
A  DUAL-PERFEKT Kft. (Cg.  01-09-717900) - 1111 Budapest, Karinthy F. u. 4-6. II. em. levelezési  

cím:   1507 Budapest, Pf: 139. - mint az  Agrárium 96 Termelő, Szolgáltató és Kereskedő Kft. 
„fa” (1028 Budapest, Piszke u. 32., cégjegyzékszáma: 01-09-886595; adószáma: 12171871-2-41)
kijelölt felszámolója,

nyilvános pályázati felhívás

útján  értékesíteni  kívánja  az  „fa”  adós  gazdálkodó  szervezet  tulajdonát  képező  alábbi 
vagyontárgyait:

    
I.
Ingatlan megnevezése: major
Az ingatlan címe: 6344 Hajós, Külterület
Hrsz.: 0119/3
Telek területe: 3527 m²; 
Tulajdoni hányad: 1/1
Építési év: ~1985
Az ingatlan nettó forgalmi értéke: 33.000.000,- Ft

II.
Ingatlan megnevezése: major
Az ingatlan címe: 2764 Tápióbicske, Új u. 2.
Hrsz.: 0135/11
Terület: 7622 m²
tulajdoni hányad: 1/1
Építési év: ~1998
Az ingatlan nettó forgalmi értéke: 27.300.000,-Ft 

III.
Ingatlan megnevezése: Gabonatároló II (szántó, gyep /legelő/, erdő)
Az ingatlan címe: 2344 Dömsöd, Külterület
Hrsz.: 095/14
Területe: 28013 m²
Az ingatlan nettó forgalmi értéke: 1.312.500,-Ft
A felépítmény nem rendelkezik önálló bejegyzéssel  a  földhivatali  nyilvántartásban,  a  földterület 
tulajdonosa egy magánszemély.  A felépítmény kifejezetten bizonytalan tulajdoni státusszal  kerül 
értékesítésre. Építési és használatbavételi engedéllyel rendelkezik az adós a felépítményre.

IV.
PLOEGER BP 700 betakarítógép
Típus: BP 700
Gyártási év: 1998
Hajtómotor tip. F8L4.13 F Deutz Dieselmotor
Teljesítmény: 157kW/ 2 300  1/perc
Forgalmi értéke:    1.500.000,-

V.
Iroda berendezések:
Irodabútorok, öltözőszekrények       150.000,-
Iroda felszerelések, számítástechnika         150.000,-
Összesen:       300.000,-
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 
 
A DUAL-PERFEKT Gazdasági Tanácsadó Kft-t. (1111 Budapest, Karinthy F. u. 4-6. II/2. 
cégjegyzékszám: Cg.01-09-717900) mint az INDOSSABILIS Ingatlanhasznosító Kft. 
„v.a.” (8220 Balatonalmádi, Neptun u. 11.; cégjegyzékszám: Cg.19-09-501962; adószám: 
11332705-2-19) gazdálkodó szervezet kényszer-végelszámolója 

 
nyilvános pályázat 

 
útján értékesíteni kívánja az INDOSSABILIS Ingatlanhasznosító Kft. „v.a.” adós tulajdonát 
képezı alábbi ingatlanokat  
 
Általános leírás 
Az ingatlanok Balatonalmádi belterületén és az azzal határos tóparti külterületen, közvetlenül 
a Balaton partján találhatóak. 
 
1. Ingatlan : 

Ingatlan címe:   8220 Balatonalmádi, Neptun u. 11. 
Hrsz:    1621/A/7. 
Fekvése:    belterület 
Ingatlan területe:   37 m2 
Terület megnevezése:  üdülıegység 
A társaság tulajdoni hányada: 1/1  

Irányár: 18.000.000,- Ft 
 
Az ingatlan közvetlen Balaton parti üdülı, mely egy 10 üdülıegységbıl álló társasház 
földszintjén található. Az ingatlanhoz tartozik egy parkolóhely a társasházi közös 
területen, valamint egy balatoni kikötıhely a társasházi tulajdonban lévı közös 
partszakaszon. Az ingatlan összközmőves. 

 
 
2. Ingatlan : 

Ingatlan címe:   8220 Balatonalmádi, Neptun u. 11. 
Hrsz:    1621/A/10. 
Fekvése:    belterület 
Ingatlan teljes területe:  27 m2 
Terület megnevezése:  üdülıegység 
A társaság tulajdoni hányada: 1/1  

Irányár:    11.000.000,- Ft 
 

Az ingatlan közvetlen Balaton pari üdülıegység, mely egy 10 üdülıegységbıl álló 
társasház tetıterében található. Az ingatlanhoz tartozik egy parkolóhely a társasházi 
közös területen. 

 
 
3. Ingatlan : 

Ingatlan címe:   8220 Balatonalmádi, Neptun u. 11. 
Hrsz:    1620/5. 
Fekvése:    belterület 
Ingatlan teljes területe:  26 m2 
Terület megnevezése:  móló 
A társaság tulajdoni hányada: 666/10.000  

Irányár:    1.000.000,- Ft 
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4. Ingatlan : 
Ingatlan címe:   8220 Balatonalmádi, Neptun u. 11. 
Hrsz:    0113/20. 
Fekvése:    külterület 
Ingatlan teljes területe:  229 m2 
Terület megnevezése:  móló 
A társaság tulajdoni hányada: 666/10000  

Irányár:    1.000.000,- Ft 
 
A külterületi és belterületi „móló” megnevezéső ingatlanok természetben a társasház 
vitorláskikötıjének egy része, mely 11 db kikötıhelyet foglal magába. A kikötınek jelenleg 
kikötı használati engedélye nincs. 
 
A vételárak az ÁFA-t nem tartalmazzák, arról a mindenkor hatályos jogszabályok 
rendelkeznek. Fizetendı bánatpénz: a nettó irányár 3 %-a. 
 
A pályázathoz kapcsolódó dokumentáció a végelszámoló irodájában megvásárolható 20.000,- 
Ft + ÁFA összegért. A dokumentáció megvásárlása nem feltétele érvényes pályázat 
benyújtásának. 
 
A pályázati ajánlatokat személyesen vagy meghatalmazott útján kell benyújtani vagy 
tértivevénnyel feladni kettıs, zárt, cégjelzés nélküli borítékban, 2 példányban, magyar 
nyelven „INDOSSABILIS Kft. „v.a.” pályázat” megjelöléssel az alábbi címre: 
 
 

Latorczai János végelszámoló 
8200 Veszprém, Rákóczi u. 5. 

 
 
Külföldi pályázó a magyar nyelvő példány mellett angol vagy német nyelven is benyújthatja 
ajánlatát, azonban ez esetben is a magyar nyelvő példány az irányadó. 
 
A pályázatok benyújtási határideje jelen hirdetmény Cégközlönyben való közzétételétıl 
számított 18. nap 12.00 óra. 
 
A benyújtandó pályázatnak tartalmaznia kell: 

- pályázó adatait (név, székhely, hatályos cégkivonat, a cégjegyzésre jogosult cégvezetı 
hatályos aláírási címpéldánya, magánszemélynél személyes adatok közlése) 

- a megajánlott bruttó vételárat nettó összeg és ÁFA megbontásával (számmal és 
szöveggel) 

- vállalt fizetési feltételeket (bánatpénzen felüli teljes vételárhátralék megfizetésének 
módja, esetleg ütemezése), igazolás a pályázó fizetési készségérıl és képességérıl 
(letét, fedezetigazolás, hitelígérvény, más garancia) 

- az ajánlattevı nyilatkozatát arról, hogy vételi ajánlatát a benyújtási határidıtıl 
számított 30 napig fenntartja 

- ajánlattevı nyilatkozatát arról, hogy a nyertes pályázat esetén, harminc napon belül 
adásvételi szerzıdést köt és ezzel együtt a pályázatban foglaltaknak megfelelıen 
vételárat a szerzıdéskötéstıl számított 30 napon belül a társaság bankszámlájára 
megfizeti, 

- az ajánlattevı nyilatkozatát annak tudomásulvételérıl, hogy ha a pályázat nyertesének 
felróható (visszaélés), vagy érdekkörében felmerült más okból a szerzıdéskötés 
meghiúsul, vagy mint vevı a vállalt fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, akkor a 
bánatpénzt elveszti 
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- végelszámolónak környezeti károkról nincs tudomása, de a pályázónak pályázatában 

nyilatkoznia kell arról is, hogy a felszámolás megkezdése elıtti tevékenység miatt 

keletkezett esetleges környezeti károkból eredı költségeket magára vállalja. 

- pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy a dokumentációban foglaltakat 

maradéktalanul megismerte, megértette és elfogadja.  
 

A pályázatok bontására a benyújtási határidıt követı 8 napon belül közjegyzı jelenlétében 

kerül sor, melyrıl jegyzıkönyv készül.  

A benyújtási határidıt követı 15 napon belül a végelszámoló a pályázatokat értékeli, egyben 

felszólítja a nyertes ajánlattevıt az adásvételi szerzıdés megkötésére. A pályázatok elbírálása 

során a végelszámoló elınyben részesíti azon pályázót, aki vállalja az azonnali 

készpénzfizetést, ill. az együttes ajánlattételt.   

A végelszámoló a pályázat elbírálásáról az összes pályázót a pályázat eredményének 

megállapításától számított 8 napon belül értesíti. 

Az elıvásárlási jogosultak e jogukat a nyilvános értékesítés keretein belül gyakorolhatják oly 

módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot 

tesznek. Az elıvásárlási jog gyakorlása érdekében a végelszámoló felhívja az érdekelteket 

arra, hogy a joggyakorlására irányuló szándékukat a pályázatok be nyújtási határidejéig 

írásban jelentsék be. 

 

A végelszámoló fenntartja magának a jogot arra, hogy 

- megfelelı ajánlatok hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa és új pályázat 

kiírásáról döntsön,  

- a megfelelı, azonos értékő (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérı) pályázók 

között nyilvános ártárgyalást tartson. Az ártárgyalás feltételeit annak megkezdését 

megelızıen közli a felekkel. 

- a nyertes pályázón kívül megjelölje a második és harmadik helyezettet is, akikkel kész 

szerzıdéskötésre, ha a rangsorban elıtte állóval valamilyen okból nem jön létre érvényes 

szerzıdés 

 

Az érvényes pályázat feltétele  

? bánatpénz megfizetése (átutalással) a INDOSSABILIS Kft. „v.a.” számlájára/pénztárába 

„INDOSSABILIS Kft. "f.a." KAUCIÓ” jelöléssel a pályázat benyújtási határidejéig és az 

errıl szóló hiteles igazolás pályázathoz történı csatolása  

 

Számlavezetı pénzintézet:  MKB Bank Zrt. 

Bankszámlaszám:   10300002-10551100-49010011 

 

A bánatpénz a vételárba beszámításra, eredménytelen pályázat esetén 8 napon belül a pályázó 

részére kamatmentesen visszafizetésre kerül. 
 

A végelszámoló felhívja a figyelmet arra, hogy a külföldiek ingatlanszerzésére vonatkozó 

7/1996. (I. 8.) kormányrendeltben foglaltak tulajdonszerzési korlátozást tartalmaznak. 

 

További felvilágosítást nyújt Latorczai János végelszámoló (8200 Veszprém, Rákóczi u. 5., 

tel.: 88/405-380) 



A vételi ajánlattal élők tudomásul veszik az érintett ingatlanok vonatkozásában a felépítmény, 
valamint a földterület tulajdonosi szerkezetének különbözőségét nyilatkozat formájában.

A feltüntetett árak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.

A felszámoló az  értékesítéssel  kapcsolatban írásos vételi  ajánlatokat  kér  benyújtani,  melyeket  a 
DUAL-PERFEKT Kft. Győri Kirendeltsége 9001 Győr, Pf: 649.  szám alatti címre vár „Agrárium 
96  Kft. f.a. vételi ajánlat” megjelöléssel.

A vételi ajánlatnak tartalmaznia kell az megajánlott nettó vételárat,  a vállalt fizetési feltételeket, 
nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 30 napos ajánlati kötöttséget vállal.
 A 2007.  évi  CXXVII.  törvény (áfa  tv.)  142.  §  (1)  bekezdés  g)  pontja  értelmében az  általános 
forgalmi  adót  a  vevő  fizeti,  az  elfogadott  ajánlat  szerinti  nettó  vételáron  felül.  A benyújtási 
határidőtől számított 90 napos fizetési határidő vállalása kötelező. 
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szerződéskötéshez, ingatlan-nyilvántartási bejegyzéshez 
szükséges minden adatát. 

A vételárba hitelezői követelés beszámítására nincs lehetőség.

Az ajánlatokat kettős zárt borítékban, magyar nyelven, postai úton kérjük eljuttatni a pályázatot 
kiíró címére (DUAL-PERFEKT KFT. Győri Kirendeltsége 9001 Győr, Pf: 649., 9022 Győr, Liszt 
Ferenc u. 37.)

Az ajánlatok beérkezésének időpontja: 2009. november 20.  déli 12,00 óra.

A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételéről elismervényt állít ki.
További információ a felszámoló szervezet munkatársától Gáspár János felszámolóbiztostól a 06- 1-
210-0521 vagy  06-30-224-3712  számon szerezhető be.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidőt követő 15 napon belül közjegyző jelenlétében kerül 
sor.
A bontást követő 15 napon belül a felszámoló az ajánlatokat értékeli. Az értékelés eredményéről 
jegyzőkönyv  készül,  melyet  bármely  hitelező  megtekinthet.  Az  ajánlatok  elbírálásának 
eredményéről a felszámoló az érdekelteket írásban értesíti.
A felszámoló  a  pályázatot  megfelelő  ajánlat  hiányában  eredménytelennek  nyilváníthatja  és  új 
pályázatot  írhat  ki.  Megfelelő,  közel  azonos  összegű,  ill.  feltételeket  ajánló  pályázók  között 
nyilvános  ártárgyalás  megtartására  kerül  sor,  melynek  feltételeit  az  ártárgyalás  megkezdését 
megelőzően a résztvevőkkel a felszámoló ismerteti.
Az  elővásárlási  jogosultak  e  jogukat  a  nyilvános  értékesítés  keretein  belül  gyakorolhatják  oly 
módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. 
Az elővásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja az érdekelteket arra, hogy a jog 
gyakorlására  irányuló  szándékukat  a  pályázatok  benyújtási  határidejéig  írásban  bejelenteni 
szíveskedjenek. 

A pályázatok nyilvános értékelése és nyilvános értékesítés időpontja és helye:
2009. 12. 04.  10 óra 30 perckor a felszámoló 9022 Győr, Liszt F. u. 37. szám alatti irodájában.

***



A  DUAL-PERFEKT Kft. (Cg.  01-09-717900) - 1111 Budapest, Karinthy F. u. 4-6. II. em. levelezési  

cím:  1507 Budapest, Pf: 139. - mint a JOMA Ingatlanforgalmazó és Befektető Kft. „fa” (9027 
Győr, Szeszgyár u.7.II/10., cégjegyzékszáma: 08-09-013016, adószáma: 13299080-2-08)
kijelölt felszámolója,

nyilvános pályázati felhívás

útján  értékesíteni  kívánja  az  „fa”  adós  gazdálkodó  szervezet  tulajdonát  képező  alábbi 
vagyontárgyait:

Ingatlan megnevezése: kerékpártároló
Az ingatlan címe: Székesfehérvár, Bőrgyár u. 11.
Hrsz.: 5481/2
Terület: ~17 m²
tulajdoni hányad: 4/120
Forgalmi értéke: 300.000,-Ft + ÁFA  

A felszámoló az  értékesítéssel  kapcsolatban írásos vételi  ajánlatokat  kér  benyújtani,  melyeket  a 
DUAL-PERFEKT Kft. Győri Kirendeltsége 9001 Győr, Pf: 649.  szám alatti címre vár  „JOMA 
Kft. f.a. vételi ajánlat” megjelöléssel.
A vételi ajánlatnak tartalmaznia kell az megajánlott nettó vételárat,  a vállalt fizetési feltételeket, 
nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 30 napos ajánlati kötöttséget vállal.

A benyújtási határidőtől számított 90 napos fizetési határidő vállalása kötelező. 

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szerződéskötéshez, ingatlan-nyilvántartási bejegyzéshez 
szükséges minden adatát. 

A vételárba hitelezői követelés beszámítására nincs lehetőség.

Az ajánlatokat kettős zárt borítékban, magyar nyelven, postai úton kérjük eljuttatni a pályázatot 
kiíró címére (DUAL-PERFEKT KFT. Győri Kirendeltsége 9001 Győr, Pf.: 649., 9022 Győr, Liszt 
Ferenc u. 37.)

Az ajánlatok beérkezésének időpontja: 2009. november 20.  déli 12,00 óra.

