HUNGARIKUM BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ KFT.
BEMUTATKOZÓ KIADVÁNYA

Hungarikum, a nagyvállalati alkusz
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I.
Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft. bemutatása
A Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft. (a továbbiakban: Hungarikum Alkusz vagy Alkusz)
és jogelődje, az Optimál-GB Kft. több mint egy évtizede kínál testreszabott biztosítási
megoldásokat állami- és verseny-szférában működő nagyvállalati ügyfeleknek.
A Társaság folyamatos fejlődése révén igyekszik megfelelni az ügyfelek elvárásainak és a
magyar biztosítási piac követelményeinek. Ezen törekvésének sikerét - az elégedett ügyfelek
számának növekedése mellett – az elmúlt 3 év jutalékbevételének alakulása is egyértelműen
mutatja.
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A Hungarikum Alkusz számára fontos szempont a biztosítói partnerek körültekintő
kiválasztása, ezért olyan biztosítótársaságokkal alakít ki szoros együttműködést, melyek
korszerű termékekkel és ügyfélközpontú kiszolgálással kapcsolódnak a Társaság és ügyfelei
által elvárt szakmai színvonal biztosításához.
A Hungarikum Alkusz által bevezetett új szemlélet és rendhagyó üzleti megközelítés
 redményeként 2013-ban a közreműködésével lebonyolított közbeszerzési eljárás
e
eredményeként, a Volán Társaságoknak éves szinten több mint 300 millió forint megtakarítást
sikerült elérniük biztosítási szerződéseik díján, amely a 3 évre kötött szerződések tekintetében
mindösszesen 900 millió forint megtakarítást jelentett a Volán Társaságoknak, illetőleg
közvetve az államkasszának.
A Hungarikum Alkusz a piacon egyedülálló gyakorlattal rendelkezik közbeszerzési eljárások
biztosítás-szakmai lebonyolításában, amely éves szinten 35-40 közbeszerzésben történő
közreműködést jelent kiemelt nemzetgazdasági súlyú intézmények és társaságok részére.
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MAGYAR BRANDS díj elnyerése 2017. és 2018. évben

