
 

  ENGEDMÉNYEZÉSI ÉS KÖVETELÉS ÁTRUHÁZÁSI SZERZŐDÉS 

 

 

amely létrejött egyrészről a G.I.C. Ipari Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság "fa" 
(8431 Bakonyszentlászló, Török Bálint u. 2., cégjegyzékszám: 08 09 027317, adószám: 10411841-2-08, 
Képviseli: Absolventum Reorganizációs Tanácsadó, Vagyonfelügyelő és Felszámoló Kft. (1024 
Budapest, Ady E. u. 19., Gulyik Zsolt felszámolóbiztos)), mint engedményező, eladó (a továbbiakban: 
Engedményező vagy Eladó) másrészről az ……………………………. (Székhely: ……………………………., 
Cégjegyzékszám: ……………………………., Adószám: ……………………………., Képviseli: …………………………….), 
mint engedményes, vevő (a továbbiakban: Engedményes vagy Vevő) 

között a mai napon és a következőkre vonatkozóan.  

 

1. Előzmények 

1.1. Szerződő felek előzményként rögzítik, hogy az eladó gazdasági társaság a Győri Törvényszék 
11. Fpk. 490/2015/9. számú jogerős végzése alapján felszámolási eljárás alatt áll, kijelölt felszámoló az 
Absolventum Reorganizációs Tanácsadó, Vagyonfelügyelő és Felszámoló Kft. A felszámoló a 
Cégközlöny 2021. október 21. napján megjelenő 42. számában - ezzel egyidejűleg az eer.gov.hu 
felületen is - nyilvános árverési kiírást tett közzé a szerződés tárgyát képező követelésre. Vevő a 
szerződés tárgyát képező követelés megvásárlására az EÉR elektronikus értékesítése rendszeren 
keresztül érvényes vételi ajánlatot nyújtott be, és ajánlatával elnyerte a jogot a lentebb részletezett 
követelés megvásárlására. 

2. Az engedményezés tárgya 

2.1. A jelen engedményezési szerződés tárgya az Engedményezőnek a Tátrai Gábor és társa Adóssal 
szembeni, a Győri Törvényszék előtt szerződés érvénytelensége tárgyában P.20.878/2016. ügyszám 
alatt folyamatban lévő perből (a továbbiakban: „Per”) eredő – a per kimenetelétől függő – bizonytalan 
pénzkövetelése.  

A követelés érvényesítését szolgáló perben a Győri Törvényszék által kirendelt igazságügyi szakértő az 
engedményező által a perben megtámadott szerződések tárgyát képező két szabadalom értékét 
9.700.000 Ft és 26.000.000 Ft összegben állapította meg.   

Az engedményező által módosított keresettel az alperes adósokkal szemben a Perben követelt összeg: 
35.200.000 Ft. 

3. Engedményezési megállapodás, átruházás 

3.1. Felek a jelen szerződés aláírásával megállapodnak abban, hogy az Engedményező a Ptk. 6:193 
§ (1) bekezdése alapján a 2.1. pontban meghatározott Követelést - visszterhesen - Engedményesre 
ruházza át. Az átruházás jogcíme adásvétel. 

4. Vételár, fizetési feltételek, késedelem jogkövetkezményei  

4.1. Felek megállapodnak abban, hogy a Követelés kölcsönösen kialkudott vételára 
……………………………. Ft, azaz ……………………………. forint (a továbbiakban: Vételár). 



4.2. Engedményes a Pályázat kiírásának megfelelően az ajánlattétellel egyidejűleg 243.000  Ft, azaz 
kettőszáznegyháromezer forint összegben ajánlati biztosítékot nyújtott az Engedményező által 
megjelölt bankszámlaszámra történő megfizetéssel, az Engedményező az ajánlati biztosíték összegét a 
vételárba beszámítja. 

4.3. Engedményes a Követelés fennmaradó Vételárát jelen szerződés aláírásától számított 8 napon 
belül banki átutalással fizeti meg az Engedményezőnek az Engedményező MKB Bank Zrt-nél vezetett 
10300002-13209121-00014909 számú pénzforgalmi számlájára. 

4.4. Az Engedményes kijelenti, hogy a jelen szerződésben meghatározott Vételárat a fentiek 
alapján – különös tekintettel a jelen szerződés 6. pontjában írt felelősségkizáró rendelkezésekre – 
méltányosnak, és arányosnak ismeri el. Felek a Ptk. 6:98 §. (2) bekezdése alapján jelen szerződés 
feltűnő értékaránytalanságra alapított megtámadásának jogát kizárják. 