A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételéről elismervényt állít ki.
További információ a felszámoló szervezet munkatársától Gáspár János felszámolóbiztostól a 06- 1-
210-0521 vagy  06-30-224-3712  számon szerezhető be.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidőt követő 15 napon belül közjegyző jelenlétében kerül 
sor.
A bontást követő 15 napon belül a felszámoló az ajánlatokat értékeli. Az értékelés eredményéről 
jegyzőkönyv  készül,  melyet  bármely  hitelező  megtekinthet.  Az  ajánlatok  elbírálásának 
eredményéről a felszámoló az érdekelteket írásban értesíti.
A felszámoló  a  pályázatot  megfelelő  ajánlat  hiányában  eredménytelennek  nyilváníthatja  és  új 
pályázatot írhat ki. A vételár tekintetében 10 % vagy annál kisebb eltérés esetén a pályázók között 
nyilvános  ártárgyalás  megtartására  kerül  sor,  melynek  feltételeit  az  ártárgyalás  megkezdését 
megelőzően a résztvevőkkel a felszámoló ismerteti.
Az  elővásárlási  jogosultak  e  jogukat  a  nyilvános  értékesítés  keretein  belül  gyakorolhatják  oly 
módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. 
Az elővásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja az érdekelteket arra, hogy a jog 



gyakorlására  irányuló  szándékukat  a  pályázatok  benyújtási  határidejéig  írásban  bejelenteni 
szíveskedjenek. 

A pályázatok nyilvános értékelése és nyilvános értékesítés időpontja és helye:
2009. 12. 07.  09 óra a felszámoló 9022 Győr, Liszt F. u. 37. szám alatti irodájában.

***

A  DUAL-PERFEKT Kft. (Cg.  01-09-717900) - 1111 Budapest, Karinthy F. u. 4-6. II. em. levelezési  

cím:  1507 Budapest, Pf.: 139. - mint az I-Building Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. „fa” (1204 
Budapest, Török Flóris u. 103., cégjegyzékszáma: 01-09-718447, adószáma: 13094328-2-43)
kijelölt felszámolója,

nyilvános pályázati felhívás

útján  értékesíteni  kívánja  az  „fa”  adós  gazdálkodó  szervezet  tulajdonát  képező  alábbi 
vagyontárgyát:

Gépjármű:               Irányár:

12 db gépkocsibeálló 150.000,-Ft+ÁFA/beálló
Helye: Kalocsa, Széchenyi u. 16-18-20.
Hrsz.: 1713/8.
Össz. Kivett földterület: 2328 m²

A felszámoló az  értékesítéssel  kapcsolatban írásos vételi  ajánlatokat  kér  benyújtani,  melyeket  a 
DUAL-PERFEKT  Kft. Győri  Kirendeltsége  9001  Győr,  Pf.:  649.  szám  alatti  címre  vár  „I-
Building Kft. f.a. vételi ajánlat” megjelöléssel.

A vételi ajánlatnak tartalmaznia kell az megajánlott nettó vételárat,  a vállalt fizetési feltételeket, 
nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 30 napos ajánlati kötöttséget vállal.
A benyújtási határidőtől számított 90 napos fizetési határidő vállalása kötelező. 

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szerződéskötéshez szükséges minden adatát. 

A vételárba hitelezői követelés beszámítására nincs lehetőség.

Az ajánlatokat kettős zárt borítékban, magyar nyelven, postai úton kérjük eljuttatni a pályázatot 
kiíró címére (DUAL-PERFEKT KFT. Győri Kirendeltsége 9001 Győr, Pf.: 649., 9022 Győr, Liszt 
Ferenc u. 37.)

Az ajánlatok beérkezésének időpontja: 2009. november 20.  déli 12,00 óra.

A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételéről elismervényt állít ki.
További információ a felszámoló szervezet munkatársától Gáspár János felszámolóbiztostól a 06- 1-
210-0521 vagy  06-30-224-3712  számon szerezhető be.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidőt követő 15 napon belül közjegyző jelenlétében kerül 
sor.
A bontást követő 15 napon belül a felszámoló az ajánlatokat értékeli. Az értékelés eredményéről 



jegyzőkönyv  készül,  melyet  bármely  hitelező  megtekinthet.  Az  ajánlatok  elbírálásának 
eredményéről a felszámoló az érdekelteket írásban értesíti.
A felszámoló  a  pályázatot  megfelelő  ajánlat  hiányában  eredménytelennek  nyilváníthatja  és  új 
pályázatot írhat ki. A vételár tekintetében 10 % vagy annál kisebb eltérés esetén a pályázók között 
nyilvános  ártárgyalás  megtartására  kerül  sor,  melynek  feltételeit  az  ártárgyalás  megkezdését 
megelőzően a résztvevőkkel a felszámoló ismerteti.
Az  elővásárlási  jogosultak  e  jogukat  a  nyilvános  értékesítés  keretein  belül  gyakorolhatják  oly 
módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. 
Az elővásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja az érdekelteket arra, hogy a jog 
gyakorlására  irányuló  szándékukat  a  pályázatok  benyújtási  határidejéig  írásban  bejelenteni 
szíveskedjenek. 
A pályázatok nyilvános értékelése és nyilvános értékesítés időpontja és helye:
2009. 12. 07.  9 óra 30 perckor a felszámoló 9022 Győr, Liszt F. u. 37. szám alatti irodájában.

***

A  DUAL-PERFEKT Kft. (Cg.  01-09-717900) - 1111 Budapest, Karinthy F. u. 4-6. II. em. levelezési  

cím:  1507 Budapest, Pf: 139. - mint a ”BERG VAGABUND” Kereskedelmi, Szolgáltató, Ipari 
Kft. „fa” (2824 Várgesztes, Vár u. 32., cégjegyzékszáma: 11-09-008213, adószáma: 12304064-2-
11)
kijelölt felszámolója,

nyilvános pályázati felhívás

útján  értékesíteni  kívánja  az  „fa”  adós  gazdálkodó  szervezet  tulajdonát  képező  alábbi 
vagyontárgyát:

Gépjármű:               Irányár:

Ford Transit (hűtő) 250.000,-Ft+ÁFA
Gyártási év: 1997
Első forg. Lépés: 1997. 06. 27. 
km. telítettség: 130.302 Km    
Hengerűrtartalom: 2496 cm³
Műszaki vizsga: 2008. 06. 14-ig
Zöldkártya: 2008. 09. 28-ig.

A felszámoló az  értékesítéssel  kapcsolatban írásos vételi  ajánlatokat  kér  benyújtani,  melyeket  a 
DUAL-PERFEKT Kft. Győri Kirendeltsége 9001 Győr, Pf: 649.  szám alatti címre vár  „BERG 
VAGABUND Kft. f.a. vételi ajánlat” megjelöléssel.

A vételi ajánlatnak tartalmaznia kell az megajánlott nettó vételárat,  a vállalt fizetési feltételeket, 
nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 30 napos ajánlati kötöttséget vállal.
A benyújtási határidőtől számított 90 napos fizetési határidő vállalása kötelező. 

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szerződéskötéshez szükséges minden adatát. 

A vételárba hitelezői követelés beszámítására nincs lehetőség.

Az ajánlatokat kettős zárt borítékban, magyar nyelven, postai úton kérjük eljuttatni a pályázatot 



kiíró címére (DUAL-PERFEKT KFT. Győri Kirendeltsége 9001 Győr, Pf.: 649., 9022 Győr, Liszt 
Ferenc u. 37.)

Az ajánlatok beérkezésének időpontja: 2009. november 20.  déli 12,00 óra.

A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételéről elismervényt állít ki.
További információ a felszámoló szervezet munkatársától Gáspár János felszámolóbiztostól a 06- 1-
210-0521 vagy  06-30-224-3712  számon szerezhető be.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidőt követő 15 napon belül közjegyző jelenlétében kerül 
sor.
A bontást követő 15 napon belül a felszámoló az ajánlatokat értékeli. Az értékelés eredményéről 
jegyzőkönyv  készül,  melyet  bármely  hitelező  megtekinthet.  Az  ajánlatok  elbírálásának 
eredményéről a felszámoló az érdekelteket írásban értesíti.
A felszámoló  a  pályázatot  megfelelő  ajánlat  hiányában  eredménytelennek  nyilváníthatja  és  új 
pályázatot írhat ki. A vételár tekintetében 10 % vagy annál kisebb eltérés esetén a pályázók között 
nyilvános  ártárgyalás  megtartására  kerül  sor,  melynek  feltételeit  az  ártárgyalás  megkezdését 
megelőzően a résztvevőkkel a felszámoló ismerteti.
Az  elővásárlási  jogosultak  e  jogukat  a  nyilvános  értékesítés  keretein  belül  gyakorolhatják  oly 
módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. 
Az elővásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja az érdekelteket arra, hogy a jog 
gyakorlására  irányuló  szándékukat  a  pályázatok  benyújtási  határidejéig  írásban  bejelenteni 
szíveskedjenek. 
A pályázatok nyilvános értékelése és nyilvános értékesítés időpontja és helye:
2009. 12. 04.  10 óra a felszámoló 9022 Győr, Liszt F. u. 37. szám alatti irodájában.

***

A  DUAL-PERFEKT Kft. (Cg.  01-09-717900) - 1111 Budapest, Karinthy F. u. 4-6. II. em. levelezési  

cím:  1507 Budapest, Pf.: 139. - mint a TEA Ingatlanhasznosító Kereskedelmi és  Szolgáltató 
Kft. „fa” (2028 Pilismarót, Hegy u. 501., cégjegyzékszáma: 11-09-012900, adószáma: 11959740-2-
11)
kijelölt felszámolója,

nyilvános pályázati felhívás

útján  értékesíteni  kívánja  az  „fa”  adós  gazdálkodó  szervezet  tulajdonát  képező  alábbi 
vagyontárgyát:

Gépjármű:               Irányár:

HUNDAI 2500-as kisteher 690.000,-Ft+ÁFA
Gyártási év: 1998
Hazai forg. állítása: 2004. 12. 10. 
km. telítettség: 200.000 Km    
Üzemeltetése: Diesel
Szállítóható szem.: 3.
Hengerűrtartalom: 2477 cm³
Műszaki vizsga: 2008. 11. 27-ig

A felszámoló az  értékesítéssel  kapcsolatban írásos vételi  ajánlatokat  kér  benyújtani,  melyeket  a 



DUAL-PERFEKT Kft. Győri Kirendeltsége 9001 Győr, Pf.: 649.  szám alatti címre vár „TEA Kft. 
f.a. vételi ajánlat” megjelöléssel.

A vételi ajánlatnak tartalmaznia kell az megajánlott nettó vételárat,  a vállalt fizetési feltételeket, 
nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 30 napos ajánlati kötöttséget vállal.
A benyújtási határidőtől számított 90 napos fizetési határidő vállalása kötelező. 

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szerződéskötéshez szükséges minden adatát. 

A vételárba hitelezői követelés beszámítására nincs lehetőség.

Az ajánlatokat kettős zárt borítékban, magyar nyelven, postai úton kérjük eljuttatni a pályázatot 
kiíró címére (DUAL-PERFEKT KFT. Győri Kirendeltsége 9001 Győr, Pf.: 649., 9022 Győr, Liszt 
Ferenc u. 37.)

Az ajánlatok beérkezésének időpontja: 2009. november 20.  déli 12,00 óra.

A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételéről elismervényt állít ki.
További információ a felszámoló szervezet munkatársától Gáspár János felszámolóbiztostól a 06- 1-
210-0521 vagy  06-30-224-3712  számon szerezhető be.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidőt követő 15 napon belül közjegyző jelenlétében kerül 
sor.
A bontást követő 15 napon belül a felszámoló az ajánlatokat értékeli. Az értékelés eredményéről 
jegyzőkönyv  készül,  melyet  bármely  hitelező  megtekinthet.  Az  ajánlatok  elbírálásának 
eredményéről a felszámoló az érdekelteket írásban értesíti.
A felszámoló  a  pályázatot  megfelelő  ajánlat  hiányában  eredménytelennek  nyilváníthatja  és  új 
pályázatot írhat ki. A vételár tekintetében 10 % vagy annál kisebb eltérés esetén a pályázók között 
nyilvános  ártárgyalás  megtartására  kerül  sor,  melynek  feltételeit  az  ártárgyalás  megkezdését 
megelőzően a résztvevőkkel a felszámoló ismerteti.
Az  elővásárlási  jogosultak  e  jogukat  a  nyilvános  értékesítés  keretein  belül  gyakorolhatják  oly 
módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. 
Az elővásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja az érdekelteket arra, hogy a jog 
gyakorlására  irányuló  szándékukat  a  pályázatok  benyújtási  határidejéig  írásban  bejelenteni 
szíveskedjenek. 
A pályázatok nyilvános értékelése és nyilvános értékesítés időpontja és helye:
2009. 12. 04.  09 óra a felszámoló 9022 Győr, Liszt F. u. 37. szám alatti irodájában.

***



A DUAL-PERFEKT Kft. (Cg.  01-09-717900) - 1111 Budapest, Karinthy F. u. 4-6. II. em. levelezési  

cím: 1507 Budapest, Pf.: 139. - mint a HORNIMPEX AUTÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 
„fa” (1107 Budapest, Fertő u. 7/B., cégjegyzékszáma: 01-06-767539, adószáma: 22123288-2-42)
kijelölt felszámolója,

nyilvános pályázati felhívás

útján  értékesíteni  kívánja  az  „fa”  adós  gazdálkodó  szervezet  tulajdonát  képező  alábbi 
vagyontárgyát:

Gépjármű:               Irányár (bruttó):

PEUGEOT PARTNER 628.000,-Ft
Forg. Rendsz.: KIP-464
Első forg. helyezés: 2006. 05. 
km. telítettség: 75.145 Km    
Hengerűrtartalom: 1868 cm³
Üzemanyag / Katalizátor: DIESEL / KAT
Műszaki vizsga: 2011. 05. 11-ig

PEUGEOT PARTNER 451.000,-Ft
Forg. Rendsz.: KIE-464
Első forg. helyezés: 2003. 11. 
km. telítettség: 112.000 Km    
Hengerűrtartalom: 1868 cm³
Műszaki vizsga: 2011. 05. 20-ig

A leállított  gépkocsi  motorja nem indítható,  abból  rendellenes  hangok jönnek,  azonnali  javítása 
szükséges

PEUGEOT PARTNER 446.000,-Ft
Forg. Rendsz.: KIP-465
Első forg. helyezés: 2004. 02. 
km. telítettség: 98.363 Km    
Hengerűrtartalom: 1868 cm³
Műszaki vizsga: -

Nem indítható.

OPEL Corsa 1.2 Essentia 979.000,-Ft
Forg. Rendsz.: KJJ-584
Első forg. helyezés: 2006. 11. 
km. telítettség: 49.471 Km    
Hengerűrtartalom: 1229 cm³
Műszaki vizsga: 2010. 11. 06-ig

A megfelelően  karbantartott  gépkocsi  korábban  frontális  jellegű  ütközést  szenvedett,  amelyet 
elfogadható minőségben javítottak.

A felszámoló az  értékesítéssel  kapcsolatban írásos  vételi  ajánlatokat  kér  benyújtani,  melyeket  a 
DUAL-PERFEKT  Kft. Győri  Kirendeltsége  9001  Győr,  Pf:  649.  szám  alatti  címre  vár 
„HORNIMPEX AUTÓ Bt. f.a. vételi ajánlat” megjelöléssel.



A vételi ajánlatnak tartalmaznia kell az megajánlott bruttó vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, 
nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 30 napos ajánlati kötöttséget vállal.
A benyújtási határidőtől számított 90 napos fizetési határidő vállalása kötelező. 

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szerződéskötéshez szükséges minden adatát. 

A vételárba hitelezői követelés beszámítására nincs lehetőség.

Az ajánlatokat kettős zárt borítékban, magyar nyelven, postai úton kérjük eljuttatni a pályázatot 
kiíró címére (DUAL-PERFEKT KFT. Győri Kirendeltsége 9001 Győr, Pf.: 649., 9022 Győr, Liszt 
Ferenc u. 37.)

Az ajánlatok beérkezésének időpontja: 2009. december 07. déli 12,00 óra.

A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételéről elismervényt állít ki.
További információ a felszámoló szervezet munkatársától Gáspár János felszámolóbiztostól a 06- 1-
210-0521 vagy 06-30-224-3712 számon szerezhető be.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidőt követő 15 napon belül közjegyző jelenlétében kerül 
sor.
A bontást követő 15 napon belül a felszámoló az ajánlatokat értékeli. Az értékelés eredményéről 
jegyzőkönyv  készül,  melyet  bármely  hitelező  megtekinthet.  Az  ajánlatok  elbírálásának 
eredményéről a felszámoló az érdekelteket írásban értesíti.
A felszámoló  a  pályázatot  megfelelő  ajánlat  hiányában  eredménytelennek  nyilváníthatja  és  új 
pályázatot írhat ki. A vételár tekintetében 10 % vagy annál kisebb eltérés esetén a pályázók között 
nyilvános  ártárgyalás  megtartására  kerül  sor,  melynek  feltételeit  az  ártárgyalás  megkezdését 
megelőzően a résztvevőkkel a felszámoló ismerteti.
Az  elővásárlási  jogosultak  e  jogukat  a  nyilvános  értékesítés  keretein  belül  gyakorolhatják  oly 
módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. 



