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Irányadó jogszabályok 

1. A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 

2. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010. évi CLVIII. törvény (Psztv.) 

3. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 

törvény (Ket.) 

4. Az Európai Parlament és a Tanács 2004/25/EK irányelve (2004. április 21.) a nyilvános 

vételi ajánlatról 

 

A Felügyelet engedélyezési hatásköre 

Tpt. 68. § (1) A céltársaságban, előzetesen – a Felügyelet által jóváhagyott – nyilvános 

vételi ajánlatot kell tenni 

a) a huszonöt százalékot meghaladó mértékű befolyásszerzéshez, ha a befolyást szerző 

részvényesen kívül senki sem rendelkezik a szavazati jogok tíz százalékát meghaladó 

befolyással, vagy 

b) a harminchárom százalékot meghaladó mértékű befolyásszerzéshez. 

(2) Ha az (1) bekezdésben meghatározott mértéket meghaladó befolyás megszerzésére 

a) nem a befolyást szerző közvetlenül erre irányuló magatartása következtében, 

b) vételi jog, visszavásárlási jog érvényesítése, illetőleg határidős vételi megállapodás 

teljesítése alapján, 

c) állami vagyonkezelő szervezet által lefolytatott, törvényben szabályozott eljárás 

keretében, vagy 

d) összehangoltan eljáró személyek együttműködése eredményeképpen került sor, 

akkor a vételi ajánlatot legkésőbb az 55. § (2) bekezdésében meghatározott közzétételtől 

számított tizenöt napon belül kell megtenni. 

(3) Összehangoltan eljáró személyek befolyásszerzése esetén a vételi ajánlat megtételére 

valamennyi szerződő fél együttesen köteles, kivéve, ha a felek megállapodnak a vételi 

ajánlatot tevő fél személyéről. A vételi ajánlat megtételére kötelezett személyében való 

megállapodás nem mentesíti a feleket a vételi ajánlat megtételével kapcsolatos felelősség 

alól. 

(4) A vételi ajánlat útján történő befolyásszerzés lebonyolítására a Bszt. 5. §-a (2) 

bekezdésének d) pontjában meghatározott szolgáltatás végzésére vonatkozó engedéllyel 

rendelkező befektetési vállalkozást, hitelintézetet (e fejezet alkalmazásában a 

továbbiakban: befektetési szolgáltató) kell megbízni. 

69. § (1) Az ajánlattevő és a 68. § (4) bekezdés alapján megbízott befektetési szolgáltató a 

vételi ajánlatot jóváhagyásra benyújtja a Felügyeletnek, ezzel egyidejűleg a vételi 

ajánlatot és annak a Felügyelet részére benyújtott mellékleteit megküldi a céltársaság 

igazgatósága vagy igazgatótanácsa részére, és kezdeményezi a jóváhagyásra benyújtott 

vételi ajánlat haladéktalan közzétételét. A közzétételnek a figyelem felhívására alkalmas 

módon tartalmaznia kell, hogy a közzétett vételi ajánlatot a Felügyelet még nem hagyta 

jóvá, illetve azt, ha az ajánlattevő versenyfelügyeleti eljárást kezdeményez. 

75. § (1) Az elfogadó nyilatkozat megtételére nyitva álló határidő zárónapját megelőző 

tizenötödik napig bárki jogosult új vételi ajánlat megtételére (a továbbiakban: 

ellenajánlat). Az ellenajánlatra – a (2)–(4) bekezdésben meghatározott eltéréssel – a 

vételi ajánlatra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. 

(2) Az ellenajánlat akkor tehető közzé és az ellenajánlatot a Felügyelet akkor hagyja 

jóvá, ha az a részvényesek számára kedvezőbb, mint a vételi ajánlat vagy a korábbi 

ellenajánlat. Az ellenajánlat akkor minősül kedvezőbbnek, ha az legalább öt százalékkal 
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magasabb forintban kifejezett ellenértéket tartalmaz. Ha újabb ellenajánlatra kerül sor, 

ez az ellenajánlat akkor minősül kedvezőbbnek, ha legalább további öt százalékkal 

magasabb forintban meghatározott ellenértéket határoz meg, mint a korábbi 

ellenajánlat. 

