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A RÁBA Nyrt. tájékoztatása  

szavazati jog elidegenítésér ől és megszerzésér ől  
 

A RÁBA Járműipari Holding Nyrt. mint kibocsátó a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényben 
foglaltaknak eleget téve közzéteszi az Innovációs és Technológiai Minisztérium és a Széchenyi 
István Egyetemért Alapítvány befolyásváltozásról szóló bejelentését. 
 

 

Győr, 2021. szeptember 28. 
 
 
 
 
RÁBA Járműipari Holding Nyrt. 
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A Tpt. 61. §-a szerinti, szavazati jogot biztosító részvény, illet őleg szavazati jog megszerzésének vagy 
elidegenítésének bejelentése 

1. Olyan meglévő részvények kibocsátójának vagy eredeti kibocsátójának megnevezése, amelyhez sza-
vazati jog kapcsolódik:  

RÁBA Járm űipari Holding Nyilvánosan M űködő Részvénytársaság (RÁBA Nyrt.) 

2. A bejelentés oka (jelölje be a megfelelő négyzetet/négyzeteket): 

[X] szavazati jogok megszerzése vagy elidegenítése 

[ ] pénzügyi eszközök megvásárlása vagy értékesítése, amely olyan, már kibocsátott részvé-
nyek megszerzését eredményezheti, amelyekhez szavazati jogok kapcsolódnak 

[ ] a szavazati jogok megoszlását megváltoztató esemény 

3. A bejelentésre kötelezett személy(ek) teljes neve: Innovációs és Technológiai Minisztérium 

4. A részvényes(ek) teljes neve (ha eltér a 3. pontban említett személytől): - 

5. Az ügylet időpontja és a küszöbérték átlépésének vagy elérésének időpontja: 2021. augusztus 1. 
napjától  a Széchenyi István Egyetemért Alapítványról, a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány és a 
Széchenyi István Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: 
Törvény) 3/B.§-a alapján a Rába Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 20 %-os állami 
tulajdonú részesedése vonatkozásában az államot megillet ő tulajdonosi jogok és kötelezettségek ösz-
szessége gyakorlója a magyar állam nevében az innov ációért és technológiáért felel ős miniszter a 
részesedés Széchenyi István Egyetemért Alapítvány ( a továbbiakban: Alapítvány) részére történ ő tu-
lajdonba adásáig.  

A Törvény 3/A.§-a alapján az Alapítvány közérdekű céljainak megvalósítása és a közfeladatot ellátó közérdekű 
vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény (a továbbiakban: KEKVA tv.) 1. mellékletében foglalt 
táblázatban meghatározott közfeladata ellátása érdekében a Törvény 2. sz. melléklete szerinti, a RÁBA Jár-
műipari Holding Nyrt. Magyar Állam tulajdonában álló 20%-os részesedését (a továbbiakban: „Társasági ré-
szesedés”) ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel az Alapítvány tulajdonába kell adni. 

A Törvény alapján 2021. augusztus 1-jétől tulajdonosi jogokat gyakorló innovációért és technológiáért felelős 
miniszter mint a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány felett a magyar állam képviseletében alapítói jogokat 
gyakorló miniszter a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány – 2021. július 30-án kelt – alapító okiratának 
VI.5. pontjában rendelkezett arról, hogy a RÁBA Járműipari Holding Nyrt. 20%-os állami tulajdonú részesedé-
sét 2021. augusztus 1-jével, alapítói vagyoni juttatásként, ingyenesen, nyilvántartási értéken való átvezetéssel 
a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány tulajdonába adja. 

A tulajdonosi jogok gyakorlása érdekében az állami tulajdonban lévő részvények transzferálása 2021. 
szeptember 10. napján történt meg. 

6. Az átlépett vagy elért küszöbérték(ek): A magyar állam részvényes nevében eljáró innovációért és 
technológiáért felelős miniszter mint tulajdonosi joggyakorló szavazati joga 20,00%-ról 0%-ra csökkent.  

7. Bejelentett adatok: 

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok  

A részvények osz-
tálya/típusa (lehe-
tőleg az ISIN-kód 

használatával) 

A kiváltó ügyletet megelőző helyzet A kiváltó ügylet utáni helyzet: 
Részvények 

száma Szavazati jogok száma Részvények 
száma Szavazati jogok száma Szavazati jogok %-a 

Közvetlen Közvetlen Közvetett Közvetlen Közvetlen Közvetett Közvet-
len Közvetett 

névre szóló  
dematerializált 
törzsrészvény 

2.694.689 2.694.689 0 0 0 0 0% 0% 

A) RÉSZÖSSZEG  
(a szavazati jogok 

összesítése  
alapján) 

2.694.689 2.694.689 0 0 0 0 0% 0% 
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Pénzügyi eszközök  
A kiváltó ügylet utáni helyzet: - 

A pénzügyi eszköz, il-
letőleg megállapodás  

típusa 
Lejárat időpontja Felhasználási/átváltási 

időszak/határidő 

Az eszköz felhaszná-
lása/átváltása esetén 

megszerezhető szavazati 
jogok száma 

Szavazati jogok %-a 

     
     
