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KONFERENCIA ÖSSZEFOGLAÓ 

A katasztrófák és a felelősség jegyében telt a Risk Partners idei konferenciája 

Októberben hatodik alkalommal rendezett biztosításszakmai konferenciát a Risk 

Partners Biztosítási Alkusz Kft., melynek kiemelt témája a vállalati biztosítás és 

kockázatkezelés volt. A rendezvény immár hagyományosan lehetőséget adott a vállalati 

biztosítási piac összes szereplője számára arra, hogy színvonalas előadásokat halgasson 

meg a témában, ápolja szakmai kapcsolatait, valamint kiépítsen újakat is az esemény 

ideje alatt.  

A vendégek számos vállalati szektorból képviseltették magukat, úgymint a bankszektor, a 
biztosítási piac, az energiaipar, a vegyipar, a szolgáltatási szektor, valamint a szállítás és a 
logisztika. Az idén emellett több biztosítási alkusz is fontosnak találta, hogy képviseltesse 
magát konferencián.  

Az idei konferencia a „Katasztrófa és felelősség” címet kapta, amely két szó mostanában igen 
gyakran szerepel a híradásokban. A katasztrófák éve volt Magyarországon és világszerte a 
tavalyi, és sajnos az idei is. Soha nem látott méretű károk következtek be, amelyek nem csak 
vállalati szempontból, hanem még az országok szempontjából is katasztrofális eredménnyel 
jártak. Az EU, az OECD, az ENSZ jelentős erőfeszítéseket tett és tesz folyamatosan a 
kockázatkezelés és kockázatfinanszírozás globális fejlesztéséért, adott esetben 
szponzorálással is támogatva a feltörekvő és a fejletlenebb országokat – egyebek mellett 
ennek fontossága is a konferencia témáját képezte.  

A magyarországi vállalkozások számára szükséges lenne mielőbb megismerkedni azokkal a 
sztenderdekkel, amelyeket a fejlett országok vállalkozásai alkalmaznak kockázataik tudatos 
kezelése érdekében. Ilyen sztenderdek szabályozói oldalról elérték már a magyarországi 
bankszektort és a biztosítási szektort (a Groupama Garancia Biztosító Zrt. előadója a társaság 
működési kockázatkezelési tapasztalatait mutatta be), de a Budapesti Értéktőzsdén szereplő 
cégek számára is a felelős vállalatirányítási ajánlás keretein belül tételes megfogalmazásokkal 
találkozhatunk. Időben a legfrissebb kockázatkezelési sztenderd az EU felől érkezett 
Magyarországra. Az EU az egyes tagországok számára pontos szakmai útmutatás mellett, 
viszonylag szoros határidőkkel feladatokat adott a katasztrófa kockázatok felmérésével, 
kezelésével kapcsolatban. A rendezvényen ez utóbbiról is hallhattak előadást a vendégek, a 
Katasztrófavédelem részéről. Az egyes eltérő hátterű előadók szinte mindegyikénél 
megjelentek olyan lényeges fogalmak, mint a kockázatfelmérés, az egyes kockázatok méret 
szerinti sorba rendezése, illetve kockázati térkép. 

A konferencia címének másik kulcsszava, a „felelősség” kérdése is visszaköszönt néhány 
előadásban. Természetesen a katasztrófák elkerüléséért, hatásuk csökkentéséért és a 
helyreállításért minden vállalkozás felelősséggel tartozik, az említett előadások azonban 
inkább a felelősségi kockázatot elemezték. Például a Berke&Molnár Ügyvédi Iroda jóvoltából 
a környezetszennyezési felelősséggel kapcsolatos törvényi előírásokba nyerhettek betekintést 
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a részvevők. A JNT Security Kft. előadása a vállalatok veszélyhelyzet-kezelési 
kötelezettségeit ismertette, és természetesen az előző előadással együtt mindkét előadó 
többször utalt a Mal Zrt. egy évvel ezelőtti katasztrófájára. Az Impact Works Kft. részéről 
katasztrófa kommunikáció témakörében elhangzott előadásban szintén szóba került a tavalyi 
sajnálatos ipari katasztrófa. A szervező cég, Risk Partners Biztosítási Alkusz Kft. 
ügyvezetője, Szabó Ferenc pedig az ingatlanbefektetők felelősségi kockázatainak és kockázat 
finanszírozásának témakörét járta körül. A Webbiztos Kft. képviselője a katasztrófa 
biztosítások néhány kulcskérdését vázolta fel. Ezek olyan biztosításszakmai kérdések, melyek 
ismeretének hiányában az ügyfelek komoly problémákkal szembesülhetnek egy kárrendezés 
kapcsán. Az Allianz Hungária Zrt. részéről elhangzó előadás a szakmai felelősség pénzügyi 
garanciájának egy újszerű módszerét mutatta be, mely alkalmas bankgarancia kiváltására is. 

A rendezvény kapcsán két kiemelkedő üzenet fogalmazódott meg. Az egyik, hogy a 
vállalkozások számára a kockázatkezeléssel kapcsolatban is érvényes a mondás: „számítsunk 
a legjobbra, de készüljünk a legrosszabbra”. A másik fontos üzenet pedig, hogy ahhoz, hogy 
Magyarországon a kockázatkezelési terület érdemi fejlődésnek induljon, a témával foglalkozó 
szakemberek (kockázatkezelési szakértők, biztosítási szakértők, jogászok, risk menedzserek) 
összefogása szükséges. A piac bármely szereplőjének érdeke a témához értő, tájékozott ügyfél 
megjelenése. Ez segítséget nyújthat a szektor szereplőinek ahhoz, hogy egy jóval nagyobb 
„torta” szétosztásában vegyenek részt.  

Cégbox:  

A Risk Partners Kft. 2006-ban alakult, magyar tulajdonú biztosítási alkusz. Alapító 
ügyvezetője korábban egy magyarországi vállalkozásnál risk menedzser pozíciót töltött be. A 
társaság feladatának tűzte ki, hogy a biztosítás szektorban, mint tanácsadó jelenjen meg a 
vállalati kockázatkezelés területén. Jelentős cégátvilágítási tapasztalatokat tudhat maga 
mögött, melynél saját módszertanát, a biztosítási szerződések kockázat alapú átvilágítását 
használja.  www.riskpartners.hu 

 

 

 

 


