
Pályázati kiírás 
 
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint egyedüli részvényes, nyilvános 
pályázat útján értékesíteni kívánja az Első Egerszegi Hitel Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság (székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos utca 4-6., 1. 
lépcsőház 2. emelet, cégjegyzékszáma: 20-10-040313, adószáma: 24293167-1-20) (a 
továbbiakban: Társaság) részvényeit.  
 
A Társaság a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének 2013. március 13. napján kelt H-
EN-I-239/2013. számú engedélye alapján pénzügyi vállalkozásként működik. 
A Társaság, mint közvetítő és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint támogatást nyújtó 
irányító hatóság képviseletében eljáró MV-Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. (székhelye: 
1074 Budapest, Dohány utca 12., cégjegyzékszáma: 01-10-045690), mint forráskezelő 
szervezet között közvetítői szerződés jött létre, amely alapján a Társaság az Új Széchenyi 
Hitelprogram végrehajtásában közvetítőként jár el. 
 
A Társaság alaptőkéje 200.000.000,- Ft, azaz kettőszáz millió forint, amely teljes egészében 
pénzbeli hozzájárulásból áll. 
A Társaság alaptőkéje kizárólag névre szóló törzsrészvényekből áll az alábbiak szerint: 2000 
darab, egyenként 100.000.- Ft névértékű azonos tagsági jogokat megtestesítő, „A” sorozatba 
tartozó dematerializált törzsrészvény, amelynek össznévértéke 200.000.000,- Ft, azaz 
kettőszáz millió forint, kibocsátási értéke pedig 290.000.000,- Forint, azaz kettőszázkilencven 
millió forint. 
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint egyedüli részvényes a Társaság 
alaptőkéjének leszállításáról döntött 2015. március 05-i ülésén az alábbiak szerint: 
Az alaptőke-leszállítás oka: tőkekivonás. 
Az alaptőke-leszállítás mértéke: 103.500.000,- Ft, azaz egyszázhárommillió-ötszázezer forint.  
Az alaptőke-leszállítás módja: részvénybevonás, 1035 db, 100.000,- Ft, azaz egyszázezer 
forint névértékű, névre szóló, 145.000,- Ft, azaz egyszáznegyvenötezer forint kibocsátási 
értékű, dematerializált törzsrészvény („A” sorozat) bevonása. 
Az alaptőke leszállítás után a Társaság alaptőkéje 96.500.000,- Ft, azaz kilencvenhatmillió-
ötszázezer forint lesz. Az alaptőke-leszállítás után a Társaság alaptőkéje 965 darab, azaz 
kilencszázhatvanöt darab, egyenként 100.000,- Ft, azaz egyszázezer forint névértékű, névre 
szóló, 145.000,- Ft, azaz egyszáznegyvenötezer forint kibocsátási értékű dematerializált 
törzsrészvényből áll. 
Az alaptőke leszállításáról szóló határozat 2015. 04.09-én megjelent a Cégközlöny 2015/15 
számában (első közzététel). 
 
Minimum ajánlati vételár: 50.000.000,- Ft, azaz ötvenmillió forint. Ajánlatot tenni az 
egész részvénycsomagra lehet, részajánlat tétele kizárt.  
A részvények értékesítése a pályázat nyertese, azaz a benyújtott pályázat és a pályázati 
tárgyalás alapján a legmagasabb ajánlatot tevő részére történik. 
A részvények tulajdonjogát (mint nemzeti vagyont) átruházni természetes személy vagy 
átlátható szervezet részére lehet. A pályázónak cégszerűen aláírt okiratban kell nyilatkoznia a 
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben foglaltak szerinti átláthatóságáról. A 
valótlan nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis.  
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Pályázati biztosíték 
 
A pályázati biztosíték összege: 2.500.000,-Ft, azaz kettőmillió-ötszázezer forint. 
A pályázati biztosítékot az ajánlattételi határidő lejártáig kel megfizetni Zalaegerszeg Megyei 
Jogú Város Önkormányzatának 11749008-154327047 számú számlájára történő utalással. 
A pályázati biztosíték összegét a felek eredményes pályázat esetén foglalónak tekintik, fizetés 
esetén a vételárba beszámítják. A pályázati biztosíték kamatmentesen visszajár a pályázati 
kiírás visszavonásától, az ajánlatok érvénytelenségének, a pályázat eredménytelenségének 
megállapításától számított 15 napon belül. Az ajánlatok érdemi elbírálása esetén a pályázati 
biztosíték az ajánlati kötöttség lejártát követő 15 napon belül kerül kamatmentesen 
visszautalásra. 
Nem jár vissza a pályázati biztosíték, ha az ajánlattevő az ajánlatát az ajánlati kötöttség 
időtartama alatt visszavonta, vagy a szerződés megkötése neki felróható okból hiúsult meg, 
ideértve azt az esetet is, amennyiben a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 
2013. évi CCXXXVII. törvény 126.§ (1) bekezdése szerinti felügyeleti engedély iránti 
kérelmet a Felügyelet jogerősen elutasítja. 
 
A pályázat benyújtásának  
helye: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (8900 Zalaegerszeg, Kossuth 
u. 17-19.) Polgármesteri Kabinet 111. számú szoba 
határideje: 2015. május 8. 10 óra  
módja: személyesen vagy postai úton  
 
Az ajánlatot egy eredeti példányban a cégjegyzésre jogosultak által cégszerűen aláírva, zárt 
borítékban kell benyújtani, melyre kérjük ráírni: 

 
„Pénzügyi vállalkozás 

Tilos felbontani 2015. május 8. 10.00 óráig!” 
 
