1. A MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1087 Budapest,
Könyves Kálmán körút 54-60.; cégjegyzékszám: 01-10-042272; a továbbiakban: Kiíró, vagy MÁV Zrt.)
nyilvános, egyfordulós pályázatot hirdet a MÁV-REC Hulladékkezelési, Környezetvédelmi,
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1097 Budapest, Könyves
Kálmán körút 16.; cégjegyzékszám: 01-09-701017; a továbbiakban: Társaság) törzstőkéjének 49 %-át
megtestesítő üzletrész értékesítésére.
A jegyzett tőke tulajdonosok szerinti megoszlása, az üzletrészek:
L.A.C. Zrt.

25.500.000,-Ft 51%

MÁV Zrt.

24.500.000,-Ft 49%

Összesen:

50.000.000,-Ft 100%

A Társaság saját tőkéje 2012. december 31-én: 343.906.000,-Ft

2. Pályázni kizárólag a Társaság törzstőkéjének 49 %-os üzletrészét megtestesítő 24.500.000,- Ft
névértékű üzletrész egészére lehet.
Az üzletrész adásvétele kapcsán a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 123. § (2)
bekezdése alapján a tagot, a társaságot vagy a taggyűlés által kijelölt személyt – ebben a sorrendben
– elővásárlási jog illeti meg. A Társaság részesedése nem ruházható át, nem apportálható és más
módon sem idegeníthető el olyan gazdasági társaság részére, amely a 2011. évi CXCVI. törvény
értelmében nem átlátható. A részesedés tulajdonjogának átszállását eredményező bármely ügylet
érvényességének feltétele a tulajdonjog megszerzőjének átláthatóságra vonatkozó nyilatkozattétele.
3. A pályázatokat a 4. pontban megjelölt címre, zárt, cégjelzés nélküli borítékban, 5 példányban és
magyar nyelven kell benyújtani. Az ajánlatokat a nyitva álló határidőben személyesen, vagy
meghatalmazott útján kell leadni.
A borítékon fel kell tüntetni az alábbi szöveget:
„PÁLYÁZAT – MÁV-REC Kft.”
Az ajánlattevő köteles az eredeti példányt megjelölni „EREDETI” felírással. Ha a pályázó ezt
elmulasztja, Kiíró választ egyet a beérkezett példányok közül, ami a továbbiakban az eredeti példány
funkcióját tölti be. Ha a példányok között eltérés adódik, az eredeti példányban foglaltak az irányadók.
4. A pályázat benyújtásának határideje
2014. március hó 31. napján 14:00 óra
A pályázat benyújtásának helye:
MÁV Zrt. Székház
1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60.
355/a. számú irodahelység
5. Egyéb feltételek
a) A pályázatok benyújtásának elengedhetetlen feltétele a részletes Pályázati kiírást is tartalmazó
dokumentáció megvásárlásának igazolása.
A pályázati dokumentációt a pályázónak – konzorcium esetén valamely tagnak – személyesen, vagy
meghatalmazottja útján közvetlenül a Kiírótól kell megvásárolnia, amelynek tényét a megvásárló
bankszámláját vezető hitelintézet által bélyegzővel ellátott terhelési bizonylattal igazolja.

A meghatalmazott köteles közokirattal, vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolni képviseleti
jogosultságát, illetve annak mértékét. A meghatalmazás meglétét a MÁV Zrt. Portfolió-gazdálkodási
Igazgatósága ellenőrzi.
A dokumentáció vételára 100.000,- Ft + 27 % ÁFA, azaz összesen 127.000,- Ft, mely kizárólag
átutalással fizethető meg a MÁV Zrt. K&H Bank Zrt-nél vezetett 10201006-50080399-00000000
számú számlájára a „MÁV-REC Kft. pályázati dokumentáció” közleménnyel. Külföldi bankszámláról
történő átutalás esetén a bankszámla SWIFT és IBAN kódjai az alábbiak:
SWIFT: OKHBHUHB
IBAN: HU26 1020 1006 5008 0399 00000000
A dokumentáció megfizetett vételáráról szóló számlát a MÁV Zrt. utólagosan és postán küldi meg a
vevőnek.
A dokumentáció a vételár megfizetésének igazolása ellenében vehető át, titoktartási nyilatkozat
aláírását követően a MÁV Zrt. Portfolió-gazdálkodási Igazgatóságán (1087 Budapest, Könyves
Kálmán körút 54-60. 355. számú irodahelyiségben) a Pályázati felhívás megjelenésének napjától a
pályázat beadását megelőző napig, munkanapokon 10:00-12:00 óra között.
A dokumentáció vételárához kapcsolódó ÁFA összegét az Európai Unió országaiban működő,
közösségi adószámmal rendelkező gazdasági társaságoknak is meg kell fizetnie.
b) Az ajánlattevőnek vételi szándéka bizonyítására 1.000.000,- Ft, azaz Egymillió forint pályázati
biztosítékot kell átutalással megfizetnie.
6. Az értékelést követően a végső döntést a Kiíró hozza meg. A Kiíró fenntartja a jogot, hogy a
pályázatot annak bármely szakaszában, indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.
7. A pályázat meghirdetésétől kezdve további információk kérhetők:
Rózsa Ákos portfolióhasznosítási szakértő
Telefon: +36 (1) 511-3696; Telefax: +36 (1) 511-4600; E-mail: rozsaa@mav.hu
Budapest, 2014. január 29.
MÁV Zrt.
Portfolió-gazdálkodási Igazgatóság

