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Új megközelítés a működési kockázatkezelésben 
A new approach in operational risk management 

 
A dolgozat célja az, hogy egy átfogó képet adjon a működési 
kockázatkezelésről, azon belül is annak két nagy ágáról: a kockázatkezelés 
hagyományos és modern megközelítéséről. Ismerteti a hagyományos és a 
modern megközelítés lényegét, ezek fő tulajdonságait, módszereiket, 
különbözőségeit. 
A kutatás során forráselemzéssel dolgoztam. Igyekeztem az elmúlt 10 évben 
publikált anyagokból dolgozni, hiszen a működési kockázatelemzés egy 
gyorsan fejlődő, így gyorsan elévülő ága a kockázatelemzésnek. Számos 
különböző megközelítésű és stílusú anyagból dolgoztam, melyeket vezető 
elemzők állítottak össze. Így több nézőpontból is alkalmam nyílt 
elgondolkodni a kockázatkezelés mai helyzetén és lehetséges jövőképén. 
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A new approach in operational risk management 
Új megközelítés a működési kockázatkezelésben 

 
The main goal of this paper is to present a comprehensive review on 
operational risk management, specially the two big branches of operational 
risk management: the traditional and the modern approach on risk 
management. I will explain the core processes of the traditional and modern 
approach, their main characteristics, methodological and other differences. 
During my research I used the method of resource analysis. I tried my best to 
use material not older than 10 years, as the operational risk management is 
developing very fast – and that means the knowledge that was new yesterday 
will be obsolete by tomorrow. These resource materials were written and 
contributed by leading analysts, so I got to think about the present situation 
and the possible future of operational risk management from different 
perspectives. 
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1.A MŰKÖDÉSI KOCKÁZAT ÉS A MŰKÖDÉSI KOCKÁZATKEZELÉS 

FOGALMA. A MŰKÖDÉSI KOCKÁZAT MEGHATÁROZÁSA 

 

 

1.1. A működési kockázat fogalma 

 

A működési kockázat azon kockázatot (veszteséget eredményező folyamatot) jelenti, 

amely nem megfelelő vagy hibás belső folyamatok, emberi vagy rendszerbeli hibák vagy 

egyéb külső események eredménye. A működési kockázat nem új fogalom az üzleti 

életben, a tapasztalatok viszont azt mutatják, hogy még mindig nem kezeljük a helyén ezt 

a jelenséget. E kockázat jelentős, és jelentősége egyre nő. Gyakorlatilag az összes 

katasztrofális végkimenetelű veszteség, amely a pénzintézeteket érte – például a Barings 

Banket, a Société Générale-t, az American Insurance Groupot vagy a magyar Postabankot 

– a működési kockázat nem megfelelő vagy rossz kezelése okozta elő vagy erősítette 

meg. 

 

 



 - 8 - 

1.2. A kockázatkezelés fogalma, alkalmazása 

 

A kockázatkezelés az az átfogó folyamat, amely során egy intézet: 

• Azonosítja és értelmezi saját kockázatainak teljes spektrumát 

• Meghatározza a vállalható kockázatát a stratégiai célok tekintetében 

• Meg/felbecsüli a kockázatát és ezek csökkentési lehetőségét a 

költség/haszon alapján, hogy tájékozottan tegyen ez irányú lépéseket 

• Csökkenti ezen események gyakoriságát és kockázatát, valamint 

• A teljes teljesítmény bizonytalanságát csökkenti. 

Ezt a folyamatot mutatja be az 1. ábra. 

 

 
1. ábra: A működési kockázatkezelés folyamata. Forrás: ISDA (2000) alapján, saját szerkesztés 

 

Mint minden szabályozással operáló folyamatnál, itt is sok szempontot kell figyelembe 

vennünk. Ezek a következők: 
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• Mérhetőség: figyelembe kell vennünk a felügyelt szervezet üzleti 

összetettségét 

• Kultúra: bizonyos eltérések jelentkezhetnek a jogi/adminisztrációs 

rendszerek és ellenőrzési eszközök között. 

• Következetesség: világos átlátható frameworkre van szükségünk, 

meghatározott és összpontosított kezelési követelményekkel. 

• Források: úgy a felügyelő személyzet számában, mint típusában szükséges 

az elegendő számú és képzettségű munkaerő. 

• Egyensúly a pontosság és a hasznosság/költséghatékonyság között 

• Ösztönzés: a frameworknek az ellenőrzés elősegítését kell szolgálnia. 

A kivitelezés szempontjából nem elhanyagolhatóak a következők: 

• Teljesítmény-vizsgálat 

• Önértékelés 

• Értékelés kívülállók által (ellenőrök vagy egyéb kompetens személyek) 

 

Egy működési kockázat framework a kockázatkezelés ismétlődő ciklusai köré 

szerveződik, három fő összetevővel: 

• Szervezeti struktúra (többek közt a vezetés szerepét és felelősségét, a 

vállalatirányítási műveleteket és a működési kockázat formáit foglalja 

magában) 

• Stratégia és policy (működési kockázatkezelés, policy-k (vezérelvek) és 

folyamatok) 

• A működési kockázat kezelési folyamata (azonosítási, becslési-mérési, 

kezelési-mérséklési, monitoring jelentési folyamatok. 

