
II. számú melléklet 

Kitöltési Útmutató 

Kérjük Önt, hogy amennyiben az Ajánlatot elfogadja, úgy azt az Elfogadó Nyilatkozat 
kitöltésével, aláírásával és az Ajánlat II/2.6. pontjában szereplő Elfogadóhelyek valamelyikére 
történő eljuttatásával jelezze. Az Elfogadó Nyilatkozat az Ajánlattal együtt olvasandó, és az 
Elfogadó Nyilatkozatban használt fogalmak, kifejezések az Ajánlatban meghatározott 
tartalommal bírnak.  

Amennyiben az Elfogadó Nyilatkozat kitöltésével vagy az Ajánlattal és annak elfogadásával 
kapcsolatban kérdése merülne fel, kérjük, keresse a Lebonyolítót az alábbi elérhetőségeken: 

Telefonon: 457-6800, vagy a következő előre kijelölt fiókjaiban: 
 

Fiók címe: Telefonszám: 

1027 Budapest, Medve u. 4-14. T: 212-1330 

1062 Budapest, Andrássy út 70. T: 302-7701 

 

Az Elfogadó Nyilatkozat kitöltése, aláírása és az Elfogadóhelyen történő átadása 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, vagy ezek közjegyző által 
hitelesített másolatával meghatalmazott képviselő útján, illetve postai úton kell eljuttatnia az 
Elfogadóhelyre.  

A külföldön kiállított Meghatalmazással kapcsolatban a II/2.5. pontban írtak az irányadóak.  

Az elfogadás akkor érvényes, ha az Elfogadó Nyilatkozatot teljesen és pontosan, az Ajánlat 
feltételeinek megfelelően kitöltve, az esetleges árfolyamnyereségre vonatkozó igazolással és a 
szükséges mellékletekkel együtt Ön vagy meghatalmazottja eljuttatta, és Ön a Részvényeket 
egy engedéllyel rendelkező magyar befektetési szolgáltatón keresztül átutalta a 
Lebonyolítónak a KELER Rt.-nél vezetett 0062/000307 számú értékpapír-letéti számlájára az 
Elfogadási Időszakon belül.  

Amennyiben az Elfogadó Részvényes – kivéve a külföldi adóilletőségű személyeket – nem 
rendelkezik adóazonosító jellel/adószámmal, köteles azt az Ajánlat elfogadása előtt igényelni, 
mivel az Elfogadó Nyilatkozat kitöltéséhez az adóazonosító jel/adószám megadása feltétlenül 
szükséges.  

A Lebonyolító a felajánlott Részvényeket zárolt letétként tartja nyilván. Az Ajánlati Ár 
ellenértékének megfizetése magyar forintban és kizárólag banki átutalással történik az Ajánlat 
II/2.4. pontjában meghatározottak szerint.  

Az Ajánlat eredményét az Elfogadási Időszak Zárónapját követő 2 (kettő) naptári napon belül 
az Ajánlattevő bejelenti a Felügyeletnek, és egyidejűleg közzéteszi a Megjelenési Helyeken.  



1.  Az Elfogadó Részvényes adatai  

Kérjük, adja meg azonosító adatait. Az adóazonosító jel/adószám megadása – külföldi 
adóilletőségű személyek kivételével – kötelező. Amennyiben a belföldi magánszemély az 
adóazonosító jelét nem adja meg, az Elfogadó Nyilatkozat érvénytelen! 

Külföldi állampolgárságú magánszemélyek esetén adóazonosító jel helyett az útlevélszámot 
kell megadni.  

2.  A Részvények 

Kérjük, adja meg a Részvények darabszámát, amelyekre vonatkozóan elfogadja az Ajánlatot, 
annak megfelelően, hogy a BÉT-re bevezetett részvények esetén a részvények ISIN 
azonosítója HU0000071865, illetve a BÉT-re be nem vezetett részvények esetén 
HU0000071865. Továbbá jelölje meg, hogy a Részvényeket melyik befektetési szolgáltatón 
keresztül bocsátja az Ajánlattevő rendelkezésére. 

3.  Az Elfogadó Részvényes adóügyi illetősége  

Ezt a pontot csak magánszemélyeknek kell kitölteniük!  

Kérjük, jelölje meg X-szel azt az országot, ahol Ön adóügyi szempontból illetőséggel bír. Ha 
nem jelölte meg adóilletőségét, akkor a személyi jövedelemadózás szempontjából 
magyarországi illetőségűnek tekintjük!  

Ha Ön adóügyi szempontból nem magyarországi illetőségű, kérjük, jelölje meg X-szel, hogy 
van-e érvényben Magyarország és az Ön által meghatározott ország között kettős adózás 
elkerüléséről szóló egyezmény, és az egyezmény alkalmazása szempontjából Ön az Ön által 
meghatározott országban rendelkezik-e adóügyi illetőséggel. Ha az Ön által elért 
árfolyamnyereség a fentiek szerint Magyarországon nem adóztatható, akkor a külföldi 
illetőségét a külföldi adóhatóság által kiállított illetőségigazolás hiteles magyar nyelvű 
fordításának másolatával kell igazolnia, amelyeket jelen Elfogadó Nyilatkozathoz kell 
csatolnia.  

