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A PSZÁF E-III/26.054-1/2005. számú határozata Dél-magyarországi Húsipari Rt. által a 
PICK Szeged Szalámigyár és Húsüzem Rt. szavazati jogot biztosító törzsrészvényeire 
tett nyilvános vételi ajánlat jóváhagyásáról 

A Dél-magyarországi Húsipari Részvénytársaság (7622 Pécs, Siklósi út 3.; a továbbiakban: 
Ajánlattevő) mint a PICK SZEGED SZALÁMIGYÁR ÉS HÚSÜZEM 
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (6725 Szeged, Szabadkai út 18., a továbbiakban: Társaság) 
szavazati jogot biztosító törzsrészvényeit nyilvános vételi ajánlat útján megszerezni kívánó 
társaság, illetve a Raiffeisen Bank Rt. (1054 Budapest, Akadémia utca 6.) kérelmére indult, 
vételi ajánlat jóváhagyására irányuló eljárásban a mai napon meghozom az alábbi határozatot. 

1. Az Ajánlattevő fent megjelölt nyilvános vételi ajánlata elbírálására irányuló államigazgatási 
eljárásnak a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete III/26.054/2005. számú határozatával 
2005. június 21. napján elrendelt felfüggesztését jelen határozatom keltének időpontjával 
megszüntetem. 

2. Az Ajánlattevő fent megjelölt, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéhez 2005. június 
8. napján benyújtott, 2005. június 10. napján a Magyar Tőkepiac, valamint a Napi gazdaság 
című napilapban 2005. június 14. napján közzétett, és a Magyar Tőkepiac, illetve a Társaság 
honlapján megjelentetett nyilvános vételi ajánlatát jóváhagyom. 

A határozat ellen - a közigazgatási eljárás keretében - fellebbezésnek nincs helye, azonban 
akinek jogát vagy jogos érdekét a határozat sérti, a kézbesítéstől számított harminc napon 
belül keresettel a határozat bíróság általi felülvizsgálatát kérheti. A keresetlevél benyújtásának 
a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya. 

Indokolás: Az Ajánlattevő a Társaság szavazati jogot biztosító törzsrészvényeire vonatkozó 
vételi ajánlatát - a rendelkező részben leírtak szerint - a Pénzügyi Szervezetek Állami 
Felügyeletéhez (a továbbiakban: Felügyelet) előzetes jóváhagyás végett benyújtotta. Az 
Ajánlattevő ezzel egyidejűleg eleget tett közzétételi kötelezettségének is, az ajánlat a Magyar 
Tőkepiac című országos napilapban és annak elektronikus oldalán közzétételre került. 

A Felügyelet a vételi ajánlat jóváhagyásra benyújtását megelőzően hivatalból vizsgálatot 
indított annak feltárása céljából, hogy nem került-e sor a Társaság esetében a tőkepiacról 
szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) VII. fejezetében, ezen belül a Tpt. 65. §-ában 
meghatározott, befolyásszerzést eredményező tényállás valamelyikének jogellenes 
megvalósítására. A Felügyelet ezen, a Tpt. 378. § c) pontjának felhatalmazása alapján 
megindított vizsgálata kiterjedt továbbá minden olyan magatartás, tény és körülmény 
vizsgálatára, amellyel összefüggésben felmerülhet a Társaságban történt befolyásszerzéssel 
kapcsolatos, Tpt.-ben foglalt szabályok és elvek megsértésének gyanúja. 

Mindezen indokok alapján az Ajánlattevő nyilvános vételi ajánlata elbírálására irányuló 
államigazgatási eljárás felfüggesztését a Felügyelet III/26.054/2005. számú határozatával 
2005. június 21. napján elrendelte. 

Miután a Felügyelet az előbbiekben hivatkozott vizsgálati eljárásában nem állapított meg 
olyan magatartást, tényt, vagy körülményt, amely a nyilvános vételi ajánlat elbírálását 
érdemben befolyásolta, ezért a felfüggesztést jelen határozatom rendelkező részének 1. pontja 
szerint megszüntettem, és az eljárás folytatásával a vételi ajánlat jóváhagyására irányuló 
kérelemről érdemi döntést hoztam a következők szerint: 
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Az ajánlat előzetes jóváhagyására irányuló eljárásban a Felügyelet hatásköre - a Tpt. 70. § (2) 
bekezdése értelmében - az ajánlati feltételek vizsgálatán belül csakis a Tpt.-ben az ajánlat 
kötelező részeként meghatározott tartalmi elemek jogszerűségi szempontból való elbírálására 
terjed ki. 

A Felügyelet a benyújtott nyilvános vételi ajánlatot - a Tpt. vonatkozó rendelkezéseiben 
meghatározott, az ajánlat kötelező tartalmi elemeire vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek 
való megfelelés tekintetében - megvizsgálta, és az alábbiakat állapította meg. 