4.5. Amennyiben az Engedményes a Vételár megfizetésével 30 napot meghaladó késedelembe 
esik, úgy az Engedményező minden külön fizetési felszólítás és érdekmúlás bizonyítása nélkül jogosult 
a jelen szerződéstől való, az Engedményeshez címzett, egyoldalú jognyilatkozattal történő elállásra. 

5. A Követelés tulajdonjogának átszállása 

5.1. Engedményező a Követelés feletti rendelkezési jogát (tulajdonjogát) a 4.1. pontban körülírt 
Vételár maradéktalan megfizetéséig fenntartja. 

5.2. Felek megállapodnak abban, hogy a Követelés feletti rendelkezési jog a 4.1. pontban körülírt 
Vételár teljes összegének az Engedményező részére történő megfizetésének a napján száll át az 
Engedményesre. A tulajdonjog átszállásának eredményeként Engedményes megszerzi a Követelés 
feletti rendelkezési jogot és a Követelés tekintetében Engedményező helyébe lép. A Követelés 
átszállását követően az Engedményes a Követelést saját nevében jogosult érvényesíteni Adóssal 
szemben. 

5.3. Engedményező vállalja, hogy a Követelés feletti rendelkezési jog Engedményesre történő 
átszállását követő 8 munkanapon belül kiállítja a Követelés tulajdonjogának átszállását igazoló okiratot 
(Engedményezési Okirat) 2 (kettő) eredeti példányban. 

5.4. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés alapján az Adóst az engedményezés 
tényéről, valamint arról, hogy az Adós az értesítés kézhezvételét követően kizárólag Engedményesnek 
teljesíthet, az Engedményes értesíti az Engedményezési Okirat megküldésével.  

5.5. Felek megállapodnak abban, hogy az engedményezésre tekintettel a követelés érvényesítése 
érdekében folyamatban lévő peres eljárásában a felperes személyének változását az Engedményes 
köteles az eljáró Győri Törvényszék bejelenteni, a jogutódlás megállapítása érdekében szükséges 
eljárásokat lefolytatni, ennek elmaradásából fakadóan Engedményezőt semmilyen felelősség nem 
terheli.  

6. Szavatosság, felek kijelentései 

6.1. Engedményező kijelenti és szavatol azért, hogy a Követelés per-, teher- és igénymentes, és 
azon nem alapított olyan jogot harmadik személy javára, mely a Követelés átruházását kizárná vagy 
korlátozná.  Felek megállapodnak abban, hogy ezen túlmenően Engedményezőt a Követelésre 
vonatkozóan egyéb szavatossági kötelezettség nem terheli. 



6.2. Engedményező továbbá kijelenti, hogy a Követelést az Adós a jelen szerződés aláírása napjáig 
nem egyenlítette ki, azt az Adósnak nem engedte el és abból egyéb engedményt sem adott az Adós 
részére, továbbá a Követelést más harmadik személy javára nem engedményezte.  

6.3. Felek megállapodnak abban, hogy Engedményezőt az Engedményessel szemben az Adós 
szolgáltatásáért felelősség – így különösen kezesi felelősség – nem terheli, figyelemmel arra, hogy a 
Követelés engedményezésére, mint kifejezett bizonytalan követelés került sor, illetve Engedményező 
az Adós szolgáltatásáért való felelősségét kizárja.    

6.4. Az Engedményes kijelenti, hogy a jelen Szerződést annak tudatában köti meg, hogy a 
Követelést Engedményező kifejezetten bizonytalan követelésként ruházza át, amelyre tekintettel 
Engedményező kizárja felelősségét a Követelés érvényesíthetőségéért, illetve az érvényesítésből 
származó bármely megtérülésért, illetve annak mértékéért. A fenti felelősség kizárásokat az 
Engedményes tudomásul veszi és elfogadja. A Vételár ennek figyelembevételével került 
megállapításra. Engedményes továbbá kijelenti, hogy Engedményező jogi és üzleti pozícióját 
kifejezetten saját kockázatára szerzi meg. Erre tekintettel Felek kifejezetten kikötik, hogy 
Engedményező nem felel az Adós vagy harmadik személyek esetleges beszámítási kifogása esetén sem.  

6.6. Felek megállapodnak, hogy kizárják az Engedményező felelősségét a Követelés 
dokumentáltságának megfelelő volta, jogi vagy más módon történő érvényesíthetősége vagy 
végrehajthatósága illetőleg beszedhető volta tekintetében. Erre tekintettel Felek kifejezett 
megállapodása alapján a jelen Szerződésben megjelölt Követelés átruházása az Engedményes 
kockázati és érdekkörébe tartozó kérdésnek tekintendő. 

