelytől ugyan nem lesz a hadseregnek több pénze, de viszonylag elfo-
gadható kezelési lehetőségét adja a bizonytalan, sokváltozós helyzetek-
nek. Ezek jelentős részét eddig nem alkalmaztuk, egyszerűen azért, mert 
évtizedekig nem volt rájuk szükség. A honvédelmi politika számított az 
általános politika legállandóbb elemének és ebben viszonylag teljes volt a 
társadalmi közmegegyezés. A pluralizmus társadalmi térnyerése azon-
ban nem hagyta érintetlenül a honvédelmi politikát sem, amelyben az 
elmúlt 15 évben nem sikerült olyan egységes álláspontot kialakítani, 
amely biztosította volna a haderőépítés folyamatosságát és stabilitását.  

Úgy is mondhatjuk, hogy a hadsereg tevékenységének szinte min-
den szegmensében megnövekedtek és általánossá váltak a végrehajtási 
KOCKÁZATOK. A folyamatos változások minden eleme egyszersmind 
kérdésessé tette, befolyása alá vonta az összfolyamatok végrehajtható-
ságát, vagy megvalósításuk tartalmát is. Ezek tehát az eredmény, a cél 
szempontjából kockázatokat jelentenek. Leegyszerűsítve felállíthatjuk 
azt a tételt, hogy ha a feltételváltozások egyben kockázati tényezők is, és 
e kockázatok nagysága, hatásának kiterjedése arányos a változások mére-
tével és hatásának kiterjedésével, akkor a kockázatok értékelésével a vál-
tozások és azokon keresztül az azokat elszenvedő reálfolyamatok is érté-
kelhetők. Azaz a kockázatok hatásmechanizmusának folyamata, jó 
közelítéssel megfeleltethető a reálfolyamatok várható alakulásának. Ha 
tehát a kockázatokat helyesen tudjuk feltérképezni, akkor kidolgozható 
a kockázatokat minimalizáló olyan opciórendszer, amely az eredeti cé-
lokhoz vezető, de a változó körülményeket figyelembe vevő különféle 
utakat tartalmazza. 

A kockázatkezelés során tehát azokat az utakat, módszereket és esz-
közöket kell meghatározni, amelyek az eredetileg eldöntött céloktól való 
eltérést minimalizálják, vagy olyan új feltételrendszert kell feltárni, amely 
új, de az eredetivel adekvát célok elérését teszi lehetővé.  

Van a kockázatkezelésnek egy más irányultságú célja is. Ez pedig a 
kockázatok feltárása, nyomon követése, dokumentálása és ezzel – befo-
lyásolási igény nélkül – a kockázatok hatásmechanizmusának ellenőr-
zés alatt tartása. Ezt olyan esetekben alkalmazzuk, amikor nem cél a fo-
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lyamatoknak az eredeti irányba való visszaterelése, mert erre vagy nincs 
lehetőségünk, vagy valamilyen okból nem is áll ez szándékunkban, de 
meg akarjuk akadályozni, hogy a kockázatváltozatok ellenőrizetlenül, 
tudtunkon kívül, esetleg nem kívánt mértékűre, vagy irányúra nőjenek.  

Az előzőekben viszonylag részletesen igyekeztem bemutatni, hogy a 
hadsereg számára a stabilitás évei tartósan szünetelnek. A lassan húsz 
éve húzódó folyamatos reformok, átszervezések a Magyar Honvédségnél 
olyan kudarcsorozatot idéztek elő, amelynek spiráljából nagyon nehéz, 
nemzeti közmegegyezés nélkül pedig lehetetlen kivezetni a hadsereget. 
Ez pedig kockázatok sorát generálja mind a katonai, mind a közigazga-
tási, mind a gazdasági területen.  

