
II SZÁMÚ MELLÉKLET 

 

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 
 

Kérjük Önt, amennyiben az Ajánlatot elfogadja, úgy azt az Elfogadó Nyilatkozat kitöltésével, 

aláírásával és az Elfogadó Helyek valamelyikére - az Ajánlat 2.2(d) pontjában meghatározottak 

szerinti – történő eljuttatásával jelezze. Az Elfogadó Nyilatkozat az Ajánlattal együtt olvasandó és az 

Elfogadó Nyilatkozatban használt fogalmak, kifejezések az Ajánlatban meghatározott tartalommal 

bírnak. 

Amennyiben az Ajánlat másként nem rendelkezik, az Ajánlattevő kizárólag a megfelelően kitöltött és 

az Ajánlati Időtartamon belül benyújtott Elfogadó Nyilatkozatok alapján jogosult a Részvényeket az 

Ajánlatban foglaltak szerint megszerezni. Amennyiben az Elfogadó Nyilatkozat kitöltésével vagy az 

Ajánlattal és annak elfogadásával kapcsolatban kérdése merülne fel, kérjük, hívja a Lebonyolítót a 

+36-40-50-40-50-es telefonszámon (csak belföldről), illetve a +36-1-325-3200 (belföldről és 

külföldről), vagy a Társ-Lebonyolítót a +36-1-430-3980 telefonszámon.  

Az Elfogadó Nyilatkozat kitöltése, aláírása és valamely Elfogadó Helyre az Ajánlati Időtartam alatt 

történő eljuttatása az Ajánlatban foglalt valamennyi feltétel elfogadását jelenti az Ön részéről.  

Az Elfogadó Nyilatkozatot Önnek személyesen vagy az Ön által teljes bizonyító erejű magánokiratba 

vagy közokiratba foglalt Meghatalmazással meghatalmazott képviselő útján kell átadnia az Ön által 

választott Elfogadó Helyen. Az Ajánlat 2.2 (d) pontja szerint a Társ-Lebonyolító részére az Elfogadó 

Nyilatkozat postai úton vagy futáron keresztül is eljuttatható, feltéve, hogy Ön ügyfél- és 

értékpapírszámlával rendelkezik a Társ-Lebonyolítónál. 

Amennyiben az Ajánlatot elfogadja, akkor az Elfogadó Nyilatkozatban meghatározott számú 

Részvényt az Ajánlati Időtartamon belül egy engedéllyel rendelkező magyar befektetési szolgáltatón 

keresztül át kell transzferálnia a Lebonyolító KELER-nél vezetett 0006/000145 számú „Ajánlat 2015” 

megnevezésű, vagy a Társ-Lebonyolító KELER-nél vezetett 0042/000145 számú „Ajánlat 2015” 

megnevezésű értékpapírszámlájára, attól függően, hogy az Elfogadó Nyilatkozatot a Lebonyolítóhoz, 

vagy a Társ-Lebonyolítóhoz nyújtotta be. Az Elfogadó Részvényesnek gondoskodnia kell arról, hogy 

a transzfert indító befektetési szolgáltató az V. számú mellékletet a transzfer indításával egy időben a 

Lebonyolító +36-1-301-1302-es vagy a Társ-Lebonyolító +36-1-430-3981 faxszámára az Elfogadó 

Nyilatkozatot befogadó lebonyolítónál megfelelő adattartalommal megküldje. 

Az Ajánlati Ár megfizetése forintban történik az Ajánlat 2.2(c) pontjában meghatározottak szerint.  

Az Ajánlat eredményét a Zárónapot követő 2 naptári napon belül az Ajánlattevő, illetve a 

Lebonyolítók bejelentik a Felügyeletnek és egyidejűleg közzéteszik a Megjelenési Helyeken.  

 

1.  A lebonyolító adatai 

Kérjük, jelölje meg, hogy hol kívánja leadni Elfogadó Nyilatkozatát. 

 

2.  Az Elfogadó Részvényes adatai 
 

Kérjük, adja meg az azonosító adatait. 

Amennyiben a belföldi magánszemély Részvényes nem rendelkezik adóazonosító jellel, köteles azt az 

Ajánlat elfogadása előtt igényelni, mivel az Elfogadó Nyilatkozat kitöltéséhez az adóazonosító jel 

megadása feltétlenül szükséges. 

