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LEÍRÁS

Néha a képzelet jelenti a legjobb védekezést a 
kockázatok ellen. Ha elképzelitek, hogyan alakul-
hatnak ki kockázatos forgatókönyvek, és ezek az 
események hogyan hathatnak a szervezetre, az 
segíthet konkrét cselekvési terveket készíteni a 
OSGOɧ^EX� GWɻOOIRXɯWɯVI�� )^� E� QɸHW^IV�
végigvezet titeket egy ilyen képzeletbeli folyama-
ton, és keretet biztosít ahhoz, hogy a 
W^IVZI^IXIR� FIPɿP� QIKXIVZI^^ɯXIO� E� OSGOɧ^EX�
OI^IPɯWɯLI^� ɯW� GWɻOOIRXɯWɯLI^� W^ɿOWɯKIW�
konkrét intézkedéseket.
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PLÉNUMBAN:  
Folytassátok ugyanannak a kockázatos forgatókönyvnek az elemzését, amelyet a 
/SGOɧ^EXIPIQ^ɯW� E� W^IVZI^IXIX� JIR]IKIXˉ� ZIW^ɯP]IO� ɯVXɯOIPɯWɯLI^� ���. 
QɸHW^IVOɧVX]ɧR� E^SRSWɳXSXXEXSO�� 8ɯVNIXIO� ZMWW^E� E^� ɧPXEPEXSO� OɯW^ɳXIXX� 78))4��
elemzéshez (78))4�IPIQ^ɯW� ���� � � � � �� ɯW�E�QɧV� JIPWSVSPX� XɯR]I^ˉO�Oɻ^ɿP�E^SRS��
WɳXWɧXSO� E^X� E� OɯX� XɯR]I^ˉX�� EQIP]IO� PIKMROɧFF� FIJSP]ɧWSPNɧO� E� OSGOɧ^EXSW�
JSVKEXɸOɻR]Z� TS^MXɳZ� ZEK]� RIKEXɳZ� OMQIRIXIPɯX�� )^IOIX� RIZI^^ɿO� OSGOɧ^EXM�
XɯR]I^ˉORIO�� :IK]ɯXIO� ɽK]�� LSK]� I^IORIO� E� XɯR]I^ˉORIO� GWEO� OɯX� PILIXWɯKIW�
kimenetele van (negatív vagy pozitív), és ezeket vigyétek fel címkeként a 
*SVKEXɸOɻR]ZQɧXVM\� ���� � � QYROEPET� XIRKIP]IMVI�� %� QɧXVM\� ɻWW^IɧPPɳXɧWɧLS^�
WIKɳXWɯKIX�R]ɽNX�E�*SVKEXɸOɻR]ZQɧXVM\�TɯPHE����VɯW^����         háttéranyag. [30PERC]

NÉGY KIS CSOPORTBAN:
Minden csoport elemezze a forgatókönyvmátrix egy-egy negyedét, majd válasszon 
IK]�SP]ER�W^ɸX� ZEK]� OMJINI^ɯWX�� EQIP]� NɸP�QIKVEKEHNE�E^�EHSXX� LIP]^IX� PɯR]IKɯX��%�
JSVKEXɸOɻR]ZQɧXVM\� OMXɻPXɯWɯLI^� WIKɳXWɯKIX� R]ɽNX� E� *SVKEXɸOɻR]ZQɧXVM\� TɯPHE� ���
VɯW^����         háttéranyag. 
4VɸFɧPNEXSO�QIK�QMRɯP�VɯW^PIXIWIFFIR�ZɧPEW^SPRM�E�OɻZIXOI^ˉ�OɯVHɯWIOVI�� [30PERC]
E��1M�NIPPIQ^M�E^�EHSXX�LIP]^IXIX#��
F��,SK]ER�LEXRE�I^�E�LIP]^IX�E�W^IVZI^IXVI#
G��1MX�OIPPIRI�XIRRMI�E�W^IVZI^IXRIO��LSK]�JIPOɯW^ɿPNɻR�IVVI�E�LIP]^IXVI�ɯW�
����VIEKɧPNSR�Vɧ#
H�1IRR]MVI�ZEPɸW^ɳR˩��LSK]�I^�E�LIP]^IX�FIOɻZIXOI^MO# 
PLÉNUMBAN: 
Minden csoport mutassa be az általa elemzett helyzetet és az ezzel kapcsolatos 
ENɧRPɧWEMX� E� XIPNIW� GWETEXREO�� ɯW� K]˩NXWɻR� ZMWW^ENIP^ɯWIOIX� E^� IPQSRHSXXEOVɸP��
Döntsétek el közösen, hogy milyen intézkedéseket fogtok tenni az egyes helyzetek 
OI^IPɯWɯVI��)K]�ɻROɯRX�NIPIRXOI^ˉ�OɯW^ɳXWIR�NIK]^IXIX�E^�IPLERK^SXXEOVɸP� [20PERC]

Miután minden kis csoport bemutatta az általa elemzett helyzetet, keressetek 
önkénteseket, akik továbbra is figyelik majd a lehetséges kockázatokat, végrehajtják 
a kis csoportok ajánlásait a kockázati helyzetekre vonatkozóan, illetve rendszeresen 
XɧNɯOS^XEXNɧO�E�GWETEXSX�E�W^IVZI^IX�OSGOɧ^EXM�LIP]^IXɯVˉP��)RRIO�E�E�GWSTSVXREO�E�
XEKNEMX�RIZI^^ɿO�QENH�ˉVW^IQIORIO��%^�MKɯR]IMXIOXˉP�JɿKKˉIR�PILIXˉWɯK�ZER�EVVE�MW��
LSK]�QMRHIR�IK]IW�OSGOɧ^EXM�OEXIKɸVMɧLS^��PɧWH��/SGOɧ^EXSO�QIKLEXɧVS^ɧWE�ɯW�
E^SRSWɳXɧWE� ���� ZEK]� E� PIKWɿVKˉWIFF� OSGOɧ^EXXɳTYWSOLS^� OɿPɻR� ˉVW^IQIOIX�
rendeljetek. [10PERC]
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)^IORIO� E�QɧXVM\SOREO� E^� IPOɯW^ɳXɯWI� WIKɳX� OI^IPRM� ɯW�QIKXIVZI^RM� E�/SGOɧ^EXɯVXɯOIPɯWM�
OIVIXVIRHW^Ir (13)       munkalapban� FIQYXEXSXX� OɿPɻRFɻ^ˉ� OVMXMOYW� OSGOɧ^EXSOEX�� %LSK]�
egyre többet dolgoztok majd a forgatókönyvmátrixszal, egyre könnyebbé és gyorsabbá válik 
az ebben a keretrendszerben való gondolkodás. Érdemes az év során rendszeresen kockázat- 
értékelést végezni.
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