Hungarikum Alkusz kimagasló teljesítményét a piac résztvevői is elismerik és díjazzák.
A MagyarBrands szakértői bizottságának döntése alapján a „Hungarikum Alkusz” mint
márka az „Üzleti” kategóriában kétszer is elnyerte a megtisztelő MagyarBrands díjat. A
MagyarBrands program immáron nyolcadik éve díjazza a magyar vonatkozású márkák közül
a legeredményesebbeket.
A MagyarBrands díj nem csupán kiválóságot fémjelez, hanem biztos alapjául szolgál az
Ügyfelek és vásárlók bizalmának kiépítésében.
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II.
Hungarikum Alkusz által nyújtott alkuszi szolgáltatás ismertetése
A Hungarikum Alkusz ügyfélköre jelenleg nagyságrendileg 300 társaságot számlál, akik
részére a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi. LXXXVIII. tv. 4. § 14. rendelkezése szerint
az alábbi pontokban összefoglalt teendőket végzi alkuszi szolgáltatás körében:
1. Kockázatmenedzsment, audit tevékenység
A kockázatmenedzsment alapjául szolgáló audit célja az ügyfél birtokában lévő vagyontárgyak,
illetve a tevékenységi köréből adódó kockázatok megismerése, beazonosítása és az azok
biztosítási védelmét ellátni hivatott biztosítási szerződések megfelelőségének megállapítása,
javaslattétel a szerződések esetleges módosítására, felmondására, valamint kiegészítő
biztosítások megkötésére.
Az audit során – kockázatmenedzsment szempontjából – megismerésre kerülnek a
tevékenységek ellátásához rendelkezésre álló saját és külső eszközök és források, valamint a
tevékenységet érintő külső és belső kapcsolatok, továbbá az alaptevékenységgel összefüggő
munkafolyamatok rendszere.
Az audit tevékenység egyik meghatározó eleme az ügyfél meglévő biztosítási szerződéseinek
vizsgálata. Ennek során kiemelt figyelem irányul a fedezeti kör, biztosítási összeg, kártérítési
limitek, és önrészesedés eltételeire, annak megállapítására, hogy a biztosítások milyen
mértékben fedik le a tevékenységekben rejlő kockázatokat, illetőleg milyen mértékben
nyújtanak anyagi biztonságot a vagyontárgyakat fenyegető események bekövetkezése
nyomán keletkező károk ellen.
A Hungarikum Alkusz által készített vizsgálati jelentés bemutatja a feltárt, és a potenciális
veszélyforrásokat. A veszélyforrások folyamatosan változhatnak, a gyenge pontok, a releváns
fenyegető tényezők feltárása, a megfelelő intézkedések meghozatala növeli a Társaság
működésének biztonságát. Cél, hogy az ügyfél olyan biztosításokkal rendelkezzen, melyek
kár esetén biztosítják a zökkenőmentes működést, ezáltal megszüntetésre kerülnek az
alaptevékenységet veszélyeztető kockázati elemek.
2. Megfelelő biztosítási portfólió kialakítása
Az audit jelentésben szereplő javaslatok ismertetését és megbeszélését követően az ügyfél
döntése alapján kerül sor a biztosítási portfólió kialakítására: bizonyos biztosítási szerződések
megtartásra, átdolgozásra, illetve felmondásra kerülnek.
Azon fedezetek körében, melyek esetén új szerződések megkötése ajánlott – magas
díjszínvonal, vagy elavult fedezet miatt – a Hungarikum Alkusz gondoskodik legalább három
biztosító ajánlatának bekéréséről, egymással versengő termék-ajánlatok bemutatásáról,
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illetőleg a fedezet jellegétől függően annak nemzetközi biztosítási piacon történő
megversenyeztetéséről, a Társaság szerződött nemzetközi partnere bevonásával.
A Hungarikum Alkusz vezetői, szakértői és munkatársai körében az évek alatt jelentős
tapasztalat halmozódott fel közbeszerzési eljárásokban való közreműködés során, ezáltal a
társaság felkészült közbeszerzési eljárás lefolytatására kötelezett vállalatok és szervezetek
aktív és hatékony támogatására. A Hungarikum Alkusz közreműködésével megvalósult
közbeszerzési eljárásokban szerzett ismeretek jelentősen hozzájárultak, és a jövőben
is hozzájárulnak ahhoz, hogy az eljárás szempontjából megfelelő pénzügyi és szakmai
alkalmassági feltételek kerüljenek meghatározásra, ily módon biztosítva, hogy az előírások ne
szűkítsék túlzóan – vagy indokolatlanul – az ajánlattevői kört, ugyanakkor megfelelő biztosítói
partnert tudhasson kockázatvállalási oldalon magáénak ügyfelünk.
Amennyiben az ügyfél a biztosítási szerződéseket közbeszerzési eljárás keretében kívánja
beszerezni, úgy a Hungarikum Alkusz közbeszerzési referens munkatársai elvégzik az
eljárás biztosítás-szakmai lebonyolítását, illetőleg igény szerint – közbeszerzési szakjogász
bevonásával – teljes körűen ellátják az eljárásban meghatározott feladatokat.
Azon biztosítási szerződések esetében, melyekkel kapcsolatosan az audit javaslatok hatására
az ügyfél a szerződések átdolgozása mellett dönt, a Hungarikum Alkusz elvégzi az érintett
biztosítótársaságok felé a változtatási igények szakszerű bejelentését, majd ellenőrzi a
kötvényesített szerződéseket tartalmi és díj szempontból egyaránt.
Amennyiben az audit jelentésben szereplő egyes biztosítási szerződések esetében az ügyfél
vezetősége a szerződések felmondása mellett dönt, a Hungarikum Alkusz a szerződésekben
foglalt határidők figyelembevételével előkészíti a szerződő fél által aláírandó felmondólevelek
tervezetét, és azokat elektronikus formában továbbítja jóváhagyás és aláírás céljából, majd
gondoskodik az aláírt felmondólevelek érintett biztosítótársasághoz történő benyújtásáról.
3. Biztosítási szerződések folyamatos kezelése
A biztosított vagyontárgyak köre, a biztosítandó gépjárműpark összetétele, a munkavállalók
száma és összetétele, vagy a rendszeresen külföldre utazó munkatársak köre folyamatosan
változik, mely változások követése elsőrendű feladat az ügyfél biztosítási portfólióján belül. A
folyamatos változás-követés és naprakész nyilvántartás érdekében a Hungarikum Alkusz az
alábbi gyakorlat szerint működik együtt ügyfeleivel:
A Hungarikum Alkusz, ezért:
•

