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A KURZUS ALAPADATAI
Tárgy megnevezése: Kockázatkezelés és biztosítás
Tanszék: Pénzügy Intézeti Tanszék
Tantárgyfelelős/Tutor neve: Dr. habil. Farkas Szilveszter
Oktató neve: Dr. Kozma Gábor
Tutor elérhetősége: farkas.szilveszte@uni-bge.hu, fogadóóra: hétfőnként 13-14 óra
Előadó elérhetősége: kozmag@t-online.hu
Tantárgy kódja: D.2
Tantárgy jellege/típusa: Specializáció kötelező modulja
Kreditérték: 5
Előkövetelmény: nincs
Vizsga jellege: kollokvium
Konzultációs lehetőség:


Személyesen: fogadóórán



Coospacen keresztül: nem



További lehetőség: email

Kontaktórák száma: 16
Önálló tanulásra fordítandó, javasolt idő: 50
HD készítésére fordítandó idő: 50
Vizsgafelkészülés: 34
(1 kredit = 30 tanulási óra)

A TANTÁRGY CÉLJA
A Kockázatkezelés és biztosítás tárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókat a
kockázatkezelés fontosságával. Minden vállalkozás kockázatos, minden vállalatnak
azonosíthatóak a kockázatai és fontos menedzsment tevékenység a kockázatok kezelése. A
kockázatkezelés egyik legfontosabb eszköze a biztosítás, ezért ezt a témakört is tárgyaljuk a
tárgy keretében.
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A TÁRGY TEMATIKÁJA
A kockázatok meghatározása és a kockázatkezelés eszközei
A kockázatelemzés módszertana: holisztikus kockázatelemzés, elemzési technikái
Kockázati menedzsment: a kockázatkezelés folyamata, szakmai területei, szervezeti
megoldások
A kockázatkezelés finanszírozása
A kockázatkezelés speciális területei: vállalatirányítás és kockázatkezelés
A biztosítás fogalma, csoportosítás. A személybiztosítások szerepe a vállalati
kockázatkezelésben
Vagyonbiztosítás: általános jellemzők
Vagyonbiztosítás: elemi kár és kiegészítő kockázatok
Vagyonbiztosítás: gépjármű-biztosítások
Vagyonbiztosítás: felelősségbiztosítások, hitelbiztosítások

A FELKÉSZÜLÉST TÁMOGATÓ ELEKTRONIKUS
ANYAGOK
Órai anyag
Órai segédanyag
Házi dolgozat

http://dr.farkasszilveszter.hu
http://dr.farkasszilveszter.hu
(feladat elérhető: http://dr.farkasszilveszter.hu, leadás emailben,
fájl neve: KKB_Tav_hallgato_neve_2017-2018-1.doc.)

KÖTELEZŐ TANANYAG (NYOMTATOTT)
Farkas Szilveszter – Ivanyos János – Szabó József: Kockázatkezelés és biztosítás
(Elektronikus jegyzet), és az előadások anyaga.

AJÁNLOTT IRODALOM
Asztalos László: Biztosítási kézikönyv. BOI, Budapest, 1997
Banyár József: Életbiztosítás. Aula, Budapest, 2003
Beck, U.: A kockázat-társadalom. Századvég, Budapest, 2003
Bernstein, P.L.: Szembeszállni az istenekkel. Panem-Wiley, Budapest, 1998
Farkas Szilveszter – Szabó József: A vállalati kockázatkezelés kézikönyve. Dialóg Campus,
Budapest-Pécs, 2005
MABISZ, MNB és biztosítótársaságok honlapjai
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MÓDSZERTANI JAVASLATOK AZ EGYÉNI
TANULÁSHOZ
1. konzultáció/modul (4 kontakt óra):
 A vállalati kockázatkezelés; kockázat fogalma, a vállalati kockázatok, a
vállalati kockázatkezelés folyamata
 Ajánlott tanulási idő: 15 óra
 A továbblépéshez szükséges: A kötelező irodalom kockázatkezelési
fejezetének tanulmányozása.
2. konzultáció/modul (4 kontakt óra):
 A kockázatkezelés finanszírozása, a vállalati kockázatkezelés eszközei
 Kitekintés: a működési kockázatkezelés fogalma, hitelintézeti és
államháztartási alkalmazásai
 Ajánlott tanulási idő: 10 óra
3. konzultáció/modul (4 kontakt óra):
 A biztosítás fogalma, biztosítások csoportosítása, személybiztosítások
szerepe a vállalati kockázatkezelésben
 Ajánlott tanulási idő: 15 óra
 A továbblépéshez szükséges: A kötelező irodalom biztosítási fejezetének
tanulmányozása
4. konzultáció/modul (4 kontakt óra):
 A vagyon- és felelősségbiztosítások szerepe a vállalati kockázatkezelésben
 Ajánlott tanulási idő: 10 óra

SZÁMONKÉRÉS, ÉRTÉKELÉS
Félév során 2 házi dolgozat beadása kötelező!
Házi dolgozatok témái (http://dr.farkasszilveszter.hu oldalon megtalálható pdf fájlban leírtak
szerint):
1. A vállalat kockáztatott eszközeinek térképszerű ábrázolása
2. A biztosítási piac elemzése
A házi dolgozatokat az előadó részére, a kozmag@t-online.hu e-mail címre kell megküldeni.
HATÁRIDŐK:
1. feladat – 2017. október 31., 2. feladat 2017. november 30.
Az aláírás megszerzésének feltétele a házi dolgozatok határidőben történő leadása. A
határidő módosítását annak lejárata előtt az előadó részére megküldött e-mailben kérelmezni
kell.
Értékelés leírása:
Az érdemjegy két részből áll: 1) házi dolgozatokra adható max. 40 pont és a félévvégén
írandó 60 pontos kollokviumi dolgozat.
Érdemjegy: 0-59 pont – elégtelen (1), 60-69 pont – elégséges (2), 70-79 pont – közepes (3),
80-89 pont – jó (4), 90-100 pont – jeles (5)
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