 

 

Egyéb jogszabályi rendelkezések 

 

A Tpt. 5. § (1) bekezdésének 22. pontja értelmében befolyásszerzés: a céltársaság szavazati 

jogot megtestesítő részvényének, illetőleg szavazati jognak a megszerzése, ideértve a 

szavazati jogot biztosító részvényre vonatkozó vételi jog, visszavásárlási jog, határidős vételi 

megállapodás érvényesítését vagy a szavazati jog használati, haszonélvezeti jog alapján 

történő gyakorlását, valamint azt, ha a befolyás nem a befolyásszerző közvetlenül erre 

irányuló magatartása révén, hanem egyéb körülmények - így különösen jogutódlás vagy a 

részvénytársaságnak a részvényesek szavazati jogát érintő, a szavazati arányokat módosító 

határozata vagy a szavazati jogok feléledése - következtében, illetve összehangoltan eljáró 

személyek e célból megvalósított együttműködésének eredményeképpen jön létre, 

 

A befolyásszerzésre vonatkozó jogszabályok területi és tárgyi hatálya 

 

A befolyásszerzéssel kapcsolatos rendelkezéseket a Magyarországon nyilvánosan forgalomba 

hozott, de a szabályozott piacra be nem vezetett részvényekkel kapcsolatos befolyásszerzésre, 

illetve azon részvényekkel kapcsolatos befolyásszerzés esetén kell alkalmazni, amelyek a 

magyarországi szabályozott piacra be vannak vezetve. Nem kell e szabályokat alkalmazni a 

saját joga szerint társasági formában működő kollektív befektetési formákban; illetve a 

tagállamok nemzeti bankjaiban történő befolyásszerzésre. 

 

A befolyásszerzés tényének, mértékének megállapítása  

A befolyásszerzés tényének, illetve mértékének megállapítása során a közvetlen és a közvetett 

befolyásszerzést, valamint a közeli hozzátartozók befolyásának mértékét egybe kell számítani. 

A befolyás mértékének megállapítása során a harmadik személy által saját nevében, de a 

részvényes javára történő szavazati joggyakorlást a részvényes szavazati jogaként, a 

szerződést biztosító mellékkötelezettségként biztosítékul adott részvény alapján a részvényest 

megillető szavazati jogot – eltérő megállapodás hiányában – a biztosíték jogosultjának 

szavazati jogaként kell figyelembe venni. 

Az előzőektől eltérően a saját nevében, de a részvényes javára eljáró személy 

befolyásszerzését kell megállapítani akkor, ha az eljáró harmadik személy nem részvényesi 

meghatalmazottként, hanem részvényesként jegyezteti be magát a részvénykönyvbe. 

A befolyásszerzés abban az esetben is megvalósul, ha az egymással közeli hozzátartozói 

kapcsolatban nem álló (független) személyek összehangolt magatartása eredményeként, 

továbbá a Tpt. 65/A. § (4) bekezdése alapján a csoport tagjainak egyedi befolyásszerzéseivel 

jön létre. A Tpt. 5. § (1) bekezdésének 27. pontja értelmében csoportnak tekintendő az olyan 
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vállalkozások összessége, amelyet egy anyavállalat, annak leányvállalatai és mindazon 

vállalkozások alkotnak, amelyekben az anyavállalat vagy leányvállalata ellenőrző befolyással 

vagy részesedési viszonnyal rendelkezik, 

Küszöbértékek: 

 

Befolyásszerzés bejelentése 5%-onként - Tpt. 61. § (3): 

 

Az 5 %-ot illetve egész számú többszörösét (kivéve a 60, 65 és 70%-ot), továbbá 90% 

felett valamennyi befolyásszerzést vagy csökkenést két naptári napon belül (feltételtől, 

időponttól függő megállapodásnál annak megkötésétől) a Felügyelet illetve a céltársaság 

igazgatósága részére be kell jelenteni, valamint gondoskodni kell annak közzétételéről. A 

bejelentésig a céltársaságban a szavazati jogok nem gyakorolhatók.  

 

Ajánlattételi eljárás / Felvásárlási küszöb: 25% ill. 33% 

Amennyiben az ajánlattevőn kívül egy részvényes sem rendelkezik a szavazati jogok több 

mint 10%-val, akkor 25%-ot meghaladó befolyásszerzés esetén, egyébként 33%-ot 

meghaladó befolyásszerzés esetén előzetesen, vagy nem közvetlenül a befolyásszerzésre 

irányuló magatartás esetén utólagosan, a Tpt. 55. § (2) bekezdésében meghatározott 

közzétételt követő 15 napon belül nyilvános vételi ajánlatot kell tenni. 