6.7. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben 5.4. pontban írt értesítés ellenére, az abban 
megjelölt rendelkezés figyelmen kívül hagyásával az Adós az Engedményezőnek teljesít, úgy 
Engedményező kötelezettséget vállal arra, hogy az Adós által megfizetett összeget annak 
bankszámláján történt jóváírástól számított 3 munkanapon belül megfizeti Engedményesnek, akként, 
hogy azt átutalja az Engedményes által megjelölt bankszámlájára. 

6.8. Engedményes kijelenti, hogy Engedményező a Követelés érvényesítéséhez szükséges 
tájékoztatással ellátta, a Követelés érvényesítéséhez szükséges, valamint a Követelés fennállását 
bizonyító, birtokában lévő okiratokat teljes körűen megismerte. Engedményező vállalja, hogy a 
dokumentumokat Engedményes részére jelen szerződés pénzügyi teljesülését követő 8 munkanapon 
belül átadja.  

7. Egyéb rendelkezések  

7.1. Jelen szerződés mindkét fél általi aláírás napján lép hatályba.  

7.2. Felek a szerződést üzleti titokként kezelik, tudomásul veszik, hogy a szerződés teljes 
lebonyolítása, illetve a Követelés érvényesítése során kötelesek az erre vonatkozó előírásokat és 
szabályokat betartani.  

7.3. Felek kijelentik, hogy mindketten jogképesek, Szerződő Felek jelen szerződést aláíró képviselői 
kijelentik, hogy aláírási jogosultságuk e szerződés tekintetében korlátozva nincs és rendelkeznek a 
szükséges felhatalmazással a jelen szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítésére. 

7.4. Amennyiben a jelen szerződés vagy az azzal kapcsolatban aláírt bármely más dokumentum 
valamely rendelkezése vagy rendelkezésének egy része hatályát veszti, érvénytelen vagy 
végrehajthatatlan, az nem érinti a többi rendelkezés hatályát és érvényét kivéve abban az esetben, 
amennyiben az érvénytelenné vált rendelkezés nélkül a Felek jelen szerződést nem kötötték volna 



meg. Ebben az esetben felek kötelesek a mindenkor érvénytelen vagy hatálytalan rendelkezést olyan 
hatályos és érvényes rendelkezéssel helyettesíteni, amely a lehető legjobban megfelel a hatályát 
vesztett vagy érvénytelen rendelkezés szellemének és gazdasági célkitűzésének. 

7.5. Minden, a jelen szerződéssel kapcsolatban történő értesítésnek, kérésnek vagy más 
kapcsolattartásnak írásban kell megtörténnie. Ezen értesítés, kérés vagy más kapcsolattartás akkor 
hatályosul, ha azt levélben vagy e-mail üzenetben a megfelelő címzettnek az alábbiakban megjelölt 
vagy más olyan címre, amelyet a címzett a küldő fél számára erre a célra megjelölt, kézbesítették.  

 Engedményező részéről: postacím: 3501 Miskolc, Pf.: 605. 

 Engedményes részéről: postacím: ………………………………………………… 

7.6. Valamely fél részéről a jelen szerződés által biztosított jog vagy jogorvoslat nem gyakorlása 
vagy annak késedelme nem tekinthető az arról való lemondásnak és ezen jogok, jogorvoslatok 
bármelyikének egyszeri vagy részleges, bármely fél által történő gyakorlása nem gátolja meg azoknak 
vagy más jogoknak vagy jogorvoslatoknak a további gyakorlását. 

7.7. A jelen szerződésre a magyar jog rendelkezései az irányadók, rendelkezéseit a magyar jog 
szerint kell értelmezni. 

7.8. Felek a jelen megállapodásból eredő vitás kérdéseket elsősorban békés módon, tárgyalások 
útján kísérlik meg rendezni. Ezek sikertelensége esetén jogvitájuk eldöntésére a magyar bíróságok 
jogosultak.  

 

Felek jelen szerződést, annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt írták alá alulírott helyen és napon.  

 

Kelt: ………………………, 2021.xx.xx. 

 

 
……………………………………….. 

Engedményező 
 

képviseli: ………………………………………. 

 
……………………………………………. 

Engedményes 
 

képviseli: ……………………………………….. 
 

 

Mellékletek: 