A kockázatkezelés feladatainak meghatározásánál egy alapvető 
szempontot nem hagyhatunk figyelmen kívül. Katonai értelemben az or-
szág területi épségének, szuverenitásának védelme, gazdasági értelemben 
a katonai gazdálkodásnak a társadalmi érdeklődés homlokterében állása a 
kockázatok menedzselésének eszköztárát jelentős mértékben korlátozzák. 
Ennek során a kockázatokhoz való viszony megválasztásában nincs dön-
tési szabadságunk. 

A tárca tevékenységei hiába vannak kitéve a társadalom más szféráit 
is befolyásoló tényezőknek, hiába a bizonytalansági tényezők sora, a 
szinte permanensé váló változások, a tárca egyetlen vonatkozásban sem 
válhat kockázat barát, vagy kockázattűrő szervezetté. A hadsereg és an-
nak vezető szervei ugyanis nem engedhetik meg maguknak, hogy az or-
szág területi épségének és szuverenitásának, magasztosnak aposztrofált 
eszménye a kockázatok szabad játékaként esetlegességek áldozata le-
gyen. A társadalom ugyan békeidőben leértékeli a honvédelmi szolgál-
tatásokat és ennek megfelelően méri a társadalmi össztermékből a jutta-
tásait is, azonban elvárja, hogy a hadsereg ilyen mostoha körülmények 
között is, adott esetben képes és kész legyen az ország védelmére. Para-
doxon ez a javából, de a társadalmi értékítéletet és közgondolkodást nem 
mindig a racionális előrelátás mozgatja.  

Mindezek tükrében a hadsereg számára az egyetlen elfogadható 
magatartás a kockázatkerülés. Ennek materializálódása a honvédség 
minden tervező rendszerében egy integrált kockázatkezelési rendszer 
beépítése, amely a tervezés és a végrehajtás minden fázisában jelen van 
és meghatározó szerepet játszik az egyes részfolyamatokban meglévő 
kockázati elemek feltárásában és azoknak megfelelő megoldási opciók 
kidolgozásában.  
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A fentiek fényében a kockázatkezelés első számú terepe a tervezés. 
A kockázatok felismerésére, megoldások, kezelési módszerek (opciók) 
kidolgozására csak komplex, pontos, részletes és mindenképpen folyama-
taiban konzekvens tervezés eredményeként van lehetőség. A nagybani, a 
nem számvetéseken alapuló tervezés ugyanis nem hozza felszínre a koc-
kázatokat, mert ott a szándékolt céloktól való eltérés nem a terv eredmé-
nyeként megjelenő folyamatokban, hanem magában a tervben fog jelent-
kezni, azaz a tényleges kockázat ebben az esetben az elnagyolt tervezés. 
Ezért nem lehet egyetérteni azzal az igen elterjedt nézettel, hogy precíz, 
pontos tervezésre nincs szükség, mivel a végrehajtási feltételek minden 
elemét úgy sem tudjuk számba venni. A nagybani tervezéssel, mind a 
tervfeladatokat, mind annak feltételrendszerét az egyenletben változónak 
tekintjük, ami a terv végrehajtásának teljes kiszámíthatatlanságához, a 
kockázatoknak csak a bekövetkezésüket követő felismerhetőségéhez ve-
zet. Annak ellenére, hogy elméletileg levezetve ez viszonylag logikusnak 
tűnik, gondoljunk csak bele! Ma valójában így tervezünk, még akkor is, 
ha vannak bíztató törekvések ennek megváltoztatására. 

