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Kedves Kollégák! 

 

Ezúton szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik elfogadták a meghívásunkat, és részt vettek a MABIASZ 

idei szakmai konferenciáján. Közel két évet kellett rá várni, de végre találkozhattunk, együtt lehettünk. 

Bízunk benne, hogy 2022-ben is – amennyiben a vírushelyzet is úgy alakul – ismét találkozunk, terveink 

szerint már a korábbi években megszokott tavaszi rendezvényünkön.  

Több, mint 300 fő volt jelen az eseményen, október 17. és 19. között a Thermál Hotel Visegrádban. Színes 

programokkal, érdekes és hasznos előadásokban gazdag konferencián vagyunk túl, mely a Ti részvételetek 

nélkül nem jöhetett volna létre. Ezért hálásak vagyunk és köszönjük a tagoknak, biztosítóknak, támogatóknak 

és partnereinknek!  

 

A program vasárnap délután kezdődött, melyet Püski 

András elnök úr nyitott meg. A köszöntő után Erdős 

Mihály elnökhelyettes úr, a Magyar Biztosítók 

Szövetsége képviseletében mutatta be az elmúlt 

időszak biztosítási piac helyzetét. A Magyar Nemzeti 

Bank képviseletében Molnár Szebasztián, a Közvetítők 

prudenciális és fogyasztóvédelmi felügyeleti önálló 

osztály osztályvezetője tartott előadást a biztosítási és 

közvetítői piac tendenciáiról, az elkövetkezendő 

időszak, legfőképp a fogyasztókat érintő védelmi intézkedésekről. 

Végül és nem utolsó sorban a vasárnapi szakmai blokkot Erdős Mihály elnök-vezérigazgató úr, a Generali 

Biztosító Zrt. 190 éves múltját bemutató ünnepi beszéde zárta. 

Az esti ünnepi gálavacsorán zenés-táncos előadás felvezetése után megkezdődött a díjak átadása. Első 

körben a Muzsay Géza szakmai nívódíjat adta át Püski András elnök úr, szakmai munkájának elismeréseként 

Erdős Mihály úrnak. 

Ezt követően elnök úr két elismerő oklevelet adott át: 

- a 2020. évben tanúsított dinamikus munkájának megbecsüléseként, továbbá a pandémia idején az 

alkuszok érdemi munkájának kiemelkedő támogatásáért a SIGNAL IDUNA Biztosító Zrt., továbbá 

- a Biztosító 190 éves fennállásának elismeréseként, továbbá a pandémia alatt az alkuszok munkáját 

segítő rugalmasságáért a Generali Biztosító Zrt. részesült elismerő oklevélben. 
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Egy újabb táncprodukció után került sor a Magyar Biztosítási Alkuszok 

Szövetsége alapított a Magyar Biztosítási Terméknagydíjak átadására. Az 

egyes kategóriák termékeit az alábbi szempontok szerint díjazták a kollégák: 

• Szolgáltatási ár/érték arány 

• Kárrendezés (gyorsaság, pontosság, korrektség) 

• ügyvitel, adminisztráció (kötvény kiállítása, díjbekérő kiállítása, módosítások átvezetése, támogatás) 

 

A Magyar Biztosítási Alkuszok Szövetségének tagjai körében végzett felmérés alapján a biztosító társaságok 

közül a 

Casco biztosítás kategóriájában 

Bronz minősítést kapott: 

Uniqa Biztosító Zrt. 

Ezüst minősítést kapott: 

Allianz Hungária Biztosító Zrt. 

Arany minősítést kapott: 

Generali Biztosító Zrt. 

 

 

Lakásbiztosítás kategóriájában 

Bronz minősítést kapott: 

Allianz Hungária Biztosító Zrt. 

Ezüst minősítést kapott: 

Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. 

Arany minősítést kapott: 

Generali Biztosító Zrt. 
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Vagyon- és felelősségbiztosítás kategóriájában 

Bronz minősítést kapott: 

Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. 

Ezüst minősítést kapott: 

Groupama Biztosító Zrt. 

Arany minősítést kapott: 

Generali Biztosító Zrt. 

 

Szolgáltatásfinanszírozó egészségbiztosítás kategóriájában 

Bronz minősítést kapott: 

Uniqa Biztosító Zrt. 

Ezüst minősítést kapott: 

MediHelp International Hungary 

Arany minősítést kapott: 

UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. 

 

 

Utasbiztosítás kategóriájában 

Bronz minősítést kapott: 

Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe 

Ezüst minősítést kapott: 

Mapfre Asistencia S. A. Magyarországi Fióktelepe 

Arany minősítést kapott: 

Európai Utazási Biztosító Zrt. 
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A Magyar Biztosítási Alkuszok Szövetsége kezdeményezésére a biztosító társaságok szavazatai alapján - az 

ajánlatkérések korrektségét és szakmaiságát; a biztosítókkal való kapcsolattartást; a kárrendezésben való 

részvételt és hozzáállást; az állományápolás minőségét és az ügyvitel pontosságát figyelembe véve 

2020-as munkája elismeréseként 

2021. évre 

Év Alkusza 

díjat kapott a 

Dárius Kincse 2001 Kft. 

Risk24 Euro-Quattro Biztosítási Alkusz Kft. 

Kőrös-Blank Biztosítási Alkusz Kft. 

 

GRATULÁLUNK A DÍJAZOTTAKNAK! 

 

A gálavacsorát követően pedig kezdetét vette a Retro Videodisco, ahol DJ Smash hajnalig tartotta ébren és 

szórakoztatta a bulizni vágyókat.  

 

 

 

 

 

Hétfő reggel kezdetét vette a második szakmai blokk, melyet Katona Csaba 

történész nyitott meg, Világjárványokról másképpen – Kétezer év tapasztalatai 

című előadásával, a MediHelp támogatásával.  
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Majd egy rövid szünet után következett az After Covid Talk Show - Vezérigazgatói Kerekasztal 

beszélgetés - 5 biztosító társaság képviselőivel: 

Schaub Erika – Generali, személybiztosításért felelős igazgatósági tag 

Almássy Gabriella – Union, elnök-vezérigazgató 

Bodor Péter – Aegon, vezérigazgató-helyettes 

dr. Kálózdi Tamás – Groupama, vezérigazgató-helyettes 

Csata Dénes – Signal, vezérigazgató 

 

Dr. Püski András moderátor tett fel kérdéseket a vírushelyzet alatt történt 

eseményekről, jövőbeni célokról, fejlesztési lehetőségekről. 

 

Az ebédet követően pedig már megkezdődtek a kötetlen programok, csapatépítő 

lehetőségekkel: 

- Bor és csokoládé kóstoló a MediHelp támogatásával 

- Casino 

- Péter & Pán gitárduó 

 

Kora délutáni kezdéssel kezdetét vette az I. MABIASZ 

Póker kupa. Az esti döntőt követően pedig sor került 

a díjak kiosztására is. 

- III. helyezést ért el Nagy Attila (Colonnade) 

- II. helyezést ért el Juhász András (Progagen) 

- I. helyezést ért el Bunya László (Generali) 

GRATULÁLUNK A NYERTESEKNEK! 

 

Még egyszer nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttetek, 

reméljük jól éreztétek magatokat. 2022-ben ismét találkozunk, a részletekkel kapcsolatban hamarosan 

jelentkezünk.  

Külön köszönjük az elnökség munkáját is, akik rengeteget tettek azért, hogy az esemény ismét 

megrendezésre kerüljön!  

 

További sok sikert kívánunk mindenkinek! 

Püski András elnök 

Kósa Attila főtitkár 

MABIASZ 


