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A kockázatelemzés során megállapított kockázatok kezelése, elhárítása különféle eszközökkel 

lehetséges. Ezeket a szervezet átgondolt tevékenységével és amennyiben szükséges a 

fogyasztók, illetve az érintettek felé történő kommunikációval meg lehet oldani. 

Most nézzük ezeket részletesen. 

 

 

1.) Elégtelen lakossági támogatás 

 

A projekttel kapcsolatban csökkenhet a lakossági támogatás, negatív vélemények 

alakulhatnak ki rosszindulatú híresztelések, hírek, nyilatkozatok félreértelmezése 

következtében. Ennek hatásaként csökkenhet a lakosság, az érintettek általi támogatás a 

megvalósítással és későbbi üzemeltetéssel kapcsolatban. Mivel a beruházás várhatóan kevés 

káros, a mindennapi életvitelre nézve kellemetlen körülménnyel jár, cél a környezet védelme, 

megóvása így a lakossági ellenállás, elégedetlenség bekövetkezésének valószínűsége 

alacsony. 

Ez a probléma megoldható hatékony kommunikációval, PR-tevékenységgel. Ennek érdekében 

az önkormányzat az előkészítő szakasz során a civil szervezetekkel, véleményvezérekkel 

felveszi a kapcsolatot véleményük megismerése céljából. Kapcsolatot alakít ki formalizált 

zöld civil szervezettel, és a társadalmi bizalom szintjének növekedését szolgáló megoldásokat 

alkalmaz. A nyomtatott sajtóban, elektronikus médiában pontos, egyértelmű tájékoztatást 

nyújt a projekttel kapcsolatban. 

Célcsoport: Paks város lakossága, véleményvezérek, civil szervezetek, döntéshozók 

Kommunikáció célja:  

 Az érintetteknek bemutatni a projektet, 

 rávilágítani, hogy a környezet védelmét, megőrzését szolgálja 

 a beruházás folyamatos kommunikálása a kezdetétől a végéig, hogy az 

érintettek megfelelő információkkal rendelkezzenek 

Kommunikáció eszközei: Helyi média: rádió, televízió, nyomtatott sajtó 
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2.) Engedélyezési eljárások elhúzódása 

 

A kockázat bekövetkezésének a valószínűsége alacsony, de a kivitelezés kezdési időpontjának 

kitolódását eredményezheti, amely következtében a megvalósítás késést szenved. 

Ennek megelőzéseként az érintettek közötti szoros kapcsolattartás, és együttműködés 

szükséges. Célja, hogy pontos információk birtokában az eljárás időtartama az útvonaltervben 

meghatározottnak megfelelően alakuljon, az információcsere, tapasztalatcsere, az igényeknek 

és törvényi előírásoknak megfelelő tevékenység megvalósítás, az engedélyező szervekkel 

való korai kapcsolatfelvétel, ezáltal a projekt sajátosságának megfelelő, általuk előírásra 

kerülő feltételek megismerése, a projektbe történő beépítése. 

Eszközei: 

 Folyamatos kapcsolattartás az érintettek között e-mail, telefon útján 

 Rendszeres konzultációk, projektmegbeszélések, egyeztetések 

 Ezek Emlékeztető és egyéb formában történő dokumentálása 

 Hatóságokkal történő rendszeres konzultáció 
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II. Kivitelezési kockázatok 

 

1.) Rossz időjárási körülmények 

 

A kockázat bekövetkezése elhúzódó kivitelezést eredményezhet, amely késedelmet, esetleges 

többletköltségeket eredményezhet. Ennek legmegfelelőbb megoldása, hogy a 2. fordulós 

pályázat megvalósításának ütemtervében a rossz időjárás bekövetkezésének lehetőségével 

számol a Pályázó a Pályázatíró, és ennek megfelelően kerül ez meghatározásra. 

Ehhez természetesen folyamatos kommunikáció és kapcsolattartás szükséges az érintett felek 

között: Paks Város Önkormányzata, DC Dunakom Kft., projektmenedzsment, tervezők, 

tanulmányírók. 

Amely eszközei: 

 Folyamatos kapcsolattartás az érintettek között e-mail, telefon útján 

 Rendszeres konzultációk, projektmegbeszélések, egyeztetések 

 

2.) Baleset, tűzeset, robbanás 

 

Az építkezéseken a munkavédelmi és egyéb előírások betartása ellenére is alacsony 

valószínűséggel bekövetkezhetnek szerencsétlenség, amely hatása az adott projektre nézve 

jelentős lehet, mivel a munkatársak elégedetlenségét, jelentős anyagi kárt válthat ki, ennek 

következtében a beruházás megvalósítása késést szenvedhet. 

