
 

 

 
 Tisztelt Bau-Vex Biztosítási Alkusz Ügyfelek!  
 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Bau-Vex Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű 

Társaság (rövidített elnevezése: Bau-Vex Kft, Cg: 05-09-010264, székhelye: 3715 Gesztely, 
Boglárka u. 7  statisztikai számjele: 13016476-6622-113-05., adószáma: 13016476-2-05 , 

képviseli: Nagy István ügyvezető  

teljes biztosítási közvetítésre irányuló megbízási szerződései állományát átruházta a Magyar Nemzeti 

Bank 2019.02. 12  -én kelt tudomásul vételi dokumentuma alapján  

a Bázis Alkusz Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített elnevezése: Bázis Alkusz Alkusz Kft, Cg: 

05-09-001623, székhelye: 3525 Miskolc Király út 4 fsz/1., statisztikai számjele: 10683912-6622-113-
05, adószáma: 10639312-1-05, képviseli: Tóth Róbert ügyvezető) alkuszra. Elérhetősége : 
www.biztositobazis.hu.  
Az állomány átruházását és a Bau-Vex Kft. alkuszi tevékenységének megszűntetését követően  Nagy 
István és Galuska Katalin megbízott biztosításközvetítői minőségben fog tevékenykedni az átvevő 
alkusz megbízottjaként, tehát a biztosításával kapcsolatos kapcsolattartója személyében változás 
nem lesz.  
Tájékoztatjuk, hogy a Biztosítási törvény értelmében jelen tájékoztató levél közzétételét (2019.02.15       
.) követő 30 napon belül Ön jogosult az átvevő alkuszhoz intézett írásbeli nyilatkozattal az átruházott 
alkusszal a megbízási szerződést felmondani. Ennek hiányában átvevő alkusz kezeli a jövőben a 
biztosítási szerződését.  
Az esetleges írásbeli felmondó nyilatkozatát az alábbi elérhetőségeken teheti meg:  
- postai úton vagy személyesen: 3530 Miskolc Király út 4 fsz/1.  

- fax: 46/506-693 

- e-mail (minősített elektronikus aláírással ellátott dokumentum): info@biztositobazis.hu 
 
Az átadással kapcsolatos vonatkozó 2017. évi CXLV. törvény 406/a § alapján  
„406/A. § (1) Az átruházó alkusz a biztosításközvetítésre irányuló megbízási szerződései 

állományát - a megbízási szerződésekhez kapcsolódó jogokkal és kötelezettségekkel együtt, a 

megbízási szerződésekhez kötődő biztosítási szerződések feltételeinek változatlanul hagyása 

mellett részben vagy egészben átruházhatja másik, tevékenységét a 399. § (1) bekezdés a) és b) 

pontjában meghatározottak szerint végző alkuszra vagy a 399. § (3) bekezdésében meghatározott, 

másik tagállamban székhellyel rendelkező alkusz fióktelepére (a továbbiakban együtt: átvevő 

alkusz).  

(2) Az átruházási szerződésben meghatározott időponttól (az átadás-átvétel napjától) az átvevő 

alkuszt illetik meg és terhelik az átruházott megbízási szerződések alapján fennálló mindazon 

jogok és kötelezettségek, amelyek az átruházó alkuszt illették meg és terhelték, továbbá az átvevő 

alkusz az érintett megbízók, biztosítók és biztosítási szerződések személyes és egyéb adatai 

tekintetében adatkezelővé válik.  



(3) A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn az átruházó alkusz részéről az 

átvevő alkusszal szemben az átadás-átvétel napjától a (2) bekezdés szerinti átruházáshoz 

kapcsolódó biztosítási titok tekintetében.  

(4) Az állomány átruházásához nem szükséges az átruházással érintett megbízási szerződések 

szerinti ügyfelek (a továbbiakban e § alkalmazásában: megbízó) hozzájárulása.  

(5) Az átvevő alkusz köteles az átadás-átvétel napjától számított harminc napon belül a 

megbízókat a szerződéskötés nyelvén írásban értesíteni az átruházás tényéről és a megbízót ennek 

kapcsán megillető jogosultságról.  

(6) A megbízó jogosult az átruházott megbízási szerződést - annak eltérő rendelkezése vagy a 

megbízási szerződés határozott tartama esetén is - az (5) bekezdés szerinti értesítés 

kézhezvételének napjától számított harminc napon belül az átvevő alkuszhoz intézett írásbeli 

nyilatkozattal harmincnapos határidővel felmondani.  

(7) A (6) bekezdés szerinti felmondási jog nem illeti meg azt a megbízót, akinek megbízási 

szerződése olyan szerződési feltételt tartalmaz, amely szerint a megbízó a szerződés átruházáshoz 

előzetesen, korlátozás nélkül hozzájárult, illetve a megbízó nem tartotta fenn jogát a hozzájáruló 

nyilatkozat visszavonására.  

Kérdése esetén keressen az alábbi elérhetőségeimen:  
levelezési cím: Bau-Vex Alkusz Kft 3715 Gesztely Boglárka út 7 
Telefon:Nagy István +36202273886 Galuska Katalin 06209477921  , e-mail: bauuvex@gmail.com 
Miskolc , 2019.02.14  
 
 
 

Nagy István          Tóth Róbert 

Bau-Vex Kft         Nagy István 

Ügyvezető         ügyvezető 