Pályázati ajánlat 
 
Az ajánlat összeállítása a tartalomjegyzékben felsorolt dokumentumokkal és egyéb iratokkal 
történhet a tartalomjegyzéknek megfelelő sorrendben. 
 
A benyújtandó ajánlat tartalomjegyzéke: 
1. Felolvasólap: a felolvasólapot az 1. számú melléklet szerint kell elkészíteni. Becsatolása a 

mellékletben szereplő tartalommal megegyezően kötelező. A pályázó ajánlata a vételárára 
vonatkozóan a minimum ajánlati vételárnál kevesebb nem lehet. 

2. Pályázó nyilatkozata a szerződéses feltételek elfogadásáról: a cégszerű aláírással ellátott 
nyilatkozatot a 2. számú melléklet szerint kell benyújtani. 

3. Átláthatósági nyilatkozat: a cégszerű aláírással ellátott nyilatkozatot a 3. számú melléklet 
szerint kell benyújtani. 

4. Igazolás a vételár meglétéről. 
5. Egyéb, a pályázó által ismertetni kívánt adatok: minden olyan adat, anyag, nyilatkozat stb. 

itt csatolandó, melyet a tartalomjegyzék kötelező érvénnyel nem tartalmaz. 
 

Az eljárás során hiánypótlási lehetőséget nem biztosítunk. 
 
Az ajánlatok bontásának ideje, helye 
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2015. május 8. 10.00 óra Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (8900 
Zalaegerszeg, Kossuth u. 17-19.) I. emeleti tárgyaló. 
Az ajánlatok bontásakor az 1. számú mellékletben található felolvasólap szerinti adatok 
kerülnek ismertetésre. 
Az ajánlatok bontása - külön meghívó nélkül - a megjelent pályázók jelenlétében történik. 
 
Regisztráció 
 
A pályázati regisztráció a bontás meghirdetett időpontja előtt 15 perccel kezdődik. 
A pályázónak a pályázati tárgyaláson való személyes megjelenése esetén olyan időpontban 
kell megjelenni, hogy regisztrálása a fentiek szerint megtörténhessen. 
Gazdasági társaságok képviselői egy hónapnál nem régebbi, vagy online módon lekérdezett 
cégkivonattal és aláírási címpéldánnyal, természetes személyek érvényes személyi igazolvány 
bemutatásával kötelesek magukat igazolni. 
A pályázó legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással is 
képviseltetheti magát a pályázati tárgyaláson. 
A bontást követően megállapításra kerül, hogy mely ajánlatok érvényesek, és melyek 
érvénytelenek. A pályázati tárgyaláson csak az a pályázó vehet részt, akinek ajánlatát a kiíró 
nem minősítette érvénytelennek.  
Érvénytelen az ajánlat, ha  

 az ajánlatot a benyújtásra meghatározott határidő eltelte után nyújtották be, 
 az ajánlati biztosítékot a pályázó nem bocsátotta a kiíró rendelkezésére, vagy annak 

befizetését nem igazolta, 
 az ajánlat nem felel meg a pályázati kiírás tartalmi, formai követelményeinek, 
 a pályázati felhívásban megadott induló ajánlati vételárnál alacsonyabb összegű 

ajánlati vételárat tartalmaz. 
 
Pályázati tárgyalás 
 
A pályázati tárgyalás a bontás megtörténtét követően azonnal kezdődik. 
A pályázati tárgyaláson az induló licit ár a benyújtott pályázatokban megajánlott legmagasabb 
vételár. A licit lebonyolítása során az ajánlatokat legalább a licitet levezető személy által 
meghatározott összeggel lehet emelni.  
A licit nyertese a legmagasabb vételárat ajánló pályázó. 
 
Az ajánlattevők az ajánlatukhoz az elbírálástól számított 30 napig, illetve az általuk befizetett 
pályázati biztosíték visszautalásának napjáig kötve vannak. A győztes pályázó az 
eredményhirdetéstől számított 30 napon belül köteles megkötni az adásvételi szerződést. 
Amennyiben a pályázat nyertese valamely okból visszavonja vételi szándékát az ajánlati 
kötöttség ideje alatt, vagy nem köti meg az adásvételi szerződést a fenti határidőn belül, a 
pályázati biztosítékot elveszti és a pályázat 2. helyezettje léphet a helyébe az írásbeli értesítés 
kézhezvételétől számított 30 napon belül. 
 
Az eljárás eredményét Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. május 13-i soros 
ülésén hirdeti ki. 
 
A pályázati kiírás meghirdetése a Zalai Hírlapban, az önkormányzat hivatalos internetes 
honlapján (www.zalaegerszeg.hu), a Magyar Hírlapban és a Napi Gazdaságban, valamint az 
önkormányzat hirdetőtábláján 15 napig történő kifüggesztéssel történik. 

http://www.zalaegerszeg.hu/
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A pályázattal kapcsolatosan érdeklődni, a részletes pályázati kiírást beszerezni Zalaegerszeg 
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 17-19.) 
Polgármesteri Kabinet 111. számú szobában (telefon: 92/502-164) lehet. 
 
Az érdeklődők a Társaság társasági, jogi, pénzügyi, gazdasági és üzleti jellemzőiről a 
Társaság székhelyén 2015. május 4-én 08:00-12:00 óráig – titoktartási nyilatkozat megtételét 
követően – személyesen tájékozódhatnak. 
 