Aktívan részt vesz az állománymódosítások biztosítók részére történő lejelentésében,
amely azt jelenti, hogy minden biztosítást érintő igény a Hungarikum Alkusz részére
kerül megküldésre és a biztosító és az ügyfél közötti direkt kommunikáció megszűnik.
Az Alkusz vállalja, hogy a biztosítók által megkövetelt adatszolgáltatási és jelentési
kötelezettségek teljesítésében közreműködik, feladatait az együttműködés során
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meghatározott reagálási határidők betartásával látja el. Alkusz igény szerint részt vesz a
biztosítási ügyek vállalaton belüli kommunikációjában, előterjesztések, szakmai anyagok
elkészítésében, illetve a döntés-előkészítésben.
•

Minden biztosító által kiállított dokumentumot (kötvény, fedezetigazolás, számla)
formailag és tartalmilag – mind angol, mind magyar nyelvű dokumentumok esetén –
ellenőrzésre kerül a Hungarikum Alkusz által és hiba esetén javításra visszaküldésre
kerül a biztosítóhoz.

•

A precíz és naprakész szerződés nyilvántartás érdekében a Hungarikum Alkusz
rendszeres állományegyeztetést folytat a biztosítókkal biztosítási állományok, illetve a
szerződések díjainak egyeztetésére.

•

A biztosítók által kiszámlázott biztosítási díjak minden esetben tételesen ellenőrzésre
kerülnek az Alkusz által és eltérés esetén egyeztetésre kerül sor a biztosítókkal.

•

A biztosítók által kiállított számlák fizetési határidejét a Hungarikum Alkusz figyelemmel
kíséri és annak közeledtét, illetve az esetleges díjelmaradásokat jelzi a megadott
úton. Díjnemfizetés esetén egyeztet a biztosítóval esetleges díjfizetési halasztás
engedélyezése tárgyában.

•

A Hungarikum Alkusz külföldi partnerei és szakértő kollégái folyamatosan nyomon
követik a nemzetközi biztosítási piac történéseit, hivatalos és félhivatalos híreit, amelyről
igény szerint negyedéves rendszerességgel összefoglalót küldenek a magyar és angol
nyelvű hivatkozások teljes anyagával.

•

Kockázatkezelési és döntéselőkészítési szempontból kiemelt fontosságú – egyebek
mellett – a káreseményekhez kapcsolódó kárügyintézési-kárrendezési folyamatok
elemzése, ezért a Hungarikum Alkusz a ügyféllel egyeztetett tartalommal és
gyakorisággal statisztikákat és kimutatásokat készít, döntéselőkészítő, illetve
kockázatkezelési szakmai anyagokat és javaslatokat dolgoz ki és terjeszt elő,
amelyek kiterjednek például az ügyfél vállalkozói szerződéseinek biztosításszakmai
véleményezésétől a biztosítási kézikönyv elkészítéséig, amely tartalmazza:
¾¾ a beszerzett fedezet vonatkozó dokumentumait (kötvények, fedezetigazolások st
¾¾ beszerzett fedezet vonatkozó szabályzatait és feltételeit
¾¾ Hungarikum Alkusz elérhetőségeit
¾¾ változásbejelentési protokollt (mit, mikor és hogyan kell bejelenteni)
¾¾ részletes kárrendezési eljárásrend (step-by-step utasítások)
¾¾ megszemélyesített mintanyomtatványok
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4. Kárrendezési közreműködés
Gépjárműkárok, személyi sérülések, kisebb-nagyobb vagyonbiztosítási káresemények
bejelentése, nyilvántartása és státuszuknak ellenőrzése szintén napi szintű odafigyelést
és aktív alkuszi közreműködést igényel, hogy a gondosan összeállított szerződési portfólió
szolgáltatás oldalon megfeleljen az előzetes elvárásoknak.
A Hungarikum Alkusz saját szakértői és szerződött partnerei szaktudásával részt vesz a
kárrendezés teljes folyamatában, az előzetes jogalapielbírálástól a kárstatisztikák készítéséig,
amely az alább részletezett szolgáltatásokat foglalja magába:
A.