A vételi ajánlatot a Tpt. 71. § (1) bekezdése alapján a céltársaság valamennyi szavazati 

jogot megtestesítő részvényére, valamennyi szavazati joggal rendelkező részvényese 

számára kell megtenni. 

A vételi ajánlat útján történő befolyásszerzés lebonyolítására az Ajánlattevőnek a befektetési 

vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető 

tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 5. § (2) bekezdése c) 

pontjában meghatározott szolgáltatás (azaz vállalatfelvásárlásokkal kapcsolatos tanácsadás és 

szolgáltatás) végzésére engedéllyel rendelkező befektetési vállalkozást, hitelintézetet kell 

megbíznia (lebonyolító).  

 

A vételi ajánlat tartalma 

(1) az ajánlattevő neve (megnevezése), lakóhelye (székhelye) (Tpt. 69. § (2) bekezdés a) 

pont) 

(2) az ajánlattevőnek, illetve az összehangoltan eljáró személyek megállapodásában részt 

vevő valamennyi félnek, illetve az ajánlattevőnek a részvénytársaságban befolyással 

rendelkező közeli hozzátartozójának a társaságban fennálló közvetlen vagy közvetett 

befolyása mértéke, a tulajdonában álló részvények darabszáma, sorozata (Tpt. 69. § (2) 

bekezdés b) pont) 

(3) a részvényekért ajánlott ellenérték pénzben kifejezett értéke, az ellenérték összetétele 

(pénzbeli, illetve értékpapírral történő teljesítés aránya, értékpapír esetén a felajánlott 

értékpapír megnevezése stb.), illetve az ellenérték kiszámításának, teljesítésének módja, 

ideértve a Tpt. 74. § (6)-(8) bekezdésében meghatározott szabályokra történő 

figyelemfelhívást (Tpt. 69. § (2) bekezdés c) pont) 

(4) a vételi ajánlat elfogadására nyitva álló határidő (Tpt. 69. § (2) bekezdés d) pont) 
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(5) a vételi ajánlat elfogadása (elfogadó nyilatkozat) megtételének lehetséges helye és 

módja, továbbá a meghatalmazott vagy közreműködő igénybevételének feltételei (Tpt. 69. 

§ (2) bekezdés e) pont) 

(6) a közreműködő befektetési szolgáltató neve és székhelye (Tpt. 69. § (2) bekezdés f) 

pont) 

(7) működési terv és az ajánlattevő gazdasági tevékenységéről szóló jelentés 

megtekintésének helye (Tpt. 69. § (2) bekezdés g) pont) 

(8) közös ajánlat esetén az elfogadó nyilatkozatban megjelölt részvényeknek az ajánlattevők 

közötti megosztási aránya (Tpt. 69. § (2) bekezdés h) pont) 

(9) a vételi ajánlattól történő elállási jog fenntartására vonatkozó nyilatkozat arra az esetre, 

ha az elfogadó nyilatkozatok alapján nem kerülne sor 50 %-ot meghaladó mértékű befolyás 

megszerzésére (Tpt. 69. § (2) bekezdés i) pont) 

(10) az ajánlattevő céltársasággal való kapcsolatának leírása (Tpt. 69. § (2) bekezdés j) 

pont) 

(11) az áttörési szabály eredményeként esetlegesen megszűnő jogok miatt felajánlott 

kártalanítás összegének a Tpt. 76/C. §-ban foglaltak figyelembevételével történő 

meghatározása és kifizetésének módja (Tpt. 69. § (2) bekezdés k) pont) 

(12) a foglalkoztatásra vonatkozó, valószínűsíthető következmények (Tpt. 69.§ (2) 

bekezdés l) pont) 

(13) alkalmazandó jog és az illetékes bíróság meghatározása (Tpt. 69. § (2) bekezdés m) 

pont) 

(14) minden egyéb olyan lényeges körülmény, amely a vételi ajánlatot befolyásolhatja (Tpt. 

69. § (2) bekezdés n) pont) 

 

A Tpt. 69. § (4) bekezdése értelmében az ajánlattevő a részvénytársaság jövőbeni működésére 

vonatkozóan a 8. számú mellékletben meghatározott kötelező elemeket tartalmazó működési 

tervet és amennyiben az ajánlattevő akár külföldi, akár belföldi vállalkozás, gazdasági 

tevékenységéről jelentést készít. 