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a pályázati felhívást az ajánlatok 
benyújtására meghatározott időpontig indokolás nélkül visszavonhatja. 
 
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a pályázat indokolás nélküli 
eredménytelenné nyilvánításának jogát kifejezetten fenntartja. 
 
Mellékletek 
 
1. számú melléklet: Felolvasólap 
2. számú melléklet: Nyilatkozat szerződéses feltételek elfogadásáról 
3. számú melléklet: Átláthatósági nyilatkozat 
4. számú melléklet: Részvény adásvételi szerződés 
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1. számú melléklet 
 
 
 

FELOLVASÓ LAP 
 
 

Tárgy: nyilvános pályázat az Első Egerszegi Hitel Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság (székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos utca 4-6., 1. lépcsőház 2. 

emelet, cégjegyzékszáma: 20-10-040313, adószáma: 24293167-1-20) részvényeinek 

értékesítésére 

 
1. Pályázó neve:.......................................................................................................  
 ............................................................................................................................  

2. Pályázó székhelyének címe: ................................................................................  
 ............................................................................................................................  

3. Ajánlati vételár: …………………………,- Ft, azaz 

…………………………………….….. (betűvel kiírva) forint 

 

 
Kelt: ……………………, 2015 . …………………….. 

 
 ........................................  

 cégszerű aláírás 
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2. számú melléklet 
 
 

 
Pályázó nyilatkozata 

a szerződéses feltételek elfogadásáról 

 

Alulírott…………………………..……………………………………..…………(név), mint a 

………………………………………………………..(cég neve, címe) kötelezettségvállalásra 

jogosult képviselője nyilatkozom, hogy az Első Egerszegi Hitel Pénzügyi Szolgáltató 

Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos utca 4-

6., 1. lépcsőház 2. emelet, cégjegyzékszáma: 20-10-040313, adószáma: 24293167-1-20) 

részvényeinek értékesítésére kiírt nyilvános pályázati kiírásban meghatározott szerződéses 

feltételeket megismertem és azokat elfogadom. 

 

Az Önök fenti tárgyú pályázati kiírásában foglalt feltételeket megvizsgáltuk, azok elfogadását 

visszaigazoljuk, és azokkal mindenben megegyező ajánlatunkat ezennel benyújtjuk. 

 
Pályázatunk elfogadása esetén vállaljuk a pályázati kiírásban foglaltak teljesítését. 
 

Egyidejűleg nyilatkozunk arról, hogy a vételár rendelkezésünkre áll. 

 

Vállaljuk, hogy az eredményhirdetési időpontot követő 30 napig terjedő időszakra tartjuk 

ajánlatunkat, az addig ránk nézve kötelező érvényű, s az érvényesség lejárta előtt bármikor 

elfogadható. 

 
 

Kelt: ……………………….., 2015. …………..hó ………nap 

 

 
        ………………………………. 
         cégszerű aláírás 
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3. számú melléklet 
 

N Y I L A T K O Z A T 
 
 

Alulírott ……………………………….  (születési helye: …………………………. , születési ideje: 
………………………..., anyja neve:…………………………….., adóazonosító jele: 
…………………………, lakcíme: …………………………………...) a 
………………………………………………... (rövidített elnevezése: …………………………….., 
székhelye: ………………………………………., cégjegyzékszáma: ……………………………, 
statisztikai számjele: ……………………………………………, adószáma: 
……………………………………., bankszámlaszáma: ……………………………………………), 
mint önálló vagy együttes cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselője (ügyvezetője, üzletvezetője, 
stb.,) 
 
a jelen nyilatkozat cégszerű aláírásával a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 
(továbbiakban jelen nyilatkozatban: Nvt.) 3. § (2) bekezdése alapján 
 

kijelentem és nyilatkozom, 
 
hogy az általam jegyzett gazdálkodó szervezet az alábbi feltételeknek megfelel, így az Nvt.   3. § (1) 
bekezdés 1.b) pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül: 

a.) a gazdálkodó szervezet tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges 
tulajdonosa megismerhető; 

b.) a gazdálkodó szervezet az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló 
megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet 
tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a 
kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van; 

c.) a gazdálkodó szervezet nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény 
szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak; 

d.) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, 
befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező 
gazdálkodó szervezet tekintetében az a-c) pont szerinti feltételek fennállnak.  

 
Kijelentem tehát, hogy társaságom olyan belföldi jogi személy, amely az Nvt. 3. § (1) bekezdés 1. pont 
b) alpont szerinti átlátható szervezetnek minősül. 
Amennyiben a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény szerinti átlátható szervezeti 
minőségünkben a jelen nyilatkozatban foglaltakhoz képest változás állna be, úgy azt a változás 
bekövetkeztétől számított 8 napon belül a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
bejelentjük. 
Kijelentem és tudomásul veszem, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződés 
semmis. Valótlan nyilatkozatommal okozott károkat teljes körűen megtérítem. 
 
Kelt: ……………………….., 2015. …………………. hó ………………. nap 

 
…………………………….. 