 

3.  A Részvények 
 

Kérjük, adja meg a Részvények darabszámát, amelyekre vonatkozóan elfogadja az Ajánlatot, továbbá 

a befektetési szolgáltató megnevezését és értékpapírszámla számát, ahonnan a Részvényeket 

transzferálni kívánja. 

 



4. Az Elfogadó Részvényes adójogi illetősége 
 

Kérjük, az Elfogadó Nyilatkozatban X-szel adja meg azt az országot, ahol Ön adójogi szempontból 

illetőséggel bír. Ha nem jelölte meg adóilletőségét, akkor a személyi jövedelemadózás szempontjából 

magyarországi illetőségűnek tekintjük! 

Ha Ön adójogi szempontból magyarországi illetőségű, akkor folytassa az Elfogadó Nyilatkozat 

kitöltését az 5. pontnál! 

Ha Ön adójogi szempontból nem magyarországi illetőségű, kérjük az Elfogadó Nyilatkozatban a 

megfelelő rovat megjelölésével nyilatkozzon arról, hogy a Magyarország és az Ön által meghatározott 

ország között fennálló, a kettős adózás elkerüléséről szóló egyezmény, vagy pedig ilyen egyezmény 

hiányában a személyi jövedelemadóról szóló magyar törvény szempontjából Ön az Ön által 

meghatározott országban rendelkezik adójogi illetőséggel. Ha az Ön által elért Árfolyamnyereség a 

fentiek szerint nem Magyarországon adóztatható, akkor a külföldi illetőségét a külföldi adóhatóság 

által kiállított illetőségigazolás angol nyelvű példányával, vagy annak magyar nyelvű szakfordításával, 

vagy ezek valamelyikének másolatával kell igazolnia, mely igazolást jelen Elfogadó Nyilatkozathoz 

kell csatolnia. Amennyiben a Részvényes az Elfogadó Nyilatkozathoz csatolandó dokumentumot nem 

mellékeli, akkor a személyi jövedelemadózás szempontjából magyarországi illetőségűnek tekintjük. 

 

5.  A Részvények eladásából származó jövedelem 

 

Ebben a pontban kell megjelölni, hogy a felajánlott Részvény milyen típusú számláról kerül 

felajánlásra. Felhívjuk a befektetők figyelmét, hogy minden egyes számlatípushoz – adózási 

szempontok miatt – külön-külön Elfogadó Nyilatkozatot kell leadniuk. 

 

Ezt a pontot csak azon természetes személyeknek kell kitölteniük, akiknek az adójogi illetősége 

Magyarországon van, vagy - bár külföldi adójogi illetőségűek - az erről szóló nyilatkozatot nem állt 

módjukban kitölteni vagy nem bocsátják rendelkezésre a külföldi adóhatóság által kiállított 

illetőségigazolás angol nyelvű példányát, vagy annak magyar nyelvű szakfordítását, vagy ezek 

valamelyikének másolatát. 

A Lebonyolítóknak az Ajánlat megjelenésekor érvényes adójogszabályok alapján 16% személyi 

jövedelemadó-előleget kell megállapítania a magánszemély Részvényesek által a Részvények 

eladásából realizált Árfolyamnyereség után, az Ajánlat 3. pont rendelkezései szerint. Az 

Árfolyamnyereség megállapítása céljából kérjük, hogy az V. számú melléklet benyújtásával, az 

Ajánlat 3. pontban foglaltak figyelembevételével adja meg a Részvények megszerzésére fordított 

értéket (Bekerülési Érték) és a Részvényekkel kapcsolatosan felmerült járulékos költségeket az Ajánlat 

3. pont rendelkezései szerint.  

Amennyiben Ön a szükséges igazolásokat nem tudja csatolni, úgy a feltételezett Árfolyamnyereség az 

Ajánlat 3. pontjában meghatározott módon kerül megállapításra. 

Amennyiben jelen ajánlat V. számú melléklete nem érkezik meg az Ajánlat Zárónapjáig a 

Lebonyolítókhoz, úgy a kifizető (azaz a Lebonyolítók) az Ajánlati Ár kifizetéséből származó 

jövedelmet ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelemként veszi figyelembe. 

 

 

 

 

6.  Az Ajánlati Ár megfizetésének módja 

 

Kérjük, adja meg azon bankszámla vagy ügyfélszámla adatait, amelyre - a Részvények érvényes 

felajánlása esetén - az Ajánlati Ár megfizetését kéri. 