A következő táblázatban foglaltak minden típusú kockázat kezelésére ugyanúgy 

érvényesek. 

A 

kockázatkezelés 

vezetési-

szervezési 

előfeltételei 

1 

A működési kockázat miatti végső felelősség az 

igazgatótanácsot, bizottságot terheli, és a vállalat által vállalt 

kockázat és ennek kezelése a hierarchia mentén lefelé történik, 

azon személyek közreműködésével, akik a vállalat működéséért 

felelősek. 

2 
Az igazgatótanács és a vezetőség (adminisztratív vezetés) közös 

vállalása, hogy egy működő, integrált működési 
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kockázatkezelési frameworköt létrehozzon. Ez egy pontosan 

leírt, meghatározott szervezeti struktúra, világos szerepekkel és 

felelősséggel a működési kockázat kezelés/monitorgot illetően, és 

meghatározza az azonosításban, becslés/mérésben, 

kezelés/kontrolban és jelentésben használandó eszközöket, 

módszereket. 

3 

Az igazgatótanács és a vezetőség felelőssége az intézményt 

fenyegető működési kockázat felismerése, értelmezése és annak 

kategorizálása. Feladatuk továbbá, hogy a működési 

kockázatkezelési framework ezen kockázatokat magában foglalja, 

azokat sem kihagyva, melyek addig nem jelentkeztek. 

A 

kockázatkezelés 

alapvető 

feltételei 

4 

A működési kockázat kezelését leíró policy-k (vezérelvek) és 

folyamatok szükséges, hogy dokumentáltak és jól 

kommunikáltak legyenek. Ezen vezérelvek szükségszerűen részei 

az egységes üzleti stratégiának, és a kockázatkezelés folyamatos 

fejlődését szolgálják. 

5 

Minden üzleti és támogatási működés az egységes működési 

kockázatkezelési framework szerves része. Így az intézmény 

hatékonyan kezelheti az azt illető kockázatokat. 

6 

A termékmenedzsmentnek biztosítania kell a működési 

kockázat kezelési lépéseit teljesítő folyamatokat. Ezek a 

szervezet működéséhez elengedhetetlenek, mivel annak 

működéséhez kapcsolódnak, a kockázatok folyamatosan 

jelentkeznek. 
1. Táblázat: A kockázatkezelés alapelvei. Forrás: ISDA (2000) alapján, saját szerkesztés 
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1.3. A kockázatkezelés 12 alapelve 

 

1. A kockázat: kimeneteli bizonytalanság. Maga a kockázat vállalása magával vonja 

annak kezelését is, éppen ezért ahelyett, hogy tartanánk tőle, inkább számítani érdemes rá. 

Az informált és intelligens kockázatvállalás magában foglalja az arányosságot, 

koncentrációt, felosztottságot és az aktív portfólió kezelést. A likviditási/flexibilitási 

arány megtartása azonban kulcsfontosságú a kockázatkezelésben. 

 

2. A szervezés 6 S-e a kockázatkezelésben: strategy (stratégia), structure (szerkezet), 

system (rendszer), systems (rendszerek), safety (biztonság), speed (sebesség). 

 

3. Fontos a világos, átlátható struktúra: a felelősségvállalás és a fegyelmezettség 

alapfeltételek. Ehhez elengedhetetlen a folyamatok és tendenciák rangsorolása és az 

átláthatóság a policy-kban, direktívákban. A kockázathelyzetben nem érdekellentétek, 

hanem konstruktív feszültség lép fel. 

 

4. Szigorú fellépés szükségek az engedetlenséggel és a belső viszályokkal szemben. 

Fontos, hogy mindenki ismerje a szabályokat, és tisztában legyen a nem kívánt 

magatartás következményeivel. Sok idő, training és fegyelem kell hozzá, hogy világszerte 

mindenki az adekvát kontrol/engedékenység szintre jusson, hiszen kultúránként változó 

az emberek habitusa. 

 

5. Teljesség, integritás és relevancia az adatokra/rendszerekre/információkra nézve: a 

sikeres kockázatkezelés alapja. Nincs diagnózis információ nélkül, azonban ennél is 

fontosabb a megfelelő mennyiségű és minőségű adat. Az adat jellemzői ideális esetben: 

teljes, objektív, konzisztens, standardizált, az egész intézményben összehasonlítható, 

előadható, vizsgálható, az összegyűjtött adatokba beilleszthető, és mindenek felett 

releváns és hiteles, mint adat és észrevétel. Az átgondolt önellenőrzés, auditreportok egy 

jó alapot szolgáltathatnak arra, hogy elkerüljük vagy limitáljuk a működési kockázatot. 