Az elővásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja az érdekelteket arra, hogy a jog 
gyakorlására  irányuló  szándékukat  a  pályázatok  benyújtási  határidejéig  írásban  bejelenteni 
szíveskedjenek. 

A pályázatok nyilvános értékelése és nyilvános értékesítés időpontja és helye:
2010. 01. 04. 9 óra a felszámoló 9022 Győr, Liszt F. u. 37. szám alatti irodájában.

***



A DUAL-PERFEKT Gazdasági Tanácsadó Kft. (Cg: 01-09-717900,  1111 Budapest, Karinthy F. u. 4-

6. II. em. : 1507 Budapest, Pf.: 139.) mint a

Dorogi  és  Társai  Kereskedelmi  Kft.  „fa” (2510  Dorog,  Vörösmarty  u.  28., Cg.  11-09-002327, 

adószáma: 11180371-2-11) kijelölt felszámolója,

nyilvános pályázati felhívás

útján értékesíteni kívánja az „fa” adós gazdálkodó szervezet tulajdonát képező alábbi vagyontárgyait:

Mobil pavilon Irányár: bruttó 800.000 Ft

A pavilon jelenleg önkormányzati területen van, nem rendelkezik fennmaradási engedéllyel.

     

A felszámoló  az  értékesítéssel  kapcsolatban  írásos  vételi  ajánlatokat  kér  benyújtani,  melyeket  a 

DUAL-PERFEKT Kft.  9002 Győr, Pf.:  649.  szám alatti  címekre vár  „Dorogi és Társai Kft.   f.a. 

„vételi ajánlat” megjelöléssel.

Az  ajánlatoknak  tartalmazniuk  kell:  a  megajánlott  bruttó  vételárat,  a  vállalt  fizetési  feltételeket, 

nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 30 napos ajánlati kötöttséget vállal.

A benyújtási  határidőtől  számított  90  napos  fizetési  határidő  vállalása  kötelező.  A pályázatnak 

tartalmaznia kell a pályázó szerződéskötéshez szükséges minden adatát. 

A vételárba hitelezői követelés beszámítására nincs lehetőség.

Az ajánlatokat kettős zárt borítékban, magyar nyelven, postai úton kérjük eljuttatni a pályázatot kiíró 

címére (DUAL-PERFEKT Kft. 9002 Győr, Pf.: 649.)

Az ajánlatok beküldésének időpontja: 2009. december 14. déli 12,00 óra.

További információ a felszámoló szervezet munkatársától Kovács Zoltán felszámolóbiztostól a 06-1-

210-0521, 06-30-937-4093 számon szerezhető be.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidőt követő 15 napon belül közjegyző jelenlétében kerül sor.

A bontást  követő  10 napon belül  a  felszámoló az  ajánlatokat  értékeli.  Az értékelés  eredményéről 

jegyzőkönyv készül, melyet bármely hitelező megtekinthet. Az ajánlatok elbírálásának eredményéről a 

felszámoló az érdekelteket írásban értesíti.

A  felszámoló  a  pályázatot  megfelelő  ajánlat  hiányában  eredménytelennek  nyilváníthatja  és  új 

pályázatot írhat ki. Megfelelő, a vételár tekintetében 10 % vagy annál kisebb eltérés esetén a pályázók 

között nyilvános ártárgyalás megtartására kerül sor, melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését 

megelőzően a résztvevőkkel a felszámoló ismerteti.

Az elővásárlási jogosultak e jogukat a nyilvános értékesítés keretein belül gyakorolhatják oly módon, 

hogy  a  véglegesen  kialakult  vételár  ismeretében  a  vételi  szándékról  nyilatkozatot  tesznek.  Az 

elővásárlási  jog  gyakorlása  érdekében  a  felszámoló  felhívja  az  érdekelteket  arra,  hogy  a  jog 

gyakorlására  irányuló  szándékukat  a  pályázatok  benyújtási  határidejéig  írásban  bejelenteni 

szíveskedjenek. 

***

A DUAL-PERFEKT Gazdasági Tanácsadó Kft. (Cg: 01-09-717900,  1111 Budapest, Karinthy F. u. 4-

6. II. em. : 1507 Budapest, Pf.: 139.) mint a

TAX ACCORD INTERNATIONAL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „fa” (2870 Kisbér, Vásártéri 

út 26. B. ép., Cg. 11-09-015200, adószáma: 10735875-2-11) kijelölt felszámolója,



nyilvános pályázati felhívás

útján értékesíteni kívánja az „fa” adós gazdálkodó szervezet tulajdonát képező alábbi vagyontárgyait:

Ingatlan: Irányár (bruttó):

Ingatlan megnevezése: lakás

Cím: 8000 Székesfehérvár, Deák F. u. 1. fsz. 2.

Hrsz.: 783/A/2.

Tul. Hányad: 1/1

Területe: 44 m²   10.400.000,-Ft

Az ingatlan pillanatnyilag nem vehető birtokba.

     

A felszámoló  az  értékesítéssel  kapcsolatban  írásos  vételi  ajánlatokat  kér  benyújtani,  melyeket  a 

DUAL-PERFEKT  Kft.  9002  Győr,  Pf.:  649.  szám  alatti  címekre  vár  „TAX  ACCORD 

INTERNATIONAL Kft.  f.a. „vételi ajánlat” megjelöléssel.

Az  ajánlatoknak  tartalmazniuk  kell:  a  megajánlott  bruttó  vételárat,  a  vállalt  fizetési  feltételeket, 

nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 30 napos ajánlati kötöttséget vállal.

A benyújtási  határidőtől  számított  90  napos  fizetési  határidő  vállalása  kötelező.  A pályázatnak 

tartalmaznia kell a pályázó szerződéskötéshez szükséges minden adatát. 

A vételárba hitelezői követelés beszámítására nincs lehetőség.

Az ajánlatokat kettős zárt borítékban, magyar nyelven, postai úton kérjük eljuttatni a pályázatot kiíró 

címére (DUAL-PERFEKT Kft. 9002 Győr, Pf.: 649.)

Az ajánlatok beküldésének időpontja: 2009. december 14. déli 12,00 óra.

További információ a felszámoló szervezet munkatársától Kovács Zoltán felszámolóbiztostól a 06-1-

210-0521, 06-30-937-4093 számon szerezhető be.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidőt követő 15 napon belül közjegyző jelenlétében kerül sor.

A bontást  követő  10 napon belül  a  felszámoló az  ajánlatokat  értékeli.  Az értékelés  eredményéről 

jegyzőkönyv készül, melyet bármely hitelező megtekinthet. Az ajánlatok elbírálásának eredményéről a 

felszámoló az érdekelteket írásban értesíti.

A  felszámoló  a  pályázatot  megfelelő  ajánlat  hiányában  eredménytelennek  nyilváníthatja  és  új 

pályázatot írhat ki. Megfelelő, a vételár tekintetében 10 % vagy annál kisebb eltérés esetén a pályázók 

között nyilvános ártárgyalás megtartására kerül sor, melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését 

megelőzően a résztvevőkkel a felszámoló ismerteti.

Az elővásárlási jogosultak e jogukat a nyilvános értékesítés keretein belül gyakorolhatják oly módon, 

hogy  a  véglegesen  kialakult  vételár  ismeretében  a  vételi  szándékról  nyilatkozatot  tesznek.  Az 

elővásárlási  jog  gyakorlása  érdekében  a  felszámoló  felhívja  az  érdekelteket  arra,  hogy  a  jog 

gyakorlására  irányuló  szándékukat  a  pályázatok  benyújtási  határidejéig  írásban  bejelenteni 

szíveskedjenek. 

A DUAL-PERFEKT Gazdasági Tanácsadó Kft. (Cg: 01-09-717900,  1111 Budapest, Karinthy F. u. 4-

6. II. em. : 1507 Budapest, Pf.: 139.) mint a

NOTEBOOK  DOKTOR  Számítástechnikai,  Kereskedelmi  és  Szolgáltató  Kft.  „fa” (9970 

Szentgotthárd,  Rákóczi  u.  5.  1.  em.  3., Cg.  18-09-107649,  adószáma:  12630556-2-18)  kijelölt  

felszámolója,

***



nyilvános pályázati felhívás

útján értékesíteni kívánja az „fa” adós gazdálkodó szervezet tulajdonát képező alábbi vagyontárgyait:

Számítástechnikai alkatrészek Irányár: bruttó 700.000 Ft

     

A felszámoló  az  értékesítéssel  kapcsolatban  írásos  vételi  ajánlatokat  kér  benyújtani,  melyeket  a 

DUAL-PERFEKT Kft. 9002 Győr, Pf: 649.  szám alatti címekre vár  „NOTEBOOK DOKTOR Kft. 

f.a. „vételi ajánlat” megjelöléssel.

Az  ajánlatoknak  tartalmazniuk  kell:  a  megajánlott  bruttó  vételárat,  a  vállalt  fizetési  feltételeket, 

nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 30 napos ajánlati kötöttséget vállal.

A benyújtási  határidőtől  számított  90  napos  fizetési  határidő  vállalása  kötelező.  A pályázatnak 

tartalmaznia kell a pályázó szerződéskötéshez szükséges minden adatát. 

A vételárba hitelezői követelés beszámítására nincs lehetőség.

Az ajánlatokat kettős zárt borítékban, magyar nyelven, postai úton kérjük eljuttatni a pályázatot kiíró 

címére (DUAL-PERFEKT Kft. 9002 Győr, Pf: 649.)

Az ajánlatok beküldésének időpontja: 2009. december 14. déli 12,00 óra.

További információ a felszámoló szervezet munkatársától Kovács Zoltán felszámolóbiztostól a 06-1-

210-0521, 06-30-937-4093 számon szerezhető be.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidőt követő 15 napon belül közjegyző jelenlétében kerül sor.

A bontást  követő  10 napon belül  a  felszámoló az  ajánlatokat  értékeli.  Az értékelés  eredményéről 

jegyzőkönyv készül, melyet bármely hitelező megtekinthet. Az ajánlatok elbírálásának eredményéről a 

felszámoló az érdekelteket írásban értesíti.

A  felszámoló  a  pályázatot  megfelelő  ajánlat  hiányában  eredménytelennek  nyilváníthatja  és  új 

pályázatot írhat ki. Megfelelő, a vételár tekintetében 10 % vagy annál kisebb eltérés esetén a pályázók 

között nyilvános ártárgyalás megtartására kerül sor, melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését 

megelőzően a résztvevőkkel a felszámoló ismerteti.

Az elővásárlási jogosultak e jogukat a nyilvános értékesítés keretein belül gyakorolhatják oly módon, 

hogy  a  véglegesen  kialakult  vételár  ismeretében  a  vételi  szándékról  nyilatkozatot  tesznek.  Az 

elővásárlási  jog  gyakorlása  érdekében  a  felszámoló  felhívja  az  érdekelteket  arra,  hogy  a  jog 

gyakorlására  irányuló  szándékukat  a  pályázatok  benyújtási  határidejéig  írásban  bejelenteni 

szíveskedjenek. 

***



A DUAL-PERFEKT Kft. (Cg.  01-09-717900) - 1111 Budapest, Karinthy F. u. 4-6. II. em. levelezési  

cím:   1507 Budapest, Pf: 139. - mint az  Agrárium 96 Termelő, Szolgáltató és Kereskedő Kft. 
„fa” (1028 Budapest, Piszke u. 32., cégjegyzékszáma: 01-09-886595; adószáma: 12171871-2-41)
kijelölt felszámolója,

nyilvános pályázati felhívás

útján  értékesíteni  kívánja  az  „fa”  adós  gazdálkodó  szervezet  tulajdonát  képező  alábbi 
vagyontárgyait:

    
I.
Ingatlan megnevezése: major
Az ingatlan címe: 6344 Hajós, Külterület
Hrsz.: 0119/3
Telek területe: 3527 m²; 
Tulajdoni hányad: 1/1
Építési év: ~1985
Az ingatlan nettó forgalmi értéke: 30.000.000,- Ft

II.
Ingatlan megnevezése: major
Az ingatlan címe: 2764 Tápióbicske, Új u. 2.
Hrsz.: 0135/11
Terület: 7622 m²
tulajdoni hányad: 1/1
Építési év: ~1998
Az ingatlan nettó forgalmi értéke: 27.000.000,-Ft 

III.
PLOEGER BP 700 betakarítógép
Típus: BP 700
Gyártási év: 1998
Hajtómotor tip. F8L4.13 F Deutz Dieselmotor
Teljesítmény: 157kW/ 2 300  1/perc
Forgalmi értéke:    1.250.000,-

IV.
Iroda berendezések:
Irodabútorok, öltözőszekrények           75.000,-
Iroda felszerelések, számítástechnika             75.000,-
Összesen:         150.000,-

A feltüntetett árak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.

A felszámoló az  értékesítéssel  kapcsolatban írásos  vételi  ajánlatokat  kér  benyújtani,  melyeket  a 
DUAL-PERFEKT Kft. Győri Kirendeltsége 9001 Győr, Pf: 649.  szám alatti címre vár „Agrárium 
96  Kft. f.a. vételi ajánlat” megjelöléssel.

A vételi ajánlatnak tartalmaznia kell az megajánlott nettó vételárat,  a vállalt fizetési feltételeket, 
nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 30 napos ajánlati kötöttséget vállal.
 A 2007.  évi  CXXVII.  törvény (áfa  tv.)  142.  § (1)  bekezdés  g)  pontja  értelmében az  általános 



forgalmi  adót  a  vevő  fizeti,  az  elfogadott  ajánlat  szerinti  nettó  vételáron  felül.  A benyújtási 
határidőtől számított 90 napos fizetési határidő vállalása kötelező. 
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szerződéskötéshez, ingatlan-nyilvántartási bejegyzéshez 
szükséges minden adatát. 

A vételárba hitelezői követelés beszámítására nincs lehetőség.

Az ajánlatokat kettős zárt borítékban, magyar nyelven, postai úton kérjük eljuttatni a pályázatot 
kiíró címére (DUAL-PERFEKT KFT. Győri Kirendeltsége 9001 Győr, Pf.: 649., 9022 Győr, Liszt 
Ferenc u. 37.)

Az ajánlatok beérkezésének időpontja: 2010. január 25. déli 12,00 óra.

A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételéről elismervényt állít ki.
További információ a felszámoló szervezet munkatársától Gáspár János felszámolóbiztostól a 06- 1-
210-0521 vagy 06-30-224-3712 számon szerezhető be.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidőt követő 15 napon belül közjegyző jelenlétében kerül 
sor.
A bontást követő 15 napon belül a felszámoló az ajánlatokat értékeli. Az értékelés eredményéről 
jegyzőkönyv  készül,  melyet  bármely  hitelező  megtekinthet.  Az  ajánlatok  elbírálásának 
eredményéről a felszámoló az érdekelteket írásban értesíti.
A felszámoló  a  pályázatot  megfelelő  ajánlat  hiányában  eredménytelennek  nyilváníthatja  és  új 
pályázatot írhat ki. A vételár tekintetében 10 % vagy annál kisebb eltérés esetén a pályázók között 
nyilvános  ártárgyalás  megtartására  kerül  sor,  melynek  feltételeit  az  ártárgyalás  megkezdését 
megelőzően a résztvevőkkel a felszámoló ismerteti.
Az  elővásárlási  jogosultak  e  jogukat  a  nyilvános  értékesítés  keretein  belül  gyakorolhatják  oly 
módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. 
Az elővásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja az érdekelteket arra, hogy a jog 
gyakorlására  irányuló  szándékukat  a  pályázatok  benyújtási  határidejéig  írásban  bejelenteni 
szíveskedjenek. 

A pályázatok nyilvános értékelése és nyilvános értékesítés időpontja és helye:
2010. 02. 12. 10 órakor a felszámoló 9022 Győr, Liszt F. u. 37. szám alatti irodájában.

***



A DUAL-PERFEKT Kft. (Cg.  01-09-717900) - 1111 Budapest, Karinthy F. u. 4-6. II. em. levelezési  

cím:   1507 Budapest, Pf: 139. - mint az  Agrárium 96 Termelő, Szolgáltató és Kereskedő Kft. 

„fa” (1028 Budapest, Piszke u. 32., cégjegyzékszáma: 01-09-886595; adószáma: 12171871-2-41)

kijelölt felszámolója,

nyilvános pályázati felhívás

útján  értékesíteni  kívánja  az  „fa”  adós  gazdálkodó  szervezet  tulajdonát  képező  alábbi 

vagyontárgyát:

    

I.

Ingatlan megnevezése: Szárítóüzem

Az ingatlan címe: 2344 Dömsöd, Külterület

Hrsz.: 0114/12

Területe: 1415 m²

Az ingatlan nettó forgalmi értéke: 22.000.000,-Ft

Az ingatlanon található felépítmény képezi az adós tulajdonát. A földterület tulajdonosi megoszlása 

a következő:

0114/12 hrsz. 52 tulajdonos van bejegyezve, a hagyatéki eljárások miatt a becsült  

tulajdonosok száma 80-90 közé tehető.

