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SZAKMAI KLUB – ÜZLETI REGGELI 

2013. Április 9-én, első alkalommal rendeztük meg Szakmai Klub eseményünket, melynek szervezé-

sével célunk, hogy egy hagyományos konferenciától eltérően, interaktívabb formában, kisebb lét-

számú résztvevők számára közvetítsük ismereteinket az aktuális kockázatkezelési és biztosítási 

témákat illetően. 

Két előadás keretein belül jártuk körbe a gaz-

dasági bűnözés témakörét. A PWC - a négy 

nagy könyvvizsgáló egyike – képviseletében 

George Surguladze senior manager ismertette 

globális felmérésük tanulságait, mely alapján 

megtudhattuk mely cselekmények a leggyako-

ribbak, kik a tipikus elkövetők, milyen eltéré-

seket tapasztaltak magyar, közép-kelet euró-

pai és globális szinten. A legfontosabb megál-

lapítások között érdemes megemlíteni, hogy a 

magyar válaszadók 61%-a egyáltalán nem 

végzett csalás kockázati felmérést, leginkább a 

véletlen folytán kerülnek napvilágra a vissza-

élések, a belső elkövetők többsége fel-

ső/közép vezető, a lopás és hűtlen kezelés, 

illetve a korrupció a leggyakoribb gazdasági 

bűncselekmény. A belső elkövetők 56%-át 

csak elbocsátják, gyakran csak áthelyezik fi-

gyelmeztetik vagy egyáltalán nem tesznek 

intézkedéseket, a hatóságokat a válaszadók 

kevesebb, mint 50%-a értesítette. 

A második előadásban Szabó Ferenc a Risk 

Partners ügyvezetője mutatta be a gazdasági 

bűnözés kockázat kezelésének alapelveit, 

majd ismertette a kockázatfinanszírozás kere-

tein belül a crime biztosítás jellemzőit. Az elő-

adásból kiderült, hogy milyen kérdéseket 

szükséges feltenni akkor, amikor egy vállalat a 

kockázatait tudatosan, proaktívan kívánja 

kezelni. Elhangzott, hogy nincs kockázatkeze-

lés kockázatfinanszírozás nélkül, hiszen a válla-

latot gazdaságilag megrendítő hatással fenye-

gető kockázatot nem ajánlott saját kézben 

tartani. A gazdasági bűnözés kockázatainak 

jelentős részét pedig a crime biztosítás kerete-

in belül van mód áthárítani. A biztosítás töb-

bek között fedezi az alkalmazottak és a külső 

személyek által elkövetett bűncselekmények 

okozta - a társaság vagy harmadik személyek 

oldalán felmerülő - kárt. A magyar piacon 

ténylegesen 3 biztosító terméke van jelen. 

Büszkén állapíthatjuk meg, hogy rendezvé-

nyünk elérte célját, hiszen a résztvevők és az 

előadók között érdemi és tartalmas vita ala-

kult ki a gazdasági bűnözéssel kapcsolatos 

tapasztalatukat illetően, és az elődadásokon 

elhangzottak elősegítették távlati célunk el-

érését, a kockázattudatos szemléletmód ter-

jesztését a magyar vállalati szférában. 

 

A következő Szakmai Klub témájával, időpontjával és helyszínével a későbbiekben jelentkezünk, de 

addig is: 

Amennyiben a jövőben nem kívánja saját kézben tartani a gazdasági bűncselekmények sokszor 

akár több százmilliós kockázatát, a Risk Partners Kft. csapata készséggel áll rendelkezésére mind a 

kockázat méretének meghatározásában, mind a fent ismertetett biztosítás részletes bemutatása és 

a biztosítási ajánlatok beszerzése során.  

 


