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Katasztrófa kockázatok és kezelésük 

 

A Risk Partners Kft. ötödik alkalommal rendezte meg Vállalati biztosítási konferenciáját. A 

konferencia célja az volt, hogy felhívja a vállalatok figyelmét a biztosítási szolgáltatások ár/érték 

alapú megközelítésére és egy olyan szemléletváltást indítson el, mely során a vállalat a teljes 

kockázati kör - ideértve a katasztrófa kockázatokat is - lefedését célozza meg a piacon elérhető 

legjobb megoldással.  

Konferenciánkat augusztus hónapban kezdtük el szervezni, melynek legfontosabb témái a 

Vezetői kockázatok, a Katasztrófa kockázatok növekedése az elmúlt időszakban, A magyar 

biztosítási piacon létező vállalati biztosítások katasztrófa fedezeteinek értékelése és a Működési 

kockázatkelezéssel kapcsolatos elvárások.   

Témáink aktualitását és fontosságát a 2010. október 4-i Ajka környéki iszapömlés is jelzi. A 

vállalati kockázatkezelés szervezetbe történő integrálása illetve a katasztrófa kockázatok 

biztosítóra történő áthárítása területén van még mit fejlődnie a magyar vállalatoknak. 

Korábbi konferenciáink visszhangja alapján nagy szükség van hasonló szakmai fórumokra, 

annak érdekében, hogy a vállalkozások egy káresemény kapcsán valós biztosítási fedezettel 

rendelkezzenek saját káraik illetve partnereiknek és harmadik személyeknek okozott károk 

rendezésére, hiszen a legtöbb vállalkozás nem rendelkezik olyan összegű tőkével mely fedezné 

a katasztrófa jellegű károkat is.  

Ez a sajnálatos káresemény, a hozzá kapcsolódó hírek és nyilatkozatok komoly gyakorlati 

tartalommal töltötték meg az iszapkatasztrófához is kapcsolódó témákat. 

A rendezvényen többek részéről megfogalmazásra került, hogy az állam részéről is 

elkerülhetetlen a kockázatfinanszírozás fejlettebb technikáinak vizsgálata és bevezetése az éves 

költségvetés védelme érdekében. 

Nagyon hasznosnak tartanánk, ha az Ajka környéki baleset tanulságai kapcsán minden felelős 

vállalatvezető megvizsgálná vállalatát kockázatkezelési és biztosítottsági szempontból. 

 
   

 

 

HÁTTÉRINFORMÁCIÓ 

 

A Risk Partners Kft.-ről 

A Risk Partners Kft. az elmúlt három évben körülbelül évi 1mrd Ft biztosítási díjat vitt a piacra és 

a vállalati biztosítási szektorban komoly energiákat fordít a kockázatkezelési kultúra emelésére, 



melyhez nemzetközi kockázatkezelési ismeretekkel és vállalati Risk Management tapasztalattal 

rendelkezik. 
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