Eddig a kockázatokról úgy beszéltünk, mint egy az életünket megke-
serítő, csúnya, rossz elemről, egy mumusról, amelyet – bár nem tudunk – 
de legjobb lenne elkerülni. Ezzel összefüggésben tudomásul kell venni 
azonban, hogy a kockázat minden döntés természetes velejárója. Ami-
kor valaki, arra jogosult, valamiről dönt, azzal egyszersmind kockázatot 
is vállal. Nem lát ugyanis a jövőbe, így nem tudja megmondani teljes biz-
tonsággal, hogy a döntése nyomán milyen folyamatok fognak lejátszódni, 
vagy események bekövetkezni. Ezen túlmenően azt is tudomásul kell 
venni, hogy a világ és annak dolgai végtelenül bonyolultak, köztük a kap-
csolatok és viszonyok végtelenül sokrétűek. Egy-egy folyamat minden 
összetevőjét, más folyamatokkal való kölcsönhatásainak minden eredmé-
nyét egyetlen döntéshozó sem tudja teljes körűen számba venni. Ezért te-
hát a dolgok rendje az, hogy ha döntünk, akkor ezzel együtt kockázatok 
sorát generáljuk a döntés eredményét illetően. Dönteni tehát nem jó és 
rosszról, helyes és helytelenről, szeretem vagy nem szeretemről kell, ha-
nem arról, hogy valamely szándékomnak megfelelő célért, mennyi 
szándékommal ellentétest vagyok hajlandó felvállalni. A kettő aránya a 
kockázat mértéke.  

A másik tévhit, amit a kockázatokkal kapcsolatban el kell oszlatni, 
az, hogy a kockázathoz csak a vak véletlen és a veszteség társul. A koc-
kázat ugyanis éppúgy jelenthet nyereséget és veszteséget is. Másrészt a 
döntések nem hírtelen, ad-hoc elhatározások révén, hanem rendszerint 
alapos döntés előkészítő folyamat eredményeként születnek. Ezért a 
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meggondolatlan, vagy a kényszerűen gyors döntések kivételével a döntési 
kockázatokban a vak véletlen is kizárható, különösen akkor, ha a dönté-
sekhez precíz tervező munka, ennek során pedig részletes kockázatelem-
zés és kezelés, valamint végrehajtási kontrolling is társul. A döntés előké-
szítő, a tervező, a kockázat elemző és kezelő, valamint a végrehajtási 
kontrolling rendszer együttes alkalmazása elképzelhetetlenné teszi a vak 
véletlenek bekövetkezését, sőt egy konzisztensen felépített ilyen rendszer 
a kockázatok célszerű kezelhetetlenségét is kizárja. 

Az előzőekben tisztáztuk azt, hogy a kockázat az eltérés lehetősége 
a döntés szerinti céltól, amely nem feltétlenül jelent negatív folyamatot. 
A kockázat tehát magában hordozza a nyereség lehetőségét is. Lénye-
ges, hogy tisztában legyünk azzal, hogy a kockázatok léte nem fatális Is-
ten csapása, hanem minden döntés velejárója. Ez egyben azt is jelenti, 
hogy minden döntés esetén a kockázatokkal foglalkozni kell, azokat 
nem lehet figyelmen kívül hagyni, mivel azok objektíve léteznek. A koc-
kázatokat tehát valamilyen technikával kezelni kell, amelynek tartalma, 
hogy azonosítsuk, megelőzzük, csökkentsük, nyomonkövessük, ellenő-
rizzük és dokumentáljuk a kockázatból következő prognosztizált ten-
denciákat, nyereségeket és veszteségeket. 

A kockázatok központi eleme a valószínűség, amely a mi témánk 
szempontjából, tudományos igénnyel megfogalmazva, egy nagy számban 
ismétlődő esemény, relatív gyakoriságának határértéke, az az érték, 
amely körül a relatív gyakoriság ingadozik. Kissé gyakorlatiasabban ez 
azt jelenti, hogy a kockázatok számbavételénél azt kell megítélnünk, 
hogy a lehetséges eltérésváltozatok közül melyik, vagy melyek azok, 
amelyek tényleges bekövetkezése a leginkább megtörténhet.  