0114/13 hrsz. Agrárium 96 Kft. f.a. Tulajdona

0114/14 hrsz. 46 tulajdonos van bejegyezve, a hagyatéki eljárások miatt a becsült 

tulajdonosok száma 60-70 fő közé tehető

095/14 hrsz. 1 magánszemély tulajdonát képezi

A felépítmény nem rendelkezik önálló helyrajzi számmal, így kifejezetten bizonytalan tulajdonjogi  

státusszal rendelkező ingatlanként kerül értékesítésre.

A vételi ajánlattal élők tudomásul veszik az érintett ingatlanok vonatkozásában a felépítmény, 

valamint a földterület tulajdonosi szerkezetének különbözőségét nyilatkozat formájában.

A feltüntetett árak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.

A felszámoló az  értékesítéssel  kapcsolatban írásos  vételi  ajánlatokat  kér  benyújtani,  melyeket  a 

DUAL-PERFEKT Kft. Győri Kirendeltsége 9001 Győr, Pf: 649.  szám alatti címre vár „Agrárium 

96  Kft. f.a. vételi ajánlat” megjelöléssel.

A vételi ajánlatnak tartalmaznia kell az megajánlott nettó vételárat,  a vállalt fizetési feltételeket, 

nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 30 napos ajánlati kötöttséget vállal.

A benyújtási határidőtől számított 90 napos fizetési határidő vállalása kötelező. 

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szerződéskötéshez, ingatlan-nyilvántartási bejegyzéshez 

szükséges minden adatát. 

A vételárba hitelezői követelés beszámítására nincs lehetőség.

Az ajánlatokat kettős zárt borítékban, magyar nyelven, postai úton kérjük eljuttatni a pályázatot 

kiíró címére (DUAL-PERFEKT KFT. Győri Kirendeltsége 9001 Győr, Pf.: 649., 9022 Győr, Liszt 

Ferenc u. 37.)

Az ajánlatok beérkezésének időpontja: 2010. február 15. déli 12,00 óra.

A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételéről elismervényt állít ki.

További információ a felszámoló szervezet munkatársától Gáspár János felszámolóbiztostól a 06- 1-

210-0521 vagy 06-30-224-3712 számon szerezhető be.



Az ajánlatok bontására a benyújtási határidőt követő 15 napon belül közjegyző jelenlétében kerül 

sor.

A bontást követő 15 napon belül a felszámoló az ajánlatokat értékeli. Az értékelés eredményéről 

jegyzőkönyv  készül,  melyet  bármely  hitelező  megtekinthet.  Az  ajánlatok  elbírálásának 

eredményéről a felszámoló az érdekelteket írásban értesíti.

A felszámoló  a  pályázatot  megfelelő  ajánlat  hiányában  eredménytelennek  nyilváníthatja  és  új 

pályázatot írhat ki. A vételár tekintetében 10 % vagy annál kisebb eltérés esetén a pályázók között 

nyilvános  ártárgyalás  megtartására  kerül  sor,  melynek  feltételeit  az  ártárgyalás  megkezdését 

megelőzően a résztvevőkkel a felszámoló ismerteti.

Az  elővásárlási  jogosultak  e  jogukat  a  nyilvános  értékesítés  keretein  belül  gyakorolhatják  oly 

módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. 

Az elővásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja az érdekelteket arra, hogy a jog 

gyakorlására  irányuló  szándékukat  a  pályázatok  benyújtási  határidejéig  írásban  bejelenteni 

szíveskedjenek. 

A pályázatok nyilvános értékelése és nyilvános értékesítés időpontja és helye:

2010. 03. 05. 10 órakor a felszámoló 9022 Győr, Liszt F. u. 37. szám alatti irodájában.

***



A DUAL-PERFEKT Kft. (Cg.  01-09-717900) - 1111 Budapest, Karinthy F. u. 4-6. II. em. levelezési  
cím:  1507  Budapest,  Pf.:  139. -  mint  az  ÉP-HÁZ  '67  Építőipari,  Kereskedelmi  és
Szolgáltató  Korlátolt  Felelősségű  Társaság  (2360  Gyál,  Arany  János  utca
13.; cégjegyzékszáma: 13 09 110124; adószáma: 13825054-2-13) ) kijelölt vagyonrendezője,

nyilvános pályázati felhívás

útján  értékesíteni  kívánja  az  „fa”  adós  gazdálkodó  szervezet  tulajdonát  képező  alábbi 

vagyontárgyát:

     

Gépjármű:      

Gépjármű típusa: Volkswagen Caddy 1.9 D

Forg. Rendsz.: KLN-803

Km állása: 213.212 km

A jármű motorja nem indítható, a féltengely törött, az egész gépkocsi erősen lelakott állapotú.

Irányár (bruttó):       32.000,-Ft

A vagyonrendező az értékesítéssel kapcsolatban írásos vételi ajánlatokat kér benyújtani, melyeket 

az 

DUAL-PERFEKT KFT. Győri Kirendeltsége. 9001 Győr, Pf.: 649. 
szám alatti címre vár 

„ÉP-HÁZ '67 Kft. f.a. vételi ajánlat”

 megjelöléssel.

A  vételi  ajánlatnak  tartalmaznia  kell  az  megajánlott  vételárat,  a  vállalt  fizetési  feltételeket, 

nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 30 napos ajánlati kötöttséget vállal. 

A benyújtási határidőtől számított 90 napos fizetési határidő vállalása kötelező. 

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szerződéskötéshez szükséges minden adatát. 

 

A vételárba hitelezői követelés beszámítására nincs lehetőség.

Az ajánlatokat kettős zárt borítékban, magyar nyelven, postai úton kérjük eljuttatni a pályázatot 

kiíró címére (DUAL-PERFEKT KFT. Győri Kirendeltsége 9001 Győr, Pf.: 649., 9022 Győr, Liszt 

Ferenc u. 37.)

Az ajánlatok beérkezésének időpontja: 2010. március 08. déli 12,00 óra.

A vagyonrendező a személyesen benyújtott pályázatok átvételéről elismervényt állít ki.

További információ a felszámoló szervezet munkatársától Gáspár János vagyonrendezőtől a 1/210-

0521 számon szerezhető be.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidőt követő 15 napon belül közjegyző jelenlétében kerül 

sor.  A bontást  követő  15  napon  belül  a  vagyonrendező  az  ajánlatokat  értékeli.  Az  értékelés 

eredményéről  jegyzőkönyv  készül,  melyet  bármely  hitelező  megtekinthet.  Az  ajánlatok 

elbírálásának eredményéről a vagyonrendező az érdekelteket írásban értesíti.



A vagyonrendező a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja és új 

pályázatot  írhat  ki.  Megfelelő,  a  vételár  tekintetében  10  % vagy annál  kisebb  eltérés  esetén  a 

pályázók  között  nyilvános  ártárgyalás  megtartására  kerül  sor,  melynek  feltételeit  az  ártárgyalás 

megkezdését megelőzően a résztvevőkkel a vagyonrendező ismerteti.

Az  elővásárlási  jogosultak  e  jogukat  a  nyilvános  értékesítés  keretein  belül  gyakorolhatják  oly 

módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek, 

amennyiben a kiírás keretében elővásárlási szándékukat előzetesen bejelentették.

***



PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

A Dual-Perfekt Gazdasági Tanácsadó Kft. (Cg. 01-09-717900) 1111 Budapest, Karinthy F. u. 

4-6. II. em. 2. (4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 12. fszt. 3. sz. alatti kirendeltség) szám alatti 

székhelyű gazdasági társaság, mint az  S-ARI AUTOMOBIL Kereskedelmi és Szolgáltató 
Betéti Társaság „f.a.” (Cg. 15-06-091679) 4556 Magy, Kossuth u. 88. szám alatti székhelyű 

gazdasági társaság Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság által kijelölt felszámolója,

n y i l v á n o s   p á l y á z a t

útján  értékesíteni  kívánja  a  felszámolás  alá  került  társaság  tulajdonában  álló  alábbi 

vagyontárgyakat:

Ingatlan(ok)

1.) Levelek belterület 866 hrsz. alatt felvett, a természetben Levelek, Ady Endre utcában 

található, a tulajdoni lap másolat alapján mindösszesen 1440 nm térmértékű, 0.00 Ak 

értékű, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányada.

Az ingatlan pályázati irányára: 200.000.- Ft
Bánatpénz: 20.000,-Ft

A pályázaton való részvétel feltételei: 

- Bánatpénz  megfizetése  a  Dual-Perfekt  Gazdasági  Tanácsadó  Kft.  Pannon 

Takarékszövetkezetnél  vezetett  63200157-11020112  számú  bankszámlájára, S-ARI 

AUTOMOBIL Bt. „f.a. pályázat megjegyzéssel.

- A bánatpénz a vételárba beszámításra kerül, eredménytelen pályázat esetén 15 napon 

belül a pályázó részére visszafizetésre kerül.

- A pályázatot  legkésőbb -  az  ajánlott  vételár  és  fizetési  mód megjelölésével -  jelen 

hirdetmény  Cégközlönyben  való  közzétételétől  számított  18.  napon  12  óráig  lehet 

személyesen  leadni  a  Dual-Perfekt  Gazdasági  Tanácsadó  Kft.  4400  Nyíregyháza, 

Bocskai u. 12. fszt. 3. szám alatti kirendeltségén.

- Az  ajánlatot  zárt  borítékban  kell  elhelyezni,  a  borítékon  kérjük  feltüntetni:  S-ARI 

AUTOMOBIL Bt. „f.a.” pályázat.

- Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, székhelyét, hatályos cégkivonatát, a 

cégjegyzésre  jogosult  tisztségviselő  aláírási  címpéldányát,  a  megajánlott  bruttó 

vételárat,  a  vállalt  fizetési  feltételeket,  nyilatkozatot  arról,  hogy  az  ajánlattevő  60 

napos ajánlati kötöttséget vállal.

- Az ajánlat benyújtásakor igazolni kell a bánatpénz megfizetését.

- A pályázatok  bontására  közjegyző  jelenlétében,  a  pályázati  leadási  határidő  lejárta 

után 30 napon belül kerül sor. 

- A pályázat eredményéről a felszámoló a bontástól számított 15 napon belül írásban 

értesíti az ajánlattevőket.

A felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, 

és új pályázatot hirdethet ki.



A  beérkezett  ajánlatok  alapján  a  felszámoló  értékesítési  versenytárgyalást  tart, 

amennyiben a megajánlott vételárak közötti eltérés 10 % - on belül van. Ennek helyéről, 

idejéről, szabályairól írásban értesíti az ajánlattevőket.

A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget.

A felszámoló a hatályos 1991. évi IL. törvény alapján felhívja az esetleges érdekelteket 

elővásárlási joguk gyakorlására, és kéri, hogy a jog gyakorlására irányuló szándékukat a 

pályázatok benyújtási határidejéig írásban bejelenteni szíveskedjenek.

A  pályázattal  kapcsolatban  felvilágosítást  ad  Támba  Erika  a  06  (30)  45-65-897-es 

telefonszámon,  illetve  a  felszámoló  Nyíregyháza,  Bocskai  u.  12.  fszt.  3.  sz.  alatti 

irodájában.

***



***

A DUAL-PERFEKT Kft. (Cg.  01-09-717900) - 1111 Budapest, Karinthy F. u. 4-6. II. em. levelezési  

cím: 1507 Budapest, Pf.: 139. - mint a HORNIMPEX AUTÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 
„fa” (1107 Budapest, Fertő u. 7/B., cégjegyzékszáma: 01-06-767539, adószáma: 22123288-2-42)
kijelölt felszámolója,

nyilvános pályázati felhívás

útján  értékesíteni  kívánja  az  „fa”  adós  gazdálkodó  szervezet  tulajdonát  képező  alábbi 
vagyontárgyát:

Gépjármű:               Irányár (bruttó):

PEUGEOT PARTNER 502.400,-Ft
Forg. Rendsz.: KIP-464
Első forg. helyezés: 2006. 05. 
km. telítettség: 75.145 Km    
Hengerűrtartalom: 1868 cm³
Üzemanyag / Katalizátor: DIESEL / KAT
Műszaki vizsga: 2011. 05. 11-ig

PEUGEOT PARTNER 360.800,-Ft
Forg. Rendsz.: KIE-464
Első forg. helyezés: 2003. 11. 
km. telítettség: 112.000 Km    
Hengerűrtartalom: 1868 cm³
Műszaki vizsga: 2011. 05. 20-ig

A leállított  gépkocsi  motorja nem indítható,  abból  rendellenes  hangok jönnek,  azonnali  javítása 
szükséges

PEUGEOT PARTNER 356.800,-Ft
Forg. Rendsz.: KIP-465
Első forg. helyezés: 2004. 02. 
km. telítettség: 98.363 Km    
Hengerűrtartalom: 1868 cm³
Műszaki vizsga: -

Nem indítható.

A felszámoló az  értékesítéssel  kapcsolatban írásos  vételi  ajánlatokat  kér  benyújtani,  melyeket  a 
DUAL-PERFEKT  Kft. Győri  Kirendeltsége  9001  Győr,  Pf:  649.  szám  alatti  címre  vár 
„HORNIMPEX AUTÓ Bt. f.a. vételi ajánlat” megjelöléssel.

A vételi ajánlatnak tartalmaznia kell az megajánlott bruttó vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, 
nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 30 napos ajánlati kötöttséget vállal.
A benyújtási határidőtől számított 90 napos fizetési határidő vállalása kötelező. 

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szerződéskötéshez szükséges minden adatát. 



A vételárba hitelezői követelés beszámítására nincs lehetőség.

Az ajánlatokat kettős zárt borítékban, magyar nyelven, postai úton kérjük eljuttatni a pályázatot 
kiíró címére (DUAL-PERFEKT KFT. Győri Kirendeltsége 9001 Győr, Pf.: 649., 9022 Győr, Liszt 
Ferenc u. 37.)

Az ajánlatok beérkezésének időpontja: 2010. március 16. déli 12,00 óra.

A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételéről elismervényt állít ki.
További információ a felszámoló szervezet munkatársától Gáspár János felszámolóbiztostól a 06- 1-
210-0521 vagy 06-30-224-3712 számon szerezhető be.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidőt követő 15 napon belül közjegyző jelenlétében kerül 
sor.
A bontást követő 15 napon belül a felszámoló az ajánlatokat értékeli. Az értékelés eredményéről 
jegyzőkönyv  készül,  melyet  bármely  hitelező  megtekinthet.  Az  ajánlatok  elbírálásának 
eredményéről a felszámoló az érdekelteket írásban értesíti.
A felszámoló  a  pályázatot  megfelelő  ajánlat  hiányában  eredménytelennek  nyilváníthatja  és  új 
pályázatot írhat ki. A vételár tekintetében 10 % vagy annál kisebb eltérés esetén a pályázók között 
nyilvános  ártárgyalás  megtartására  kerül  sor,  melynek  feltételeit  az  ártárgyalás  megkezdését 
megelőzően a résztvevőkkel a felszámoló ismerteti.
Az  elővásárlási  jogosultak  e  jogukat  a  nyilvános  értékesítés  keretein  belül  gyakorolhatják  oly 
módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. 
Az elővásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja az érdekelteket arra, hogy a jog 
gyakorlására  irányuló  szándékukat  a  pályázatok  benyújtási  határidejéig  írásban  bejelenteni 
szíveskedjenek. 

A pályázatok nyilvános értékelése és nyilvános értékesítés időpontja és helye:
2010. 04. 05. 9 óra 30 perckor a felszámoló 9022 Győr, Liszt F. u. 37. szám alatti irodájában.



***

A  DUAL-PERFEKT Kft. (Cg.  01-09-717900) - 1111 Budapest, Karinthy F. u. 4-6. II. em. levelezési  

cím:  1507 Budapest, Pf.: 139. - mint a TEA Ingatlanhasznosító Kereskedelmi és  Szolgáltató 
Kft. „fa” (2028 Pilismarót, Hegy u. 501., cégjegyzékszáma: 11-09-012900, adószáma: 11959740-2-
11)
kijelölt felszámolója,

nyilvános pályázati felhívás

útján  értékesíteni  kívánja  az  „fa”  adós  gazdálkodó  szervezet  tulajdonát  képező  alábbi 
vagyontárgyát:

Gépjármű:               Irányár:

HUNDAI 2500-as kisteher 350.000,-Ft+ÁFA
Gyártási év: 1998
Hazai forg. állítása: 2004. 12. 10. 
km. telítettség: 200.000 Km    
Üzemeltetése: Diesel
Szállítóható szem.: 3.
Hengerűrtartalom: 2477 cm³
Műszaki vizsga: 2008. 11. 27-ig

A felszámoló az  értékesítéssel  kapcsolatban írásos  vételi  ajánlatokat  kér  benyújtani,  melyeket  a 
DUAL-PERFEKT Kft. Győri Kirendeltsége 9001 Győr, Pf.: 649.  szám alatti címre vár „TEA Kft. 
f.a. vételi ajánlat” megjelöléssel.

