
Egyszerű többség 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2019. június 24-i ülése 5. számú 
napirendi pontja 
 
Javaslat a TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nkkft. DDRIÜ Nonprofit 
Kft.-ben lévő üzletrészének értékesítésére  
Előterjesztő és előadó: Bán Róbert, az Nkkft. ügyvezetője 
 
Az előterjesztést előzetesen tárgyalja a Jogi és Ügyrendi Bizottság, valamint a 
Pénzügyi és Monitoring Bizottság. 
Az előterjesztést előzetesen tárgyalja az Nkkft. Felügyelő Bizottsága. 
 
 
 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
2017-ben a DDRFÜ Nonprofit Kft. szétválása során a DDRFÜ DDRIÜ Nonprofit Kft-
ben meglévő 67,04%-os üzletrészét jogutódlással a TMFÜ Nonprofit Kft. szerezte 
meg. Ennek névértéke 4.757.432 Ft (azaz négymillióhétszázötvenhétezer-
négyszázharminckettő forint).  
 
A DDRIÜ Nonprofit Kft. 2019. első félévében üzleti terve alapján hitelfelvételt 
kezdeményezett, melyhez a taggyűlés jóváhagyása szükségeltetett. A TMFÜ 
Nonprofit Kft. ügyvezetője ezért az alapító Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
elé terjesztette a hitelkérelem jóváhagyását. Az előterjesztést a Közgyűlés levette a 
napirendről, így a hitelkérelem benyújtása meghiúsult.  
 
Ekkor a DDRIÜ Nonprofit Kft. vezetése az üzleti terv átdolgozására kapott utasítást, 
amelynek kapcsán megkezdődött a cég jövőjét illető alternatívák kidolgozása. 
Tekintettel arra, hogy a fő tulajdonos TMFÜ Nonprofit Kft. likviditása nem teszi 
lehetővé tagi kölcsön nyújtását, hitelkérelemhez viszont nincs felhatalmazása a 
cégvezetésnek, felmerült a befektető bevonásának lehetősége is. 
 
Ennek érdekében a DDRIÜ Nonprofit Kft. független könyvvizsgáló által felértékelésre 
került. Az értékelés eredményét az 1. számú melléklet tartalmazza. 
 
Mivel a Hálózat a Regionális Fejlesztésért Alapítvány befektetési szándékkal keresett 
meg, így a részére megküldtem az üzletrész felértékelését tartalmazó könyvvizsgálói 
nyilatkozatot, amelyet az tudomásul vett, és az alapján vételi ajánlatot tett az 
üzletrész megvásárlására (2. számú melléklet). 
 
Az üzletrész értékesítéséhez szükséges a TMFÜ Nonprofit Kft. Alapítójának 
felhatalmazása az üzletrész mértékének módosítására. Ezt követően a DDRIÜ 
Nonprofit Kft. taggyűlésén a többi tag a Ptk. 3:167. § (2) bekezdésének értelmében 
elővásárlási jogát érvényesítheti, vagy arról lemondhat. Amennyiben valamely tag 
elővásárlási jogával élni kíván, úgy a 2. számú mellékletben megjelölt vételi 
ajánlatnál kedvezőtlenebb árat nem tehet az üzletrész megvásárlására. 
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Amennyiben a Ptk. szerinti elővásárlásra jogosultak nem kívánnak élni elővásárlási 
jogukkal, úgy az üzletrész a Hálózat a Regionális Fejlesztésért Alapítvány részére 
kerül értékesítésre a 3. számú mellékletként csatolt adásvételi szerződés 
megkötésével. 
 
A DDRIÜ Nonprofit Kft-nek – a DDRFÜ Nonprofit Kft. Szétválási Szerződésének 
értelmében egy, a jogelődnél keletkezett kifizetetlen számla alapján – 4.060.584 Ft 
(azaz négymillióhatvanezer-ötszáznyolcvannégy forint) tartozása áll fenn a TMFÜ 
Nonprofit Kft-vel szemben. Ennek kifizetéséről, a kifizetés ütemezéséről a leendő 
befektetővel egyeztetések zajlanak. 
 
 
Kérem, hogy az előterjesztés tartalmát vitassák meg és a határozati javaslatot 
fogadják el. 
 
 
Határozati javaslat: 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
…/2019. (VI. 24.) közgyűlési határozata a TMFÜ Tolna 
Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú 
Kft. DDRIÜ Nonprofit Kft-ben lévő üzletrészének 
értékesítéséről 
 

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza 
a TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit 
Közhasznú Kft. ügyvezetőjét, hogy a TMFÜ Nonprofit Kft. 
DDRIÜ Nonprofit Kft-ben lévő 67,04%-os üzletrészét a 
független könyvvizsgáló által meghatározott értéken, azaz 
4.757.432 Ft áron, vagy amennyiben ennél magasabb 
vételi ajánlatot tesznek, akkor azon az áron értékesítse. 

 
2. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza 

a TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit 
Közhasznú Kft. ügyvezetőjét, hogy az üzletrész adásvételi 
szerződés végleges tartalmát jóváhagyja, a szerződést 
aláírja, valamint az üzletrész értékesítéséhez és a 
cégbejegyzéshez szükséges intézkedéseket megtegye. 
 

 Felelős: Bán Róbert, ügyvezető 
 Határidő: 2019. július 31. 

