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ILLÉS JÁNOS vagyok, 1964-ben születtem Budapesten, nős 

vagyok, 2 felnőtt nagyfiam van, egyikük barista, jelenleg cukrász 

tanfolyamot végez, míg a másik informatikus, windows 

rendszergazda. 

1983-ban kerültem a Budapesti Rendőr-Főkapitányság XIV. 

kerületi Rendőrkapitányságra, majd onnan a BRFK. 

Közlekedésrendészeti Főosztály Forgalombiztonsági Osztály „D” 

alosztályra kerültem, ahonnan rövid idő után átkértem magam a 

Baleseti Helyszínelő Alosztályra, ahol évekig dolgoztam, mint baleseti helyszínelő, és 

„hullabrigád” tag. 1986-tól a BRFK. Közlekedésrendészeti Főosztály Vizsgálati Alosztályára 

kerültem, ahol, mint közlekedési baleset vizsgáló dolgoztam, 1991-ig. Ekkor egy 2 éves 

kitérőt tettem a Pest Megyei rendőr-Főkapitányság Szigetszentmiklósi Városi 

Rendőrkapitányság Közlekedési Alosztályán, ahol baleseti helyszínelőként, vizsgálóként, 

majd alosztály vezetőként dolgoztam. Büszke vagyok erre a két évemre, nyugodt, 

kiegyensúlyozott munkának köszönhetően lettem Pest Megyében „kiváló rendőr”. 1993-ban 

visszatértem a Budapesti Rendőr-Főkapitányság Vizsgálati Alosztályára, csoportvezető 

lettem, és kiemelt fővizsgálóként számos nagy port felkavart halálos illetve elhajtásos 

bűncselekményben nyomoztam és értem el eredményes vádemelési javaslattal Bírósági 

eljárásokat. Innen közös megegyezéssel távoztam, 1997 év végén. 

Ennek oka egyszerű, a civil életben elkezdtem egy olyan cég működtetését, amely a 

közlekedési balesetek helyszínén adta és adja meg a mai napig azt a segítséget bajba jutott 

autós társunknak, amelyet a mai napig nem tud más szolgáltató biztosítani. A céghez 

kapcsolódott több – korábban helyszínelő és vizsgáló volt kollégám, barátom – akikkel a mai 

napig együtt dolgozunk. 

24 éve folytatjuk a kivonuló baleseti helyszínelői szolgáltatásunkat, a nap 24 órájában, és az 

év 365 napján, szerződött Partnereink gépjármű száma meghaladja a 2.000.-et, 24 órás 

diszpécser szolgálatot biztosítva a bajba jutottaknak. Közlekedési szaktanácsadó irodánk 

évente több mint száz ügyben ad tanácsot, és ellenőriz rendőrségi határozat, vagy 

intézkedési jogalapot.  

2011-ben jutottam arra az elhatározásra, hogy a tevékenyégünk még jobban kibővíthető 

lenne, így elvégeztem a független biztosítási alkusz tanfolyamot, majd képesítést szerezve 

azóta is biztosítási alkuszként dolgozom. Ma Ügyfeleim száma meghaladja az 1.200-at, 

szerződéseiket kötöm, kezelem, gondozom. Gépjármű kötelező felelősség, CASCO, lakás, 

utas, vagyoni, felelősség, nyugdíj előtakarékosság, céges vagyoni és különféle 

felelősségbiztosításokat, vállalati és flotta biztosításokat kötök és gondozom azokat. 

Az eltelt több mint 8 év alatt egyetlen ügyfelem sem ment el, elégedetlenség miatt, két 

kezemen meg tudom számolni, mennyien mentek el ügyfél körömből, rajtuk is kívülálló okok 

miatt. (gépjármű eladás, haláleset, súlyos baleset) 

Mint független biztosítási tanácsadó jó kapcsolatokat alakítottam ki minden Biztosító 

Társaság képviselőivel, napi szintű kapcsolatban állunk, Ügyfeleim helyett és nevében 

intézem napi szintű gondjaikat, problémáikat.  

Az elmúlt 9 év számomra is bebizonyította, hogy van létjogosultsága biztosítási 

tevékenységemnek, amelyet nagyszerűen kiegészít a kivonuló baleseti helyszínelő 

szolgáltatás. 



Ügyfeleim ezáltal sokrétű problémával egy céghez tudnak fordulni, aki megoldást kínál 

minden közlekedési gondjára. Őszintén remélem, hogy egyszer Önt / cégét is partnereim 

között üdvözölhetem, és segíthetek megoldást találni. 

Biztosítási gondjaival bármikor év közben is fordulhat hozzám, egy egyszerű ún. örökítési 

eljárással gondozásba veszem szerződését, és teljes körű megbízása alapján járok el a 

Biztosítóknál, legyen szó évfordulós váltás, vagy bármilyen ügyintézésről. 

Emailban írt levelére 24-48 órán belül válaszolok munkanapokon, és igyekszem a legjobb 

megoldást megtalálni Önnek. 2020. június 1.-től a Polipins-Renomia Biztosítási Alkusz Kft 

csapatát erősítem, a lakossági üzletágban, ahova minden kedves meglévő ügyfelemet és 

szerződéseit viszem magammal, így nem lesz kiesés a biztosítások gondozásában sem. 

Emailban ide írhat: janos.illes@renomia.hu  

Köszönöm megtisztelő figyelmét, és bizalmát. 
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