
 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - nyilvános pályázat a GIRO Elszámolásforgalmi Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság Magyar Nemzeti Bank tulajdonában lévő társasági részesedése megvásárlására 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 
 

1. A Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: Kiíró vagy MNB) (székhely: 1054 Budapest, 
Szabadság tér 8-9.) nyilvános pályázatot hirdet a GIRO Elszámolásforgalmi Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság vagy GIRO Zrt.) (székhely: 1054 
Budapest, Vadász u. 31., cégjegyzékszám: 01-10-041159) Kiíró tulajdonában lévő társasági 
részesedése vagy annak egy része (a továbbiakban: Részesedés) megvásárlására. 

 
2. A Részesedést Kiíró kizárólagos tulajdonát képező, a Társaság által kibocsátott 182 darab, 

azaz egyszáznyolcvankettő darab, egyenként 1.000.000,- Ft, azaz egymillió forint 
névértékű, névre szóló, nyomdai úton előállított törzsrészvény alkotja. A Részesedés által 
megtestesített tulajdoni részesedés és szavazati jog aránya 7,292 %. 

 
3. A Kiíró adatai 

Név:  Magyar Nemzeti Bank 
Cím: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9. 
Postacím: Magyar Nemzeti Bank Központi Expedíció 1850 Budapest 
Központi Expedíció címe: Magyar Nemzeti Bank Központi Expedíció 1054 Budapest, 

Szabadság tér 8-9. Kiss Ernő utcai bejárat 
Telefonszám: +36-1-428-2600/2649 
Telefaxszám: +36-1-428-2556 
E-mail cím:  giro_tender@mnb.hu 
Kapcsolattartási pont: Központi beszerzés 
Kapcsolattartó neve: Deme Zoltán 
Kapcsolattartó telefonszáma: +36-1-428-2600/1518 

 
4. Ajánlatot tenni a teljes Részesedésre (182 darab részvényre) vagy annak egy részére (45, 46, 

90, 91, 92, 136 vagy 137 darab részvényre) lehet az ajánlati ár (a továbbiakban: Vételár) 
megjelölésével. A Vételárra forintban kell ajánlatot tenni. A Vételárat az ajánlattevőnek 
egy összegben, átutalással, 8 napon belül kell megfizetnie. Az értékesítés további feltételeit 
a Részletes tájékoztató tartalmazza. 

 
5. A pályázat meghirdetési időpontja: 2011. március 16. Az ajánlatok benyújtásának határideje 

(ajánlattételi határidő): 2011. április 13. (szerda), délelőtt 10:00 óra. 
 
6. Ajánlattevőnek az ajánlatát az ajánlattételi határidő napját követő 90. nap végéig kell 

fenntartania (ajánlati kötöttség). Kiíró az ajánlattételt – a szerződéskötésnek az ajánlattevő 
érdekkörében felmerült okból történő meghiúsulása esetére – ajánlati biztosíték 
rendelkezésre bocsátásához köti, melynek összegszerűen meghatározott mértéke: 20 000 
000,- Ft., azaz Húszmillió forint, érvényességi ideje pedig minimálisan az ajánlati kötöttség 
lejártáig tart. Azon ajánlattevő esetében, akivel a Kiíró az adásvételi szerződést megköti, 
az ajánlati biztosíték összege beszámít a szerződés szerint a Vételárba. 

 
7. Jelen Pályázati felhívást, a Pályázati eljárás szabályait, valamint a Részesedésről 

összeállított Információs memorandumot a Részletes tájékoztató tartalmazza. A pályázaton 
való részvétel feltétele az előzetes regisztráció és az előzetesen regisztrált ajánlattevők 
részére térítésmentesen rendelkezésre bocsátott Részletes tájékoztató átvétele. 

 

mailto:kozbeszerzes@mnb.hu


8. Előzetes regisztrációját kérheti bármely jogi személy, amely a hitelintézetekről és a 
pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény rendelkezései szerint pénzforgalmi 
elszámolóházban tulajdoni részesedést szerezhet. 

 
9. Előzetes regisztrációt kérni a 3. pontban megjelölt Postacímre, vagy a Központi Expedíció 

címére megküldött kérelemmel lehet. A kérelemnek tartalmaznia kell az előzetes 
regisztrációra vonatkozó határozott kérést, kijelölt kapcsolattartó személy adatait, 
elérhetőségeit. Kiíró csak a cégszerűen aláírt kérelmet tekinti érvényesnek. A kérelemhez 
csatolni kell az előzetes regisztrációt kérő jogi személyt képviselő személy (aláíró) 
képviseleti jogosultságát igazoló közokiratok és teljes bizonyító erejű magánokiratok 
(aláírási címpéldány, vagy a letelepedés országában elfogadott más, a cégjegyzési 
jogosultságot igazoló dokumentum, 60 napnál nem régebbi cégkivonat, vagy a letelepedés 
országában elfogadott más, az ajánlattevő jogi személyként való létezését igazoló 
dokumentum, meghatalmazás) eredeti példányát, vagy közjegyző által hitelesített 
másolatát. 