 

A működési terv és a gazdasági tevékenységről szóló jelentés tartalma Tpt. 8. számú 

melléklete alapján: 

 

I. Általános adatok 

1. Az ajánlattevő neve és székhelye (címe); 

2.Összehangoltan eljáró személyek esetén a személyek azonosítási adatai (születési név, 

állandó lakcím, születési hely és idő); 

3. vételi ajánlattal érintett részvénytársaság neve, székhelye; 

4. közreműködő forgalmazó neve, székhelye; 

5. vételi ajánlat közzétételének helye; 

6. az ajánlattevőnek, és a vele összehangoltan eljáró személyeknek a céltársaságban már 

meglévő részesedésére vonatkozó adatok; 

7. vételi ajánlat elfogadására nyitva álló időszak; 

8. vételi ajánlat finanszírozására vonatkozó információ; 

9. amennyiben az ajánlattevő által felajánlott ellenérték bármilyen jellegű értékpapírokat 

tartalmaz, az ezen értékpapírokra vonatkozó információk, (ideértve ha az értékpapír tőzsdén 
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jegyzett értékpapír, a legutolsó tizenkét hónap forgalmára vonatkozó információk at 

(minimális ár, maximális ár, átlagár, mennyiség) illetve az értékpapírnak az ellenérték 

megállapítása során figyelembe vett ára, kiszámításának módját. 

II. Működési terv 

1. céltársaság jövőbeni működésére vonatkozó üzletpolitikai elképzelések bemutatása; 

2. az ajánlattevőnek a céltársaság és - amennyiben ezt az ajánlat érinti - az ajánlattevő társaság 

jövőbeni üzleti tevékenységére vonatkozó tervei; 

3. céltársaság munkavállalóik és vezetőik állásainak fenntartására vonatkozó szándékai, 

beleértve minden, a foglalkoztatás feltételeiben bekövetkező lényeges változtatást; 

4. az ajánlattevőnek a két társaságra vonatkozó stratégiai tervei; 

5. foglalkoztatásra valószínűsíthető következmények; 

6. a társaságok telephelyeire gyakorolt valószínűsíthető következmények. 

IIII. Gazdasági tevékenységről szóló jelentés  

1. Az ajánlattevő neve és székhelye (címe); 

2. a vételi ajánlattal érintett részvénytársaság neve, székhelye; 

3. ajánlattevő cég történetének, illetve üzleti tevékenységének rövid bemutatása; 

4. ajánlattevő vezető tisztségviselőinek és felügyelőbizottsági tagjainak rövid bemutatása  

5. ajánlattevő, illetve az ajánlattevőben befolyással rendelkezők, valamint a részvénytársaság, 

illetve az abban befolyással rendelkezők között létrejött esetleges megállapodások részletes 

ismertetése, ha azok kihatással lehetnek a vételi ajánlat értékelésére; 

6. az ajánlattevő, illetve az ajánlattevőben befolyással rendelkezők, valamint a 

részvénytársaság, illetve az abban befolyással rendelkezők, illetve a részvénytársaság vezető 

tisztség viselői között létrejött esetleges megállapodások részletes ismertetése, ha azok 

kihatással lehetnek a vételi ajánlat értékelésére; 

7. az ajánlattevő pénzügyi helyzetének bemutatása, az abban beállt változások ismertetése; 

8. az ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy a vételi ajánlat teljesítésére megfelelő fedezettel 

rendelkezik és ennek bemutatása; 

9. a vételi ajánlatban és az ajánlattevő gazdasági tevékenységéről szóló jelentésben szereplő 

adatok, információk valóságára vonatkozó felelősségvállaló nyilatkozat. 

 

Benyújtás és közzététel  

 

Az ajánlattevő és a lebonyolító a vételi ajánlatot köteles jóváhagyásra benyújtani a 

Felügyelethez, és ezzel egyidejűleg megküldeni a céltársaság igazgatósága vagy 

igazgatótanácsa részére, továbbá köteles kezdeményezni a jóváhagyásra benyújtott vételi 

ajánlat haladéktalan közzétételét.  

A közzétételnek a figyelem felhívására alkalmas módon tartalmaznia kell, hogy a közzétett 

vételi ajánlatot a Felügyelet még nem hagyta jóvá, illetve azt, ha az ajánlattevő 

versenyfelügyeleti eljárást kezdeményez.  