(cégnév) 
 

…………………………………… 
vezető tisztségviselő 
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4. számú melléklet 
 

RÉSZVÉNY ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS  
 
 
amely létrejött  
 
egyrészről a 
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos 
utca 17-19.; törzskönyvi azonosító szám: 734455; államháztartási egyedi azonosító: 744030; adószám: 
15734453-2-20; képviseli: Balaicz Zoltán, polgármester), 
mint eladó (a továbbiakban: „Eladó”),  
 
másrészről a 
…………………… (székhely: …………..; cégjegyzékszám: Cg. …………; adószám: ……….; 
képviselik: ……….), 
mint vevő (a továbbiakban: „Vevő”) 
 
(az Eladó és a Vevő a továbbiakban együttesen: „Felek”) között az alábbi feltételekkel: 
 

I. Előzmények 
 
1. Az Eladó kijelenti, hogy az Eladó kizárólagos tulajdonát képezi az Első Egerszegi Hitel 

Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 8900 Zalaegerszeg, 
Kossuth Lajos utca 4-6. 1. lház. 2. em. 208-210.; cégjegyzékszáma: Cg. 20-10-040313) - a 
továbbiakban: „Társaság” - által kibocsátott, 2000 db HU0000121819 ISIN azonosítóval 
megjelölt, egyenként 100.000,- Ft névértékű, névre szóló, dematerializált úton előállított 
törzsrészvény. 

 
2. Az Eladó kijelenti továbbá, hogy az Eladó 2015. március 5. napján megtartott közgyűlése a 

Társaság alaptőkéjének leszállításáról döntött. A vonatkozó közgyűlési határozat szerint az 
alaptőke leszállítás mértéke: 103.500.000,- Ft (azaz egyszázhárommillió-ötszázezer forint), 
mely 1035 db 100.000,- Ft névértékű és 145.000,- Ft kibocsátási értékű, névre szóló, 
dematerializált úton előállított törzsrészvény bevonásával valósul meg (a továbbiakban: 
„Tőkeleszállítás”).  
A közgyűlési határozat a Tőkeleszállítás végrehajtásának határidejeként 2015. június 30. napját 
rögzíti. 

 

3. Az Eladó kijelenti, hogy a Társaság, mint közvetítő és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint 
támogatást nyújtó irányító hatóság képviseletében eljáró MV-Magyar Vállalkozásfinanszírozási 
Zrt. (székhelye: 1074 Budapest, Dohány utca 12.; cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-045690), mint 
forráskezelő szervezet között közvetítői szerződés jött létre, mely alapján a Társaság az Új 
Széchenyi Hitelprogram végrehajtásában közvetítőként jár el.  
 

4. A Felek megállapítják, hogy a Társaság alaptőkéje teljes egészében pénzbeli hozzájárulásból áll. 
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5. A Felek rögzítik, hogy a Társaság a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének 2013. március 
13. napján kelt H-EN-I-239/2013. számú engedélye alapján pénzügyi vállalkozásként működik. 
 

6. A Felek rögzítik továbbá, hogy a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. 
évi CCXXXVII. törvény rendelkezései szerint a Társaság befolyásoló részesedésének 
megszerzéséhez a felügyeleti hatóság engedélye szükséges, így a Részvények Vevő általi 
megvásárlásához a Magyar Nemzeti Bank, mint felügyeleti hatóság engedélyét (a továbbiakban: 
„Felügyeleti Engedély”) kell kérni. 

 

II. A szerződés tárgya 
 

1. A Felek megállapítják, hogy az Eladó I/1-2. pontokban foglalt nyilatkozataira figyelemmel az 
I/2. pont szerinti Tőkeleszállítás eredményeként a Társaság alaptőkéje 96.500.000,- Ft (azaz 
kilencvenhatmillió-ötszázezer forint) összegűre csökken, vagyis a Tőkeleszállítást követően a 
Társaság alaptőkéje 965 db, egyenként 100.000,- Ft névértékű és 145.000,- Ft kibocsátási 
értékű, névre szóló, dematerializált úton előállított törzsrészvényből áll majd (az Eladónak a 
tőkeleszállítást követően tulajdonában álló és a jelen szerződés alapján értékesíteni kívánt 
törzsrészvényei a továbbiakban: „Részvények”). 

 
2. Az Eladó kijelenti és szavatol érte, hogy a Részvények jelen szerződés szerint történő 

átruházását a Társaság alapító okirata nem korlátozza. 
 

3. Az Eladó a jelen szerződésben foglaltak szerint eladja a Vevőnek, a Vevő pedig megveszi a 
Részvényeket a jelen szerződés rendelkezései szerint, a hozzájuk tartozó valamennyi joggal és 
kötelezettséggel együtt, a jelen szerződés III/1. pontjában meghatározott vételárért. 

 
A Felek az egyértelműség kedvéért rögzítik, hogy a Részvények megvásárlásával a Vevő a 
Társaság egészét megszerzi, azaz a Vevő a Társaság egyedüli tulajdonosává válik a jelen 
szerződés szerinti adásvételi jogügylet teljesedése esetén.  

 

4. A Vevő kijelenti, hogy a Társaság 2014. december 19. napján kelt alapító okiratát megismerte 
és az alapító okirat részvényesre vonatkozó rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el. 

 
III. A Részvények vételára 

 
1. A Felek megállapodnak, hogy a Részvények vételára: ………,- Ft (azaz …….. forint) (a 

továbbiakban: „Vételár”). 
 
2. A Felek megállapítják, hogy a Vevő 2015. …….. napján pályázati biztosíték címén megfizetett 

az Eladó részére 2.500.000 Ft-ot (azaz kettőmillió-ötszázezer forintot). A befizetett pályázati 
biztosítékot a felek a Részvények vételárába beszámítják. 

 

IV. A szerződés hatályba lépése 
 



 10 

1. A Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződést az adásvételi jogügylet tekintetében feltételek 
bekövetkezésétől függő hatállyal kötik meg. 