 



A Részvények érvényes felajánlása esetén, NyESZ vagy TBSZ számla esetén a transzfert indító, V. 

számú mellékletet kitöltő befektetési szolgáltató által megadott pénzszámlára történik a jövedelem 

utalása.  

 

Amennyiben a Részvények felajánlása nem érvényes, az Ajánlat 2.2. (c) pontjának megfelelően a 

Részvények visszatranszferálásra kerülnek, vagy - amennyiben a Részvényes az Elfogadó 

Nyilatkozatban nem jelölt meg ügyfél- vagy bankszámlát, vagy az hibás, illetve alkalmatlan az 

ellenérték fogadására – megfelelő nyilatkozat kitöltéséig az ellenérték kifizetése nem történik meg, azt 

a Lebonyolítók az általuk vezetett elszámolási bankszámlán tartják nyilván. 

 

7.  Aláírás 
 

Az Ajánlat érvényes elfogadásához kérjük, feltétlenül írja alá az Elfogadó Nyilatkozatot.  

 

Amennyiben a Lebonyolítónál nem természetes személyként vagy ennek képviseletében írja alá a 

dokumentumot, kérjük, adja meg nevét és hivatali beosztását is, illetve mellékelje a képviselt szervezet 

jogképességét, valamint a képviselő(k) képviseleti jogát igazoló okiratot (45 napnál nem régebbi 

cégkivonatot) és a képviselő(k) aláírási címpéldányát.  

Kérjük, jelölje meg X-szel, hogy személyesen vagy meghatalmazott útján jár el. 

Amennyiben meghatalmazottként jár el, kérjük, adja meg a III. számú mellékletben foglalt ajánlott 

Meghatalmazás szövegben kért azonosító adatait. A közokiratba vagy teljes bizonyító erejű 

magánokiratba foglalt Meghatalmazást az Elfogadó Nyilatkozathoz csatolni kell. 

 

8.  Mellékletek 

 

Kérjük, jelölje meg X-szel, hogy mely mellékleteket csatolja az Elfogadó Nyilatkozathoz!  

Kérjük, ellenőrizze még egyszer, hogy az Elfogadó Nyilatkozat valamennyi Önt érintő rovata 

kitöltésre került-e és az X-jellel megjelölt mellékleteket hiánytalanul csatolta. Az Elfogadó 

Nyilatkozatnak és a szükséges mellékleteknek legkésőbb az Ajánlati Időtartam Zárónapján 

15:00 óráig kell az Elfogadó Helyek valamelyikére megérkeznie. 

Az Ajánlat elfogadása akkor tekintendő érvényesnek, ha  

a) az Elfogadó Nyilatkozatban megjelölt darabszámú – az Ajánlat 2.2.(f) (vi) bekezdésében 

jelzett esetleges eltérésre is figyelemmel - Részvény az Ajánlati Időtartamon belül 

ténylegesen jóváírásra került a Lebonyolító KELER-nél vezetett 0006/000145 vagy a 

Társ-Lebonyolító 0042/000145 számú „Ajánlat 2015” megnevezésű értékpapírszámláján, 

továbbá 

b)  a Részvényes a Teljes Elfogadási Dokumentáció két eredeti, mindenben megegyező, 

aláírt példányát eljuttatja a Lebonyolítókhoz legkésőbb a Zárónapon 15:00 óráig.  

 

Amennyiben az Ajánlati Időtartam Zárónapján kizárólag a Részvények, vagy kizárólag az 

Elfogadó Nyilatkozat áll(nak) rendelkezésre a választott Elfogadó Helyen, úgy az Ajánlat 

elfogadása érvénytelen. 

 

Részvényes tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha a Lebonyolító KELER-nél vezetett 

0006/000145  számú vagy a Társ-Lebonyolító KELER-nél vezetett 0042/000145 számú „Ajánlat 

2015” megnevezésű értékpapírszámlájára ténylegesen transzferált és megfelelően beazonosított 

Részvények száma eltér az Elfogadó Nyilatkozatban feltüntetett Részvények számától, úgy az 

Ajánlat elfogadása az Elfogadó Nyilatkozatban szereplő vagy az adott lebonyolító KELER-nél 

vezetett „Ajánlat 2015” megnevezésű értékpapírszámlájára ténylegesen transzferált Részvények 

közül a kevesebb tekintetében érvényes. 
 