 

6. A kockázatkezelés egy kitartást igénylő folyamat, nem egy egyszerű program. A 

legjobb megoldásra kell törekedni, ugyanakkor ezzel intelligensen kell élni, nem a múló 

divatirányzatokat alapján, hiszen nincs univerzális megoldás a működés során fellépő 
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problémák, kockázatok kezelésére. Itt is érvényesül, hogy hosszú távú 

kezdeményezésekre érdemes inkább fókuszálni a rövidtávúakkal szemben. 

 

7. A kockázatkezelés részben művészet, részben tudomány. A tények, észrevételek és az 

elvárások ugyanolyan fontosak, az ellen– és egyensúlyozás a menedzsment feladata. 

Fontos az elkészített modellek, forgatókönyvek folyamatos ellenőrzése és felülbírálása, 

hiszen – bármilyen jó is legyen – egy modell soha nem ad teljes és pontos képet a 

valóságról. 

 

8. A modell mindig egy erős redukciója a sokkal komplexebb valóságnak, mivel nem 

minden kockázat releváns vagy számszerűsíthető. Az új külső paraméterek és a 

folyamatok újrastrukturálása megkérdőjelezhetővé teszi a modellt, mivel a fejlődés, 

fejlesztés miatt megkérdőjeleződik – meg kell kérdőjelezni – az addigi megbízható alapot 

 

9. A komplex átszervezések és projektek hordozhatnak magukban plusz kockázatot. A 

komplexitás a sebesség és visszajelzés ellensége – minél komplexebb egy kockázatfajta, 

annál specializáltabb, koncentráltabb és ellenőrzöttebb kezelést igényel. 

 

10. Egy pénzintézet tudás- és tanulásalapú szervezet. Mivel a verseny igen szoros és 

kiélezett, magasabb szintet kell megütni a konkurenciánál – ahogy az üzleti élet más 

területén, a kockázatkezelésben sincs ez másként. A hozzáértő személyek, szakértők 

véleményét kell modelljeink alapjául venni, ők rendelkeznek az ún. 4 S-sel: source 

(forrás), share (megosztás), synthesize (előállítás) és save knowledge (megtartás). A 

folyamatos tanulás és képzés része a kiértékelési/ösztönzési folyamatnak. 

 

11. A felelősségteljes ellenőrzés, összehasonlítás kultúrája épp olyan fontos, mint a 

szofisztikált számszerűsítés. A hibázás lehetősége mindig fennáll. A hibák kijavítása a 

fontos. 

 

12. A siker kritikus tényezője: az EMBER. Professzionalizmus: kíváncsiság, érzés, ösztön 

és inspiráció a kockázat és a piac felé – ezek tesznek egy kockázatelemzőt jó 

kockázatelemzővé. A sikeres kockázatkezelés elsősorban kapacitás, rátermettség és 

hozzáállás kérdése, az emberek alakítják a kultúrát, reputációt és a brand egységét. 

© H.-U. Doerig, 2003
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1.4. A működési kockázat meghatározása 

 

A Bázel II életbe lépése óta sok ellentmondás feloldása vár a multinacionális vállalatok és 

pénzintézetek működési kockázatkezelőire, kontrollereire. A Bázel II kezelési modell két 

nagy ága magában foglalja az ún. LDA-t (veszteség-eloszlási megközelítést), ami a 

múltbeli belső és külső veszteség-eseményekre fókuszál, és a forgatókönyv-alapú 

technikákat is, amelyek szubjektív szakértői véleményeket használnak fel alapként arra, 

hogy meghatározzák a szükséges tőkefedezetet a működési kockázat fedezésére. E két 

módszer sikeres kombinációja komoly módszertani kihívás. 

Az LDA elsősorban a múltban megfigyelt és megtapasztalt belső veszteségi adatokra 

fókuszál (esetenként a külsőkre is). A módszer során külön becsülik meg a lehetséges 

kockázatesemények gyakorisági eloszlását és az egyedi eseti veszteségek gazdaságra 

gyakorolt hatásának súlyossági eloszlását. Ezután mindkét eloszlás önmagával vett n-

konvolúcióját számítják ki, ahol n egy a gyakoriságot követő véletlenségi változó. 

A működési kockázatra alkalmazva az LDA módszer több problémát is felvet, melyek 

közös gyökerük miatt megnehezítik a működési kockázat modellezését: ez a 

veszteségadatok, kiváltképp a nagy veszteségek adatainak hozzáférhetősége, 

érvényessége. A sok külső interakció miatt a kezelésben ejtett hibák viszonylag korán 

felszínre kerülnek, például egy ex-post ellenőrzés során (monitoring jelentések). Időről 

időre azonban történhet egy nagyobb hatású hiba, különösen azon esetekben, ha az 

esetleges csalási szándék gyenge ellenőrzéssel és nagy volumenű háttérben folyó 

műveletekkel párosul. Ez történt például a Barings Bank esetében és a Société Générale-

nál. 