 

2. A Felek megállapodnak továbbá, hogy a jelen szerződés az adásvételi jogügylet tekintetében 
akkor lép hatályba, ha az alábbi feltételek mindegyike bekövetkezik: 

 az I/2. pont szerinti Tőkeleszállítás a Társaságnál végrehajtásra kerül, azaz a 
Tőkeleszállítás szerint csökkentett jegyzett tőke összege az illetékes cégbíróságnál 
bejegyzésre került, 

 a Magyar Nemzeti Bank, mint felügyeleti hatóság (a továbbiakban: „Felügyeleti 
Hatóság”) a Felügyeleti Engedélyt megadja a Részvények Vevő általi 
megszerzéséhez. 
 

3. A Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés szerinti adásvételi jogügylet hatályba lépésének 
időpontja az a nap, amikor a fenti feltételek közül az utolsó is bekövetkezik, feltéve, hogy az 
említett időpontban a korábban bekövetkezett feltétel is változatlanul fennáll (a továbbiakban a 
jelen szerződés szerinti adásvételi jogügylet hatályba lépése: „Hatályba Lépés”). 
 

A Felek az egyértelműség kedvéért rögzítik, hogy amennyiben a jelen szerződés szerinti 
adásvételi jogügylet hatályba lépéséhez már csak a Felügyeleti Engedély megléte hiányzik, 
akkor a Hatályba Lépés időpontja az a nap, amikor a Felügyeleti Engedélyt a Vevő Felügyeleti 
Hatóság előtt eljáró jogi képviselője kézhez veszi. 

 

A Felek az egyértelműség kedvéért rögzítik, hogy amennyiben a jelen szerződés szerinti 
adásvételi jogügylet hatályba lépéséhez már csak a Tőkeleszállítás szerint csökkentett jegyzett 
tőke cégbírósági bejegyzése hiányzik, akkor a Hatályba Lépés időpontja az a nap, amikor a 
cégbírósági végzés másolatát a Vevő képviselője kézhez veszi. 

 

A Felek rögzítik, hogy a Hatályba Lépést eredményező körülményt észlelő fél az észlelést 
követően írásban haladéktalanul jelzi a másik fél felé. 

 

4. A Felek megállapodnak, hogy amennyiben a jelen szerződés legkésőbb 2015. augusztus 31. 
napjáig nem lép hatályba, a Felek között a jelen szerződés szerinti jogügylet meghiúsultnak 
tekintendő és a tulajdonviszonyok tekintetében az eredeti állapot marad fenn a Társaságnál. 
 

A Felek rögzítik, hogy a meghiúsulás tényét a meghiúsulást okozó körülményt észlelő fél az 
észlelést követően írásban haladéktalanul jelzi a másik fél felé. 

 

5. A Felek vállalják, hogy a jelen szerződés szerinti adásvételi jogügylet Hatályba Lépésének 
bekövetkezését, illetve a jelen szerződés szerinti jogügylet esetleges meghiúsulását külön-külön 
írásban bejelentik a Felügyeleti Hatóságnál. 
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6. A Felek a jelen szerződés szerinti adásvételi jogügylet feltételektől függő hatályára figyelemmel 
megállapodnak, hogy a jelen szerződés aláírásától kezdődően a jelen szerződés hatályba 
lépéséig, illetőleg a hatályba lépés meghiúsulása esetén a meghiúsulás bekövetkeztéig (a 
továbbiakban az említett időszak: „Átmeneti Időszak”) a Társaság nem köthet új szerződést, 
illetőleg a meglévő szerződéseit nem módosíthatja, továbbá nem szüntetheti meg a Vevő 
előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. 
 

Az Eladó kötelezettséget vállal arra és szavatol érte, hogy az Átmeneti Időszakban a Társaság 
működése során biztosítja, hogy a Társaságnál kizárólag a Vevő előzetes hozzájárulásával 
kerüljön sor új szerződés megkötésére, valamint a meglévő szerződések módosításra, továbbá 
megszüntetésére. 

 

A Vevő kijelenti és szavatol érte, hogy a Társaság működésével összefüggésben az Átmeneti 
Időszak alatt tudomására jutó információkat, illetőleg a birtokába kerülő dokumentumokat 
bizalmasan, a banktitokra és az üzleti titokra vonatkozó szabályok szerint kezeli. 

 

A Felek megállapodnak, hogy amennyiben a jelen szerződés az adásvételi jogügylet 
tekintetében nem lép hatályba, a Vevő a Társaság működésével összefüggésben az Átmeneti 
Időszak alatt birtokába került dokumentumokat az Eladónak a meghiúsulás bekövetkezését 
követő 5 (öt) munkanapon belül visszaadja. 

 

A Felek rögzítik, hogy a jelen pont szerinti megállapodásuk a jelen szerződés aláírásának 
időpontjától kezdődően köti mindkét felet. 

 
7. A Felek megállapodnak, hogy a Vevő vagy annak képviselői által az Átmeneti Időszak alatt a 

fenti IV/6. pont szerinti előzetes hozzájárulásra figyelemmel kifejtett tevékenység miatt sem az 
Eladó, sem a Társaság nem érvényesít sem a Vevővel, sem annak képviselőivel szemben 
semmiféle igényt, kivéve, ha a Vevő vagy annak képviselői az előzetes hozzájárulás 
megtagadása során a Társaságnak szándékosan kárt okozva járnak el.  
 

Az Eladó szavatol azért, hogy a jelen pontban foglaltakat az Eladó betartja és a Társasággal is 
betartatja. 