Káresemény bejelentése
Az ügyfél kapcsolattartója, a biztosítottak, illetve a károsult felek a káreseményt az
Alkusz erre hivatott elérhetőségei valamelyikén bejelentik. Dedikált telefon, email, fax
szám kijelölésre kerül.

B.

Kárbejelentés fogadása
Az Alkusz a bejelentést követően haladéktalanul visszaigazolja annak megérkezését és
kijelöli az ügy felelősét, amelyről tájékoztatja a szerződőt.

C.

Szükséges kárdokumentumok meghatározása
Az Alkusz a várhatóan szükséges dokumentumokat kilistázza és megküldi a biztosított
részére.

D.

Jogalapi kérdéssel kapcsolatos állásfoglalás kialakítása
Az Alkusz a rendelkezésre álló adatok, információk alapján előzetes jogalap elbírálást
végez – elemzi, hogy az esemény biztosítási eseménynek minősül-e, kiterjed-e rá
a fedezet stb. – majd annak eredményét a közli az ügyféllel, aki dönt a káresemény
bejelentéséről.

E.

Üzletpolitikai kérdéssel kapcsolatos állásfoglalás
Az Alkusz a rendelkezésre álló adatok, információk, valamint a szerződések feltételei
és a káradatok alapján megvizsgálja az adott kár bejelentésének üzletpolitikai hatásait
(limitek kimerülése, kárhányadfüggő díjvisszatérítés elvesztése, díjmódosító hatás, stb.),
amelyről tájékoztatja az ügyfelet, aki dönt a káresemény bejelentéséről.

F.

Kárbejelentés
Az Alkusz a Biztosító részére megküldi a bejelentést, az addig rendelkezésre álló
valamennyi iratanyaggal együtt.
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G.

Kárbejelentés visszaigazolása
Az Alkusz az ügyfél részére visszaigazolja a kár bejelentését és megküldi a biztosító
által megadott kárszámot.

H.

Kiegészítő kárdokumentumok meghatározása
Az Alkusz a már korábban meghatározott dokumentumszükségleten kívül, a Biztosító
által bekért további dokumentumokat kilistázza.

I.

Közreműködés kárszemle lefolytatásában
Az Alkusz a kárszemle megszervezésében, annak lebonyolításában aktívan
közreműködik, igény esetén akár saját- akár külső szakértő bevonásával képviseli az
ügyfelet (nem minden káreseménynél – igény esetén).

J.

Kárszámítás bekérése, ellenőrzése
Az Alkusz a Biztosító kárszámítását szakmailag és számszakilag ellenőrzi és
k ommunikálja javaslatával az ügyfél (nem minden káreseménynél – megadott
összeghatárok, kártípusok, illetve egyedi igény esetén).

K.

Kármegállapodás rögzítése
Egyességi kárkifizetés esetén az Alkusz közreműködik megállapodás létrejöttében,
közvetít a biztosító és az ügyfél között, részt vesz a kommunikációban, a tényadatok
rögzítésében, és az egyesség aláíratásában – szükség esetén.

L.

Kárkifizetés ellenőrzése
Az Alkusz a tényleges kifizetés megtörténtét ellenőrzi, arról visszajelzést küld, a kárt
zárja.

M.