A kockázatkezelés megindításához, a kockázati tényezők beazonosí-
tását követően, el kell döntenünk, hogy az adott tényező bekövetkezésé-
nek mekkora a valószínűsége. Ha ugyanis ez nem ér el egy olyan mér-
téket, amely reálisan feltételezi a bekövetkezést, úgy az adott kockázati 
tényezővel nincs értelme foglalkozni. Ezt úgy kell felfogni, hogy nem 
megyünk ki minden nap a vasútállomásra, hogy megnézzük nem érke-
zett-e hozzánk valaki. Ezt csak akkor tesszük meg, ha ennek van egy 
adott nagyságrendű valószínűsége (például jelezték, hogy a hét valame-
lyik napján várható egy ilyen látogatás). Még abban az esetben is így já-
runk el, ha – elvileg – bármikor előfordulhat, hogy valamely ismerősünk, 
vagy rokonunk teljesen váratlanul betoppan. 

A kockázatkezelés helyének, szerepének − fentiek szerinti − fogalmi 
alapvetéseinek tisztázását követően lehet meghatározni azt a folyamatot, 
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amelyben a rendszer működése megvalósul, ami a következő alapele-
mekre épül.   

1. Logikailag az első lépésnek a tervezési folyamatok végrehaj-
tását kell tekinteni, mivel a tervezés az a munkafolyamat, 
amelynek során az elérni kívánt célok kockázatelemei egyál-
talán láthatóvá, és beazonosíthatóvá válnak. Különösen azért 
fontos ezzel foglalkoznunk, mert csak meghatározott tartalmi kö-
vetelményeknek megfelelő tervek alapján lehet a kockázatokat 
előzetesen felmérni és így meghatározni kezelésük módját. A terv 
típusa és meghatározott követelmények szerinti tartalma tehát a 
belépő, a kockázatkezelési rendszerhez.  

A tervnek ugyanis teljesítenie kell egy elengedhetetlen kockázat-
elemzési feltételt: tartalmaznia kell azokat az információkat, amelyekből 
a kockázatok, azok hatásai és következményei, a hatások feltételkörnye-
zete és mindezek alapján kezelésük módszerei meghatározhatók. Elna-
gyolt, nem valós, vagy irreális adatokat tartalmazó, nem meghatározott 
technológiával összeállított, szakágilag és strukturálisan nem kellően 
tagolt tervek alkalmatlanok arra, hogy azok alapján kockázati tényezők 
kerülhessenek feltárásra. Az ilyen tervek nyomán beazonosított kocká-
zati tényezők, vagy nem a valós folyamatokat fogják tükrözni, vagy olyan 
látszatkockázatokra fognak vonatkozni, amelyek kezelése a célok tekinte-
tében teljességgel értelmetlen és felesleges. 

A teljesség igénye nélkül, inkább csak a tervek minimálisan elvárt 
adattartalmainak szemléltetésére álljon itt néhány követelmény. A tervek-
nek feladatalapúnak, naturális erőforrás és költségadatokat tartalmazónak, 
a katonai és a gazdasági követelmények szempontja priorizáltaknak, 
meghatározott, tárca szinten egységes szakfeladatokra bontottaknak kell 
lenniük úgy, hogy a tervezett költségek ugyanerre a szakfeladatrendszerre 
legyenek elszámolhatók. A szükségleteket normáknak, normatíváknak, de 
minimálisan részletes számvetéseknek kell alátámasztania bennük. 

2. A kockázatkezelés következő logikai lépése, a tervekben meg-
testesülő folyamatok és célok kockázati elemeinek beazonosí-
tása.  