 

V. A Részvények vételárának megfizetése 
 
1. A Felek megállapodnak, hogy a Vevő a Vételárat a Hatályba Lépést követő 8 (nyolc) banki 

napon belül köteles megfizetni az Eladó részére, az Eladó alábbi fizetési számlájára történő 
banki átutalás útján: 

Számlavezető: OTP Bank Nyrt. 

Számlaszám: 11749008-15432704 
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A Felek rögzítik, hogy a Vételár megfizetésének napja az a nap, amikor a Vételár az Eladó fent 
megjelölt fizetési számláján jóváírásra kerül.  

A Felek rögzítik továbbá, hogy a Vételár megfizetésének napja - ellenkező bizonyításáig - nem 
lehet későbbi, mint a Vevő által a Vételár teljes összegének megfizetéséhez a fent megjelölt 
számlára indított banki átutalás értéknapját követő banki nap. 

 

2. A Felek rögzítik, hogy a Részvények átruházásához az Eladó értékpapírszámlájának a 
megterhelése és a Részvényeknek a Vevő értékpapírszámláján történő jóváírása is szükséges. 
 

3. A Felek megállapodnak, hogy az Eladó a Vételár Vevő általi megfizetését követő 3 (három) 
banki napon belül köteles transzferáltatni a Részvényeket a Vevő alábbi értékpapírszámlájára: 

Számlavezető: ……… 

Számlaszám: ……… 

 

A Felek rögzítik, hogy a Részvények Vevő részére történő átadásának napja az a nap, amikor a 
Részvények a Vevő fent megjelölt értékpapírszámláján jóváírásra kerülnek. 

A Felek rögzítik továbbá, hogy a Részvények átadásának napja - ellenkező bizonyításáig - nem 
lehet későbbi, mint az Eladó megbízásából indított transzferálás értéknapját követő banki nap. 

 

4. Az Eladó a Részvényekre vonatkozó tulajdonjogát a Vételár maradéktalan megfizetésének 
időpontjáig fenntartja.  
 

5. Az Eladó kijelenti, hogy a Vételárnak az Eladó jelen szerződésben megjelölt fizetési számláján 
történő jóváírását követően a Vevővel szemben nem lép fel további követeléssel.  

 
6. A Vevő a Vételár megfizetésének időpontjától kezdődően jogosult a Részvények átadását 

követelni.  
A Vevő a Vételár megfizetésének időpontjától kezdődően jogosult továbbá a Társaság 
működéséhez iránymutatásokat adni. 

 
7. Az Eladó köteles biztosítani, hogy a Vételár megfizetésének időpontjától kezdődően a Vevő a 

Társaság irányításának átvételéhez a szükséges lépéseket megtegye.  
 

Az Eladó kijelenti és szavatol érte, hogy együttműködik a Vevővel abban, hogy a Vételár 
megfizetésének időpontjától kezdődően Vevő a Társaság irányítását átvegye, valamint megteszi 
a Társaság folyamatos és zökkenőmentes működtetéséhez szükséges intézkedéseket és a Vevő 
tulajdonosként történő eljárásához a szükséges támogatást megadja.   
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VI. Költségviselés 
 

1. A Felek megállapodnak, hogy amennyiben a jelen szerződés szerinti adásvételi jogügylet nem 
lép hatályba, a Feleket a Részvények átruházása tekintetében semmiféle kötelezettség nem 
terheli, és mindkét fél maga viseli a Részvények jelen szerződés szerinti átruházásához 
kapcsolódóan a saját oldalán felmerült költségeket. 

 

2. A Felek megállapodnak, hogy amennyiben a jelen szerződés szerinti adásvételi jogügylet 
hatályba lép, az Eladó viseli a Részvények eladásának, a Vevő pedig a Részvények 
megszerzésének a költségeit, illetve mindkét fél maga viseli a Részvények jelen szerződés 
szerinti átruházásához kapcsolódóan a saját oldalán felmerült egyéb költségeket. 

 
VII. Bejelentés az igazgatóság részére 

 
1. A Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a Részvények tulajdonjogának megszerzését a 

Részvények jelen szerződésben megjelölt értékpapírszámláján történő jóváírását követően 
bejelenti a Társaság igazgatóságánál. 

 
2. A Vevő kijelenti, hogy a Részvényeknek az értékpapírszámláján történő jóváírását követően 

intézkedni fog annak érdekében, hogy részvényesként a Társaság részvénykönyvébe kerüljön 
bejegyzésre. 

 

VIII. Szavatossági és egyéb nyilatkozatok 
 
1. Az Eladó kijelenti és a Vevővel szemben szavatolja, hogy 

- a jelen szerződés aláírásában őt harmadik személyt megillető jog vagy igény nem 
korlátozza;  

- a jelen szerződés megkötését vagy végrehajtását a Társaság létesítő okirata nem 
korlátozza vagy akadályozza; 

- a jelen szerződés általa történő megkötéséhez és/vagy végrehajtásához nem szükséges 
harmadik személy engedélye vagy hozzájárulása, ide nem értve a Felügyeleti Engedélyt; 

- a jelen szerződés megkötése és teljesítése a részéről nem ütközik jogszabályba, valamint a 
működésére vonatkozó egyéb előírásba, továbbá nem valósít meg szerződésszegést 
egyetlen olyan szerződés tekintetében sem, amelyben ő maga és/vagy a Társaság 
szerződő fél; 