A vételi ajánlatnak tartalmaznia kell az megajánlott nettó vételárat,  a vállalt fizetési feltételeket, 
nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 30 napos ajánlati kötöttséget vállal.
A benyújtási határidőtől számított 90 napos fizetési határidő vállalása kötelező. 

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szerződéskötéshez szükséges minden adatát. 

A vételárba hitelezői követelés beszámítására nincs lehetőség.

Az ajánlatokat kettős zárt borítékban, magyar nyelven, postai úton kérjük eljuttatni a pályázatot 
kiíró címére (DUAL-PERFEKT KFT. Győri Kirendeltsége 9001 Győr, Pf.: 649., 9022 Győr, Liszt 
Ferenc u. 37.)

Az ajánlatok beérkezésének időpontja: 2010. március 16. déli 12,00 óra.

A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételéről elismervényt állít ki.
További információ a felszámoló szervezet munkatársától Gáspár János felszámolóbiztostól a 06- 1-
210-0521 vagy  06-30-224-3712  számon szerezhető be.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidőt követő 15 napon belül közjegyző jelenlétében kerül 
sor.
A bontást követő 15 napon belül a felszámoló az ajánlatokat értékeli. Az értékelés eredményéről 
jegyzőkönyv  készül,  melyet  bármely  hitelező  megtekinthet.  Az  ajánlatok  elbírálásának 
eredményéről a felszámoló az érdekelteket írásban értesíti.
A felszámoló  a  pályázatot  megfelelő  ajánlat  hiányában  eredménytelennek  nyilváníthatja  és  új 



pályázatot írhat ki. A vételár tekintetében 10 % vagy annál kisebb eltérés esetén a pályázók között 
nyilvános  ártárgyalás  megtartására  kerül  sor,  melynek  feltételeit  az  ártárgyalás  megkezdését 
megelőzően a résztvevőkkel a felszámoló ismerteti.
Az  elővásárlási  jogosultak  e  jogukat  a  nyilvános  értékesítés  keretein  belül  gyakorolhatják  oly 
módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. 
Az elővásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja az érdekelteket arra, hogy a jog 
gyakorlására  irányuló  szándékukat  a  pályázatok  benyújtási  határidejéig  írásban  bejelenteni 
szíveskedjenek. 
A pályázatok nyilvános értékelése és nyilvános értékesítés időpontja és helye:
2010. 04. 05. 9 órakor a felszámoló 9022 Győr, Liszt F. u. 37. szám alatti irodájában.



***

A DUAL-PERFEKT Kft. (Cg.  01-09-717900) - 1111 Budapest, Karinthy F. u. 4-6. II. em. levelezési  

cím:  1507 Budapest, Pf: 139. - mint a ”BERG VAGABUND” Kereskedelmi, Szolgáltató, Ipari 
Kft. „fa” (2824 Várgesztes, Vár u. 32., cégjegyzékszáma: 11-09-008213, adószáma: 12304064-2-

11)

kijelölt felszámolója,

nyilvános pályázati felhívás

útján  értékesíteni  kívánja  az  „fa”  adós  gazdálkodó  szervezet  tulajdonát  képező  alábbi 

vagyontárgyát:

Gépjármű:               Irányár:

Ford Transit (hűtő) 120.000,-Ft+ÁFA
Gyártási év: 1997

Első forg. Lépés: 1997. 06. 27. 

km. telítettség: 130.302 Km    

Hengerűrtartalom: 2496 cm³

Műszaki vizsga: 2008. 06. 14-ig

Zöldkártya: 2008. 09. 28-ig.

A felszámoló az  értékesítéssel  kapcsolatban írásos  vételi  ajánlatokat  kér  benyújtani,  melyeket  a 

DUAL-PERFEKT Kft. Győri Kirendeltsége 9001 Győr, Pf: 649.  szám alatti címre vár  „BERG 
VAGABUND Kft. f.a. vételi ajánlat” megjelöléssel.

A vételi ajánlatnak tartalmaznia kell az megajánlott nettó vételárat,  a vállalt fizetési feltételeket, 

nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 30 napos ajánlati kötöttséget vállal.

A benyújtási határidőtől számított 90 napos fizetési határidő vállalása kötelező. 

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szerződéskötéshez szükséges minden adatát. 

A vételárba hitelezői követelés beszámítására nincs lehetőség.

Az ajánlatokat kettős zárt borítékban, magyar nyelven, postai úton kérjük eljuttatni a pályázatot 

kiíró címére (DUAL-PERFEKT KFT. Győri Kirendeltsége 9001 Győr, Pf.: 649., 9022 Győr, Liszt 

Ferenc u. 37.)

Az ajánlatok beérkezésének időpontja: 2010. március 16. déli 12,00 óra.

A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételéről elismervényt állít ki.

További információ a felszámoló szervezet munkatársától Gáspár János felszámolóbiztostól a 06- 1-
210-0521 vagy  06-30-224-3712  számon szerezhető be.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidőt követő 15 napon belül közjegyző jelenlétében kerül 

sor.

A bontást követő 15 napon belül a felszámoló az ajánlatokat értékeli. Az értékelés eredményéről 

jegyzőkönyv  készül,  melyet  bármely  hitelező  megtekinthet.  Az  ajánlatok  elbírálásának 

eredményéről a felszámoló az érdekelteket írásban értesíti.

A felszámoló  a  pályázatot  megfelelő  ajánlat  hiányában  eredménytelennek  nyilváníthatja  és  új 



pályázatot írhat ki. A vételár tekintetében 10 % vagy annál kisebb eltérés esetén a pályázók között 

nyilvános  ártárgyalás  megtartására  kerül  sor,  melynek  feltételeit  az  ártárgyalás  megkezdését 

megelőzően a résztvevőkkel a felszámoló ismerteti.

Az  elővásárlási  jogosultak  e  jogukat  a  nyilvános  értékesítés  keretein  belül  gyakorolhatják  oly 

módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. 

Az elővásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja az érdekelteket arra, hogy a jog 

gyakorlására  irányuló  szándékukat  a  pályázatok  benyújtási  határidejéig  írásban  bejelenteni 

szíveskedjenek. 

A pályázatok nyilvános értékelése és nyilvános értékesítés időpontja és helye:

2010. 04. 02.  11 óra 30 perckor a felszámoló 9022 Győr, Liszt F. u. 37. szám alatti irodájában.



***

A  DUAL-PERFEKT Kft. (Cg.  01-09-717900) - 1111 Budapest, Karinthy F. u. 4-6. II. em. levelezési  

cím:  1507 Budapest, Pf.: 139. - mint az I-Building Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. „fa” (1204 
Budapest, Török Flóris u. 103., cégjegyzékszáma: 01-09-718447, adószáma: 13094328-2-43)
kijelölt felszámolója,

nyilvános pályázati felhívás

útján  értékesíteni  kívánja  az  „fa”  adós  gazdálkodó  szervezet  tulajdonát  képező  alábbi 
vagyontárgyát:

Gépkocsibeálló:               Irányár:

12 db gépkocsibeálló   50.000,-Ft+ÁFA/beálló
Helye: Kalocsa, Széchenyi u. 16-18-20.
Hrsz.: 1713/8.
Össz. Kivett földterület: 2328 m²

A felszámoló az  értékesítéssel  kapcsolatban írásos  vételi  ajánlatokat  kér  benyújtani,  melyeket  a 
DUAL-PERFEKT  Kft. Győri  Kirendeltsége  9001  Győr,  Pf.:  649.  szám  alatti  címre  vár  „I-
Building Kft. f.a. vételi ajánlat” megjelöléssel.

A vételi ajánlatnak tartalmaznia kell az megajánlott nettó vételárat,  a vállalt fizetési feltételeket, 
nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 30 napos ajánlati kötöttséget vállal.
A benyújtási határidőtől számított 90 napos fizetési határidő vállalása kötelező. 

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szerződéskötéshez szükséges minden adatát. 

A vételárba hitelezői követelés beszámítására nincs lehetőség.

Az ajánlatokat kettős zárt borítékban, magyar nyelven, postai úton kérjük eljuttatni a pályázatot 
kiíró címére (DUAL-PERFEKT KFT. Győri Kirendeltsége 9001 Győr, Pf.: 649., 9022 Győr, Liszt 
Ferenc u. 37.)

Az ajánlatok beérkezésének időpontja: 2010. március 16. déli 12,00 óra.

A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételéről elismervényt állít ki.
További információ a felszámoló szervezet munkatársától Gáspár János felszámolóbiztostól a 06- 1-
210-0521 vagy  06-30-224-3712 számon szerezhető be.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidőt követő 15 napon belül közjegyző jelenlétében kerül 
sor.
A bontást követő 15 napon belül a felszámoló az ajánlatokat értékeli. Az értékelés eredményéről 
jegyzőkönyv  készül,  melyet  bármely  hitelező  megtekinthet.  Az  ajánlatok  elbírálásának 
eredményéről a felszámoló az érdekelteket írásban értesíti.
A felszámoló  a  pályázatot  megfelelő  ajánlat  hiányában  eredménytelennek  nyilváníthatja  és  új 
pályázatot írhat ki. A vételár tekintetében 10 % vagy annál kisebb eltérés esetén a pályázók között 
nyilvános  ártárgyalás  megtartására  kerül  sor,  melynek  feltételeit  az  ártárgyalás  megkezdését 
megelőzően a résztvevőkkel a felszámoló ismerteti.
Az  elővásárlási  jogosultak  e  jogukat  a  nyilvános  értékesítés  keretein  belül  gyakorolhatják  oly 
módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. 



Az elővásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja az érdekelteket arra, hogy a jog 
gyakorlására  irányuló  szándékukat  a  pályázatok  benyújtási  határidejéig  írásban  bejelenteni 
szíveskedjenek. 
A pályázatok nyilvános értékelése és nyilvános értékesítés időpontja és helye:
2010. 04. 02. 11 órakor a felszámoló 9022 Győr, Liszt F. u. 37. szám alatti irodájában.



***

A  DUAL-PERFEKT Kft. (Cg.  01-09-717900) - 1111 Budapest, Karinthy F. u. 4-6. II. em. levelezési  

cím:  1507 Budapest, Pf: 139. - mint a JOMA Ingatlanforgalmazó és Befektető Kft. „fa” (9027 

Győr, Szeszgyár u.7.II/10., cégjegyzékszáma: 08-09-013016, adószáma: 13299080-2-08)

kijelölt felszámolója,

nyilvános pályázati felhívás

útján  értékesíteni  kívánja  az  „fa”  adós  gazdálkodó  szervezet  tulajdonát  képező  alábbi 

vagyontárgyait:

Ingatlan megnevezése: kerékpártároló
Az ingatlan címe: Székesfehérvár, Bőrgyár u. 11.
Hrsz.: 5481/2
Terület: ~17 m²
tulajdoni hányad: 4/120
Forgalmi értéke: 150.000,-Ft + ÁFA  

A felszámoló az  értékesítéssel  kapcsolatban írásos  vételi  ajánlatokat  kér  benyújtani,  melyeket  a 

DUAL-PERFEKT Kft. Győri Kirendeltsége 9001 Győr, Pf.: 649.  szám alatti címre vár  „JOMA 
Kft. f.a. vételi ajánlat” megjelöléssel.

A vételi ajánlatnak tartalmaznia kell az megajánlott nettó vételárat,  a vállalt fizetési feltételeket, 

nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 30 napos ajánlati kötöttséget vállal.

A benyújtási határidőtől számított 90 napos fizetési határidő vállalása kötelező. 

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szerződéskötéshez, ingatlan-nyilvántartási bejegyzéshez 

szükséges minden adatát. 

A vételárba hitelezői követelés beszámítására nincs lehetőség.

Az ajánlatokat kettős zárt borítékban, magyar nyelven, postai úton kérjük eljuttatni a pályázatot 

kiíró címére (DUAL-PERFEKT KFT. Győri Kirendeltsége 9001 Győr, Pf.: 649., 9022 Győr, Liszt 

Ferenc u. 37.)

Az ajánlatok beérkezésének időpontja: 2010. március 16. déli 12,00 óra.

A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételéről elismervényt állít ki.

További információ a felszámoló szervezet munkatársától Gáspár János felszámolóbiztostól a 06- 1-
210-0521 vagy  06-30-224-3712  számon szerezhető be.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidőt követő 15 napon belül közjegyző jelenlétében kerül 

sor.

A bontást követő 15 napon belül a felszámoló az ajánlatokat értékeli. Az értékelés eredményéről 

jegyzőkönyv  készül,  melyet  bármely  hitelező  megtekinthet.  Az  ajánlatok  elbírálásának 

eredményéről a felszámoló az érdekelteket írásban értesíti.

A felszámoló  a  pályázatot  megfelelő  ajánlat  hiányában  eredménytelennek  nyilváníthatja  és  új 

pályázatot írhat ki. A vételár tekintetében 10 % vagy annál kisebb eltérés esetén a pályázók között 

nyilvános  ártárgyalás  megtartására  kerül  sor,  melynek  feltételeit  az  ártárgyalás  megkezdését 

megelőzően a résztvevőkkel a felszámoló ismerteti.

Az  elővásárlási  jogosultak  e  jogukat  a  nyilvános  értékesítés  keretein  belül  gyakorolhatják  oly 



módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. 

Az elővásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja az érdekelteket arra, hogy a jog 

gyakorlására  irányuló  szándékukat  a  pályázatok  benyújtási  határidejéig  írásban  bejelenteni 

szíveskedjenek. 

A pályázatok nyilvános értékelése és nyilvános értékesítés időpontja és helye:

2010. 04. 02. 10 óra 30 perckor a felszámoló 9022 Győr, Liszt F. u. 37. szám alatti irodájában.



A DUAL-PERFEKT Kft. (Cg.  01-09-717900) - 1111 Budapest, Karinthy F. u. 4-6. II. em. levelezési  

cím:   1507 Budapest, Pf: 139. - mint az  Agrárium 96 Termelő, Szolgáltató és Kereskedő Kft. 
„fa” (1028 Budapest, Piszke u. 32., cégjegyzékszáma: 01-09-886595; adószáma: 12171871-2-41)
kijelölt felszámolója,

nyilvános pályázati felhívás

útján  értékesíteni  kívánja  az  „fa”  adós  gazdálkodó  szervezet  tulajdonát  képező  alábbi 
vagyontárgyait:

    
I.
Ingatlan megnevezése: major
Az ingatlan címe: 6344 Hajós, Külterület
Hrsz.: 0119/3
Telek területe: 3527 m²; 
Tulajdoni hányad: 1/1
Építési év: ~1985
Az ingatlan nettó forgalmi értéke: 20.000.000,- Ft

II.
Ingatlan megnevezése: Szárítóüzem II
Az ingatlan címe: 2344 Dömsöd, Külterület
Hrsz.: 0114/25
Területe: 9856 m²
Az ingatlan nettó forgalmi értéke: 8.000.000,-Ft
A felépítmény nem rendelkezik  önálló  bejegyzéssel  a földhivatali  nyilvántartásban,  a földterület  

tulajdonosa egy magánszemély.  A felépítmény kifejezetten  bizonytalan tulajdoni  státusszal  kerül  

értékesítésre.

III.
Iroda berendezések:
Irodabútorok, öltözőszekrények         
Iroda felszerelések, számítástechnika           
Összesen:         75.000,-

A feltüntetett árak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.

A felszámoló az  értékesítéssel  kapcsolatban írásos  vételi  ajánlatokat  kér  benyújtani,  melyeket  a 
DUAL-PERFEKT Kft. Győri Kirendeltsége 9001 Győr, Pf: 649.  szám alatti címre vár „Agrárium 
96  Kft. f.a. vételi ajánlat” megjelöléssel.

A vételi ajánlatnak tartalmaznia kell az megajánlott nettó vételárat,  a vállalt fizetési feltételeket, 
nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 30 napos ajánlati kötöttséget vállal.
A benyújtási határidőtől számított 90 napos fizetési határidő vállalása kötelező. 
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szerződéskötéshez, ingatlan-nyilvántartási bejegyzéshez 
szükséges minden adatát. 

A vételárba hitelezői követelés beszámítására nincs lehetőség.

Az ajánlatokat kettős zárt borítékban, magyar nyelven, postai úton kérjük eljuttatni a pályázatot 
kiíró címére (DUAL-PERFEKT KFT. Győri Kirendeltsége 9001 Győr, Pf.: 649., 9022 Győr, Liszt 
Ferenc u. 37.)



Az ajánlatok beérkezésének időpontja: 2010. április 05. déli 12,00 óra.