Ezzel összefüggésben azt kell látni, hogy – bár a kockázat potenciá-
lisan mindig létezik – azt mindig egy konkrét cél vagy eredmény vonat-
kozásában értelmezzük. Tehát a kockázatok beazonosítása során nem ál-
talában a kockázatokat, hanem konkrétan a terv adott céljához viszo-
nyított kockázati elemeket vizsgáljuk. 
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A fentiek alapján a beazonosítás végül is nem jelent többet, mint 
annak felismerését és rögzítését, hogy van-e reális lehetőség arra, hogy 
a végrehajtás során az adott tervtétellel kapcsolatban olyan történések 
következzenek be, amelyek az előzetesen elgondolt céltól eltérő ered-
ményt hoznak. Ha találtunk ilyet, akkor azonnal meg kell határozni 
annak bekövetkezési valószínűségét. Ettől függ ugyanis, hogy érdemes-
e a továbbiakban az adott kockázattal foglalkozni. 

A bekövetkezési valószínűség matematikailag jól modellezhető, így 
célszerű, ha az objektivitás erősítése érdekében az egyes kockázattípu-
sokra valószínűségi skálákat dolgozunk ki. Az így előre kidolgozott ská-
lák egymással jól összehasonlíthatók, amelynek eredményeként a kü-
lönféle kockázattípusok bekövetkezési valószínűsége egységes elvek 
alapján ítélhető meg, így viszonylag egyértelműen eldönthető, hogy 
mely kockázatelemek érdemelnek további vizsgálatot és ügyintézést.  

3. Ha a tervezett folyamatok kockázati elemei beazonosításra, 
bekövetkezésük valószínűsége meghatározásra került, követ-
kező lépésként a valószínűségi skálák értékelése következik. 
Ennek tartalma, hogy a bekövetkezési valószínűség nagysága 
alapján osztályozni, rangsorolni kell azokat a kockázatokat, 
amelyek hatásai az elhatározott célokra olyan méretűek, hogy 
annak lényegét, megvalósulásának alapvető tartalmát érinthe-
tik. Ez a folyamat egy lépésben kerül végrehajtásra az egyes koc-
kázatok hatáselemzésével, mivel a kisebb, vagy nagyobb valószí-
nűséggel bekövetkező kockázati tényezők olyan mértékben 
érdemelnek további kezelést, amilyen mértékben azok hatást 
gyakorolnak az elhatározott tervcélokra. 

E folyamatelem gyakorlatilag egy elemzés sorozat, melynek kiindu-
lópontja annak prognózis jellegű megállapítása, hogy a beazonosított 
kockázati tényezők az elhatározott célokban milyen változásokat idézhet-
nek elő. Az elemzés során meg kell határozni azt is, hogy a bekövetkez-
hető eltérések pozitívan, negatívan, vagy indifferensen hatnak-e a célok 
megvalósulására, kezelhetők, vagy nem adnak lehetőséget beavatkozásra 
és ha ez a változat „jön be”, milyen „menekülési utak” jelölhetők ki. Fel 
lehet-e készülni a kockázati tényezők bekövetkezésének hatásaira, vagy 
már csak utólag lesz lehetőség „kármentésre”. Ugyancsak elemezni kell 
azt is, hogy milyen az egyes kockázati tényezők egymásrahatása, az 
egyes tényezők mennyiben generálnak újabbakat, erősítik, vagy gyengítik 
egymás hatását. 
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A hatáselemzés során tehát annak megítélése a feladat, hogy a ter-
vektől való lehetséges eltérések, a pontatlan végrehajtás, az időbeli ké-
sedelem, a részleges, vagy teljes elmaradás milyen hatással lehet a terv 
más folyamataira, vagy a terv egésze céljainak elérésére, azaz, ezek a 
lehetséges eltérések mennyiben lehetnek kockázatosak. Ennek alapján 
történik meg a kockázatelemzés másik elemének a végrehajtása: a koc-
kázatok priorizálása. Ennek során – magában az elemzésben – a kocká-
zatok okait izoláljuk, elkülönítjük a többi kockázat, többi okától, majd de-
termináljuk az okokat és ennek alapján prognosztizáljuk azok hatás-
mechanizmusát. 

Az elemzés eredményét egy mátrixban foglalhatjuk össze, amely-
ben az adott kockázat elhelyezésével az minősíthető és ítélhető meg, 
hogy a vizsgált kockázattal kell-e tovább foglalkoznunk. 