- a jelen szerződés általa történő megkötése és/vagy végrehajtása harmadik személy jogait 
nem sérti; 

- a Részvények a kizárólagos tulajdonában állnak és azok per-, teher- és igénymentesek; 
- a Részvényeket érintően nem szerepel félként peres eljárásban vagy jogvitában, illetve 

nincs olyan igény, amely őt akadályozná a Részvények Vevő részére történő 
átruházásában, vagy amely a jelen szerződés szerinti jogügylet meghiúsulását 
eredményezné; 

- a Társaságnak – az I/3. szerinti közvetítői szerződés alapján fennálló fizetési 
kötelezettségei kivételével – nincs hitelügyletből eredő tartozása vagy fennálló 
hitelszerződése, illetve a Társaság harmadik személyért nem vállalt kezességet; 

- a Társaság az esedékes fizetési kötelezettségeinek eleget tett; 
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- a Társasággal szemben nincsen folyamatban cégeljárás, törvényességi felügyeleti eljárás 
vagy egyéb olyan eljárás, amely a Társaság bejegyzésével, bejegyzett adataival vagy azok 
változásával kapcsolatos és ilyen eljárás nem is fenyeget; 

- a Társasággal szemben nincsen folyamatban semmiféle hatósági eljárás és ilyen nem is 
fenyeget; 

- a Társasággal szemben peres eljárás nincs folyamatban és nem érintett egyéb jogvitában 
sem; 

- a Társaság, mint pénzügyi vállalkozás érvényes alapítási és tevékenységi engedéllyel 
rendelkezik; 

- a Társaság működéséhez a személyi és tárgyi feltételek a jogszabályi előírásoknak 
megfelelően biztosítottak (ideértve azt is, hogy a működéshez szükséges egyes 
berendezések a rendeltetésszerű használatra alkalmasak, a számítógépek jogtiszta 
szoftverekkel ellátottak); 

- a Társaság a tevékenységét a hatósági engedélyben foglaltak szerint, illetőleg a 
jogszabályi előírásoknak, az I/3. pont szerinti közvetítői szerződésnek és a 
szabályzatainak megfelelően végzi; 

- a Társaság által kötött szerződések érvényesen létrejöttek, tovább a Társaság 
szabályzatainak elfogadása szabályszerűen történt; 

- a Társaság által kötött hitelügyletek dokumentációi teljesek, valamint a fennálló 
hitelügyletek alapjául szolgáló szerződések, továbbá a hitelügyletek biztosítékai 
érvényesen létrejöttek és fennállnak.  

 
2. Az Eladó kijelenti és szavatol érte, hogy a Társaság nem rendelkezik részesedéssel más 

gazdasági társaságban. 
 
3. Az Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a Részvények Vevő általi megszerzéséig a 

Részvényeket nem terheli meg, nem idegeníti el és azokat érintően senkinek semmilyen jogot 
nem enged. 
 

4. Az Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a Részvények Vevő általi megszerzéséig biztosítja a 
Társaság jogszabályoknak és hatósági előírásoknak megfelelő, továbbá a Társaság 
szabályzataiban foglaltakkal összhangban lévő működését. 

 
5. Az Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a Részvények Vevő általi megszerzéséig biztosítja, 

hogy a Társaság az eszközeit ne idegenítse el, ne terhelje meg, továbbá, hogy a Társaság 
hitelezési tevékenységéhez a jelen szerződés aláírásakor meglévő források változatlanul 
rendelkezésre álljanak, kivéve, ha a Társaság a Vevő előzetes írásbeli hozzájárulásával köt 
hitelügyletre vonatkozóan új szerződést vagy módosítja valamely meglévő szerződését, minek 
következtében az érintett források a hitelügylet alapján kölcsönként folyósításra kerülnek. 

 
6. Az Eladó kijelenti és szavatol érte, hogy a Társaság működésére vonatkozóan, valamint a 

Társaság eszközeivel és szerződésállományával, továbbá a Társaság gazdálkodásával és vagyoni 
helyzetével kapcsolatosan valós információkat adott át a Vevőnek a jelen szerződés megkötését 
megelőzően. 

 

7. Az Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a Társaság irányításának a Részvények megszerzését 
követő átvételéhez a Vevő részére minden információt és dokumentumot haladéktalanul átad és 
a Társaság nyilvántartásaihoz és adatbázisaihoz való hozzáférést biztosítja. 
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8. A Vevő kijelenti és az Eladóval szemben szavatolja, hogy 

- a jelen szerződés aláírásában őt harmadik személyt megillető jog vagy igény nem 
korlátozza; 

- a jelen szerződés általa történő aláírásához nem szükséges harmadik személy engedélye 
vagy hozzájárulása, ide nem értve a Felügyeleti Engedélyt; 

- a jelen szerződés megkötése és teljesítése a részéről nem valósít meg szerződésszegést 
egyetlen olyan szerződés tekintetében sem, amelyben szerződő fél; 

- a Vételár megfizetéséhez szükséges összeg a rendelkezésére áll; 
- a jelen szerződés megkötése során a saját nevében jár el. 
- a társaság nevét (Első Egerszegi Hitel Zrt.) a működés időtartama alatt nem változtatja 

meg 
- a társaság a működés időtartama alatt Zalaegerszegen telephelyet/fióktelepet tart fenn 

 

9. Az Eladó kijelenti, hogy a Társaság 2015. első negyedévében folytatott működésére is 
figyelemmel a jelen szerződés szerinti adásvételi jogügylet teljesedése esetén a Részvények 
alapján a 2015. üzleti év után esetleg fizetendő osztalékra nem tart igényt. 