A megfelelő, releváns adatok hiánya sok esetben ellehetetlenítheti az LDA módszer 

alkalmazását, például: 

• Kis vagy közepes méretű bankok korlátozott és/vagy automatizált 

tevékenységekkel 

• Fúziós vagy felvásárlással járó új üzleti helyetek 

• Sajátos működési kockázati esetek, melyek a „megszokott” üzleti életben 

nincsenek jelen 
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Ezen esetekben a pénzintézetek gyakran szakértői véleményre alapozzák a 

kockázatkezelői framework-jük kialakítását, melyet forgatókönyv-alapú technikának is 

nevezünk. 

A forgatókönyv-alapú technika az LDA-hoz hasonlóan kombinálja a két dimenziót 

(gyakoriság és súlyosság) a kockázat meghatározásához. Ugyanakkor az LDA-tól 

eltérően a forgatókönyv-alapú módszer külső szakértők véleményét veszi alapul, 

különböző forgatókönyvek esetén. 

A tevékenységeket és ellenőrző környezetüket alapul véve a bankok különböző 

forgatókönyveket készítenek, melyekben különböző működési kockázatok beteljesülését 

veszik alapul. Ezután a szakértők véleményezik a bekövetkezés valószínűségét 

(gyakoriság) és potenciális hatásukat az üzletmenetre (súlyosság). Mivel az emberi 

tényező miatt gyakran nem objektív, hanem bármilyen irányba befolyásolt véleményeket 

kapunk, nem hagyatkozhatunk kizárólag erre a problémakezelési megközelítésre sem. A 

megoldást a két módszer kombinációja jelenti.  

 

Az LDA és a forgatókönyv-alapú módszer kombinációjára az intézmények kétféle 

metódust dolgoztak ki, melyek nagyban különböznek. Ezek az ex post és ex ante 

kombinációk. Bármelyiket is használjuk, egy széles körben elfogadott megoldás a Bayes-

háló alkalmazása, melynek egy rövid, erősen egyszerűsített leírása következik. 

Legyen a megfigyeléseinket leíró vektor X = (X1, X2, …, Xn), melynek sűrűsége egy adott 

Θ = (Θ1, Θ2, …, Θn) vektorra l(X| Θ), melyet minta valószínűségnek nevezünk. Tegyük 

fel, hogy Θ is rendelkezik egy valószínűségi eloszlással, amely π(Θ), neve: prior eloszlás. 

Ekkor a Bayes-tétel szerint: 

)()(ˆ)()(),( XlXXlXl Θ=ΘΘ=Θ ππ , 

ahol π̂ (Θ|X) a posterior eloszlás, amely a vizsgált adat bekövetkezési valószínűsége egy 

ismert tudás alapján.  
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1.5. A kockázatkezelés jelenlegi helyzete 

A legtöbb szervezet és intézmény esetében a működési kockázatkezelési részleg szerepe 

nem tisztázott. Kézzelfogható üzleti célok hiányában a működési kockázatkezelésben 

megszokott folyamatok egy olyan feladatmixet jelentenek, melynek elsődleges – ha nem 

kizárólagos – célja az, hogy megfeleljen a kiírt követelményeknek. Ezek a feladatok 

általában a hagyományos megközelítésen alapszanak. 

Ugyanakkor rengeteg felsővezető vallja azt, hogy a működési kockázatkezelés feladatai 

közül sok az audit feladatai közé tartozik. Nem fogadják el, hogy egy másik 

ellenőrzőfunkció bevezetésével többet érthetnek el, mintha csupán az auditra 

hagyatkoznának, ebből adódóan a kockázatelemzésnek folyamatosan igazolnia kell 

létjogosultságát. Ezeken felül számos intézmény nincs megelégedve a kockázatkezelési 

részlegük teljesítményével. Ez nagymértékben köszönhető annak, hogy a folyamatok 

nagy része, amely a kockázatelemzéshez tartozik, nagyon hasonló eredményt ad, mint az 

audit folyamatok. Ezek a tevékenységek nagy erőforrás-igényűek, terhet jelentenek az 

üzletágnak és nem hoznak azonnali, kézzelfogható eredményt. Az elismerés hiánya abból 

is fakadhat, hogy a működési kockázatelemzés létjogosultsága egy 22-es csapdája-jellegű 

helyzetet eredményez: egy effektív kockázatkezelési program általában a veszteségek 

csökkenésével jár, azonban ha nincsenek nagy veszteségek, nem értékelik kellően a 

programot. 

Meg kell jegyeznünk azonban, hogy a működési kockázatelemzés leggyakoribb praktikái 

nem a legjobb módszerei. Valójában, ha a működési kockázatkezelés célja az, hogy 

sikeresebben kezeljük a kulcstényezőket a működési kockázatban, van hová fejlődni. 

Előfordulhat, hogy teljes paradigmaváltásra van szükség az ágazatban.  
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2. A HAGYOMÁNYOS MEGKÖZELÍTÉS 

 

 

A hagyományos megközelítést világszerte vezető intézmények használják a működési 

kockázat kezelésére. Gyakorlatilag minden olyan szervezet, amely használja a működési 

kockázatelemzést, kapcsolatba került a hagyományos megközelítéssel, vagy éppen arra 

építette saját frameworkjét. 