A kockázatok elemzésének eredménye, a valószínűségek, azok prio-
ritásának, illetve az aggregát kockázatok, hatáselemzett listájának elké-
szítése. Ennek ismeretében kezdhetünk neki a kockázatok valódi kezelé-
séhez. Ebben a folyamatban az értékelési mátrix súlyozott értékei 
alapján priorizáljuk a kockázatokat, meghatározzuk azokat a kockázati 
értékeket, amelyek felett már a kockázatok további kezelést igényelnek, 
számba vesszük a kezelendő kockázatok meghatározó tényezőit, bekö-
vetkezhetőségük feltételrendszerét, majd egy komplex elemzési folya-
matban felmérjük, hogy a kockázatok feltételrendszerére milyen eszkö-
zökkel tudunk, milyen irányú hatást gyakorolni, végül ebből az 
eszközrendszerből kiválasztjuk és felépítjük a nem kívánt kockázati ha-
tások befolyásolásának rendszerét. Ez egy olyan különféle kockázatvál-
tozatokra kidolgozott készenléti rendszer lesz, amelynek aktiválására az 
adott kockázati tényező bekövetkezése adja meg a jelet.  

4. A kockázatkezelés kiinduló pontja az azonosított, hatóténye-
zőire bontott, hatásai szerint fontossági sorba rendezett, mi-
nősített kockázatlista.  

Ennek elkészítését követően ismételten egy elemzési szakasz követ-
kezik. Ebben a szakaszban az egyes tervcélok fontosságához, súlyához 
viszonyítva értékelni kell azt, hogy milyen súlyozású kockázatok azok, 
amelyek további kezelésre kerülnek.  

Ebben a folyamatban a kockázatlistákra rákerülnek azok a szakaszo-
lást jelző „piros vonalak”, amelyek azt mutatják meg, hogy adott kocká-
zatkezelési feltételrendszer esetén melyek azok a kockázatok, amelyekkel 
a továbbiakban foglalkozni kell. 
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Az, hogy hová kerülnek azok a bizonyos piros vonalak, két dologtól 
függ. Egyrészt attól, hogy maga a kockázat milyen minősítést kapott a 
mátrixban, azaz, hogy a tervcélok elérésére az adott kockázati tényező 
mekkora és milyen hatókörű befolyást képes gyakorolni, illetve, hogy ez 
a hatás, döntően segíti, vagy akadályozza az adott cél elérését. Másrészt 
függ attól, hogy a kockázat kezelésére birtokunkban vannak-e a szüksé-
ges erőforrások, vagyis, hogy képesek lehetünk-e, adott esetben a szük-
séges kockázatkezelési lépések megtételére. E feltétel számbavétele álta-
lában elsikkad a kockázatkezelő rendszerekben, pedig hiába ismerjük fel 
a tengersok eszünkkel és sasokat is megszégyenítő éleslátásunkkal a cél-
jainkat fenyegető kockázati tényezőket, ha nem tudunk – a szükséges 
anyagi, szellemi, vagy például humán erőforrások hiányában – a kivédé-
sére semmit sem tenni. Akkor jó Kasszandraként, lábhoz tett fegyverrel 
nézzük, hogy a kockázatok tüzén hogyan válnak füstté a legszebb terve-
ink. 

5. A szakaszolás befejezésével nagyjából tisztába kerültünk az-
zal, hogy melyek azok a kockázatok, amelyekkel kell és tu-
dunk is a továbbiakban foglalkozni. A következő lépésként is-
mét egy ásónyommal mélyebbre ásunk és azt vizsgáljuk meg, 
hogy a priorizált kockázatlistánkon szereplő és további munká-
latokra érdemesnek ítélt kockázatok, várhatóan milyen feltétel-
rendszerben, milyen meghatározó tényezők bekövetkezésével 
fognak működésbe lépni. 