Ezt a kockázatot megfelelő erőforrásokkal rendelkező, olyan jó felkészültségű kivitelező 

kiválasztásával lehet csökkenteni, aki megfelelő referenciákkal rendelkezik, valamint pontos 

közműegyeztetések, együttműködés a katasztrófavédelemmel is csökkentik ennek 

bekövetkezésének lehetőségét.  Műszaki szempontból körültekintő munkavégzés, baleset 

megelőzés, felelős műszaki vezető, FIDIC mérnök alkalmazása hozzájárul az ilyen esetek 

bekövetkezéséhez. 
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A kockázat bekövetkezése a projekt közbeszerzés folyamata és a későbbi kivitelezés 

folyamata során csökkenthető.  

Eszközei: 

 Megfelelő közbeszerzési felhívás elkészítése, bírálati szempontok és ezek 

értékelésének meghatározása, 

 A kivitelezés folyamata során rendszeres konzultációk, megbeszélések az érintett felek 

közreműködésével 

 körültekintő munkavégzés, baleset megelőzés, felelős műszaki vezető, FIDIC mérnök 

alkalmazása 

 Folyamatos kapcsolattartás az érintett hatóságokkal 

 

3.) Az építkezés átmeneti kellemetlen hatásai 

 

Építési beruházás kivitelezése átmenetileg kellemetlen hatásokkal, zajokkal, szagokkal járhat 

a környék lakosságára nézve. Ez elégedetlenséget eredményezhet, legrosszabb esetben 

tiltakozáshoz, rosszindulatú híreszteléshez is vezethet. 

Megoldása lehet illetve a hatások csökkenthetőek a kivitelezés megfelelő gyakoriságú 

ellenőrzésével, a megfelelő ütemezésével, az érintettek reakcióinak figyelemmel kísérésével, 

ügyfélszolgálati iroda hatékony működtetésével, panaszok fogadásával, kezelésével, PR, 

kommunikáció alkalmazásával. 

Eszközei: 

 Ügyfélszolgálati iroda működtetése, 

 Panaszok szakszerű kezelése, és lehetőség szerint megoldása, 

 PR tevékenység folytatása, 

 Nyomtatott média, rádió, televízió alkalmazása, fórumok szervezése szükség szerint. 

Célcsoport: 

 Paks Város lakossága, 

 Civil szervezetek, véleményvezetők. 
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Cél: 

 A lakosok folyamatosan értesüljenek a projekt előrehaladásáról, szükségességéről, 

várható hatásairól. 

 

3.) Munkaeszközök, gépek eltulajdonítása, létesítmények rongálása, 

vagyon ellen elkövetett bűncselekmény a munkaterületeken 

 

A beruházás megvalósítása során előfordulhat az említett kockázat, amely a kivitelező 

számára anyagi kárral, technikai erőforrások kiesésével járhat és költségtöbbletet 

eredményezhet. 

E kockázat mérséklésénél szintén a közbeszerzésnek, a kivitelező kiválasztásának lesz kiemelt 

szerepe, mivel a megfelelő erőforrásokkal rendelkező, jó felkészültségű kivitelezőt kell 

kiválasztani.  

A megvalósítás eszköze pedig a megfelelő kommunikáció a megvalósításban érintett felek 

között, konzultációk, megbeszélések szervezése, ezeken való részvétel, a kivitelező által 

vagyonvédelmi cég szolgáltatásának az igénybe vétele.  

 

4.) Likviditási problémák, kivitelező fizetésképtelensége, 

utófinanszírozás rendszeréből fakadó nehézségek 

 

Ezen kockázat megjelenése a beruházás elhúzódását, késedelmes üzembehelyezést és 

pénzügyi lezárást eredményezhet. A Pályázó célja ennek elkerülése, a kockázatot főként 

pénzügyi eszközökkel tudja elkerülni: 

 Közbeszerzés során a kiválasztásra kerülő kivitelező anyagi helyzetének a 

lehetőségekhez mérten lehető legjobb ellenőrzésével, 

 Folyószámla hitel ideiglenes igénybevételével, 

 Tartalék képzésével. 

A probléma kialakulása megakadályozható a kivitelező körültekintő kiválasztása során, amely 

a közbeszerzési eljárás átgondolt, összehangolt kiírását, lebonyolítását vonja maga után. 
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Ennek megvalósítása érdekében fontos a rendszeres illetve eseményektől függő megvalósítók 

közötti együttműködés. 