                          
 

Szekszárd, 2019. június 17. 

 

  Bán Róbert 
a TMFÜ Nkkft. ügyvezetője 
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ÜZLETRÉSZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 

 
amely létrejött egyrészről 

 
TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség  

Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 
(székhely: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. cégjegyzékszám: 17-09-011160, adószám: 

25863134-2-17 képviseli: Bán Róbert ügyvezető) 
a továbbiakban: Eladó 

 
másrészről, 

 
Hálózat a Regionális Fejlesztésért Alapítvány 

(székhely: 3530 Miskolc, Leiningen Károly u. 3. út 1., nyilvántartási szám: 05-01-0063939, 
adószám: 19331492-2-05, képviseli: Kiss Gábor Ferenc a kuratórium elnöke) 

a továbbiakban: Vevő 
 

(Eladó és Vevő együttes említésük esetén a továbbiakban: Felek vagy Szerződő felek) 
 

között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint: 
 
1 .  E l ő z m é n y e k  

 
1.1. Eladó kijelenti, hogy tulajdonosa a DDRIÜ Dél-Dunántúli Regionális Innovációs 

Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 7621 Pécs, Mária utca 3., 
cégjegyzékszám: 02-09-072133, adószám: 14194799-2-02, a továbbiakban: Társaság) 
67,04%-os tulajdoni arányt megtestesítő üzletrészének (a továbbiakban: Üzletrész).  

 
1.2. Eladó kijelenti, hogy az Üzletrészt értékesíteni kívánja, Vevő pedig az Üzletrészt meg 

kívánja vásárolni. A Vevő az Üzletrészre vételi ajánlatot tett. 
 

1.3. Az Eladó a vételi ajánlatról értesítette a Társaságot és a Társaság tagjait, tekintettel arra, 
hogy a Társaság társasági szerződése és a Ptk. 3:167. § (2) bekezdése alapján a 
pénzszolgáltatás ellenében átruházni kívánt üzletrész megszerzésére a többi tag, a társaság 
vagy a társaság által kijelölt személy - ebben a sorrendben - az elővásárlási jogra vonatkozó 
rendelkezések megfelelő alkalmazásával másokat megelőzően jogosult. Az Eladó 
tájékoztatja a Vevőt és szavatosságot vállal azért, hogy a Társaság, valamint a Társaság tagjai 
úgy nyilatkoztak, hogy a megtett vételi ajánlatnak megfelelően az elővásárlási jogukkal nem 
kívánnak élni, annak gyakorlására pedig a Társaság harmadik személyt nem jelöl ki.  
 

1.4. Az Eladó tájékoztatja továbbá a Vevőt, hogy a Társaság társasági szerződése szerint az 
üzletrész átruházásához a taggyűlés beleegyezésére van szükség. Az Eladó tájékoztatja a 
Vevőt és szavatosságot vállal azért, hogy a Társaság taggyűlése az üzletrész átruházásához a 
hozzájárulását megadta.  
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1.5. Eladó kijelenti, hogy az Üzletrészhez tartozó törzsbetét teljes mértékben befizetésre került.    
 

1.6. A fentiekre tekintettel Felek jelen adásvételi szerződést kötik.  
 
2 .  A  s z e r z ő d é s  t á r g y a  
2.1. Eladó eladja, Vevőt pedig megvásárolja a Társaság Üzletrészét.   
 
2.2. Felek megállapodnak, hogy az Üzletrészt az Eladó névértéken, …-Ft összeg vételárért 

ruházza át a Vevőre (a továbbiakban: Vételár). A Vételárat a Vevő jelen adásvételi 
szerződés aláírásától számított 8 napon belül, banki átutalás útján fizeti meg az Eladó 
részére.  

 
2.3. Eladó szavatosságot vállal, hogy az Üzletrész per-, teher-, és igénymentes, azon harmadik 

személynek nem áll fenn olyan joga, amely az átruházást, vagy a Vevő Üzletrésszel való 
szabad rendelkezését korlátozná, vagy megakadályozná. 

 
2.4. Vevő kijelenti, hogy a Társaság társasági szerződését megismerte és magára nézve azt 

kötelezőnek fogadja el. 
 
2.5. Vevő kijelenti, hogy az Üzletrész megszerzésének tényét a szerzéstől számított 8 napon 

belül bejelenti a Társaságnak. 
 
3 .  Z á r ó  r e n d e l k e z é s e k  

 
3.1. Felek jelen szerződés aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulásukat adják 

ahhoz, hogy az üzletrész adásvétel ténye a Társaság létesítő okiratán és a Cégjegyzéken 
átvezetésre kerüljön.  

 
3.2. Felek jelen szerződésre, valamint a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a 

magyar jogszabályokat, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
(Ptk.) rendelkezéseit tekintik irányadónak. 

 
3.3. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés két eredeti példányban készült, amelyből a Feleket 1-1 

példány illeti meg. 
 
3.4. Felek jelen szerződést, elolvasást és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. 
 
Kelt: … 
 

……………………………………….
TMFÜ Nonprofit Kft. 

Eladó képviseletében 
Bán Róbert ügyvezető 

……………………………………….
Hálózat a Regionális Fejlesztésért 

Alapítvány 
Vevő képviseletében 

Kiss Gábor Ferenc kuratóriumi elnök 
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