Az ajánlat 2.9, illetve 5.1, pontjában - és az ajánlat egyéb részeiben is hivatkozott - a Tpt. 69. 
§ (2) bekezdésének c) pontja alapján feltüntetett, az ajánlat tárgyát képező részvényekért 
ajánlott ellenérték a Tpt. 72. § (1) bekezdésében foglalt elvekre figyelemmel került 
meghatározásra. Az ajánlat 2.13 pontja, 5. pontja valamint 6. pontja az ellenérték 
teljesítésével kapcsolatosan magában foglalják a Tpt. 69. § (2) c) pontjában hivatkozott, a Tpt. 
74. § (6) és (8) bekezdéseiben előírt szabályokra vonatkozó figyelemfelhívást is. 

Az Ajánlattevő - az ajánlat 2.6 továbbá 3.3 pontja alatt leírtak szerint, és a Felügyeletnek 
benyújtott szerződés által igazoltan - a Tpt. 68. § (4) bekezdése szerint megbízást adott a 
Raiffeisen Bank Rt. részére, hogy az a befolyásszerzés lebonyolításában közreműködjön, 
továbbá az ajánlat 1. pontjában 3.3 pontjában a Tpt. 69. § (2) bekezdésének f) pontjának 
megfelelően megjelölte a nevezett befektetési szolgáltató személyét és székhelyét. 

Az Ajánlattevő a Tpt. 69. § (4) szakaszában előírt működési tervet és gazdasági 
tevékenységről szóló jelentést a Tpt. 8. számú melléklete alapján elkészítette, azokat a 69. § 
(6) bekezdésének a) pontja szerint az ajánlathoz csatolta, és az ajánlat 2.16 pontjában - a Tpt. 
69. § (2) bekezdése g) pontjának megfelelően - feltüntette azok megtekintésének helyét. 

Az Ajánlattevő benyújtotta az ajánlat elbírálásához szükséges mellékleteket, így különösen a 
Tpt. 69. § (5) bekezdése szerinti, - a gazdasági tevékenységről szóló jelentés 
valóságtartalmáért és teljességéért - az Ajánlattevő és a Raiffeisen Bank Rt. által tett 
felelősségvállaló nyilatkozatot, amely tartalmazza, hogy az Ajánlattevő és a Raiffeisen Bank 
Rt. a gazdasági jelentés félrevezető tartalma vagy információ elhallgatása következtében 
keletkezett kár megtérítéséért egyetemlegesen felel, továbbá az ugyanezen törvényhely (6) 
bekezdésének b) pontja alapján szükséges fedezetigazolás is benyújtásra került. 

Az ajánlat 1. pontja 2.1 és 3.1.1 pontjai magukban foglalják a Tpt. 69. § (2) bekezdése a) 
pontjában előírt adatokat, továbbá az ajánlat 2., és 3.1.5 pontjai tartalmazzák az ugyanezen 
törvényhely (2) bekezdése b) pontjában foglaltaknak megfelelő rendelkezéseket. A Tpt. 69. § 
(2) bekezdése d) pontjában megjelölt adat az ajánlat 1. pontja Fogalom-meghatározások 
elnevezésű részében az "Elfogadási Időszak" meghatározása alatt lelhető fel, valamint az 
ajánlat e rendelkezésére hivatkozó további részei - ezen belül a 2.7 továbbá a 7. pontjában 
rögzítettek - tartalmazzák. A Tpt. 69. § (2) bekezdése e) pontja szerinti feltételeket az ajánlat 
2.8 illetve 8. pontjában leírtak foglalják magukba. 

Az előző bekezdésekben hivatkozott, ajánlatban rögzített tények és körülmények 
harmonizálnak az ajánlat kötelező tartalmát meghatározó Tpt.-ben előírt rendelkezésekkel 
kapcsolatos egyéb vonatkozó tételes jogszabályi rendelkezésekkel és alapelvekkel. 
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Mindezek okán megállapítottam, hogy az ajánlati dokumentumoknak a Tpt.-ben nevesített 
kötelező tartalmi elemei - mint a Felügyelet által az ajánlat jogszerűsége tekintetében 
lefolytatandó engedélyezési eljárás során vizsgálandó ajánlati feltételek - a fentiekben 
hivatkozott törvényi követelményeknek megfelelnek. 

Az előzőekben kifejtettekre tekintettel a Tpt. 70. § (1), valamint (2) bekezdése alapján - arra 
figyelemmel, hogy a benyújtott ajánlat, valamint annak mellékletei a fentiekben részletezettek 
alapján a Tpt.-ben meghatározott kötelező követelményeket kielégítik,- a vételi ajánlat 
jóváhagyásáról határoztam. 

A Felügyelet határozata elleni közigazgatási úton előterjeszthető jogorvoslati lehetőségeket a 
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 1999. évi CXXIV. törvény 4. § (3) 
bekezdése szabályozza. 

Budapest, 2005. július 18. 

Marsi Erika s.k., 

a PSZÁF főigazgatója 

 