A tényezőkre bontás a kockázatok hatásmechanizmusának feltér-
képezését jelenti, amely által feltárulnak azok a pontok, amelyeken ke-
resztül a folyamatokba beavatkozva, azokat orientálni lehetünk képe-
sek.  

6. Innen már egyenes út vezet a következő logikai kockázatkeze-
lési szakaszhoz, amelyben arra kell módszereket kidolgozni, 
hogy a kockázatokat meghatározó tényezőkre hogyan tudunk 
hatást gyakorolni úgy, hogy a kívánt céltól való eltérés veszé-
lye (azaz a kockázat) megszűnjön. Ez a folyamat azonban nem 
mindig és nem feltétlenül ezt a célt szolgálja. Abban az esetben, 
ha a kockázat olyan jellegű, vagy méretű, hogy bármilyen tar-
talmú kezelésével nem szüntethető meg, akkor a kockázatkeze-
lésnek nem az eredeti tervcélokhoz való visszatérést kell erőltet-
nie, hanem azt, hogy a célok hogyan feleltethetők meg a 
kivédhetetlen kockázati tényezők szabta új feltételeknek. 
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A kockázatok hatótényezőihez való alkalmazkodás tehát a lehetsé-
ges alternatívák sorának kidolgozásával megy végbe. Ezt szép szakmai 
kifejezéssel úgy mondjuk, hogy a kockázatkezelés olyan opciók megal-
kotását jelenti, amelyek minden kockázati tényező kivédésére, megszün-
tetésére, vagy a hozzá való alkalmazkodásra kínálnak megoldásokat. 
Egy erősen változékony és bizonytalan környezetben, akár az egész terv 
lehet opciók egymással összekapcsolt sorozata, amelynek végrehajtása 
során mindig a feltételek szabta legcélszerűbb megoldások útján jutunk 
el a kívánt célokig.  

Ennek során számba kell venni a megjelenő kockázatokat, azok 
hatásait és a lehetőségeink határain belül megtehető ellenlépéseket, 
majd meg kell vizsgálni mindezek ellenkezőjét is, ugyanezzel a módszer-
rel. Majd minden vizsgálat, minden tényezője figyelembevételével, opci-
ók sorát kell kidolgozni, amelyek kivétel nélkül minden kockázati ténye-
zőre és azok ellenkezőjére is valamilyen megoldási alternatívát 
kínálnak. Az sem baj, ha ezek az opciók némelyike egymásnak ellent-
mond, vagy esetleg kizárja egymást. Azaz egyetlen opciót sem szabad 
gondolati konstrukciók alapján elvetni, mivel a jövő várható folyamata-
iban szinte egyetlen tényező sem konstans, így bármely opció lehet meg-
oldási alternatíva. 

Az így kialakult terv, olyan, egyébként számításokkal megalapozott, 
csak feltételeiben változó opciók sora, amelyből a végrehajtás során, a 
tényleges feltételek valóságossá válásával, Legó szerűen felépíthető egy 
reálisan végrehajtható terv. 

Ez egyben meghatározza a kockázatelemzés és kezelés helyét is a 
hierarchiában. Ennek ma a tárca felső szintű tervező szervezeteinél van 
a helye. 

7. Gyakorlatilag az opciók kidolgozásával befejeződik, a szigo-
rúan vett kockázatkezelés folyamata. Innen a stafétabotot a 
döntés, majd a végrehajtás, a kockázatkezelésben pedig a 
kontrolling veszi át. 

E folyamatban a kontrolling szerepe, hogy megfigyelve a megvaló-
sulás tényezőit, indikálja a tervektől való esetleges eltéréseket és ezzel 
mintegy aktiválja a kockázatelemzés során előre kidolgozott kockázat-
kezelési folyamatok közül mindazokat, amelyek a tényleges történések 
keretében, a leginkább szolgálják az elhatározott célok elérését.  