Az ajánlattevő a Felügyelet jóváhagyását követően haladéktalanul köteles kezdeményezni a 

felügyeleti eljárás eredményének, illetve a vételi ajánlatnak a közzétételét, annak kezdő és 

záró napjának megjelölésével. Az elfogadási időtartam nem lehet kevesebb, mint 30, és nem 

lehet több mint 65 nap, amelybe beletartozik a határidő egyszeri, legfeljebb 15 napos 

meghosszabbítása. 
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Ellenajánlati lehetőség 

 

A határidő zárónapját megelőző 15. napig bárki jogosult új vételi ajánlat megtételére 

(ellenajánlat). Az ellenajánlat feltétele, hogy az új ajánlatnak kedvezőbbnek kell lennie 

azáltal, hogy legalább további 5 %-kal magasabb forintban meghatározott ellenértéket kell 

tartalmaznia, mint a korábbi ellenajánlat. 

 

A vételi ajánlati eljárás lezárása: az eredmény bejelentése és közzététele 
 

Az ajánlattevő és a lebonyolító a határidő zárónapját követő két naptári napon belül köteles 

a vételi ajánlat eredményét a Felügyeletnek bejelenteni, és azt a bejelentéssel egyidejűleg a 

vételi ajánlat közzétételére vonatkozó szabályok szerint közzétenni. Az ajánlattevő az 

ellenérték szolgáltatására nyitva álló határidő lejártát követő 2 naptári napon belül köteles a 

Felügyeletnek bejelenteni az ellenérték teljesítésének vagy nem teljesítésének tényét, 

illetve ezek indokait is. 

 

Kiszorítás: Vételi jog / Kiszorítási küszöb: 90%  

 

Ha az ajánlattevő a sikeres nyilvános vételi ajánlat lezárását követő 3 hónapon belül 90%-ot 

elérő, vagy azt meghaladó befolyást szerzett (és az ajánlatban nyilatkozott arról, hogy vételi 

jogával élni kíván), akkor megnyílik a Tpt. 76/D. § (1) bekezdése szerinti vételi (kiszorítási) 

joga arra, hogy a tulajdonába nem került részvényeket egyoldalú jognyilatkozattal 

megvásárolja. 

 

Az ajánlattevő a fenti időtartamon belül köteles bejelenteni a Felügyeletnek és egyidejűleg 

közzétenni a vételi jog (kiszorítás) gyakorlására vonatkozó szándékát, valamint igazolni, hogy 

megfelelő fedezettel rendelkezik a vételi jog tárgyát képező részvények megszerzéséhez 

szükséges ellenérték teljesítéséhez. 

 

A kiszorítási eljárás során alkalmazott ellenérték a vételi ajánlatban meghatározott vételár és 

az egy részvényre eső saját tőke értéke közül a magasabb. Amennyiben a kiszorítással érintett 

részvényesek nem adják át határidőre részvényeiket, úgy a céltársaság érvénytelenné 

nyilvánítja azokat és azok helyett új részvényeket bocsát ki, amelyeket az ajánlattevő 

rendelkezésére bocsát, a kiszorított részvényesek számára pedig elkülöníti a részvények 

ellenértékét, melyet azután – kamatok nélkül – a rendelkezésükre bocsát.  

 

Kivásárlás: Eladási jog - Vételi kötelezettség / Kivásárlási küszöb: 90%  

 

Amennyiben az ajánlattevő 90%-ot meghaladó befolyást szerez, a fennmaradó részvények 

tulajdonosai kérhetik részvényeik megvételét. Az ellenérték ebben az esetben is a vételi 

ajánlatban meghatározott vételár és az egy részvényre eső saját tőke értéke közül a magasabb. 

 

Befolyásszerzés önkéntes vételi ajánlat útján 

 

Vételi ajánlat útján történő befolyásszerzésre akkor is sor kerülhet, ha a vételi ajánlat tétele 

nem kötelező (önkéntes vételi ajánlat). Önkéntes vételi ajánlat útján történő 

befolyásszerzésre a kötelező vételi ajánlat útján történő befolyásszerzés szabályai 

irányadóak azzal az eltéréssel, hogy a Tpt. 71. §- ában az ajánlattétel kötelező legkisebb 

mértékére vonatkozó, valamint a Tpt. 73/A. § (4) és (5) bekezdésében meghatározott szabályt 
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nem kell alkalmazni, azaz a céltársaság igazgatósága nem köteles azt véleményezni, 

valamint nem köteles független pénzügyi tanácsadót megbízni az ajánlat értékelésére. 