Kár statisztikai nyilvántartásába történő felvezetése, kárriportok készítése
A káreseményt az Alkusz a statisztikai nyilvántartásába felvezeti, azokat előre egyeztetett
gyakorisággal megküldi az ügyfél részére, a szerződések káralakulásának szöveges
elemzésével egyetemben.
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III.
Hungarikum Alkusz támogatása biztosítási beszerzésekben
1. Közreműködés közbeszerzésben
A Hungarikum Alkusz a magyar biztosítási piacon egyedülálló számosságú közbeszerzési
eljárás biztosítás szakmai támogatást nyújtott.
Társaságunk az ügyfél képviseletében vesz részt a közbeszerzési eljárásban, a közbeszerzés
tárgya szerinti szakértői szerepkörben. Az eljárás során, különösen a kiegészítő tájékoztatás
kérésnél felmerülhetnek olyan kérdések, melyeknek kockázatvállalási és az ajánlati árat
befolyásoló szerepük van. Ezért ezen kérdések megválaszolásában célszerűbb szakértő
javaslatát kérni, hogy a válaszul megküldött információ elegendő és célzott legyen,
félreértésekre ne adjon okot.
A közreműködés másik lényegi pontja az Alkusz által a tárgyaláson történő részvétel, mely
kiemelt fontossággal bír, hiszen a majdani szerződés tartalmi és technikai paramétereinek
végső egyeztetése zajlik ezen a ponton. Az Alkusz szakmai tudásán és tapasztalatán alapuló
intermediáció, a rendelkezésére álló érvanyag és a professzionális kommunikáció a garanciája
annak, hogy a tárgyaló felek által a minden fél számára legelőnyösebb konstrukció kerüljön
jóváhagyásra.
A Hungarikum Alkusz a szakmai ajánlatok benyújtásakor aktívan és teljes felelősséggel részt
vesz azoknak kiértékelésében, ezzel átvállalva az ügyfél ezirányú felelősségét.
2. Biztosítói tenderek lebonyolítása
A Hungarikum Alkusz a közbeszerzési törvény hatálya alá nem eső társaságoknál teljeskörű,
a jogszabályi előírásoknak megfelelő biztosítói tender lebonyolításával garantálja az ügyfél
igényeinek megfelelő legkedvezőbb díjú és legjobb szolgáltatási színvonalú biztosítási
termékek kiválasztását.
A kialakított biztosítási portfólió díj és fedezeti szempontok szerinti versenyképességének
fenntartása érdekében biztosítási szerződések évfordulóját megelőzően a beszerzési tender
ismét lebonyolításra kerül.
Az eljárás keretében a fennálló fedezetek felülvizsgálatát és értékelését követően az ügyfél
által elfogadott tartalommal a Hungarikum Alkusz ajánlatkéréssel fordul kiválasztott hazai,
illetve - egyes fedezetek speciális volta esetén - külföldi biztosítókhoz és a felmondási
határidőt 30 nappal megelőzően gondoskodik legalább három biztosító egymással versengő
termékének bemutatásáról, valamint ismerteti a szakmai álláspontja szerint az ügyfél igényeit
legmegfelelőbb módon (tartalommal és árazással) kielégítő terméket.
A beszerzendő biztosítási fedezettől függően a Hungarikum Alkusz nem kizárólag a magyar
biztosítási piacon fellelhető ajánlatokat és biztosítási megoldásokat mutatja be ügyfeleinek,
hanem – a kockázat nagyságából, jellegéből, illetve speciális voltából adódóan – a nemzetközi
biztosítási piac biztosítási megoldásait is elérhetővé teszi ügyfelei számára.
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IV.
Az alkuszi szolgáltatások személyi és tárgyi feltételei
•

Személyi feltételek

A Hungarikum Alkusz nagy hangsúlyt fektet ügyfelei magas szakmai színvonalú
kiszolgálására, amely kizárólag magasan képzett, a szakma iránt elhivatott munkatársak
közreműködésével valósulhat meg.
Jelenleg több mint 6 ügyfélkapcsolati vezető és az általuk irányított csapat látja el ügyfeleink
kiszolgálását, valamint két magasan kvalifikált biztosítási- és közbeszerzési szakértő vezeti a
közbeszerzések biztosításszakmai támogatásáért felelős csapatot.
Mátrix rendszerű szakmai irányítás
Minden ügyfelünk mellé dedikált ügyfélkapcsolati vezető kerül kijelölésre. A biztosítási
ágazatok szakmai vezetését a szakreferensek végzik, akik szakmai kontrolt gyakorolnak a
területen dolgozó referens és asszisztens munkatársak felett, ez biztosítja a magas szintű és
egységes sztenderdek szerinti munkavégzést.
A társaság ügyvezetését, szakmai és stratégiai irányítását Keszthelyi Erik ügyvezető látja
el, aki több mint egy évtizedes biztosításszakmai múlttal rendelkezik. Az általa irányított
munkatársak összességében több mint 500 évnyi biztosítási gyakorlattal rendelkeznek, amely
garanciája a piacon egyedülálló színvonalú szolgáltatási színvonalnak.
•

