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Az Allianz a legnépszerűbb munkáltatói márkák között 

 

Az Allianz Hungária elnyerte a Legjobb 

Munkahely 2015 címet az AON Hewitt felmérése 

alapján.  A Legjobb Munkahely elismerés 

megmutatja, melyek azok a vállalatok, ahol az 

üzleti sikerek alapvető forrása a munkavállalók 

elkötelezettsége. 

 

Idén 15. alkalommal végezte el az AON Hewitt a Legjobb Munkahely Felmérést a magyarországi 

vállalatok körében. A Legjobb Munkahely Felmérés módszertanában a legjobb munkáltatói 

gyakorlatokat kutatja fel, s értékeli a vállalatokat 3 kategóriában. Az Allianz Hungária most 

először mérette meg magát ezen a felmérésen, és eredményesen szereplésével kiérdemelte a 

Legjobb Munkahely címet a legalább 1000 fő 

alkalmazottat foglalkoztató vállalatok között. 

„Büszkék vagyunk a Legjobb Munkahely címre, amely 

hűen tükrözi azokat a lépéseinket, amiket a 

munkavállalóink elégedettségének növelése érdekében 

teszünk nap mint nap. A kollégáink szakértelmén és 

elkötelezettségén múlik vállalatunk sikere. Ez az elismerés 

is arra ösztönöz minket, hogy tovább folytassuk a 

munkavállalóink erőfeszítéseinek támogatását, megfelelő 

képzésüket és fejlesztésüket, valamint a munka-

magánélet egyensúlya érdekében végzett aktivitásainkat” 

– mondta el Kisbenedek Péter, az Allianz Hungária Zrt. 

elnök-vezérigazgatója. 

A Legjobb Munkahely Felmérésben egy dolgozói 

elkötelezettséget mérő kérdőívet töltenek ki a 

munkavállalók, majd a felsővezetők és a munkavállalók 

válaszait összehasonlítva mérik a humánerőforrás stratégia és az operatív működés 

összhangját.  

Az Allianz Hungária Zrt. számos tevékenységet folytat annak érdekében, hogy a munkavállalók 

bizalmát, elkötelezettségét növelje, támogassa személyes és szakmai fejlődésüket. „A 

munkatársak egészségére, általános jóllétére, a generációk közötti szakadék kiküszöbölésére, 

valamint a tolerancia és diverzitás, nemek közötti egyenlőség elveinek realizálására kiemelt 

figyelemmel kell tekinteni. Hiszünk abban, hogy az elégedett munkatársak a munkájuk során is 
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megtalálják a legmegfelelőbb megoldásokat. Munkatársaink elégedettségét a csoportszintű 

Allianz Elégedettségi Felmérés során mérjük, amelynek köszönhetően minden évben hiteles 

képet kapunk arról, milyennek látják a kollégák az Allianzot helyi és csoportszinten, mik az 

erősségei, és hol kell még tovább fejlődnie a vállalatnak. Az eredmények feldolgozása teszi 

lehetővé, hogy lépésről-lépésre építsük a világ legerősebb pénzügyi szolgáltatói közösségét, 

amely a kölcsönös bizalmon alapul” – foglalta össze Kisbenedek Péter.  
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Az Allianzról 
Ügyfeleivel és értékesítési partnereivel az Allianz az egyik legerősebb pénzügyi közösséget alkotja.  
A pénzügyi lehetőségek kiaknázása és a kockázatok elleni védelem terén világszerte több mint 83 millió magán- és vállalati ügyfél 
támaszkodik az  Allianz szaktudására, tőkeerejére, globális jelenlétére és stabilitására.  
2014-ben az Allianz a világ több mint 70 országában 148 ezer alkalmazottal 122,3 milliárd eurós díjbevételt és 10,4 milliárd eurós működési 
eredményt ért el. 
Az Allianz magyarországi csoportjának tagjai az Allianz Hungária Zrt., az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár, az Allianz Hungária Egészségpénztár, 
valamint az Allianz Alapkezelő Zrt. termékeikkel és szolgáltatásaikkal széles körű pénzügyi megoldásokat nyújtanak. Az Allianz Hungária Zrt. a 
Nemzetközi Számviteli Szabályok (IFRS) szerint 123,76 milliárd forint bruttó díjbevételt ért el 2014-ben, a Mabisz által közzétett adatok szerint 15 
százalékkal továbbra is piacvezető a biztosítási piacon, 21 százalékkal szintén piacvezető a nem-életbiztosítások területén.  

A közlemények mindenkor az alábbiak figyelembe vételével értelmezendők 

Figyelmeztetés a jövőre vonatkozó állításokkal kapcsolatban  
A sajtószoba közleményeiben szereplő állítások között előfordulhatnak jövőre vonatkozó várakozások és egyéb prognózisok, amelyek a vezetőség 
jelenlegi elképzelésein  és feltételezésein alapszanak, valamint tartalmazhatnak ismert és nem ismert kockázatokat és bizonytalan tényezőket, 
amelyek miatt a tényleges eredmények, teljesítmény vagy események lényegesen eltérhetnek az ilyen állításokban kifejezettektől vagy 
sugalltaktól. A kontextus okán a jövőre vonatkozó állításokon kívül a jövőre vonatkozó állításokat olyan szavak jelölik, mint „esetleg", „majd … fog", 
„kellene", „elvár", „tervez", „szándékozik", „vár", „vél", „becsül", „előrejelez", „potenciális", vagy „folytatódik" és hasonló kifejezések. A tényleges 
eredmények, teljesítmény vagy események lényegesen  eltérhetnek az ilyen állításokban szereplőktől a következők miatt, de nem kizárólag: (i) 
általános gazdasági feltételek, ide értve különösen a gazdasági feltételeket az Allianz Csoport fő üzleti tevékenységében és fő piacain, (ii) a 
pénzügyi piacok teljesítménye, ide értve a feltörekvő piacokat, és ideértve a piac volatilitását, a likviditást és a hitelezési eseményeket (iii) a 
biztosított káresemények gyakoriságát és súlyosságát, többek között természeti katasztrófákból eredően, és ide értve a károkkal kapcsolatos 
kiadások alakulását, (iv) halálozási és megbetegedési szinteket és tendenciákat, (v) a megújítási arányokat, (vi) a hitel-nemteljesítések mértéke, 
(vii) kamatlábak szintje, (viii) devizaárfolyamok, ide értve az Euro/U.S. dollár árfolyamot, (ix) a verseny változó szintjei, (x) törvények és 
szabályozások változásai, ide értve a monetáris konvergenciát és az Európai Monetáris Uniót, (xi) a központi bankok és/vagy külföldi kormányok 
politikáinak változásai, (xii) az akvizíciók hatása, ide értve a kapcsolódó integrációs kérdéseket, (xiii) átszervezési intézkedések, és (xiv) általános 
versenytényezők, minden esetben helyi, regionális, nemzeti és/vagy globális alapon. Az ilyen tényezők közül sok előfordulása valószínűbb vagy 
határozottabb lehet terroristák tevékenysége és azok következményei eredményeképpen. 

Nincs frissítési kötelezettség  

Az Allianz nem vállal kötelezettséget az itt közölt információk frissítésére. 

 
 

 
 
 