  B) RÉSZÖSSZEG 

(az összes lejárati dátum 
vonatkozásában) 

-  

 
Összesen (A+B)  szavazati jogok száma  szavazati jogok % -a 

 
A kiváltó ügyletet megelőző 

helyzet 
A kiváltó ügylet utáni 

helyzet: 
A kiváltó ügyletet meg-

előző helyzet 
A kiváltó ügylet utáni 

helyzet: 

 2.694.689 0 20,00% 0% 

8. Ha releváns, az ellenőrzött vállalkozások láncolata, amelyeken keresztül a szavazati jogokat és/vagy 
a pénzügyi eszközöket ténylegesen birtokolják: − 

9. Meghatalmazott útján történő szavazás esetében: − 

[meghatalmazott neve] [számú] szavazati jog birtoklására szóló meghatalmazása [dátum]-án/-én lejár. 

 
10. További információk, ha szükséges:  

A magyar állam tulajdonában álló részvények 2021. szeptember 10. napján kerültek transzferálásra az Inno-
vációs és Technológiai Minisztérium értékpapír számlájáról a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány érték-
papírszámlájára. 
 
 

Kelt Budapest, 2021. szeptember 22. 

 

 
 …………………………………………………. 
 Dr. Hankó Balázs 
 Innovációs és Technológiai Minisztérium 
 Felősoktatásért Felelős Helyettes Államtitkár 
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A Tpt. 61. §-a szerinti, szavazati jogot biztosító részvény, illet őleg szavazati jog megszerzésének vagy 
elidegenítésének bejelentéséhez használandó formany omtatvány 

1. Olyan meglévő részvények kibocsátójának vagy eredeti kibocsátójának megnevezése, amelyhez sza-
vazati jog kapcsolódikii: Rába Járm űipari Holding Nyrt   

2. A bejelentés oka (jelölje be a megfelelő négyzetet/négyzeteket): 

[X] szavazati jogok megszerzése vagy elidegenítése  

[ ] pénzügyi eszközök megvásárlása vagy értékesítése, amely olyan, már kibocsátott részvé-
nyek megszerzését eredményezheti, amelyekhez szavazati jogok kapcsolódnak 

[ ] a szavazati jogok megoszlását megváltoztató esemény 

3. A bejelentésre kötelezett személy(ek) teljes neveiii: Széchenyi István Egyetemért Alapítvány   

4. A részvényes(ek) teljes neve (ha eltér a 3. pontban említett személytől)iv 

 5. Az ügylet időpontja és a küszöbérték átlépésének vagy elérésének időpontjav: 2021.09.10. 

6. Az átlépett vagy elért küszöbérték(ek): 20% 

7. Bejelentett adatok: 

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok vi 

A részvények osztá-
lya/típusa (lehetőleg az 
ISIN-kód használatá-
val) 

A kiváltó ügyletet meg-
előző helyzetvii A kiváltó ügylet utáni helyzetviii: 

Részvények 
száma 

Szavazati 
jogok szá-
maix 

Részvények 
száma Szavazati jogok számax Szavazati jogok %-a 

Közvetlen Közvetlenxi Közvetettxii Közvetlen Közvetett 
ISIN: HU0000073457 0 0 2 694 689 2 694 689 000 0 20% 0% 
A) RÉSZÖSSZEG (a 
szavazati jogok össze-
sítése alapján) 

0 0 2 694 689 2 694 689 000 0 20% 0% 

 
Pénzügyi eszközök  
A kiváltó ügylet utáni helyzetxiii: 

A pénzügyi eszköz, il-
letőleg megállapodás  
típusa 

Lejárat időpontjaxiv Felhasználási/átváltási 
időszak/határidőxv  

Az eszköz felhaszná-
lása/átváltása esetén meg-
szerezhető szavazati jo-
gok száma  

Szavazati jogok %-a 

     
     

  
B) RÉSZÖSSZEG 
(az összes lejárati dátum 
vonatkozásában) 

  

 
Összesen (A+B)  szavazati jogok száma  szavazati jogok % -a 

 A kiváltó ügyletet meg-
előző helyzet 

A kiváltó ügylet utáni 
helyzet 

A kiváltó ügyletet meg-
előző helyzet 

A kiváltó ügylet utáni 
helyzet 

 0 2 694 689 0% 20% 

8. Ha releváns, az ellenőrzött vállalkozások láncolata, amelyeken keresztül a szavazati jogokat és/vagy 
a pénzügyi eszközöket ténylegesen birtokoljákxvi: …………………………… 

 9. Meghatalmazott útján történő szavazás esetében: ……………………. 

[meghatalmazott neve] [számú] szavazati jog birtoklására szóló meghatalmazása [dátum]-án/-én lejár. 

10. További információk, ha szükséges: …………………………….. 

Kelt: Győr, 2021. 09. 27. 

 

 ……………………………………………………….. 
 Dr. Knáb Erzsébet 
 a Kuratórium elnöke 
 