Amely eszközei: 

 Folyamatos kapcsolattartás az érintettek között e-mail, telefon útján 

 Rendszeres konzultációk, projektmegbeszélések, egyeztetések 

 Ezek Emlékeztető és egyéb formában történő dokumentálása 

 

6.) Tervezettnél magasabb beruházási költségek, 

nem tervezett műszaki megoldásokat igénylő szituáció,  

többletmunka, pótmunka 

 

Ennek a kockázatnak a bekövetkezése többletfinanszírozási igényt von maga után, amely 

megnöveli a beruházás költségeit. 

A megoldásaként a Pályázó a kivitelezővel kötendő szerződésben árgaranciák meghatározását 

kiköti, és megfelelő felkészültségű kivitelezőt választ. Ennek eljáráson belüli jogszerű 

megoldásában közbeszerzési szakértő lesz segítségére az önkormányzatnak. 

Fontos, hogy az Ajánlati felhívás a kivitelezői tevékenységre, az érintett felek többszörös 

egyeztetése után legyen megjelentetve.  

Ennek eszköze: 

 Rendszeres projektmegbeszélések, egyeztetések az érintett felek részvételével 

 

7.) Nem várt mértékű infláció, gazdasági válsághelyzet 

 

Ennek a kockázatnak a bekövetkezése többletfinanszírozási igényt vonhat maga után. A 

Pályázó az esetlegesen felmerülő probléma kiküszöbölése céljából a projekt pénzügyi 

tervezésének folyamata során figyelembe veszi az előre látható inflációs hatásokat, végső 

esetben felmerülhet a beruházási költségek drasztikus emelkedése esetén a technológia 

szűkítése. 
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8.) Projektvezető kiesése a döntéshozatalból 

ill. bevont szakértők váratlan kiesése 

 

A kockázat bekövetkezése a feladat-végrehajtás, döntés-előkészítés, döntéshozatal 

folyamataira nézve jelenthet nehézséget. 

A Pályázó jól strukturált munkaszervezettel rendelkezik, valamint a projekt megvalósítására 

szakértő, tapasztalt cégek kerültek kiválasztásra. 

Az esetlegesen felmerülő problémák megoldásának eszközei: 

 Helyettesítési rendszer kidolgozása 

 Jól megfogalmazott munkaköri leírások 

 Jól megfogalmazott megbízási szerződések 

 Az érintettek által megfelelő létszámú szakértői csapat bevonása a projektbe. 
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III. Üzemeltetési, fenntartási kockázatok 

 

1.)  Lakossági és/vagy ipari szennyvízkibocsátás túlzott növekedése 

 

Előfordulhat, hogy aránytalanul megnövekszik a hulladék kibocsátás, ami túlterhelt 

üzemvitelhez, nem megfelelő ártalmatlanításhoz vezethet. 

Ennek a kockázatnak a bekövetkezését a Pályázó a tervezés időszakában kiküszöböli, a 

várható távlati igényeknek megfelelő kapacitással kerül megtervezésre és kivitelezésre a 

létesítmény, amely a legmodernebb, az igényeknek legmegfelelőbb és a jogszabályi 

előírásokat betartó technológiát alkalmazza. 

Ennek érdekében gyakorlott, tapasztalt céget bízott meg az önkormányzat a tervezéssel, és 

rendszeresen tartja vele a kapcsolatot egyeztetések céljából. 

 

2.) Vártnál magasabb üzemelési költségek 

 

A szeméttelep működése során előfordulhat, hogy megemelkednek a működési költségek, ami 

akár gazdasági hatásoknak (infláció) is betudható. Ennek eredményeként a szolgáltató 

megemeli a szolgáltatási díjat, ami a fogyasztók számára többletterhet jelent. 

A kockázat elhárításaként a szolgáltató folyamatos költségtakarékos üzemvitellel tervezi a 

működést, illetve ez esetben önkormányzati többlettámogatást kérhet a fogyasztói terhek 

megnövekedésének kivédésére. Emellett a szolgáltató körültekintő díjtervezést alkalmaz, 

valamint a díjfizetési hajlandóságot figyelemmel kíséri. 

Amennyiben mindenképpen díjat kell emelni, a szolgáltató megfelelő kommunikációs 

csatornákon keresztül tájékoztatni fogja ennek okáról, szükségességéről a lakosságot. 

