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I. BEVEZETÉS

1. A résztvevők bemutatása

2. A pódiumbeszélgetés célja

3. A pódiumbeszélgetés módszere

4. Program



Moderátor: Kránitz Péter
kockázatmenedzsment szakértő

 okleveles közgazdász
 szervezetfejlesztési és változásmenedzsment szakértő
 minősített belső ellenőr
 minőségügyi auditor
 BCMS belső auditor
 lean manager

1998 óta > 400 sikeres szervezetfejlesztési projekt
> 200 hallgató a kockázatmenedzsment 
képzéseken

1. A résztvevők bemutatása:



Dr. Radnainé Dr. Egervári Ágnes
főigazgató, Katolikus Szeretetszolgálat
• a Szociális Klaszter Egyesület elnöke
• tagja a Szakmai Kollégium Geriátriai és Krónikus Ellátás 

Tagozatának valamint az Idősügyi Szakmai 
Kollégiumnak

• neurológus, neuropathológus, szociális szakember 
• számos szociális és egészségügyi – szociális 

határterületi szakmai és szakmapolitika projekt 
kidolgozója/résztvevője:
o 2007-11 HGCSI-III
o sztenderdizációs projekt
o INDA projektek

1. A résztvevők bemutatása:



Moderátor:

Kányai Róbert
igazgató, Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 
(EESZI, Győr)

• szociálpedagógus és művelődésszervező BSC 

• emberi erőforrás tanácsadó MSC 

EESZI: 

• ellátja a város idősgondozásával összefüggő szociális
alapszolgáltatási és szakosított ellátási feladatokat,
működteti a sérült felnőttek nappali ellátását

• biztosítja a város egészségügyi ellátásai közül a
felnőtt és gyermek háziorvosi, fogorvosi alapellátást, a
háziorvosi és fogorvosi ügyeletet, fogszabályozást,
fogászati prevenciót

• működteti a védőnői és az iskolaorvosi szolgálatot

1. A résztvevők bemutatása:



Moderátor:

Ignácné Atkári Klára
A Katolikus Szeretetszolgálat Pax Otthon vezető ápolója
Tiszaalpárban
• 1980 óta dolgozik az egészségügyben,
• 1987 óta a tiszaalpári Pax Otthon dolgozója 

1. A résztvevők bemutatása:



Moderátor:

Králik Judit
minőségirányítási, élelmiszerbiztonsági, munka- és 
tűzvédelmi szakértő

• Minőségügyi szakmérnök MBA
• HACCP rendszergazda 
• Munkavédelmi technikus
• Tűzvédelmi előadó
• Auditor

1998 óta vagyok szakértő, a fenti végzettségekhez köthető 
tanácsadói szolgáltatásokkal állok ügyfeleim
rendelkezésére az állami és magánszférában.  

1. A résztvevők bemutatása:



2. Cél:

• a kockázattudatos gondolkodás erősítése az idős 

ellátás szakmai munkájában a szakmai alapoktól az 

életből vett példák bemutatásáig



3. Módszer:

A pódiumbeszélgetés

 irányított beszélgetés egy moderátor vezetésével, amelyben 

 eseteket elemzünk, amiken keresztül bemutatjuk a 

kockázatkezelés jó gyakorlatát.



4. Program:

Pódiumbeszélgetés 11:45 – 13:15
– I. Bevezetés

– II. Kockázatkezelési alapok – rövid előadás

– III. Pódiumbeszélgetés  – kockázatkezelés a gyakorlatban

– IV. Zárás

ebéd 13:15 – 13:45

Szekcióülések 13:45 – 15:00



KOCKÁZATKEZELÉSI ALAPOK

A kockázatkezelés legfontosabb általános módszereinek 

ismertetése:

• Mire figyeljünk?

• Hogyan előzzük meg?



1. Alapfogalmak:

1. Kockázat* (risc)

a bizonytalanság hatása (a kitűzött célra** vagy várt eredményre*)

• MSZ EN ISO 9000:2015 ** MSZ ISO 31000:2015

2. Bizonytalanság (uncertainty)
– az az állapot, amely egy esemény felismerésére, megismerésére, 

következményeire és valószínűségére vonatkozó információk teljes vagy 
részleges elégtelenségéből fakad. (MSZ ISO 31000:2015)

3. Hatás (effect)
az elvárttól való eltérés, amely lehet pozitív vagy negatív



1. Alapfogalmak:

Kiinduló helyzet 

Események

Válaszok kezelt kockázat

eredendő kockázat

célok vagy elvárt eredmények



1. Alapfogalmak:

• Veszély
• Fenyegetés
• Képesség hiánya
• Hatása van a kockázat nagyságára

• Valaminek a következménye
• Elvi kombináció, ha bekövetkezik 

az esemény

KOCKÁZAT

KOCKÁZAT 
FORRÁSA

esemény következmény



1. Alapfogalmak:

VALÓSZÍNŰSÉG
HATÁS

Mi okozza?
Milyen gyakran következik be?

Mit okozhat?
Milyen mértékű, kiterjedésű lehet?

ESEMÉNY KÖVETKEZMÉNY



2. A HATÁS kritériumainak meghatározása:



3. A BEKÖVETKEZÉSI VALÓSZÍNŰSÉG 
kritériumainak meghatározása:



4. A kockázat mértéke:



esemény bekövetkezési valószínűsége
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3. A kockázat kezelése



KOCKÁZATKEZELÉS MOTTÓ

• „A kockázatkezelés szempontjából elsősorban nem az 

a kérdés, hogy hosszabb távon el tudjuk-e kerülni a 

változást, hanem hogy képesek vagyunk-e a 

megváltozott körülményekre való eredményes és 

hatékony reagálásra.”*

* Ivanyos János: Kockázatkezelés alkalmazása a vállalatirányításban. 12. oldal 
Tanulmány, 2015. február 1. 



III. PÓDIUMBESZÉLGETÉS

1. dr. Radnainé dr. Egervári Ágnes

2. Kányai Róbert

3. Ignácné Atkári Klára

4. Králik Judit



IV. ZÁRÁS

Ebéd 13:15 – 13:45

Szekcióülések 13:45 – 15:00



Köszönjük a figyelmet!