A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételéről elismervényt állít ki.
További információ a felszámoló szervezet munkatársától Gáspár János felszámolóbiztostól a 06- 1-
210-0521 vagy 06-30-224-3712 számon szerezhető be.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidőt követő 15 napon belül közjegyző jelenlétében kerül 
sor.

A bontást követő 15 napon belül a felszámoló az ajánlatokat értékeli. Az értékelés eredményéről 
jegyzőkönyv  készül,  melyet  bármely  hitelező  megtekinthet.  Az  ajánlatok  elbírálásának 
eredményéről a felszámoló az érdekelteket írásban értesíti.
A felszámoló  a  pályázatot  megfelelő  ajánlat  hiányában  eredménytelennek  nyilváníthatja  és  új 
pályázatot írhat ki. A vételár tekintetében 10 % vagy annál kisebb eltérés esetén a pályázók között 
nyilvános  ártárgyalás  megtartására  kerül  sor,  melynek  feltételeit  az  ártárgyalás  megkezdését 
megelőzően a résztvevőkkel a felszámoló ismerteti.
Az  elővásárlási  jogosultak  e  jogukat  a  nyilvános  értékesítés  keretein  belül  gyakorolhatják  oly 
módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. 
Az elővásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja az érdekelteket arra, hogy a jog 
gyakorlására  irányuló  szándékukat  a  pályázatok  benyújtási  határidejéig  írásban  bejelenteni 
szíveskedjenek. 

A pályázatok nyilvános értékelése és nyilvános értékesítés időpontja és helye:
2010. 04. 23. 10 órakor a felszámoló 9022 Győr, Liszt F. u. 37. szám alatti irodájában.

***



A DUAL-PERFEKT Kft. (Cg.  01-09-717900) - 1111 Budapest, Karinthy F. u. 4-6. II. em. levelezési  

cím:  1507 Budapest, Pf.: 139. - mint az  OKAY Kereskedelmi és Informatikai Bt. „fa” (2360 
Gyál, Széchenyi u. 96., cégjegyzékszáma: 13-06-043998, adószáma: 20224266-2-13)
kijelölt felszámolója,

nyilvános pályázati felhívás

útján  értékesíteni  kívánja  az  „fa”  adós  gazdálkodó  szervezet  tulajdonát  képező  alábbi 
vagyontárgyát:

Gépjármű:                         Irányár:

SEAT (E) Inca Cargo 1.4i típusú gépjármű        40.000,-Ft+ÁFA
Első forg. helyezés: 1996. 05. 
km. telítettség: 167.591 Km    
Hengerűrtartalom: 1389 cm³
Üzemanyag / Katalizátor: Ólommentes benzin

A gépjármú  forgalomból  kivont,  rendszámmal,  forgalmi  engedéllyel,  műszaki  vizsgával  nem 
rendelkezik.  A gépjármű  csak  alkatrészként  értékesíthető,  ismételt  forgalomba  helyezése  nem 
lehetséges.

Tapéták és bordűrök:

Elfekvő készletként visszamaradt        2.000.000,-Ft+ÁFA  
820 tételben

A felszámoló az  értékesítéssel  kapcsolatban írásos  vételi  ajánlatokat  kér  benyújtani,  melyeket  a 
DUAL-PERFEKT Kft. Győri Kirendeltsége 9001 Győr, Pf.: 649.  szám alatti címre vár  „OKAY 
Bt. f.a. vételi ajánlat” megjelöléssel.

A vételi  ajánlatnak tartalmaznia  kell  a  megajánlott  nettó  vételárat,  a  vállalt  fizetési  feltételeket, 
nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 30 napos ajánlati kötöttséget vállal.
A benyújtási határidőtől számított 90 napos fizetési határidő vállalása kötelező. 

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szerződéskötéshez szükséges minden adatát. 

A vételárba hitelezői követelés beszámítására nincs lehetőség.

Az ajánlatokat kettős zárt borítékban, magyar nyelven, postai úton kérjük eljuttatni a pályázatot 
kiíró címére (DUAL-PERFEKT KFT. Győri Kirendeltsége 9001 Győr, Pf.: 649., 9022 Győr, Liszt 
Ferenc u. 37.)

Az ajánlatok beérkezésének időpontja: 2010. április 12. déli 12,00 óra.

A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételéről elismervényt állít ki.
További információ a felszámoló szervezet munkatársától Gáspár János felszámolóbiztostól a 06- 1-
210-0521 vagy 06-30-224-3712 számon szerezhető be.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidőt követő 15 napon belül közjegyző jelenlétében kerül 
sor.
A bontást követő 15 napon belül a felszámoló az ajánlatokat értékeli. Az értékelés eredményéről 
jegyzőkönyv  készül,  melyet  bármely  hitelező  megtekinthet.  Az  ajánlatok  elbírálásának 



eredményéről a felszámoló az érdekelteket írásban értesíti.
A felszámoló  a  pályázatot  megfelelő  ajánlat  hiányában  eredménytelennek  nyilváníthatja  és  új 
pályázatot írhat ki. A vételár tekintetében 10 % vagy annál kisebb eltérés esetén a pályázók között 
nyilvános  ártárgyalás  megtartására  kerül  sor,  melynek  feltételeit  az  ártárgyalás  megkezdését 
megelőzően a résztvevőkkel a felszámoló ismerteti.
Az  elővásárlási  jogosultak  e  jogukat  a  nyilvános  értékesítés  keretein  belül  gyakorolhatják  oly 
módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. 
Az elővásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja az érdekelteket arra, hogy a jog 
gyakorlására  irányuló  szándékukat  a  pályázatok  benyújtási  határidejéig  írásban  bejelenteni 
szíveskedjenek. 

A pályázatok nyilvános értékelése és nyilvános értékesítés időpontja és helye:
2010. 04. 30. 9 órakor a felszámoló 9022 Győr, Liszt F. u. 37. szám alatti irodájában.

***



A DUAL-PERFEKT Gazdasági Tanácsadó Kft. (Cg: 01-09-717900,  1111 Budapest, Karinthy F. u. 4-

6. II. em. : 1507 Budapest, Pf.: 139.) mint a

Szimja Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. „fa” (2521 Csolnok, Hősök tere 5., Cg. 11-09-
010909, adószáma: 13525091-2-11) kijelölt felszámolója,

nyilvános pályázati felhívás

útján értékesíteni kívánja az „fa” adós gazdálkodó szervezet tulajdonát képező alábbi vagyontárgyát:

Gépjármű: Irányár (nettó):

Gyártmány: Volkswagen Transporter
Típus: T4 Kastenwagen 2.0.
Üzemanyag: benzin, katalizátoros
Gyártási év: 1995
Műszaki: 2010. 11. 01.
Irányár:    420.000,-Ft

     

A felszámoló  az  értékesítéssel  kapcsolatban  írásos  vételi  ajánlatokat  kér  benyújtani,  melyeket  a 

DUAL-PERFEKT Kft. 9002 Győr, Pf.: 649. szám alatti címekre vár „Szimja Kft. f.a. „vételi ajánlat” 
megjelöléssel.

Az  ajánlatoknak  tartalmazniuk  kell:  a  megajánlott  nettó  vételárat,  a  vállalt  fizetési  feltételeket, 
nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 30 napos ajánlati kötöttséget vállal.
A benyújtási  határidőtől  számított  90  napos  fizetési  határidő  vállalása  kötelező.  A pályázatnak 
tartalmaznia kell a pályázó szerződéskötéshez szükséges minden adatát. 

A vételárba hitelezői követelés beszámítására nincs lehetőség.

Az ajánlatokat kettős zárt borítékban, magyar nyelven, postai úton kérjük eljuttatni a pályázatot kiíró 
címére (DUAL-PERFEKT Kft. 9002 Győr, Pf.: 649.)

Az ajánlatok beküldésének időpontja: 2010. április 12. déli 12,00 óra.

További információ a felszámoló szervezet munkatársától Kovács Zoltán felszámolóbiztostól a 06-1-
210-0521, 06-30-937-4093 számon szerezhető be.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidőt követő 15 napon belül közjegyző jelenlétében kerül sor.
A bontást  követő  10 napon belül  a  felszámoló az  ajánlatokat  értékeli.  Az értékelés  eredményéről 
jegyzőkönyv készül, melyet bármely hitelező megtekinthet. Az ajánlatok elbírálásának eredményéről a 
felszámoló az érdekelteket írásban értesíti.

A  felszámoló  a  pályázatot  megfelelő  ajánlat  hiányában  eredménytelennek  nyilváníthatja  és  új 
pályázatot írhat ki. Megfelelő, a vételár tekintetében 10 % vagy annál kisebb eltérés esetén a pályázók 
között nyilvános ártárgyalás megtartására kerül sor, melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését 
megelőzően a résztvevőkkel a felszámoló ismerteti.

Az elővásárlási jogosultak e jogukat a nyilvános értékesítés keretein belül gyakorolhatják oly módon, 
hogy  a  véglegesen  kialakult  vételár  ismeretében  a  vételi  szándékról  nyilatkozatot  tesznek.  Az 
elővásárlási  jog  gyakorlása  érdekében  a  felszámoló  felhívja  az  érdekelteket  arra,  hogy  a  jog 
gyakorlására  irányuló  szándékukat  a  pályázatok  benyújtási  határidejéig  írásban  bejelenteni 
szíveskedjenek. 

***



A DUAL-PERFEKT Gazdasági Tanácsadó Kft. (Cg: 01-09-717900,  1111 Budapest, Karinthy F. u. 4-

6. II. em. : 1507 Budapest, Pf.: 139.) mint a

„RÉGIA”  Kereskedelmi  Kft.  „fa” (2800  Tatabánya,  Komáromi  u.  38., Cg.  11-09-015573; 
adószáma: 12491966-2-11) kijelölt felszámolója,

nyilvános pályázati felhívás

útján értékesíteni kívánja az „fa” adós gazdálkodó szervezet tulajdonát képező alábbi vagyontárgyát:

Gépjármű: Irányár (nettó):

Gyártmány: PEUGEOT
Típus: Boxer 150 LH HDI
Üzemanyag: dízel
Gyártási év: 2001
Műszaki: lejárt
Km telítettség: 290.000
Irányár:    410.000,-Ft

     

A felszámoló  az  értékesítéssel  kapcsolatban  írásos  vételi  ajánlatokat  kér  benyújtani,  melyeket  a 

DUAL-PERFEKT  Kft.  9002  Győr,  Pf.:  649.  szám  alatti  címekre  vár  „RÉGIA Kft.  f.a.  „vételi 
ajánlat” megjelöléssel.

Az  ajánlatoknak  tartalmazniuk  kell:  a  megajánlott  nettó  vételárat,  a  vállalt  fizetési  feltételeket, 
nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 30 napos ajánlati kötöttséget vállal.
A benyújtási  határidőtől  számított  90  napos  fizetési  határidő  vállalása  kötelező.  A pályázatnak 
tartalmaznia kell a pályázó szerződéskötéshez szükséges minden adatát. 

A vételárba hitelezői követelés beszámítására nincs lehetőség.

Az ajánlatokat kettős zárt borítékban, magyar nyelven, postai úton kérjük eljuttatni a pályázatot kiíró 
címére (DUAL-PERFEKT Kft. 9002 Győr, Pf.: 649.)

Az ajánlatok beküldésének időpontja: 2010. április 12. déli 12,00 óra.

További információ a felszámoló szervezet munkatársától Kovács Zoltán felszámolóbiztostól a 06-1-
210-0521, 06-30-937-4093 számon szerezhető be.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidőt követő 15 napon belül közjegyző jelenlétében kerül sor.
A bontást  követő  10 napon belül  a  felszámoló az  ajánlatokat  értékeli.  Az értékelés  eredményéről 
jegyzőkönyv készül, melyet bármely hitelező megtekinthet. Az ajánlatok elbírálásának eredményéről a 
felszámoló az érdekelteket írásban értesíti.

A  felszámoló  a  pályázatot  megfelelő  ajánlat  hiányában  eredménytelennek  nyilváníthatja  és  új 
pályázatot írhat ki. Megfelelő, a vételár tekintetében 10 % vagy annál kisebb eltérés esetén a pályázók 
között nyilvános ártárgyalás megtartására kerül sor, melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését 
megelőzően a résztvevőkkel a felszámoló ismerteti.

Az elővásárlási jogosultak e jogukat a nyilvános értékesítés keretein belül gyakorolhatják oly módon, 
hogy  a  véglegesen  kialakult  vételár  ismeretében  a  vételi  szándékról  nyilatkozatot  tesznek.  Az 
elővásárlási  jog  gyakorlása  érdekében  a  felszámoló  felhívja  az  érdekelteket  arra,  hogy  a  jog 
gyakorlására  irányuló  szándékukat  a  pályázatok  benyújtási  határidejéig  írásban  bejelenteni 
szíveskedjenek. 

***



A DUAL-PERFEKT Kft. (Cg.  01-09-717900) - 1111 Budapest, Karinthy F. u. 4-6. II. em. levelezési  

cím:  1507 Budapest, Pf.: 139. - mint az I-Building Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. „fa” (1204 
Budapest, Török Flóris u. 103., cégjegyzékszáma: 01-09-718447, adószáma: 13094328-2-43)
kijelölt felszámolója,

nyilvános pályázati felhívás

útján  értékesíteni  kívánja  az  „fa”  adós  gazdálkodó  szervezet  tulajdonát  képező  alábbi 
vagyontárgyát:

Gépkocsibeálló:               Irányár:

12 db gépkocsibeálló   20.000,-Ft+ÁFA/beálló
Helye: Kalocsa, Széchenyi u. 16-18-20.
Hrsz.: 1713/8.
Össz. Kivett földterület: 2328 m²

A felszámoló az  értékesítéssel  kapcsolatban írásos  vételi  ajánlatokat  kér  benyújtani,  melyeket  a 
DUAL-PERFEKT  Kft. Győri  Kirendeltsége  9001  Győr,  Pf.:  649.  szám  alatti  címre  vár  „I-
Building Kft. f.a. vételi ajánlat” megjelöléssel.

A vételi ajánlatnak tartalmaznia kell az megajánlott nettó vételárat,  a vállalt fizetési feltételeket, 
nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 30 napos ajánlati kötöttséget vállal.
A benyújtási határidőtől számított 90 napos fizetési határidő vállalása kötelező. 

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szerződéskötéshez szükséges minden adatát. 

A vételárba hitelezői követelés beszámítására nincs lehetőség.

Az ajánlatokat kettős zárt borítékban, magyar nyelven, postai úton kérjük eljuttatni a pályázatot 
kiíró címére (DUAL-PERFEKT KFT. Győri Kirendeltsége 9001 Győr, Pf.: 649., 9022 Győr, Liszt 
Ferenc u. 37.)

Az ajánlatok beérkezésének időpontja: 2010. július 12. déli 12,00 óra.

A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételéről elismervényt állít ki.
További információ a felszámoló szervezet munkatársától Gáspár János felszámolóbiztostól a 06- 1-
210-0521 számon szerezhető be.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidőt követő 15 napon belül közjegyző jelenlétében kerül 
sor.
A bontást követő 15 napon belül a felszámoló az ajánlatokat értékeli. Az értékelés eredményéről 
jegyzőkönyv  készül,  melyet  bármely  hitelező  megtekinthet.  Az  ajánlatok  elbírálásának 
eredményéről a felszámoló az érdekelteket írásban értesíti.
A felszámoló  a  pályázatot  megfelelő  ajánlat  hiányában  eredménytelennek  nyilváníthatja  és  új 
pályázatot írhat ki. A vételár tekintetében 10 % vagy annál kisebb eltérés esetén a pályázók között 
nyilvános  ártárgyalás  megtartására  kerül  sor,  melynek  feltételeit  az  ártárgyalás  megkezdését 
megelőzően a résztvevőkkel a felszámoló ismerteti.
Az  elővásárlási  jogosultak  e  jogukat  a  nyilvános  értékesítés  keretein  belül  gyakorolhatják  oly 
módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. 
Az elővásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja az érdekelteket arra, hogy a jog 



gyakorlására  irányuló  szándékukat  a  pályázatok  benyújtási  határidejéig  írásban  bejelenteni 
szíveskedjenek. 
A pályázatok nyilvános értékelése és nyilvános értékesítés időpontja és helye:
2010. 07. 30. 10 órakor a felszámoló 9022 Győr, Liszt F. u. 37. szám alatti irodájában.

***



A DUAL-PERFEKT Kft. (Cg.  01-09-717900) - 1111 Budapest, Karinthy F. u. 4-6. II. em. levelezési  

cím:   1507 Budapest, Pf: 139. - mint az  Agrárium 96 Termelő, Szolgáltató és Kereskedő Kft. 

„fa” (1028 Budapest, Piszke u. 32., cégjegyzékszáma: 01-09-886595; adószáma: 12171871-2-41)
kijelölt felszámolója,

nyilvános pályázati felhívás

útján  értékesíteni  kívánja  az  „fa”  adós  gazdálkodó  szervezet  tulajdonát  képező  alábbi 
vagyontárgyát:

    

I.