A hagyományos megközelítésnek rengeteg hasznos sajátsága van: biztosítja a struktúrát, a 

vezetési szabványokat és az ösztönszerű megközelítést a kockázat felismeréséhez és 

kezeléséhez. Azonban hátulütőkkel is rendelkezik: egy olyan kockázati koncepción 

alapszik, amely inkonzisztens a biztosításmatematikai és kockázatkezelési vezérelvekkel 

szemben. Egy nagy hibalehetőséget jelenet a módszer alkalmazásában, hogy a kockázatot 

az átlagos veszteséggel kötik össze, pedig a biztosításmatematikai és kockázatkezelési 

vezérelvek szerint a kockázat a veszteség lehetőségével vagy – kedvezőtlen esetben – 

veszteséggel jár. 

Ennek az ellentmondásnak számos következménye van. Mivel a hagyományos 

kockázatkezelési megközelítés az általában megfigyelhető fenyegetések és a 

rutinveszteségekkel társított irányítási-ellenőrzési gyengeségek halmazára összpontosít, 

az ezt használó szervezetek, intézmények így nincsenek tisztában legjelentősebb 

kockázataikkal. Ebből adódóan azon intézmények, melyek az alapvető kockázatellenőrzés 

módszereként a hagyományos modellt alkalmazzák, könnyen túlkontrollálhatják azon 

területeiket, melyek a legkisebb kockázatot hordozzák, ugyanakkor jelentősen 

alulkontrollálttá válnak a nagy kockázatú területeken. 

A hagyományos megközelítés nagyon hatásos a taktikai szintű veszteségek 

megelőzésébe, azonban a veszteségprevenció a működési kockázatkezelés csupán 

egyetlen aspektusát célozza, és az nem a legfontosabb. Valójában a tradicionális 

megközelítés keveset ér a nagy, katasztrofális események, például eladási és üzleti 

gyakorlatok megsértése fenyegetettségének csillapításában, ahogy a kockázati túlvállalás 

megelőzésében is. Ezek a működési kockázat fő hajtóerői. 
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3. A MODERN MEGKÖZELÍTÉS LÉNYEGE 

 

A működési kockázatkezelés modern megközelítése egy fentről lefelé építkező 

eljárásmód, mely elsősorban a fő kockázatokra összpontosít egy átfogó struktúrával, és 

csak azon területeket szabályozza aprólékosan, melyek nagy kockázatot jelentenek, így 

nagyobb aprólékossággal kell azokat kezelni. Ez a teljes körű és szisztematikus módszer 

lehetővé teszi, hogy használói rangsorolhassák a folyamat különböző lépéseit. Mivel 

jelentősen kevesebb forrást igényel a hagyományos megközelítésnél, nem pazarolja a 

vezetőség figyelmét és forrásait a lényegtelen kockázatokra. 

Az Európában 2012-ben életbe lépő Szolvencia II szabályozás is a modern 

megközelítéssel kompatibilis. Ezek a szabályozások úgy határozzák meg a kockázat 

fogalmát, mint a bizonytalanság mértékét. Emellett a Szolvencia II megköveteli, hogy a 

belső szabályozások a szervezet vezetési és kockázatkezelési rendszerében fő szerepet 

kell, hogy játsszanak. A Szolvencia II közvetlenül fogja érinteni a nemzetközi 

műveletekkel operáló észak-amerikai vállalatokat, így idővel a Szolvencia II egy 

megfelelő párja fog kialakulni az Amerikai Egyesült Államokban és Kanadában. 
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3.1. A modern megközelítés számítási módszere 

 

A valószínűséget általában egy esemény vagy forgatókönyv kimenetelét leíró fogalomnak 

tekintjük. 0-tól 1-ig (vagy 0%-tól 100%-ig) terjedő skálán mérjük. 

A gyakoriság az események számát jelöli, 0-tól a végtelenig változhat értéke. A 

gyakoriság csak egész értéket vehet fel, azonban előfordulhat, hogy a középértéke 

törtszám lesz. 

A gyakorisági eloszlás egy diszkrét valószínűségi eloszlás egy meghatározott időtartam 

alatt (az üzleti életben ez leggyakrabban egy év). Az eloszlás megmutatja az egyes 

gyakorisági értékekhez tartozó valószínűséget. A következő táblázatban egy Poisson-

eloszlást követő gyakorisági eloszlást láthatunk. (Egy gyakorisági eloszlásban, ahogy 

minden valószínűségi eloszlás esetén a teljes valószínűségnek 1-et (100%-ot) kell adnia.) 

