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EGYESÜLÉSI TERV 
 
 
Amely létrejött egyrészről: 
 
Újbuda Andor 60 Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság  
székhelye: 1117 Budapest, Hunyadi János út 14. I. em. 2.;  
cégjegyzékszáma: 01-09-170630;  
adószáma: 24297776-2-43  
statisztikai számjele: 24297776-6820-113-01 
képviseletében eljár Kiss – Leizer Gábor ügyvezető), mint Beolvadó társaság (továbbiakban: Beolvadó 
társaság) 
 
másrészről  
 
"BUDA-HOLD" Vállalkozás Szervezési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság székhely: 
1117 Budapest, Hunyadi J út 14. 
cégjegyzékszáma: 01-09-075505  
adószáma: 10523477-2-43  
statisztikai számjele: 10523447-6810-113-01 
képviseletében eljár: Kiss-Leizer Gábor ügyvezető, mint Átvevő társaság (továbbiakban: Átvevő 
társaság) 
 

- a Beolvadó társaság és az Átvevő társaság együttesen Felek/Szerződő felek/Résztvevő társaságok - 

között alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: 

 
1.) A szerződő felek elhatározzák az egyesülésüket, amely beolvadás jogcímen megy végbe. 

A Beolvadó társaság megszűnésével vagyona, mint egész száll át az Átvevő társaságra, mint 
általános jogutódra. 
 

2.) A szerződő felek kijelentik, hogy az 1996. évi LVII. törvényben foglalt feltételek hiánya miatt 
jelen egyesüléshez nem szükséges a Gazdasági Versenyhivatal engedélye. 
 

3.) Az egyesüléssel létrejövő jogutód – Átvevő - társaság formája, neve és székhelye valamint 
vezető tisztségviselője nem változik: 
 
 formája: Korlátolt Felelősségű Társaság 
 neve: "BUDA-HOLD" Vállalkozás Szervezési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 

Társaság  
 székhelye: 1117 Budapest, Hunyadi J út 14. 
 vezető tisztségviselő: Kiss-Leizer Gábor ügyvezető 
 

4.) A Résztvevő Társaságok 2022. március 31. napi fordulónapra várható átalakulási 
vagyonmérleg és vagyonleltár tervezetei, valamint az Átvevő Társaság egyesülés utáni várható 
vagyonmérleg és vagyonleltár tervezete: 
 
- az Újbuda Andor 60 Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság beolvadó 

társaság várható vagyona a következő: 
- eszközök és források egyező végösszege: 110.464 e Ft 
- a jegyzett tőke: 44.200 e Ft 
- a saját tőke értéke: 109.896 e Ft 
 
- "BUDA-HOLD" Vállalkozás Szervezési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

átvevő társaság várható vagyona a következő: 
- eszközök és források egyező végösszege: 3.186.140 e Ft 
- a jegyzett tőke: 3.172.645 e Ft 
- a saját tőke értéke: 3.109.337 e Ft 
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-          a "BUDA-HOLD" Vállalkozás Szervezési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság átvevő társaság,  

- egyesülés utáni várható saját tőkéje: 3.219.233 e Ft 
- amelyből a jegyzett tőke: 3.216.845 e Ft 
 

5.) A jelen egyesülési terv érvényességéhez és hatályosságához a szerződő felek, mint az 
egyesüléssel érintett társaságok Alapítójának hozzájárulása szükséges. 
 

6.) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 
V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezései az irányadók. 

 
A jelen szerződést szerződő felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 
jóváhagyólag aláírják. 
 
 
Kelt: Budapest, 2022…………………….. 
  
 
 
 

…………………………………………… 
Újbuda Andor 60 Ingatlanhasznosító               

Korlátolt Felelősségű Társaság 
képviseli: Kiss – Leizer Gábor ügyvezető 

Beolvadó társaság 

…………………………………………… 
„BUDA-HOLD” Vállalkozás Szervezési és 
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

képviseli: Kiss–Leizer Gábor ügyvezető 
Átvevő Társaság 

 
 
 
Készítettem és ellenjegyzem Budapesten, 2022. ................... napján: 
 
 
 
 
 
Zala László ügyvéd 
KASZ: 36071637 




