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Tovább támogatja a magyar vállalatok biztonságos cégműködését  

a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége 

 

Budapest, 2022. július 19. – Stratégiai együttműködési megállapodást kötött a Vállalkozók és 

Munkáltatók Országos Szövetsége és a Hungarikum Alkusz Cégcsoport. 

 

A közel 34 éves szakmai múlttal rendelkező Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének 

legfontosabb célja a vállalkozók országos és helyi döntéshozó fórumok előtti érdekképviselete, a kis- 

és középvállalkozások tőkeerejének és piacképességének növelése, továbbá a nagyvállalatok speciális 

igényeinek közvetítése. A közel 53 ezer vállalkozást tömörítő VOSZ, tagjai számára széles körű 

tájékoztatást nyújt a szabályozó változásokról, és olyan üzleti szolgáltatásokat biztosít, amely 

előmozdítja a vállalkozásfejlesztést, a piacépítést, a szakmunkás- és felnőttképzést.  

 

„A VOSZ küldetése, hogy erős, együttműködő, szakmai partnere legyen a magyar vállalkozásoknak. A 

szakmaiságot saját tudásunkra, és az adott területen széles körű tapasztalattal rendelkező 

partnerünkkel kötött együttműködésre alapozzuk. Biztosítás területén a Hungarikum Alkusz a VOSZ 

hosszú távú, stratégiai partnere” – hangsúlyozta Eppel János a VOSZ elnöke. 

 

A Hungarikum Alkusz Cégcsoport a hazai biztosításközvetítői piac legnagyobb, 100%-ban magyar 

tulajdonú cégcsoportja. Küldetése, hogy a hazai lakosság és a Magyarországon működő vállalatok első 

számú biztosításközvetítő partnerévé váljon, és minden élethelyzetben ügyfelei mellett álljon 

biztosítási védelmük teljes körű megteremtésében. Tagvállalatain keresztül az a biztosítási alkusz 

kíván lenni a hazai piacon, aki értéket teremt, valódi ügyfélélményt nyújt, és akire ügyfelei minden 

élethelyzetben számíthatnak. Célja, hogy egyéni biztosítási megoldásaival kiszolgálhasson minden 

olyan speciális ügyfélkört is, ahol többek között a vállalatok szervezeti összetettségükből vagy 

működési kockázatukból eredően nem, vagy csak részben rendelkeznek biztosítással. 
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A fenti célokat a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége, valamint a Hungarikum 

Biztosítási Alkusz Kft. – aki maga is tagja a szervezetnek – a jövőben szakértelmük egyesítésével 

valósítja meg. Az együttműködés keretében közös erővel kívánják felhívni a hazai vállalkozások 

figyelmét a biztosítási védelem fontosságára, az alulbiztosítottságból eredő kockázatokra, 

valamint a meglévő biztosítási fedezetek rendszeres és szakszerű felülvizsgálatára, ezáltal is 

hozzájárulva a magyarországi vállalatok biztonságosabb cégműködéséhez.  

 

„A Hungarikum Alkusz Cégcsoport elkötelezett a magyar lakosság és vállalatok pénzügyi 

biztonságának megteremtése iránt. Az együttműködés keretében támogatni kívánjuk a Vállalkozók és 

Munkáltatók Országos Szövetségébe tartozó vállalatok biztonságosabb cégműködését. A meglévő 

biztosítások átvilágításával és egy portfólióba rendezésével átláthatóbbá válnak a sok esetben 

különböző biztosítótársaságoknál, különböző évfordulóra kötött szerződések, igazodva a vállalatok 

valós élethelyzetéhez és szervezeti felépítéséhez. Mindezek által pedig csökkennek a vállalatok belső 

működési kockázatai, és számos esetben a biztosítási díjak is” – fejtette ki Keszthelyi Erik, a 

Hungarikum Alkusz Cégcsoport alapítója és társtulajdonosa, aki 2016-ban maga is elnyerte a „2016. 

ÉV VÁLLALKOZÓJA” rangos díjat. 

 

 

Kiadó:   Hungarikum Alkusz Cégcsoport 

Kapcsolat:  Fehér Éva, marketing és kommunikációs stratégiai tanácsadó   

Elérhetőség:  feher.eva@hunmedia.hu  

Telefon:                      +36 20 386 2992 
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