Az önkéntes vételi ajánlat során ellenajánlat nem tehető. Az ajánlattevő, az ajánlattevő 

befolyásoló részesedése alatt álló vállalkozás, valamint a vele összehangoltan eljáró 

személyek, illetve bármelyikük megbízásából harmadik személy újabb önkéntes vételi 

ajánlatot az önkéntes vételi ajánlat lezárásától számított 6 hónapon belül nem tehet. 

Ha a felajánlott részvények száma a vételi ajánlatban meghatározott mértéket 

meghaladja, a részvények átruházására kizárólag a részvények névértékének arányában 

kerülhet sor. 

További korlátozás, hogy nem tehető önkéntes vételi ajánlat a kötelező vételi ajánlat 

közzétételétől az annak elfogadására nyitva álló határidő záró napjáig. 

 

 

A Felügyelethez benyújtandó dokumentumok 

- az ügyfél képviseletében eljáró személy képviseleti jogosultságát igazoló okirat, ha az 

ügyfél nem személyesen jár el (Ket. 40. § (2) bekezdés) 

- a vételi ajánlat jóváhagyására irányuló kérelem (Tpt. 70. § (1) bekezdés) 

- nyilatkozat arról, hogy a kérelmező az engedély kiadása érdekében szükséges minden 

lényeges tényt és adatot közölt a Felügyelettel (Psztv. 50. § (1) bekezdés) 

- vételi ajánlat (Tpt. 69. § (1) bekezdés) 

- működési terv (Tpt. 69. § (6) bekezdés a) pont) 

- gazdasági tevékenységről szóló jelentés (Tpt. 69. § (6) bekezdés a) pont) 

- fedezetigazolás, hogy az ajánlatban meghatározott részvények megszerzéséhez szükséges 

ellenérték szolgáltatásához az ajánlattevő fedezettel rendelkezik (Tpt. 69. § (6) bekezdés 

b) pont) 

- az ajánlattevő személyére vonatkozó megállapodás, ha a vételi ajánlat megtételére 

összehangoltan eljáró személyek által kerül sor és a felek a vételi ajánlatot nem 

együttesen teszik meg, (Tpt. 69. § (6) bekezdés c) pont) 

- a vételi, illetve visszavásárlási jogot megállapító szerződés, ha a vételi ajánlatra a 68. § 

(2) bekezdése alapján kerül sor, illetve a határidős vételi megállapodás alapján történt 

részvényszerzés feltételeit tartalmazó szerződés (Tpt. 69. § (6) bekezdés d) pont) 

- a vételi jog esetleges gyakorlására vonatkozó nyilatkozat, ha a vételi ajánlat a 

céltársaságban 90%- ot elérő befolyás megszerzésére irányul (Tpt. 69. § (6) bekezdés e) 

pont) 

- az ajánlattevő és a lebonyolító felelősségvállaló nyilatkozata (Tpt. 69. § (5) bekezdés)  

- minden olyan dokumentum (szerződés, igazolás) vagy annak másolata, amely 

alátámasztja, hogy az ajánlat tárgyát képező részvények ellenértékének kiszámítása a Tpt. 

72. § -ának szabályaival összhangban történt (Tpt.70. § (1) bekezdés)  

- a vételi ajánlat lebonyolításával megbízott befektetési szolgáltató és az ajánlattevő közötti 

szerződés (Tpt. 68. § (4) bekezdés) 
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Az eljárás díja 

A vételi ajánlat jóváhagyásáért nem kell igazgatási szolgáltatási díjat fizetni. 

Az eljárás időtartama 

A Felügyelet a Tpt. 70. § (1) bekezdése alapján 10 munkanapon belül dönt a vételi ajánlat 

jóváhagyásáról, vagy ha a kérelem nem alkalmas a jóváhagyásra, legfeljebb 3 munkanapos 

határidő kitűzésével előírhatja a jóváhagyásra benyújtott vételi ajánlat, illetve mellékletei 

kiegészítését, részletezését. A módosított vételi ajánlat jóváhagyásáról a Felügyelet 3 

munkanapon belül határoz. 

Ha az újabb ellenajánlat az ajánlattevő által korábban megtett ajánlattól (ellenajánlattól) csak 

az ellenérték tekintetében tartalmaz eltérést, úgy annak jóváhagyásáról a Felügyelet három 

napon belül határoz. 

Ha a Felügyelet a kérelem tárgyában 10 munkanapon belül, illetve hiánypótlás esetén 3 

munkanapon belül nem dönt, a jóváhagyást megadottnak kell tekinteni. 


