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Kockázatmenedzsment
az alagútépítésben





SWOT-analízis
(Strengths – Weaknesses – Opportunities - Threats)

Kihívások (veszélyek)
• 15 m feletti átmérő 
• 4 m alatti takarás 
• vonalvezetési kötöttségek
• sűrű beépítettség 
• változó és gyenge talajok
• magas talajvíz
• biztonsági követelmények
• szállítási nehézségek
• talajfeltárási nehézségek 
• maradványok a talajban

Kockázatok (Fenyegetések)
• Határidő túllépése
• Költség túllépése
• Baleset (emberélet, anyagi kár)

Válaszok (erősségek)
• korszerű pajzsok (TBM)
• fejlődő NATM (NÖT)
• pontosabb tervezés
• talajszilárdítás
• egyéb kisegítő megoldások
• cut and cover
• monitoring

Kockázatkezelés (lehetőségek)
• Veszélyazonosítás
• Kockázatértékelés
• Kockázatcsökkentés
• Kockázatmegosztás
• Biztosítás



Nagy átmérőjű alagutak kis takarással, 
sűrű beépítés mellett szállítási nehézségekkel



Nagy felszín alatti terek beépített folyópartokon gyenge talajban



Omlás
süllyedés

üregképződés
gyenge 

talajokban



Korszerű méretezési módszerek                     
(3D FEM-analízis)



Robusztus építési módszerek
Pajzsos alagútépítés



Segédtechnológiák



Felszínsüllyedések kezelése kompenzációs injektálással 



Monitoring





Kockázatértékelés



Jelölés Megnevezés Gyakoriság

V1 nagyon kicsi ritkán (1 % alatti előfordulás)

V2 kicsi az esetek 1 - 10 % - ban előforduló

V3 közepes az esetek 10 - 30 % - ban előforduló

V4 nagy az esetek 30 - 75 % - ban előforduló

V5 nagyon nagy az esetek több, mint 75 % - ban előforduló

Bekövetkezési valószínűségek



Jelölés Megnevezés

K1 elhanyagolható

K2 kicsi

K3 közepes

K4 nagy

K5 nagyon nagy

K6 katasztrófális

az építésben időleges fennakadás

az építés hosszabb megakadása, mely a kivitelezés csődjét okozhatja, haláleset

Kárkategoriák

Gyakoriság

elsődleges, kis összegű kár

másodlagos, nagyobb összegű kár, könnyű emberi sérülés

apróbb fennakadás az építés során

komoly fennakadás az építési folyamatokban, súlyos emberi sérülés



Jelölés Megnevezés Gyakoriság

K1 elhanyagolható

K2 kicsi

K3 közepes

K4 nagy

K5 nagyon nagy

K6 katasztrófális beláthatatlan (nem korlátos)

Kockázati kategiriák

a kár várható értéke



Val. / Kár K1 K2 K3 K4 K5 K6

V1

V2

V3

V4

V5

Kockázati szorzótábla

R1 - R6

R1 - R6

R1 - R6

R1 - R6

R1 - R6



Kockázati         
tényező

Bekövetkezési 
valószínűség Kárkategória Kockázati kategoria

1. ………..

2. ………..

3. ………..

1. ………..

2. ………..

3. ………..

1. ………..

2. ………..

3. ………..

1. ………..

2. ………..

3. ………..

A határidőt fenyegető veszélyek

V1 - V5 K1 - K6 R1 - R6

A gazdaságosságot fenyegető veszélyek

V1 - V5 K1 - K6 R1 - R6

V1 - V5 K1 - K6 R1 - R6

Kockázatok értékelése

Emberéletet fenyegető veszélyek

Az élő és épített környezetet fenyegető veszélyek

V1 - V5 K1 - K6 R1 - R6



nagy közepes nagy nagy

közepes kicsi közepes nagy

kicsi kicsi kicsi közepes

kicsi közepes nagy

kárhatás
Kockázatpotenciál
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A kockázatpotenciál mértéke : valamely esemény kockázatpotenciálja a 
bekövetkezési valószínűség és a kárhatás  szorzata.

o a kis kockázatpotenciálú esemény olyan kockázat, amelynek valószínűsége és hordereje 
kicsi, vagy amelynek kicsi a valószínűsége közepes horderővel, vagy amelynek közepes a 
valószínűsége kis horderővel;

o a közepes kockázatpotenciálú esemény olyan kockázat, amelynek valószínűsége és 
hordereje közepes, vagy amelynek nagy a valószínűsége kis horderővel, vagy amelynek 
kicsi a valószínűsége nagy horderővel;

o a nagy kockázatpotenciálú esemény az a kockázat, amelynek valószínűsége és hordereje 
nagy, vagy amelynek nagy a valószínűsége közepes horderővel, vagy amelynek közepes a 
valószínűsége nagy horderővel.



A kockázatelemzés a lehetséges kockázatok számbavétele, csoportosítása és 
értékelése a figyelemmel kísért jelenséggel, projekttel vagy üzemeltetési 
folyamattal kapcsolatban. Az elemzés a lehetséges kockázatcsökkentő 
intézkedések kidolgozásával zárul, amely a kockázatmenedzselésen belül átvezet a 
kockázatkezeléshez.

A kockázatkezelés a kockázatpotenciál csökkentését jelenti kármegelőzéssel, 
vagyis a várható negatív esemény bekövetkezési valószínűségének 
csökkentésével (prevenció), ill. kárcsökkentéssel, a kárhatás horderejének 
ellensúlyozásával (korrekció).