Ingatlan megnevezése: major

Az ingatlan címe: 6344 Hajós, Külterület
Hrsz.: 0119/3
Telek területe: 3527 m²; 
Tulajdoni hányad: 1/1
Építési év: ~1985
Az ingatlan nettó forgalmi értéke: 15.000.000,- Ft

II.

Ingatlan megnevezése: major

Az ingatlan címe: 2764 Tápióbicske, Új u. 2.
Hrsz.: 0135/11
Terület: 7622 m²
tulajdoni hányad: 1/1
Építési év: ~1998
Az ingatlan nettó forgalmi értéke: 21.000.000,-Ft 

Az ingatlanon 10 évre szóló határozott idejű bérleti szerződés áll fenn.

A feltüntetett árak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.

A felszámoló az  értékesítéssel  kapcsolatban írásos  vételi  ajánlatokat  kér  benyújtani,  melyeket  a 
DUAL-PERFEKT Kft. Győri Kirendeltsége 9001 Győr, Pf: 649.  szám alatti címre vár „Agrárium 

96  Kft. f.a. vételi ajánlat” megjelöléssel.

A vételi ajánlatnak tartalmaznia kell az megajánlott nettó vételárat,  a vállalt fizetési feltételeket, 
nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 30 napos ajánlati kötöttséget vállal.
A benyújtási határidőtől számított 90 napos fizetési határidő vállalása kötelező. 
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szerződéskötéshez, ingatlan-nyilvántartási bejegyzéshez 
szükséges minden adatát. 

A vételárba hitelezői követelés beszámítására nincs lehetőség.

Az ajánlatokat kettős zárt borítékban, magyar nyelven, postai úton kérjük eljuttatni a pályázatot 
kiíró címére (DUAL-PERFEKT KFT. Győri Kirendeltsége 9001 Győr, Pf.: 649., 9022 Győr, Liszt 
Ferenc u. 37.)

Az ajánlatok beérkezésének időpontja: 2010. augusztus 16. déli 12,00 óra.

A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételéről elismervényt állít ki.
További információ a felszámoló szervezet munkatársától Gáspár János felszámolóbiztostól a 06- 1-

210-0521 számon szerezhető be.



Az ajánlatok bontására a benyújtási határidőt követő 15 napon belül közjegyző jelenlétében kerül 
sor.

A bontást követő 15 napon belül a felszámoló az ajánlatokat értékeli. Az értékelés eredményéről 
jegyzőkönyv  készül,  melyet  bármely  hitelező  megtekinthet.  Az  ajánlatok  elbírálásának 
eredményéről a felszámoló az érdekelteket írásban értesíti.
A felszámoló  a  pályázatot  megfelelő  ajánlat  hiányában  eredménytelennek  nyilváníthatja  és  új 
pályázatot írhat ki. A vételár tekintetében 10 % vagy annál kisebb eltérés esetén a pályázók között 
nyilvános  ártárgyalás  megtartására  kerül  sor,  melynek  feltételeit  az  ártárgyalás  megkezdését 
megelőzően a résztvevőkkel a felszámoló ismerteti.
Az  elővásárlási  jogosultak  e  jogukat  a  nyilvános  értékesítés  keretein  belül  gyakorolhatják  oly 
módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. 
Az elővásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja az érdekelteket arra, hogy a jog 
gyakorlására  irányuló  szándékukat  a  pályázatok  benyújtási  határidejéig  írásban  bejelenteni 
szíveskedjenek. 

A pályázatok nyilvános értékelése és nyilvános értékesítés időpontja és helye:
2010. 08. 27. 10 órakor a felszámoló 9022 Győr, Liszt F. u. 37. szám alatti irodájában.

***



A DUAL-PERFEKT Kft. (Cg.  01-09-717900) - 1111 Budapest, Karinthy F. u. 4-6. II. em. levelezési  

cím:   1507 Budapest,  Pf:  139. -  mint a  PROCON Építőipari és Szolgáltató Kft.  „fa” (2800 

Tatabánya, Cementgyári út. 1., cégjegyzékszáma: 11-09-013033; adószáma: 11324928-2-11)

kijelölt felszámolója,

nyilvános pályázati felhívás

útján értékesíteni kívánja az „fa” adós gazdálkodó szervezet tulajdonát képező alábbi követelését:

BUDATAVA HÁZ  Ingatlanfejlesztő  és  Hasznosító  Kft.  „f.a.”  (3532  Miskolc,  Örs  u.  18.) 
szemben fennálló bizonytalan megtérülésű követelés 26.500.000,-Ft összegben. 

Irányár:  2.650.000,- Ft

A felszámoló az  értékesítéssel  kapcsolatban írásos  vételi  ajánlatokat  kér  benyújtani,  melyeket  a 

DUAL-PERFEKT Kft. Győri Kirendeltsége 9001 Győr, Pf: 649.  szám alatti címre vár PROCON 
Kft. f.a. vételi ajánlat” megjelöléssel.

A  vételi  ajánlatnak  tartalmaznia  kell  az  megajánlott  vételárat,  a  vállalt  fizetési  feltételeket, 

nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 30 napos ajánlati kötöttséget vállal.

A benyújtási határidőtől számított 90 napos fizetési határidő vállalása kötelező. 

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szerződéskötéshez szükséges minden adatát. 

A vételárba hitelezői követelés beszámítására nincs lehetőség.

Az ajánlatokat kettős zárt borítékban, magyar nyelven, postai úton kérjük eljuttatni a pályázatot 

kiíró címére (DUAL-PERFEKT KFT. Győri Kirendeltsége 9001 Győr, Pf.: 649., 9022 Győr, Liszt 

Ferenc u. 37.)

Az ajánlatok beérkezésének időpontja: 2010. augusztus 16. déli 12,00 óra.

A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételéről elismervényt állít ki.

További információ a felszámoló szervezet munkatársától Gáspár János felszámolóbiztostól a 06- 1-
210-0521 számon szerezhető be.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidőt követő 15 napon belül közjegyző jelenlétében kerül 

sor.

A bontást követő 15 napon belül a felszámoló az ajánlatokat értékeli. Az értékelés eredményéről 

jegyzőkönyv  készül,  melyet  bármely  hitelező  megtekinthet.  Az  ajánlatok  elbírálásának 

eredményéről a felszámoló az érdekelteket írásban értesíti.

A felszámoló  a  pályázatot  megfelelő  ajánlat  hiányában  eredménytelennek  nyilváníthatja  és  új 

pályázatot írhat ki. A vételár tekintetében 10 % vagy annál kisebb eltérés esetén a pályázók között 

nyilvános  ártárgyalás  megtartására  kerül  sor,  melynek  feltételeit  az  ártárgyalás  megkezdését 

megelőzően a résztvevőkkel a felszámoló ismerteti.

Az  elővásárlási  jogosultak  e  jogukat  a  nyilvános  értékesítés  keretein  belül  gyakorolhatják  oly 

módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. 

Az elővásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja az érdekelteket arra, hogy a jog 

gyakorlására  irányuló  szándékukat  a  pályázatok  benyújtási  határidejéig  írásban  bejelenteni 

szíveskedjenek. 

A pályázatok nyilvános értékelése és nyilvános értékesítés időpontja és helye:

2010. 08. 27. 11 órakor a felszámoló 9022 Győr, Liszt F. u. 37. szám alatti irodájában.



A DUAL-PERFEKT Kft. (Cg.  01-09-717900) - 1111 Budapest, Karinthy F. u. 4-6. II. em. levelezési  

cím:   1507  Budapest,  Pf:  139. -  mint  az  R.  LOVASPARK Sportlétesítmény  Működtető  és 

Mezőgazdasági  Kft.  „fa” (2162  Őrbottyán,  084/33  hrsz.,  cégjegyzékszáma:  13-09-100949; 
adószáma: 13375762-2-13)
kijelölt felszámolója,

nyilvános pályázati felhívás

útján  értékesíteni  kívánja  az  „fa”  adós  gazdálkodó  szervezet  tulajdonát  képező  alábbi 
vagyontárgyát:

    

I.

Ingatlan megnevezése: felépítmény

Az ingatlan címe: 2162 Őrbottyán
Hrsz.: 084/33
Telek területe: 5629 m²; 
Felépítmény alapterülete: 2900 m²
Életkora: 2008-09-ben épült
szintek száma: pince + földszint
Belmagasság: pillér váll 6.00, gerinc 11,50
Pince: nettó 480 m²
Az  épületet  a  rendelkezésre  álló  terület  közepén  helyezték  el,  a  körüljárhatóság,  valamint  a 
közművek kiépítésének lehetőségét biztosítandó. Az épület acélvázas szerkezettel épült. Az épület 
ideiglenes  vízfolyás  felé  eső  végénél  alápincézett  rész  tervezett,  ennek  megfelelő  kialakítással: 
pince falak, sávalapok, a pillérváz alapja zsalukőből készített pillérek.
A külső  falak  még  nem  készületek  el,  a  tető  fő-keretállásai/a  főzsaluk  szerkezete  –  tűzvédő 
mázolással – elkészült.
A telek  egy  magánszemély  tulajdonát  képezi,  a  felépítmény  nem  rendelkezik  önálló  helyrajzi 
számmal,

A felépítmény nettó forgalmi értéke: 69.000.000,- Ft

A feltüntetett ár az általános forgalmi adót nem tartalmazza.

A felszámoló az  értékesítéssel  kapcsolatban írásos  vételi  ajánlatokat  kér  benyújtani,  melyeket  a 
DUAL-PERFEKT  Kft. Győri  Kirendeltsége  9001  Győr,  Pf:  649.  szám  alatti  címre  vár  „R. 

LOVASPARK Kft. f.a. vételi ajánlat” megjelöléssel.

A vételi ajánlatnak tartalmaznia kell az megajánlott nettó vételárat,  a vállalt fizetési feltételeket, 
nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 30 napos ajánlati kötöttséget vállal.
A benyújtási határidőtől számított 90 napos fizetési határidő vállalása kötelező. 
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szerződéskötéshez, ingatlan-nyilvántartási bejegyzéshez 
szükséges minden adatát. 

A vételárba hitelezői követelés beszámítására nincs lehetőség.

Az ajánlatokat kettős zárt borítékban, magyar nyelven, postai úton kérjük eljuttatni a pályázatot 
kiíró címére (DUAL-PERFEKT KFT. Győri Kirendeltsége 9001 Győr, Pf.: 649., 9022 Győr, Liszt 
Ferenc u. 37.)

Az ajánlatok beérkezésének időpontja: 2010. augusztus 16. déli 12,00 óra.

A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételéről elismervényt állít ki.
További információ a felszámoló szervezet munkatársától Gáspár János felszámolóbiztostól a 06- 1-



210-0521 számon szerezhető be.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidőt követő 15 napon belül közjegyző jelenlétében kerül 
sor.

A bontást követő 15 napon belül a felszámoló az ajánlatokat értékeli. Az értékelés eredményéről 
jegyzőkönyv  készül,  melyet  bármely  hitelező  megtekinthet.  Az  ajánlatok  elbírálásának 
eredményéről a felszámoló az érdekelteket írásban értesíti.
A felszámoló  a  pályázatot  megfelelő  ajánlat  hiányában  eredménytelennek  nyilváníthatja  és  új 
pályázatot írhat ki. A vételár tekintetében 10 % vagy annál kisebb eltérés esetén a pályázók között 
nyilvános  ártárgyalás  megtartására  kerül  sor,  melynek  feltételeit  az  ártárgyalás  megkezdését 
megelőzően a résztvevőkkel a felszámoló ismerteti.
Az  elővásárlási  jogosultak  e  jogukat  a  nyilvános  értékesítés  keretein  belül  gyakorolhatják  oly 
módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. 
Az elővásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja az érdekelteket arra, hogy a jog 
gyakorlására  irányuló  szándékukat  a  pályázatok  benyújtási  határidejéig  írásban  bejelenteni 
szíveskedjenek. 

A pályázatok nyilvános értékelése és nyilvános értékesítés időpontja és helye:
2010. 08. 27. 10 óra 30 perckor a felszámoló 9022 Győr, Liszt F. u. 37. szám alatti irodájában.

***



A DUAL-PERFEKT Kft. (Cg.  01-09-717900) - 1111 Budapest, Karinthy F. u. 4-6. II. em. levelezési  

cím:   1507 Budapest,  Pf:  139. -  mint a  PROCON Építőipari és Szolgáltató Kft.  „fa” (2800 

Tatabánya, Cementgyári út. 1., cégjegyzékszáma: 11-09-013033; adószáma: 11324928-2-11)

kijelölt felszámolója,

nyilvános pályázati felhívás

útján értékesíteni kívánja az „fa” adós gazdálkodó szervezet tulajdonát képező alábbi követelését:

BUDATAVA HÁZ  Ingatlanfejlesztő  és  Hasznosító  Kft.  „f.a.”  (3532  Miskolc,  Örs  u.  18.) 
szemben fennálló bizonytalan megtérülésű követelés 26.500.000,-Ft összegben. 

Irányár:  1.000.000,- Ft

A felszámoló az  értékesítéssel  kapcsolatban írásos  vételi  ajánlatokat  kér  benyújtani,  melyeket  a 

DUAL-PERFEKT Kft. Győri Kirendeltsége 9001 Győr, Pf: 649.  szám alatti címre vár PROCON 
Kft. f.a. vételi ajánlat” megjelöléssel.

A  vételi  ajánlatnak  tartalmaznia  kell  az  megajánlott  vételárat,  a  vállalt  fizetési  feltételeket, 

nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 30 napos ajánlati kötöttséget vállal.

A benyújtási határidőtől számított 90 napos fizetési határidő vállalása kötelező. 

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szerződéskötéshez szükséges minden adatát. 

A vételárba hitelezői követelés beszámítására nincs lehetőség.

Az ajánlatokat kettős zárt borítékban, magyar nyelven, postai úton kérjük eljuttatni a pályázatot 

kiíró címére (DUAL-PERFEKT KFT. Győri Kirendeltsége 9001 Győr, Pf.: 649., 9022 Győr, Liszt 

Ferenc u. 37.)

Az ajánlatok beérkezésének időpontja: 2010. október 25. déli 12,00 óra.

A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételéről elismervényt állít ki.

További információ a felszámoló szervezet munkatársától Gáspár János felszámolóbiztostól a 06- 1-
210-0521 számon szerezhető be.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidőt követő 15 napon belül közjegyző jelenlétében kerül 

sor.

A bontást követő 15 napon belül a felszámoló az ajánlatokat értékeli. Az értékelés eredményéről 

jegyzőkönyv  készül,  melyet  bármely  hitelező  megtekinthet.  Az  ajánlatok  elbírálásának 

eredményéről a felszámoló az érdekelteket írásban értesíti.

A felszámoló  a  pályázatot  megfelelő  ajánlat  hiányában  eredménytelennek  nyilváníthatja  és  új 

pályázatot írhat ki. A vételár tekintetében 10 % vagy annál kisebb eltérés esetén a pályázók között 

nyilvános  ártárgyalás  megtartására  kerül  sor,  melynek  feltételeit  az  ártárgyalás  megkezdését 

megelőzően a résztvevőkkel a felszámoló ismerteti.

Az  elővásárlási  jogosultak  e  jogukat  a  nyilvános  értékesítés  keretein  belül  gyakorolhatják  oly 

módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. 

Az elővásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja az érdekelteket arra, hogy a jog 

gyakorlására  irányuló  szándékukat  a  pályázatok  benyújtási  határidejéig  írásban  bejelenteni 

szíveskedjenek. 

A pályázatok nyilvános értékelése és nyilvános értékesítés időpontja és helye:

2010. 11. 08. 10 órakor a felszámoló 9022 Győr, Liszt F. u. 37. szám alatti irodájában.

***



A DUAL-PERFEKT Kft. (Cg.  01-09-717900) - 1111 Budapest, Karinthy F. u. 4-6. II. em. levelezési  

cím:  1507 Budapest, Pf.: 139. - mint az  OBELISZK Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság 
„fa” (1080 Budapest, VIII, Szeszgyár u 3., cégjegyzékszáma: 01 09 062009, adószáma: 10239094-
2-42)
kijelölt felszámolója,

nyilvános pályázati felhívás

útján  értékesíteni  kívánja  az  „fa”  adós  gazdálkodó  szervezet  tulajdonát  képező  alábbi 
vagyontárgyát:

Ingatlan:               Irányár (bruttó):

Ingatlan címe: Budapest, VIII. ker. Baross u. 127 sz. 29.000.000,-Ft

Hrsz.: 35919/0/A/72
Megnevezés: egyéb helyiség („társasházi” ingatlan)
Ingatlan alapterülete: 478 m²
Tulajdoni hányad: 1/1

Az értékelt ingatlan Budapest VIII. kerületében, nem kiemelkedő, de kedvező, jó helyen fekszik.
A társasházi épület 5 szintes, zárt sorú beépítésű utcában saroktól a 2. ház. Szerkezetileg ép.

Pályázni az irányár 3%-ának 870.000 Ft megfizetésével lehet.