 
10. Kiíró az előzetes regisztráció során vizsgálja az előzetes regisztrációt kérő jogi személy 8. 

pont szerinti jogosultságát a tulajdoni részesedés megszerzésére. Ennek igazolására csatolni 
kell az előzetes regisztrációs kérelemhez az előzetes regisztrációt kérő jogi személy 
esetében illetékes felügyeleti hatóság olyan tartalmú igazolását, amelyből kiderül, hogy a 
törvényi feltételeknek megfelelő jogi státussal, illetve tevékenységi engedéllyel 
rendelkezik. Kiíró hiánypótlást és felvilágosítást kérhet a kérelmezőtől, ha a kérelemből és 
a csatolt dokumentumokból nem tudja megállapítani az előzetes regisztrációt kérő jogi 
személy 8. pont szerinti jogosultságát a tulajdoni részesedés megszerzésére. 

 
11. Amennyiben a kérelem a fenti feltételeknek megfelel, úgy legkésőbb a hiánytalan kérelem 

kézhezvételét követő harmadik munkanapon Kiíró e-mailben megküldi és postára adja a 
Részletes tájékoztatót. 

 
12. A Kiíró fenntartja a jogát arra, hogy a pályázati felhívást az ajánlattételi határidő letelte 

előtt visszavonja (erről haladéktalanul értesíti a már előzetes regisztrációt kérelmezett 
ajánlattevőket is), valamint arra is, hogy a pályázati eljárást bármikor eredménytelennek 
nyilvánítsa. A Kiíró fenntartja a jogát arra is, hogy bármely jelen pályázat során általa 
meghatározott határidőt egyoldalúan, az ajánlattevők megfelelő értesítése mellett 
meghosszabbítson, legkésőbb a határidő lejártát megelőző 10. napig. Megfelelő értesítésnek 
minősül az értesítés e-mailen, fax-on, futár útján vagy ajánlott tértivevényes postai 
küldeményként az ajánlattevő által megadott bármely elérhetőségi címre történő 
megküldése. 

 
13. A Társaság alapszabálya értelmében nem részvényes részére történő értékesítés esetén 

elővásárlási jogot gyakorolhatnak elsősorban a Társaság részvényesei, másodsorban pedig 
maga a Társaság. Az Alapszabály szerint egy részvényes – közvetlenül és közvetve összesen – 
legfeljebb az összes részvény 24 (huszonnégy) %-át tulajdonolhatja, amely rendelkezés 
mindaddig érvényes, amíg a részvényesek száma öt alá nem csökken. Az alapszabály VII. 
3.1.1 pontja rögzíti, hogy a Társaság Igazgatósága a részvénykönyvbe történő bejegyzés 
előtt köteles vizsgálni a részvénytulajdonlásra vonatkozó feltételek fenn vagy fenn nem 
állását. Amennyiben az adott részvényes a tulajdonosi korlátot elérte, az Igazgatóság 
felhívja a tulajdonosi korlátot meghaladó részvényeinek 90 napon belüli értékesítésére. (Az 
Alapszabály az információs memorandum melléklete.) 

 
14. A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 37.§-ának (1) 

bekekezdése alapján köteles a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletétől engedélyt kérni, 
aki a GIRO Zrt.-ben 
a) minősített befolyást kíván szerezni, vagy 
b) minősített befolyását úgy kívánja módosítani, hogy az elérje a húsz, a harminchárom vagy 
az ötven százalékos határértéket. 

 
15. Kiíró és a Társaságban tulajdoni részesedéssel rendelkező egyes más tulajdonosok közötti 

szindikátusi szerződésnek a felek 2010. november 4-én olyan tartalmú módosítását írták alá, 
amely szerint a Kiírónak a szindikátusi szerződésben biztosított jogosultságai nem szállnak 



át a Kiíró szerződéses jogutódjára, amennyiben a Kiíró a teljes részvénycsomagjának 
tulajdonjogát más személyre ruházza át. 

 
16. Kiíró a Részletes tájékoztató részeként adás-vételi szerződés-tervezetet bocsát ajánlattevők 

rendelkezésére, és az érvényes ajánlattétel feltételévé teszi a szerződés-tervezet 
elfogadását. 


