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Kockázatelemzés az 
SST-vel

A kockázatelemzés nemzetközi 
szabványok alapján készül. Munkatársaink 
Önökkel közösen feltárják és értékelik a 
területükön található kockázatokat, így 
együtt olyan megoldásokat dolgozhatunk 
ki, amelyek a biztonság optimalizálására 
nyújtanak lehetőséget.

ISO 31000 szabvány

A Kockázatelemzés hatékonyságát az ISO 
31000-es szabvány alapjai és irányelvei 
biztosítják. A cél, hogy a vállalatirányítás 
számára egy integrációs keretrendszert 

alkosson és ezzel segítse a biztonság 
fejlesztésére tett lépések végrehajtását. 

Programunkat ezen szabványnak 
megfelelően alkottuk meg. 



Megoldások a kockázatokra

Rögzítjük, hogy melyik eshetőség 
mikor és hol fordulhat elő. 
Minden kockázatnál a modus 
operandi azaz az eljárási mód 
analizálásra kerül annak 
érdekében, hogy a kockázatot 
célzottan tudjuk kezelni. Ezzel a 
módszerrel olyan információkat 
gyűjtünk, amelyekkel akár később 
az Önök közreműködésével 
kidolgozhatjuk a komplett 
biztonsági koncepciót. 

A költséghatékonyság és a 
biztonság szintjének növelése 
egyszerre válhat elérhetővé.

Az összes kockázat áttekintése 
egy pillantás alatt

Az interaktív Kockázati Mátrix 
megmutatja a kiemelt fontosságú 
kockázatokat. Ez  egy olyan objektív 
információs bázist biztosít, amely 
segítheti a további vállalatirányítási 
döntéseket. 
A  rendelkezésre álló különböző 
Kockázati Megoldások felhasználásával 
lényegesen javíthatják biztonsági 
szintjüket. 

RISK EXPOSÉ

A Risk Exposé-n keresztül egy átfogó 
dokumentációt kap az elvégzett 
kockázati elemzésről.  
A dokumentáció jól strukturált 
információt tartalmaz az értékelés 
során azonosított és megvitatott 
részletekről - a kockázati mátrixtól a 
képdokumentációig a javasolt 
intézkedéseken át. 



A kockázatelemzés logikája

Betörés
Az ablakon 
keresztül

RVS / Riasztó /
Biztonsági fólia 

ablakra/ Vagyonőr / 
Kivonuló szolg.

Magában foglalja Megoldja

Csökkenti

Vanda-
lizmus

Kockázat: az értékekre irányuló negatív hatással fenyegető események, 
lehetséges következmények bekövetkeztének esélye. A kockázatot a veszély 
hozza létre. 

Az értékek (mint például a fizikai egészség, a társadalmi státusz, az érzelmi jólét 
vagy a pénzügyi vagyon) nyerhetők vagy elveszthetők, ha egy adott 
cselekvésből vagy tétlenségből eredő előre látható vagy nem látható kockázatot 
veszünk figyelembe.

A kockázatot a bizonytalansággal való közvetlen kölcsönhatásként is 
definiálhatjuk. A bizonytalanság potenciális, kiszámíthatatlan és ellenőrizetlen 
végeredmény; a kockázat a bizonytalanság ellenére tett intézkedések 
következménye.

KOCKÁZAT MODUS OPERANDI MEGOLDÁS
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CSOMAGOK

Az SST Kockázatelemzés egy részletes kérdőív, amely azt
a célt szolgálja, hogy előkészítse az objektumspecifikus
biztonsági helyzetének első értékelését, a Veszély – és
Kockázat elemzést, valamint első körben feltárja a
kockázatokat.
A helyszíni felmérés időigénye: max. 1 nap

A Securitas a védendő objektumban Veszély- és
kockázatelemzést készít, ami alapján javaslatot
tesz a Megbízónak az őrzéshez szükséges élőerőre,
feladatokra és eszközökre.
Ez alapján kerül kidolgozásra Megbízóval közösen a
Vagyonvédelmi Utasításunk is.
A helyszíni felmérés időigénye: min. 1-2 nap

A Vagyonvédelmi Audit egy átfogó vizsgálat, ami a
folyamatokban lévő hiányosságokra ad rálátást. Az
audit alapján teszünk javaslatot a kockázatok és
hiányosságok kezelésére egy átlátható ütemterv
alapján, amelyben a prioritások, a felelősök és
határidők egyértelműen meghatározásra kerülnek.
A helyszíni felmérés időigénye: területtől
függően akár több nap

Kockázat-
elemzés az 

SST-vel

Vagyonvé-
delmi Audit

Veszély- és 
Kockázat 
elemzés



Miért éri meg Önöknek?

• A jelenlegi biztonsági koncepció átláthatóvá válik, biztonsági rések 

feltáródnak

• A biztonságtudatosság fókuszba kerül

• Párbeszéd alakul ki a biztonság szintjének optimalizálása érdekében

• Megismerhetik a kárhatásokat

• Azonosítjuk hiányosságokat valamint az optimalizálási potenciálokat –

javaslatokat teszünk az iparági gyakorlatokból

• Költséghatékony / modern biztonsági megoldásokat dolgozunk ki

Felkeltettük érdeklődését?
Keresse kollegáinkat bizalommal!

Balogh Tibor

Értékesítési vezető

Schuler Soma

Értékesítő

Mobil +36 30 280 5987 +36 70 510 6116

E-mail balogh.tibor@securitas.hu schuler.soma@securitas.hu

Securitas Magyarország Kft.
1146 Budapest, Hermina út 17. 9. em.

+36 1 323 0851

www.securitas.hu

Szkennelje be a QR-
kódot és tekintse 
meg az SST-t 
bemutató videónkat!


