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Kompetenciák leírása

A hallgató értse meg a szervezeti kockázat- és krízismenedzsment 
helyét és szerepét a települések életének tervezésében, 
fejlesztésében, vezetésük munkájában, ill. a közigazgatás egyéb 
területein; ismerje meg – magyar és nemzetközi példákon, mini-
esetleírásokon keresztül – a szervezeti kockázat-- és 
krízismenedzsment szemléletét, logikáját, eszközeit és módszereit, 
és azok jelentőségét a közigazgatási szervezetek munkájában; 
váljon képessé arra, hogy azonosítani tudja az önkormányzati 
munkában felmerülő, a kockázatmenedzsment eszköztárával 
feltárható és elemezhető problémákat, és hogy a rendelkezésére 
álló erőforrásokat felhasználva információkat és megoldásokat 
keressen és találjon azokra; legyen képes tipikus problémák és az 
adott település sajátosságainak megfelelő megoldási lehetőségek 
szakszerű felvázolására, a megoldásokhoz vezető út kijelölésére.

1)  A kockázat- és a krízismenedzsment helye a 
vezetéstudományok körében és a szervezeti funkciók között.
2) A „kockázati társadalom” – a 21. század kihívásai.
3) Lehetséges válaszok a kihívásokra a 21. századi 
gondolkodásban.
4) Kockázattipológia. A krízis természete. „Jó” és „rossz” krízisek. 
A krízisek komplexitása.

A tantárgy szakmai tartalma

A tantárgy oktatásának célja, hogy megismertesse a hallgatót a 
modern szervezeti kockázat- és krízismenedzsment elméletével, 
módszertanával és közigazgatási alkalmazásaival. A tantárgy 
bemutatja a szervezeti kockázat-- és krízismenedzsment feladatait, 
folyamatát és eszköztárát. Ismerteti a kockázatfeltárás, -elemzés, -
értékelés és -kezelés egyes lépéseihez tartozó tennivalókat és 
eszközöket. Egyszerű, hétköznapi példákon keresztül sajátíthatják 
el és gyakorolhatják a hallgatók a kockázatmenedzsment egyes 
lépéseit. A tantárgy lehetővé teszi a hallgatók számára, hogy a 
kockázatmenedzsment legfontosabb „lágy” (kvalitatív, nem-
matematikai) eszközeinek alkalmazását világos, hétköznapi, az 
önkormányzati és államigazgatási területekhez kapcsolódó 
szervezetek és vezetőik munkájához kapcsolódó, a magyar és a 
nemzetközi gyakorlatból vett példákon gyakorolják.
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5) A kockázatmenedzsment feladata, folyamata.

6) A krízismenedzsment feladata, folyamata.

7) A krízisteam és a közreműködők.

8) A krízismenedzsment-tervezés és a kríziskönyv. A krízisterv.

9) Megelőzés és felkészülés. A kríziscsomag.

10) Kockázatelemzési módszerek.

11) Krízistervezési módszerek.

12) A reagálás és a helyreállítás.

13) Stratégiai kockázat- és krízismenedzsment.
14) A kockázatmenedzsment és a krízismenedzsment 
dokumentumai.
15) Esettanulmányok.

Az aláírás megadásának feltételei

Megfelelő minősítésű írásbeli házi dolgozat (min. 15 oldal)
elkészítése. Kiselőadás tartása, házi feladatok megfelelő teljesítése,
röpdolgozatok stb. az oktató belátása szerint.
Órai munka: aktív, felkészült részvétel.
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