 

Gyakorisági eloszlás egy év alatt
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2. ábra: Gyakorisági eloszlás egy év alatt. Saját szerkesztés 

 
A következő táblázat a valószínűség és a gyakoriság közötti különbséget mutatja be 

abban az esetben, amikor a gyakoriság Poisson-eloszlást követ. Ebben a példában a kis 

gyakoriságú adatoknál a gyakoriság körülbelül egyenlő 1/N-nel, de ahogy a gyakoriság 

középértéke növekszik, az N-nek megfelelő valószínűségi érték egyre inkább eltér. 
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Évek (N) 

A 
gyakoriság 

középértéke, 
ha N 

évenként 
átlagosan 1 

esemény 
következik 

be 

Pontosan 1 
esemény 

bekövetkezésének 
valószínűsége egy 

évben 

Legalább 1 
esemény 

bekövetkezésének 
valószínűsége egy 

évben 

N 1/N P(1) 1-P(0) 
1000 0,001 0,000999 0,001000 
500 0,002 0,001996 0,001998 
200 0,005 0,004975 0,004988 
100 0,010 0,009900 0,009950 
75 0,013 0,013157 0,013245 
50 0,020 0,019604 0,019801 
40 0,025 0,024383 0,024690 
30 0,033 0,032241 0,032784 
25 0,040 0,038432 0,039211 
20 0,050 0,047561 0,048771 
10 0,100 0,090484 0,095163 
5 0,200 0,163746 0,181269 
4 0,250 0,194700 0,221199 
3 0,333 0,238844 0,283469 

2,5 0,400 0,268125 0,329680 
2 0,500 0,303265 0,393469 
1 1,000 0,367879 0,632121 

2. táblázat: A gyakoriság és valószínűség összefüggései. Forrás: Towers Perrin & OpRisk Advisory 
(2010) alapján, saját szerkesztés 

 

Bár a hétköznapi életben a kockázat megegyezik a bizonytalansággal, a működési 

kockázatkezelés nézőpontjából a kockázat magában foglalja a várt eredménytől való 

negatív eltérést, a várt eredménytől való pozitív eltérést pedig lehetőségnek nevezzük. Ez 

a két fogalom szorosan kapcsolódik egymáshoz, sőt gyakorlatilag nem létező az olyan 

lehetőség, amely kockázat nélkül jönne létre. 
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3.2. A működési kockázatkezelés infrastruktúrája 

 

A működési kockázatkezelés modern megközelítése sajátságos infrastruktúrát igényel. 

Ahhoz, hogy ez létrejöhessen, az alábbiaknak kell teljesülnie: 

• A fő döntéshozóknak tisztában kell lenniük a működési kockázatkezelés céljaival, 

ezek elérési módjával és azzal, hogy a működési kockázatkezelés hogyan 

hasznosul a gyakorlatban. Amennyiben ez a feltétel nem teljesül, valószínűleg a 

továbbiak sem fognak. 

• Meg kell könnyíteni egy életképes kezelési architektúra kifejlesztését, 

konkrétabban egy kölcsönösen kizárólagos és átfogó, kimerítő működési 

esetikockázat taxonómiát. A modern megközelítésben a taxonómia célja az, hogy 

ismertesse a kockázatkezelőkkel a felmerülő kockázatokat. 

• Minden egyes kockázati osztály esetén biztosítani kell a döntéshozóknak azon 

lehetőséget, hogy mérni tudják a várt és nem várt veszteséget a létező 

kontrollkörnyezet esetén, a részvényesek kockázat-toleranciájának függvényében. 

• A fő döntéshozókat el kell látni fejlesztési és metodikai eszközökkel, hogy 

hozzáférjenek, és ellenőrizni tudják a minőséget nap mint nap. 
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4. KÜLÖNBSÉGEK, ELTÉRÉSEK A HAGYOMÁNYOS ÉS MODERN 

MEGKÖZELÍTÉS KÖZÖTT 

 

 

4.1. Ellentmondások a két megközelítés között 

 

A tény, hogy a kockázatnak nem csak egy operatív értelmezése létezik, nem egy magától 

értetődő eset. Elsősorban emiatt alakult ki mára két nagyban különböző megközelítése 

annak, hogy hogyan is kell a működési kockázatot kezelni, ezek a hagyományos és a 

modern megközelítések. Mindkét látásmód eltérő fogalommal bír a kockázatról, az 

üzletet érintő problémákról, kezelési frameworkről, mérési módszertanról. 

A hagyományos működési kockázatkezelés a kockázat azon definíciójára alapul, 

miszerint: a kockázat annak lehetősége, hogy egy esemény bekövetkezik és hátrányosan 

befolyásolja az egyén vagy intézmény üzleti céljait. Látható tehát, hogy a hagyományos 

megközelítés a veszteség valószínűségével operál, amiből természetszerűleg következik, 

hogy a kockázat felmérés illetően kockázat = valószínűség x (veszteségben 

megnyilvánuló) hatás. 

Ezzel szemben a modern megközelítésben a kockázat egy meghatározott bizonytalansági 

szintnél jelentkező veszteségi kitettség. A fenti definíció szerint tehát a kockázat feltétele a 

veszteségnek való kitettség és a bizonytalanság, tehát amikor a veszteség lehetősége 

100%, a kockázat 0. A modern működési kockázatkezelésben a veszteség x hatás 

kifejezést várt veszteségnek nevezzük. 