 
10. Az Eladó kijelenti és szavatol érte, hogy Magyarországon bejegyzett, a magyar jog szerint 

működő jogi személy, szerződéskötő képességgel rendelkezik, elidegenítési és szerzőképessége 
korlátozva nincs. 

 
11. A Vevő kijelenti és szavatol érte, hogy Magyarországon bejegyzett, a magyar jog szerint 

működő gazdasági társaság, szerződéskötő képességgel rendelkezik, elidegenítési és 
szerzőképessége korlátozva nincs. 
 

12. A Felek vállalják, hogy az általuk a jelen szerződésben tett valamennyi szavatossági nyilatkozat, 
kötelezettségvállalás és kijelentés a jelen szerződés aláírásának napjára, valamint a Részvények 
tulajdonjogának a Vevőre történő átszállása napjára is változatlanul vonatkozik. 

 

IX. Elállás 
 

1. A Felek rögzítik, hogy amennyiben az Eladónak a jelen szerződésben megjelölt valamely 
nyilatkozata, kijelentése nem felel meg a valóságnak, úgy a Vevőt - választása szerint - az 
alábbi igények illetik meg: 
a) a Vevő követelheti az Eladótól a Vételár csökkentését, 
b) a Vevő a jelen szerződéstől elállhat,  
c) a Vevő kártérítést követelhet, illetve  
d) igénybe vehet minden olyan egyéb jogot, amely őt jogszabály alapján megilleti. 

 
X. Értesítések 

 
1. A Felek megállapodnak, hogy valamennyi, a jelen szerződéssel kapcsolatos értesítést magyar 

nyelven írásba kell foglalni, és az ilyen értesítés akkor számít megfelelően kézbesítettnek, ha a 
címzett félnek megfelelően kézbesítették a címzett fél következő elérhetőségének 
valamelyikére: 
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Az Eladó esetében a következő személy részére: 

Név:  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata,  
Balaicz Zoltán polgármester 

Levelezési cím: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos utca 17-19. 
Email cím: mayor@zalaegerszeg.hu 

 
A Vevő esetében a következő személy részére: 

Név: ……….. 
Levelezési cím:…….. 
Email cím: ………. 

 
2. Az értesítéseket személyesen, e-mailen vagy tértivevényes és ajánlott postai küldemény útján 

kell megküldeni. 
 

3. A fentiekben előírtaktól függetlenül, az értesítések megfelelően kézbesítettnek minősülnek: 
(i) a megküldést követő munkanapon e-mail útján történő kézbesítés esetén (ha a 

kézbesítés igazolásra került);  
(ii) 5 (öt) munkanappal a fenti címekre postai úton való elküldést követően;  
(iii) a kézbesítés időpontjában, ha személyesen kézbesítették azokat.  

 

4. Amennyiben valamely értesítéshez jogkövetkezmény fűződik, akkor az értesítést postai úton – 
tértivevénnyel – kell megküldeni a címzett részére. 
 

5. A fenti értesítési címek megváltozásáról a változással érintett fél a másik felet írásban értesíteni 
köteles. Ezen értesítés hiányában az elérhetőségek változása esetén is kézbesítettnek minősülnek 
a küldemények, amennyiben a fenti címekre azok eljuttatásra kerültek. 

 
XI. Részleges érvénytelenség 

 

1. Ha a jelen szerződés valamely rendelkezését érvénytelennek nyilvánítják vagy a jelen szerződés 
valamely rendelkezése a továbbiakban nem alkalmazható, a jelen szerződés fennmaradó 
rendelkezései továbbra is teljes hatállyal bírnak.  
 

2. A fenti XI/1. pont szerinti esetben az a rendelkezés, amely érvénytelennek vagy egyébként 
alkalmazhatatlannak bizonyult, oly módon módosul, vagy amennyiben nem tud módosulni, a 
Feleknek azt úgy kell módosítani, hogy az lehetővé tegye a Felek szándékainak, továbbá 
azoknak a gazdasági és jogi céloknak a legmesszebbmenőkig történő megvalósítását, amit a 
Felek az érvénytelen vagy nem alkalmazható rendelkezéssel el kívántak érni. 

 
XII. Záró rendelkezések 

 

1. A jelen szerződés - az adásvételi jogügylet feltételektől függő hatályára figyelemmel - az aláírás 
időpontjában jön létre. 
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2. A jelen szerződésben nem rendezett kérdésekben a Felek a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény, illetve a vonatkozó egyéb jogszabályok előírásait tartják irányadónak. 

 
3. A jelen szerződés bármely módosítása vagy kiegészítése kizárólag írásban történhet.  

 
4. A Felek kijelentik, hogy a jelen szerződésből eredő valamennyi jog és kötelezettség 

jogutódaikra átszáll. 
 

5. A Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésből eredő valamennyi vitás kérdést békés 
úton kísérelnek meg rendezni.  

 
6. A jelen szerződés 7 (hét) eredeti példányban készült, melyből 3-3 eredeti példány illeti meg a 

Feleket, 1 eredeti példány pedig a Felügyeleti Hatóság részére kerül benyújtásra. 
 

A Felek a jelen szerződést elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt jóváhagyólag írják alá. 

 
 
Zalaegerszeg, 2015. május….. 
 
 
 
 
 
_______________________________________ 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 

képviseli: Balaicz Zoltán, polgármester 
Eladó 

 

_______________________________________ 
……….. 

Vevő 
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