Amennyiben az Önre vonatkozó kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény szerint ennek 
jelentősége van, kérjük, csatoljon egy hitelesen magyarra fordított nyilatkozatot arról, hogy 
Ön a Részvény eladása folytán haszonhúzónak minősül-e.  

4.  Nyilatkozat a százalékos egészségügyi hozzájárulásról 

Az Ajánlattevőnek mint kifizetőnek az Ajánlat megjelenésekor érvényes, 2006. évre 
vonatkozó jogszabályok alapján 4%-os mértékű egészségügyi hozzájárulást kell levonnia a 
belföldön bevallási kötelezettség alá eső hozzájárulás köteles jövedelem - így többek között a 
magánszemély Részvényesek által a Részvények eladásából realizált árfolyamnyereség - után, 
a II/2.10.3 pontban ismertetett előírásoknak megfelelően. Az egészségügyi hozzájárulás 
megállapítása céljából kérjük, hogy a II./2.10.3. pontban foglaltak figyelembevételével 
nyilatkozzon, hogy a biztosítási jogviszonyában a társadalombiztosítás ellátásaira és a 
magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. 
törvény 19. § (1) bekezdése, valamint 39. § (2) bekezdése alapján megfizetett 11%-os 
egészségbiztosítási járulék, 5%-os baleseti járulék, valamint a 4%-os egészségügyi 
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hozzájárulás együttes összege a tárgyévben a kifizetés időpontjáig elérte-e a 400.000,- 
forintot, illetve a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint 
e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 19. § (1) bekezdése, valamint 39. 
§ (2) bekezdése alapján megfizetett 11%-os egészségbiztosítási járulék, 5%-os baleseti 
járulékösszege tárgyévben várhatóan eléri-e a 400.000 Ft-ot, mivel ilyen tartalmú nyilatkozata 
esetén az Ajánlattevő mint kifizető nem vonja le a 4%-os egészségügyi hozzájárulást az 
adóköteles árfolyamnyereség összegéből. 
 
Mentes a 4%-os egészségügyi hozzájárulás alól az árfolyamnyereségből származó jövedelem, 
ha a jövedelmet szerző magánszemély a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra 
jogosultakról szóló 1997. évi LXXX. törvény 4. § u) pontja szerint nem minősül belföldinek. 
Az egészségügyi hozzájárulás megállapítása céljából kérjük nyilatkozzon, hogy belföldinek 
minősül-e. Ilyen tartalmú nyilatkozata esetén az Ajánlattevő mint kifizető nem vonja le a 4%-
os egészségügyi hozzájárulást az adóköteles árfolyamnyereség összegéből. 

5.  A Részvénnyel kapcsolatos árfolyamnyereség  

Ezt a pontot csak azon természetes személyeknek kell kitölteniük, akiknek az adójogi 
illetősége Magyarországon van, vagy – bár külföldi adójogi illetőségűek – az Elfogadó 
Nyilatkozat 3. pontjának a kettős adóztatás elkerülésére vonatkozó nyilatkozatot nem állt 
módjukban kitölteni, vagy nem bocsátják rendelkezésre adóilletőség-igazolásuk hiteles 
magyar nyelvű fordításának másolatát, vagy – ha a vonatkozó kettős adózás elkerüléséről 
szóló egyezmény szerint ennek jelentősége van – hitelesen magyarra fordított nyilatkozatot 
arról, hogy a Részvény eladása folytán haszonhúzónak minősülnek, vagy a vonatkozó kettős 
adózás elkerüléséről szóló egyezmény az árfolyamnyereség magyarországi adóztatását nem 
zárja ki.  

Az Ajánlattevőnek az Ajánlat megjelenésekor érvényes, 2006. évre vonatkozó 
adójogszabályok alapján 25% személyi jövedelemadó-előleget kell levonnia a magánszemély 
Részvényesek által a Részvények eladásából realizált árfolyamnyereség után, a II/2.10. pont 
rendelkezései szerint. Az árfolyamnyereség megállapítása céljából kérjük, hogy a II./2.10. 
pontban foglaltak figyelembevételével adja meg a Részvények megszerzésére fordított értéket 
és a Részvényekkel kapcsolatosan felmerült járulékos költségeket.  

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy – amennyiben az rendelkezésére áll – az Elfogadó 
Nyilatkozathoz csatolnia kell a Részvények megszerzésére fordított értéket és a 
Részvényekkel kapcsolatosan felmerült járulékos költségeket igazoló dokumentumokat 
(például az értékpapír-forgalmazó által kiállított igazolást).  