A következő ábra megmutatja, hogy a hagyományos megközelítésben a kockázat 

maximumának feltétele, hogy a valószínűsége 100% legyen. Ezzel szemben a modern 

megközelítésben a magas kockázat kis gyakoriság és nagy súlyosság következménye. A 

két koncepció láthatóan nem csupán különböző, hanem egyenesen ellentmondásos. 
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3. ábra: A működési kockázat különböző megítélése a két megközelítésben. Forrás: OpRisk Advisory 

(2004) alapján, saját szerkesztés 
 
Mivel ez az ellentmondás a pénzügyi szolgáltató szektorban mindenütt jelen van, számos 

intézmény, szervezet tudtán kívül olyan működési kockázatkezelő frameworköt hozott 

létre, melyben különböző elemek e két, egymással ellentmondó koncepció részei. Emiatt 

ezen programok nem tudják ellátni feladatukat: nem lehet egységes rendszerbe integrálni 

az adatokat, mivel nem egységes a rendszer, ezen felül a rendszer nem használható arra, 

hogy a kockázatkezelési program célkitűzéseit teljesítse. 
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4.2. A kockázat mérése és becslése 

 

A kockázat mérése és becslése nagyon hasonló fogalmak. A legtöbb kockázatkezelési 

framework nem tesz különbséget ezek között, de szinte mindenki egyetért abban, hogy a 

„becslés” kifejezés egy körülbelüli értéket ad, míg a „mérés” kifejezés egy sokkal 

precízebb számszerűsítési eljárást von maga után. 

Ugyanakkor a hagyományos működési kockázatkezelésben a kockázat mérése és a 

kockázat becslése két teljesen különböző fogalmat takar, mivel két különböző – és 

egymásnak ellentmondó – kockázati definíción alapszanak. A mérés jelentése az, hogy 

megbecsülik a kockázati tőke nagyságát egy meghatározott valószínűségi szinten. Ezzel 

szemben a „becslés” kifejezés azt az összefüggést takarja, miszerint: kockázat = 

valószínűség x hatás, mely szorzat nem a kockázat, hanem a várt veszteség szintjét 

mutatja. 

A modern működési kockázatkezelésben a kockázat mérése és becslése két módszer 

egyazon eredmény elérésére: kiszámítani a várt és nem várt veszteségek nagyságát. 

Pusztán a számítási módszerek különböznek. A modern megközelítés esetén a mérés és a 

becslés eljárásmódjában a felhasznált adatok típusa és a paraméterek meghatározási 

módja különbözik. 
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4.3. Esetikockázat-univerzumok a két megközelítés szerint 

 

Hitelesség, 
reputáció Piac Biztosítás Működési Stratégiai 

teljesítés 
elmaradása saját tőke aláírási 

folyamat 
pénzügyi 
ellenőrzés verseny 

  koncentráció alaptőke elosztás lefokozás 

függetlenség likviditás 
halandóság 
és 
betegesség 

training érvényesség 

lefokozás egyéb 
nyereség árazás pénzügyi 

jelentés 
demográfiai/szociális 
változás 

kiegyenlítési 
késedelem alaptőke gyakoriság 

és súlyosság 
IT 
rendszerek fogyasztói kereslet 

koncentráció ALM kötvény 
opcionalitás forgalom technológia 

  ismertség fejlesztési 
tartalék 

jogi 
ellenőrzés negatív sajtójelenlét 

  újrabefektetés elévülés szabályozás szavatoló tőke 

  kamatlábak 
érzékenysége koncentráció adatgyűjtés   

    termékdizájn     

    élettartam     

    gazdasági 
környezet     

3. táblázat: A hagyományos megközelítés szerinti esetikockázat-univerzum a pénzügyi szervezetek 
esetén. Forrás: Towers Perrin & OpRisk (2009) alapján, saját szerkesztés 

 

A fenti táblázat egy tipikus hagyományos megközelítés szerinti esetikockázat-

univerzumot ír le, öt felső szintű kockázattal: hitelesség/reputáció, piac, biztosítás, 

működési és stratégiai. 

A táblázatban a működési kockázat pontatlanul szerepel, mivel azt általában 

műveletekben, végrehajtási vagy back-office feldolgozási folyamatokban jelenik meg. A 

leírt kategóriák túl általánosak, nem készítenek fel konkrét helyzetekre. 

Abban is téves a fenti ábrázolás, hogy nem ismeri el/fel, hogy a működési kockázat és 

egyéb kockázatformák nem független halmazok: jelentős lehet közöttük az átfedés. 

A probléma komplexitása, összetettsége miatt a biztosítási iparág még nem tudott egy 

egységes, biztos kockázati taxonómiát előállítani. Egyáltalán nem példa nélküli az sem, 

hogy egy vállalat két-háromévente új taxonómiát vezet be, bár az újdonság ezekben 

általában csak a szavak átfogalmazása. 
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A hagyományos megközelítés, mint láthatjuk, több problémát vet fel, mint amennyit 

megold. 