Tárgyi feltételek – Központi iroda, informatikai háttér, mobilitás

A Hungarikum Alkusz központi irodája Budapesten, a IX. kerület, Könyves Kálmán krt. 11/C.
szám alatti irodaházban található (1000 nm), emellett még Szekszárdon, a Liszt Ferenc tér 2.
szám alatt működik egy 50 nm-es irodája.
Az alkuszi és tanácsadói feladatok ellátásához elengedhetetlenül szükséges, magas
színvonalú és a biztonsági előírásoknak megfelelő informatikai háttérrel rendelkezünk.
Microsoft Office irodai alkalmazások mellett a biztosításközvetítői piacon népszerű és
megbízható, több száz alkusz által használt biztosítási nyilvántartó rendszert használunk,
valamint tarifáló és gépjármű értékelő szoftver-előfizetésekkel is rendelkezünk.
Az ügyfelek kiszolgálásában részt vevő kollégák laptoppal és mobil telefonnal rendelkeznek,
így mind a közvetlen elérhetőség, mind a fentiek szerinti területi ellátás és mobilitás
biztosított.
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V.
Referenciáink
Közel 1.500 ügyfelünk között egyaránt szerepelnek nagyvállalatok, közintézmények,
pénzintézetek, sportklubbok, önkormányzatok és non-profit szervezetek. Néhányan azon
partnereink köréből, akik megtisztelnek bizalmukkal:
1. Személy - és áruszállítás

11

2. Víziközmű

3. Energetika
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4. Média

5. Fővárosi közmű - és egyéb szolgáltatók
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6. Légi biztosítás

7. Mezőgazdaság

8. Szállodaipar

14

9. Erdészetek, nemzeti- és vadasparkok

15

10. Építőipari referenciák

11. Hulladékgazdálkodás

16

12. Sportklubok

13. Bankok, hitelintézetek és pénzügyi szolgáltatók

17

14. Közintézmények, állami vállalatok

15. Iparvállalatok

16. Színházak és művészeti társulatok
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17. Alapkezelők

18. Egyéb refernciák
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VI.
Közbeszerzési eljárások
A Hungarikum Alkusz az alábbi társaságok közbeszerzési eljárásaiban vett részt
biztosításszakmai szakértőként, vagy a közbeszerzési eljárás teljeskörű lebonyolítójaként.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Állami Egészségügyi Ellátó Központ
BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.
BKV Zrt.
Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.
Budapesti Közlekedési Zrt.
Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.
Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt.
DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt.
DDKK Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt.
ÉKKO Kft.
ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft.
ÉMKK Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.
ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.
Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft.
Érd és Térsége Víziközmű Kft.
ERFO Rehabilitációs Foglalkoztató Közhasznú Nonprofit Kft.
ÉRV Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.
FCSM Mélyépítő Kft.
FKF Nonprofit Zrt.
FŐKEFE Rehabilitációs Foglal. Ipari Közhasznú Nonprofit Kft.
Főkert Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt.
FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft.
FŐTÁV-Kiserőmű Kft.
FŐTÁV-Komfort Kft.
Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság
Fővárosi Vízművek Zrt.
FTSZV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft.
Grand Tokaj Zrt.
Hortobágyi Halgazdaság Zrt.
IMMODUS Zrt.
Kézmű Fővárosi Kézműipari Közhasznú Nonprofit Kft.
KIVING Ingatlangazdálkodó és Beruházásszervező Kft.
KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.
KNYKK Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Külgazdasági és Külügyminisztérium
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
MÁV Magyar Államvasutak Zrt.
MÁV-HÉV Helyiérdekű Vasút Zrt.
Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft.
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Nitrokémia Környezetvédelmi Tanácsadó és Szolgáltató Zrt.
Pest Megyei Kormányhivatal
PRIV-DAT Dokumentum Archiváló és Tároló Kft.
Szegedi SZEFO Zrt.
Tiszavíz Vízierőmű Energetikai Kft.
TRV Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt.

„Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen.”
Gróf Széchenyi István
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Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft.
email: info@hungarikumalkusz.hu
www.hungarikumalkusz.hu
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