Kommunikáció célcsoportja: lakosság, vállalkozások 

A kommunikáció során igénybe venni kívánt eszközök: 

 Helyi nyomtatott sajtó 
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 Helyi rádió, televízió 

 Fórum szervezése 

 Ügyfélszolgálati iroda működési hatékonyságának növelése a munkatársak számára 

nyújtott tréningekkel, tájékoztatásokkal, ösztönzésükkel 

 Amennyiben szükséges egyedi esetkezelések alkalmazása  

 

A kommunikáció tartalma: 

 A DC Dunakom Kft. szolgáltatásainak, ennek minőségének, és előnyeinek ismertetése 

 A díjemelés okának megnevezése 

 Hangsúlyozza, hogy közös érdek a szeméttelep működtetése 

  a DC Dunakom Kft. a fogyasztók partnere. 

 

3.) Környezetvédelmi előírások szigorodása 

 

Az üzemeltetés során előfordulhat, hogy a környezetvédelmi hazai illetve uniós előírások 

változnak, szigorodnak. Ennek következményeként az üzemelési költségek 

megemelkedhetnek, és hatása fogyasztói többletteher lehet. 

Ennek megelőzésére a DC Dunakom Kft. a szeméttelep szennyező hatásának preventív 

mérséklésével, a rendelkezésre álló korszerű és bővíthető technikával alkalmazkodni tud az 

előírásokhoz. 

Amennyiben technikai fejlesztésre kerül sor a jogszabályoknak való megfelelés érdekében és 

ennek költségét a DC Dunakom Kft. kénytelen lesz áthárítani a fogyasztókra, a szolgáltató a 

megfelelő kommunikációs eszközöket fogja alkalmazni a „3.) Vártnál magasabb üzemelési 

költségek” kockázatnál részletezettek szerint. 
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4. ) Vártnál alacsonyabb mértékű igénybevételi hajlandóság 

 

A gazdasági hatások, jogszabályi változások következményeként előfordulhat, hogy a DC 

Dunakom Kft. a költségnövekedést, illetve egy részét át kell hárítsa a fogyasztókra. Ennek 

hatása lehet a csökkenő igénybevétel, az illegális lerakások számának növelése. 

Ennek kezelésére, hatásainak csökkentésére a DC Dunakom Kft. ösztönözni kívánja a 

szeméttelepen történő lerakást a kommunikáció eszköztárát alkalmazva, illetve saját 

működését kívánja az új helyzethez igazítani. 

Ez utóbbi keretében: 

 Árhatósági szigor alkalmazása, 

 Üzemeltető általi következetes ellenőrzések megvalósítása, 

 Szankcionálás. 

 

Kommunikáció tekintetében: 

Kommunikáció célcsoportja: lakosság, vállalkozások 

A kommunikáció során igénybe venni kívánt eszközök: 

 Helyi nyomtatott sajtó 

 Helyi rádió, televízió 

 Fórum szervezése 

 Ügyfélszolgálati iroda működési hatékonyságának növelése a munkatársak számára 

nyújtott tréningekkel, tájékoztatásokkal, ösztönzésükkel 

 Amennyiben szükséges egyedi esetkezelések alkalmazása  

 

A kommunikáció tartalma: 

 A DC Dunakom Kft. szolgáltatásainak, ennek minőségének, és előnyeinek ismertetése 

 A díjemelés okának megnevezése 
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 Hangsúlyozni, hogy közös érdek a szeméttelep működtetése, a rákötések számának 

növekedése, 

  a DC Dunakom Kft. a fogyasztók partnere. 
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VI. Összefoglalás 

A fenti kockázatok bekövetkezésének valószínűsége alacsony illetve közepes, és mindegyik 

kezelhető, megoldható, illetve bekövetkezése megakadályozható. Erre többféle eszköz áll 

rendelkezésre: 

 Megfelelő tervek elkészítése és engedélyeztetés, 

 Közbeszerzés során megfelelő ajánlati felhívás készítése, és a több szempont alapján a 

legmegfelelőbb kivitelező kiválasztása, 

 A lakossággal, civilekkel, véleményvezetőkkel megfelelő kapcsolattartás, 

kommunikáció, 

 A megvalósítók között a megfelelő belső kommunikáció. 

Ezek megvalósításához elengedhetetlen a megfelelő külső és belső kommunikáció 

megvalósítása. Az előbbi a lakosság, civilek és már érintettek irányában történő 

kommunikációt jelenti, míg a belső kommunikáció a megvalósítók közötti együttműködést, 

megbeszéléseket takarja.  

Az elemzés ezen területek alkalmazásának eszközeit, céljait, gyakoriságát mutatja be, és az 

esetleges krízishelyzetek esetén ezek kerülnek alkalmazásra. 

 

 

Paks, 2012. március 10. 

 

 

 

 

 

 

       ……………………………. 

                       Hajdu János 

      Paks és Környéke Hulladékgazdálkodási 

          Önkormányzati Társulás elnöke 