 

Kockázatfaktorok (gyakoriság)    Kockázatfaktorok (súlyosság) 

növekvő infláció (EX)    infláció nagysága (EX) 

kamatlábak kedvezőtlen 
változása (EX)  Események 

(kockázatok)  kamatláb-változás nagysága 
(EX) 

globális likviditási csökkenés 
(EX)  üzleti/stratégiai  globális likviditási csökkenés 

nagysága (EX) 

  piaci   

Ellenőrizhető faktorok 
(gyakoriság)  hitelesség  Ellenőrizhető faktorok 

(súlyosság) 

rossz ösztönzés (EN)  biztosítási  alkalmazottak túlzott 
koncentrációja (EN) 

nem megfelelő training (EN)  működési  nem megfelelő üzleti terv (EN) 

hibás kezelés (EN)    rossz ösztönzés (EN) 

elégtelen tartalék (EN)  EN: endogén faktor  elégtelen termelői felesleg (EN) 

hibás vezetési struktúra (EN)  EX: exogén faktor  rossz likviditás-kezelés (EN) 
4. táblázat: A modern megközelítés szerinti esetikockázat-univerzum a pénzügyi szervezetek esetén. 

Forrás: Towers Perrin & OpRisk (2009) alapján, saját szerkesztés 
 
A modern megközelítés szerinti esetikockázat-univerzumot négy dimenzió alkotja: 

kockázati faktorok, kockázati események, ellenőrizhető/kontrollálható faktorok és 

hatások. Mivel a kockázat tulajdonképpen a veszteség kockázata, csak események és 

hatások ismerhetőek el kockázati kategóriáknak, mert csak e két csoportot lehet a 

veszteségek segítségévek mérni.  

A kockázati faktorokra és ellenőrizhető/kontrollálható faktorokra hozzájárulási 

faktorokként is hivatkozunk, mivel úgy a veszteség gyakoriságát, mint a súlyosságát 

befolyásolják. Mivel az ellenőrizhető faktorok operációs/műveleti hibákat jelképeznek, 

természetszerűleg a működési kockázathoz tartoznak. 

Az exogén faktorokat, melyek a szervezet által nem befolyásolhatók és nem jelentenek 

operatív/működési hibákat, rizikófaktoroknak tekintjük. Vegyük például a kamatlábakat, 

melyek rizikófaktornak minősülnek, mert a bennük beállt változások önmagukban nem 

jelentenek kockázatot, viszont vezethetnek piaci veszteséghez. 

Látható, hogy a modern esetikockázat-kezelési architektúra logikus és intuitív. Nagyon 

fontos, hogy tisztában legyünk a kockázatosztályozás részleteivel és finomságaival, 
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amikor életképes kockázatkezelési frameworkünkön dolgozunk, hiszen kulcsfontosságú, 

hogy a vezetés tisztán lásson. Elengedhetetlen, hogy a menedzsment képes legyen 

különbséget tenni a közönséges piaci, biztosítási vagy stratégiai veszteségek és azon 

veszteségek között, melyeket működési hiba súlyosbított vagy idézett elő. 
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4.4. A különbségek rövid összefoglalása 

  Hagyományos 
megközelítés 

Modern 
megközelítés 

Definíció 

A kockázat elsősorban 
egy nemkívánatos 
esemény, például csalás 
vagy rendszerbeli hiba. 

A kockázat 
elsősorban a 
nemkívánatos 
eseményből 
származó 
veszteség 
lehetőségének 
mértéke. 

Kockázatfelismerési 
eljárás 

A vezetők véleménye 
alapján azonosítják a fő 
kockázatokat. Nagy és 
kezelhetetlen adathalmaz 
generál. 

Először a 
kockázati 
univerzumot kell 
definiálni, majd a 
kockázati 
osztályokat. 

Kockázat felmérő/becslő 
eljárás 

A kockázatot a 
valószínűség és a várható 
hatás szorzataként 
számoljuk, minden 
kockázatnál külön-külön. 

A gyakoriság és 
súlyosság alapján 
számítjuk a 
kockázatot, 
szimultán, minden 
kockázati 
osztályban. 

Aggregáció 

A valószínűség nem 
halmozódik, tehát az 
eredményeink sem 
halmozhatók. 

A gyakoriság 
halmozódik, tehát 
eredményeink 
halmozhatók. 

Mit mérünk? 

A valószínűség alapján 
súlyozott veszteséget 
egyetlen esemény 
alapján. 

A kumulatív 
veszteséget egy 
vagy több 
kockázati osztály 
alapján. 

Cél 

A kurrens fenyegetések 
mindennapi kezelése, 
taktikai 
közbeavatkozással 
valósul meg a 
veszteségprevenció. 

A fő kockázatok 
kezelése hosszú 
távon. 
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Költség Általában nagy erőforrás-
igénnyel bír. 

A hagyományos 
megközelítéshez 
viszonyítva sokkal 
kevesebb 
erőforrást igényel. 

5. táblázat: A különbségek rövid összefoglalása. Saját szerkesztés 
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