Amennyiben Ön a szükséges igazolásokat nem tudja csatolni, úgy a feltételezett 
árfolyamnyereség az Ajánlat II/2.10. pontjában meghatározott módon kerül megállapításra.  

6.  Az Ajánlati Ár megfizetésének módja  

Kérjük, hogy adja meg annak a hitelintézetnél vezetett folyószámlának vagy befektetési 
szolgáltatónál vezetett ügyfélszámla adatait, amelyre az elfogadással érintett Részvények 
ellenértékének megfizetését kéri. 
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Amennyiben az Elfogadó Részvényes befektetési szolgáltatónál vezetett ügyfélszámlára kéri 
Részvényei ellenértékének az átutalását, a saját ügyfélszámlájának számán kívül meg kell 
adnia a befektetési szolgáltató bankszámlaszámát is. 

7.  Nyilatkozat értékpapír-letéti számla vezetéséről 

Az Elfogadó Részvényes által letétbe helyezett Részvényeket a Lebonyolító zárolt, a 
Részvényes nevén nyitott/vezetett értékpapír-letéti számlán tartja nyilván. Azok az Elfogadó 
Részvényesek, akik a Lebonyolítónál nem rendelkeznek értékpapír-letéti számlával, az 
Elfogadási Helyek valamelyikén kötelesek személyesen értékpapír-letéti számlát nyitni. Az 
értékpapír-letéti számla megnyitása és fenntartása a felajánlott Részvények vonatkozásában a 
jelen Ajánlat lezárultáig az Elfogadó Részvényes számára ingyenes. Az Ajánlati Árnak az 
Ajánlattevő általi megfizetését, vagy az Ajánlat megszűnése esetén a Részvényeknek az 
Elfogadó Részvényes részére történő visszajuttatását követően kérheti az értékpapír-letéti 
számla megtartását, illetve lezárását is. Választását kérjük, jelölje X-szel az Elfogadó 
Nyilatkozaton.  

Az Ajánlat lebonyolítását követően fenntartott értékpapírszámlák vezetését a Lebonyolító a 
mindenkor hatályos kondíciós listája alapján végzi. 

8.  Aláírás  

Az Ajánlat érvényes elfogadásához kérjük, feltétlenül írja alá az Elfogadó Nyilatkozatot. 
Amennyiben nem természetes személy képviseletében írja alá a dokumentumot, kérjük, adja 
meg nevét és tisztségét is, illetve mellékelje a képviselt szervezet jogképességét, valamint a 
képviselő(k) képviseleti jogát igazoló 30 (harminc) napnál nem régebbi okiratot (p1. 
cégkivonatot vagy egyéb, az adott szervezet esetében jogszabályok vagy belső szabályzatok 
által előírt a képviselet igazolására szolgáló dokumentumot) és a képviselők aláírási mintáját.  

Kérjük, jelölje meg X-szel, hogy személyesen vagy meghatalmazott útján jár-e el. 
Amennyiben meghatalmazottként jár el, kérjük, adja meg az azonosító adatait. A közokiratba 
vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást az Elfogadó Nyilatkozathoz 
csatolni kell. Az Ajánlat III. sz. mellékletét képező meghatalmazás minta használata javasolt, 
de nem kötelező. A külföldön kiállított okiratba foglalt meghatalmazás alaki követelményeire 
az Ajánlat II/2.5. pontjában foglaltak az irányadók. 

Felhívjuk a figyelmét, hogy magánszemélyként az Elfogadó Nyilatkozatot teljes bizonyító 
erejű magánokirat formájában kell aláírni, ezért két tanú aláírásával és nevüknek, címüknek a 
megadásával igazolni kell, hogy az Elfogadó Nyilatkozatot az Elfogadó Részvényes előttük 
saját kezűleg írta alá vagy az aláírást előttük saját kezű aláírásának ismerte el, vagy 
közokiratba kell foglaltatni közjegyző által.  
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9.  Mellékletek  

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

Kérjük, ellenőrizze mégegyszer, hogy az Elfogadó Nyilatkozat valamennyi Önt érintő 
rovata kitöltésre került-e, és az X jellel megjelölt mellékleteket hiánytalanul csatolta-e. 

Az Elfogadó Nyilatkozatnak és a szükséges mellékleteknek legkésőbb az Elfogadási 
Időszak Zárónapján 15 óráig kell az Elfogadási Helyre megérkezni.  

Az Ajánlat elfogadása kizárólag akkor érvényes, ha a Részvényes mind az Elfogadó 
Nyilatkozatot és a szükséges mellékleteket eljuttatja és Részvényeit átutalja a 
Lebonyolító KELER Rt.-nél vezetett 0062/000307 számú számlájára legkésőbb a 
Zárónap 15 óráig.  

Amennyiben az Elfogadási Időszak Zárónapján kizárólag a Részvények, vagy kizárólag 
az Elfogadó Nyilatkozat áll rendelkezésre a Lebonyolítónál, úgy az Ajánlat elfogadása 
érvénytelen.  
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