Mindez azt is jelenti, hogy a kontrolling és a kockázatkezelés egy-
mással összekapcsolt folyamatok, amelyben a kockázatelemzés és keze-
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lés a tervezés időszakának kockázat menedzsmentje, míg a kontrolling a 
végrehajtás kockázatkezelése. 

8. Összegzésképpen azt kell megállapítanunk, hogy az elmúlt 
évek katonai költségvetési restrikciója elengedhetetlenné tette 
és egyben fel is értékelte a kockázatelemzés és kezelés folya-
matait. Ezáltal a vezetői döntéstámogatás egy olyan elemmel 
bővülhet, amely lehetővé teszi a tervcélok különféle megvalósítá-
si útjainak feltérképezését és preventív jelzőrendszerként lehető-
séget teremt a veszteségek elkerülését, vagy minimalizálását cél-
zó korrekciós döntések meghozatalára. Ezzel nem csak a tervek 
fognak szilárdabb talajon állni, hanem a végrehajtás felső vezetői 
kontrollja is megvalósulhat azzal, hogy pontos képet kapnak a 
döntéshozók arról, hogy egy-egy döntésük milyen bizonytalansá-
gi tényezőket hordoz, vagy másképp szólva, milyen kockázatok-
kal jár. A kockázatok előre becslése megteremti azt a szabadsá-
got, hogy a végrehajtás során bekövetkező kedvezőtlen tenden-
ciák ne hathassanak a meglepetés átütő erejével és az azokra 
történő reagálás ne legyen rögtönzések átgondolatlan sorozata. 
Erre egy felkészült csapat előzetesen, minden lehetséges bizony-
talansági változatra kidolgozott stratégiája nyújthat megfelelő 
védelmet. 

A kockázatkezelés célja nem a kockázatos döntések elkerülése, ha-
nem, hogy előre felkészüljünk a várhatóan bekövetkezőkre, hogy legyen 
módszerünk és előkészített eszközrendszerünk a nem kívánt folyamatok 
kezelésére, hogy azok ne pusztítóan borítsák fel a terveinket. Szóval, 
hogy a baj, ha már elkerülhetetlen, legalább ne érjen bennünket felké-
születlenül. 

Ebből következően lényege a korábbi tapasztalatokon alapuló, 
szakmai elemzés és annak következtetései figyelembevételével a kocká-
zati tényezők ellensúlyozására opciók sorának kidolgozása.  

Kétségtelen, hogy ez a munka is, mint minden új folyamat – főleg a 
rendszer felállításának időszakában – többletmunkával, ezért számos el-
lenérzéssel feleslegességének hangoztatásával fog találkozni, vagy olyan 
helyesléssel, amely annyi „de”-vel van körülbástyázva, ami megöli a 
gyakorlati megvalósítást. A többletmunka, a szakmai hozzáértés és be-
gyakorlás megszerzésének igényéből származó plusz erőfeszítések, a ko-
rábbi megszokott folyamatoktól való eltérés szükséglete, adott esetben a 
kudarc lehetősége, de minimum a kezdeti tévutak és bukdácsolás mind 
igaz. Ezzel szemben azonban a helyzet bonyolultsága, a nehezen kiszá-
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mítható tényezők megszaporodása, a téves döntések minden nagy ter-
vünket rombadöntő hatása, és a katonai költségvetés védettségének 
mélypontra zuhanása ugyancsak nem tagadható igazság. Ezekkel 
szemben a kockázatkezelés nem titkos csodaszer, hanem olyan szakmai 
technika, amellyel a fenti negatív tendenciák legalább előre kiszámítha-
tóan kezelhetők.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motto: A mocsár lecsapolásához nem  
            a békák véleményét kell kikérni!  
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KOCKÁZAT 
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KOCKÁZA
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KOCKÁZAT 
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KOCKÁZAT 
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