A felszámoló az  értékesítéssel  kapcsolatban írásos  vételi  ajánlatokat  kér  benyújtani,  melyeket  a 
DUAL-PERFEKT  Kft. Győri  Kirendeltsége  9001  Győr,  Pf.:  649.  szám  alatti  címre  vár 
„OBELISZK Kft. f.a. vételi ajánlat” megjelöléssel.

A vételi ajánlatnak tartalmaznia kell az megajánlott bruttó vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, 
nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 30 napos ajánlati kötöttséget vállal.
A benyújtási határidőtől számított 90 napos fizetési határidő vállalása kötelező. 

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szerződéskötéshez szükséges minden adatát. 

 A  bánatpénzt  a  DUAL-PERFEKT  Kft.  Pannon-Takarékszövetkezetnél  vezetett:  63200157-
11024563 számú bankszámlára lehet befizetni (átutalni) „OBELISZK Kft. f.a. KAUCIÓ” jelöléssel, 
(illetve  a  felszámoló  székhelyén  készpénzben  befizetni)  a  pályázat  benyújtására  kiírt  határidőt 
megelőző nap 12 óráig. A befizetett KAUCIÓ a pályázati nyertesnek a vételárba beszámít. A többi 
pályázó részére a befizetett összeg az értékelést követő 8 napon belül visszautalásra kerül.

A vételárba hitelezői követelés beszámítására nincs lehetőség.

Az ajánlatokat kettős zárt borítékban, magyar nyelven, postai úton kérjük eljuttatni a pályázatot 
kiíró címére (DUAL-PERFEKT KFT. Győri Kirendeltsége 9001 Győr, Pf.: 649., 9022 Győr, Liszt 
Ferenc u. 37.)

Az ajánlatok beérkezésének időpontja: 2010. november 15. déli 12,00 óra.

A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételéről elismervényt állít ki.
További információ a felszámoló szervezet munkatársától Gáspár János felszámolóbiztostól a 06- 1-

210-0521 számon szerezhető be.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidőt követő 15 napon belül közjegyző jelenlétében kerül 



sor.
A bontást követő 15 napon belül a felszámoló az ajánlatokat értékeli. Az értékelés eredményéről 
jegyzőkönyv  készül,  melyet  bármely  hitelező  megtekinthet.  Az  ajánlatok  elbírálásának 
eredményéről a felszámoló az érdekelteket írásban értesíti.
A felszámoló  a  pályázatot  megfelelő  ajánlat  hiányában  eredménytelennek  nyilváníthatja  és  új 
pályázatot írhat ki. A vételár tekintetében 10 % vagy annál kisebb eltérés esetén a pályázók között 
nyilvános  ártárgyalás  megtartására  kerül  sor,  melynek  feltételeit  az  ártárgyalás  megkezdését 
megelőzően a résztvevőkkel a felszámoló ismerteti.
Az  elővásárlási  jogosultak  e  jogukat  a  nyilvános  értékesítés  keretein  belül  gyakorolhatják  oly 
módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. 
Az elővásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja az érdekelteket arra, hogy a jog 
gyakorlására  irányuló  szándékukat  a  pályázatok  benyújtási  határidejéig  írásban  bejelenteni 
szíveskedjenek. 

A pályázatok nyilvános értékelése és nyilvános értékesítés időpontja és helye:
2010. 11. 29. 10 órakor a felszámoló 9022 Győr, Liszt F. u. 37. szám alatti irodájában.

***



A DUAL-PERFEKT Kft. (Cg.  01-09-717900) - 1111 Budapest, Karinthy F. u. 4-6. II. em. levelezési  

cím:   1507  Budapest,  Pf:  139. -  mint  az  R.  LOVASPARK Sportlétesítmény  Működtető  és 

Mezőgazdasági  Kft.  „fa” (2162  Őrbottyán,  084/33  hrsz.,  cégjegyzékszáma:  13-09-100949; 
adószáma: 13375762-2-13)
kijelölt felszámolója,

nyilvános pályázati felhívás

útján  értékesíteni  kívánja  az  „fa”  adós  gazdálkodó  szervezet  tulajdonát  képező  alábbi 
vagyontárgyát:

    

I.

Ingatlan megnevezése: felépítmény

Az ingatlan címe: 2162 Őrbottyán
Hrsz.: 084/33
Telek területe: 5629 m²; 
Felépítmény alapterülete: 2900 m²
Életkora: 2008-09-ben épült
szintek száma: pince + földszint
Belmagasság: pillér váll 6.00, gerinc 11,50
Pince: nettó 480 m²
Az  épületet  a  rendelkezésre  álló  terület  közepén  helyezték  el,  a  körüljárhatóság,  valamint  a 
közművek kiépítésének lehetőségét biztosítandó. Az épület acélvázas szerkezettel épült. Az épület 
ideiglenes  vízfolyás  felé  eső  végénél  alápincézett  rész  tervezett,  ennek  megfelelő  kialakítással: 
pince falak, sávalapok, a pillérváz alapja zsalukőből készített pillérek.
A külső  falak  még  nem  készületek  el,  a  tető  fő-keretállásai/a  főzsaluk  szerkezete  –  tűzvédő 
mázolással – elkészült.
A telek  egy  magánszemély  tulajdonát  képezi,  a  felépítmény  nem  rendelkezik  önálló  helyrajzi 
számmal,

A felépítmény nettó forgalmi értéke: 50.000.000,- Ft

A feltüntetett ár az általános forgalmi adót nem tartalmazza.

Pályázni az irányár 3%-ának (1.500.000 Ft) megfizetésével lehet.

A felszámoló az  értékesítéssel  kapcsolatban írásos  vételi  ajánlatokat  kér  benyújtani,  melyeket  a 
DUAL-PERFEKT  Kft. Győri  Kirendeltsége  9001  Győr,  Pf:  649.  szám  alatti  címre  vár  „R. 

LOVASPARK Kft. f.a. vételi ajánlat” megjelöléssel.

A vételi ajánlatnak tartalmaznia kell az megajánlott nettó vételárat,  a vállalt fizetési feltételeket, 
nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 30 napos ajánlati kötöttséget vállal.
A benyújtási határidőtől számított 90 napos fizetési határidő vállalása kötelező. 
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szerződéskötéshez, ingatlan-nyilvántartási bejegyzéshez 
szükséges minden adatát. 
 A  bánatpénzt  a  DUAL-PERFEKT  Kft.  Pannon-Takarékszövetkezetnél  vezetett:  63200157-
11024563  számú  bankszámlára  lehet  befizetni  (átutalni,  illetve  kirendeltségünkön  készpénzben 
befizetni) „R. LOVASPARK Kft. f.a. KAUCIÓ” jelöléssel a pályázat benyújtására kiírt határidőt 
megelőző nap 12 óráig. A befizetett KAUCIÓ a pályázati nyertesnek a vételárba beszámít. A többi 
pályázó részére a befizetett összeg az értékelést követő 8 napon belül visszautalásra kerül.

A vételárba hitelezői követelés beszámítására nincs lehetőség.

Az ajánlatokat kettős zárt borítékban, magyar nyelven, postai úton kérjük eljuttatni a pályázatot 



kiíró címére (DUAL-PERFEKT KFT. Győri Kirendeltsége 9001 Győr, Pf.: 649., 9022 Győr, Liszt 
Ferenc u. 37.)

Az ajánlatok beérkezésének időpontja: 2010. november 29. déli 12,00 óra.

A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételéről elismervényt állít ki.
További információ a felszámoló szervezet munkatársától Gáspár János felszámolóbiztostól a 06- 1-

210-0521 számon szerezhető be.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidőt követő 15 napon belül közjegyző jelenlétében kerül 
sor.

A bontást követő 15 napon belül a felszámoló az ajánlatokat értékeli. Az értékelés eredményéről 
jegyzőkönyv  készül,  melyet  bármely  hitelező  megtekinthet.  Az  ajánlatok  elbírálásának 
eredményéről a felszámoló az érdekelteket írásban értesíti.
A felszámoló  a  pályázatot  megfelelő  ajánlat  hiányában  eredménytelennek  nyilváníthatja  és  új 
pályázatot írhat ki. A vételár tekintetében 10 % vagy annál kisebb eltérés esetén a pályázók között 
nyilvános  ártárgyalás  megtartására  kerül  sor,  melynek  feltételeit  az  ártárgyalás  megkezdését 
megelőzően a résztvevőkkel a felszámoló ismerteti.
Az  elővásárlási  jogosultak  e  jogukat  a  nyilvános  értékesítés  keretein  belül  gyakorolhatják  oly 
módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. 
Az elővásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja az érdekelteket arra, hogy a jog 
gyakorlására  irányuló  szándékukat  a  pályázatok  benyújtási  határidejéig  írásban  bejelenteni 
szíveskedjenek. 

A pályázatok nyilvános értékelése és nyilvános értékesítés időpontja és helye:
2010. 12. 13. 10 órakor a felszámoló 9022 Győr, Liszt F. u. 37. szám alatti irodájában.

***



A DUAL-PERFEKT Kft. (Cg.  01-09-717900) - 1111 Budapest, Karinthy F. u. 4-6. II. em. levelezési  

cím:  1507 Budapest, Pf.: 139. - mint az  OKAY Kereskedelmi és Informatikai Bt. „fa” (2360 
Gyál, Széchenyi u. 96., cégjegyzékszáma: 13-06-043998, adószáma: 20224266-2-13)
kijelölt felszámolója,

nyilvános pályázati felhívás

útján  értékesíteni  kívánja  az  „fa”  adós  gazdálkodó  szervezet  tulajdonát  képező  alábbi 
vagyontárgyát:

Tapéták és bordűrök:

Elfekvő készletként visszamaradt        1.000.000,-Ft+ÁFA  
820 tételben

Pályázni az irányár 5%-ának (50.000 Ft) megfizetésével lehet.

A felszámoló az  értékesítéssel  kapcsolatban írásos  vételi  ajánlatokat  kér  benyújtani,  melyeket  a 
DUAL-PERFEKT Kft. Győri Kirendeltsége 9001 Győr, Pf.: 649.  szám alatti címre vár  „OKAY 
Bt. f.a. vételi ajánlat” megjelöléssel.

A vételi  ajánlatnak tartalmaznia  kell  a  megajánlott  nettó  vételárat,  a  vállalt  fizetési  feltételeket, 
nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 30 napos ajánlati kötöttséget vállal.
A benyújtási határidőtől számított 90 napos fizetési határidő vállalása kötelező. 

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szerződéskötéshez szükséges minden adatát, bánatpénz 
befizetésének igazolását. 

 A  bánatpénzt  a  DUAL-PERFEKT  Kft.  Pannon-Takarékszövetkezetnél  vezetett:  63200157-
11024563 számú bankszámlára lehet befizetni (átutalni) „OKAY Kft.  f.a. KAUCIÓ” jelöléssel a 
pályázat  benyújtására  kiírt  határidőt  megelőző  nap  12  óráig.  A befizetett  KAUCIÓ a  pályázati 
nyertesnek a vételárba beszámít. A többi pályázó részére a befizetett összeg az értékelést követő 8 
napon belül visszautalásra kerül.

A vételárba hitelezői követelés beszámítására nincs lehetőség.

Az ajánlatokat kettős zárt borítékban, magyar nyelven, postai úton kérjük eljuttatni a pályázatot 
kiíró címére (DUAL-PERFEKT KFT. Győri Kirendeltsége 9001 Győr, Pf.: 649., 9022 Győr, Liszt 
Ferenc u. 37.)

Az ajánlatok beérkezésének időpontja: 2010. december 20. déli 12,00 óra.

A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételéről elismervényt állít ki.
További információ a felszámoló szervezet munkatársától Gáspár János felszámolóbiztostól a 06- 1-
210-0521 számon szerezhető be.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidőt követő 15 napon belül közjegyző jelenlétében kerül 
sor.
A bontást követő 15 napon belül a felszámoló az ajánlatokat értékeli. Az értékelés eredményéről 
jegyzőkönyv  készül,  melyet  bármely  hitelező  megtekinthet.  Az  ajánlatok  elbírálásának 
eredményéről a felszámoló az érdekelteket írásban értesíti.
A felszámoló  a  pályázatot  megfelelő  ajánlat  hiányában  eredménytelennek  nyilváníthatja  és  új 
pályázatot írhat ki. A vételár tekintetében 10 % vagy annál kisebb eltérés esetén a pályázók között 



nyilvános  ártárgyalás  megtartására  kerül  sor,  melynek  feltételeit  az  ártárgyalás  megkezdését 
megelőzően a résztvevőkkel a felszámoló ismerteti.
Az  elővásárlási  jogosultak  e  jogukat  a  nyilvános  értékesítés  keretein  belül  gyakorolhatják  oly 
módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. 
Az elővásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja az érdekelteket arra, hogy a jog 
gyakorlására  irányuló  szándékukat  a  pályázatok  benyújtási  határidejéig  írásban  bejelenteni 
szíveskedjenek. 

A pályázatok nyilvános értékelése és nyilvános értékesítés időpontja és helye:
2011. 01. 07. 10 órakor a felszámoló 9022 Győr, Liszt F. u. 37. szám alatti irodájában.

***



A DUAL-PERFEKT Kft. (Cg.  01-09-717900) - 1111 Budapest, Karinthy F. u. 4-6. II. em. levelezési  

cím:  1507 Budapest, Pf: 139. - mint a JOMA Ingatlanforgalmazó és Befektető Kft. „fa” (9027 

Győr, Szeszgyár u.7.II/10., cégjegyzékszáma: 08-09-013016, adószáma: 13299080-2-08)

kijelölt felszámolója,

nyilvános pályázati felhívás

útján  értékesíteni  kívánja  az  „fa”  adós  gazdálkodó  szervezet  tulajdonát  képező  alábbi 

vagyontárgyait:

Ingatlan megnevezése: kerékpártároló
Az ingatlan címe: Székesfehérvár, Bőrgyár u. 11.
Hrsz.: 5481/2
Terület: ~17 m²
tulajdoni hányad: 4/120
Forgalmi értéke: 50.000,-Ft + ÁFA  

A felszámoló az  értékesítéssel  kapcsolatban írásos  vételi  ajánlatokat  kér  benyújtani,  melyeket  a 

DUAL-PERFEKT Kft. Győri Kirendeltsége 9001 Győr, Pf.: 649.  szám alatti címre vár  „JOMA 
Kft. f.a. vételi ajánlat” megjelöléssel.

A vételi ajánlatnak tartalmaznia kell az megajánlott nettó vételárat,  a vállalt fizetési feltételeket, 

nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 30 napos ajánlati kötöttséget vállal.

A benyújtási határidőtől számított 90 napos fizetési határidő vállalása kötelező. 

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szerződéskötéshez, ingatlan-nyilvántartási bejegyzéshez 

szükséges minden adatát. 

A vételárba hitelezői követelés beszámítására nincs lehetőség.

Az ajánlatokat kettős zárt borítékban, magyar nyelven, postai úton kérjük eljuttatni a pályázatot 

kiíró címére (DUAL-PERFEKT KFT. Győri Kirendeltsége 9001 Győr, Pf.: 649., 9022 Győr, Liszt 

Ferenc u. 37.)

Az ajánlatok beérkezésének időpontja: 2010. december 20. déli 12,00 óra.

A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételéről elismervényt állít ki.

További információ a felszámoló szervezet munkatársától Gáspár János felszámolóbiztostól a 06- 1-
210-0521 számon szerezhető be.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidőt követő 15 napon belül közjegyző jelenlétében kerül 

sor.

A bontást követő 15 napon belül a felszámoló az ajánlatokat értékeli. Az értékelés eredményéről 

jegyzőkönyv  készül,  melyet  bármely  hitelező  megtekinthet.  Az  ajánlatok  elbírálásának 

eredményéről a felszámoló az érdekelteket írásban értesíti.

A felszámoló  a  pályázatot  megfelelő  ajánlat  hiányában  eredménytelennek  nyilváníthatja  és  új 

pályázatot írhat ki. A vételár tekintetében 10 % vagy annál kisebb eltérés esetén a pályázók között 

nyilvános  ártárgyalás  megtartására  kerül  sor,  melynek  feltételeit  az  ártárgyalás  megkezdését 

megelőzően a résztvevőkkel a felszámoló ismerteti.

Az  elővásárlási  jogosultak  e  jogukat  a  nyilvános  értékesítés  keretein  belül  gyakorolhatják  oly 

módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. 

Az elővásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja az érdekelteket arra, hogy a jog 



gyakorlására  irányuló  szándékukat  a  pályázatok  benyújtási  határidejéig  írásban  bejelenteni 

szíveskedjenek. 

A pályázatok nyilvános értékelése és nyilvános értékesítés időpontja és helye:

2011. 01. 07. 9 óra 30 perckor a felszámoló 9022 Győr, Liszt F. u. 37. szám alatti irodájában.

***



A DUAL-PERFEKT Kft. (Cg.  01-09-717900) - 1111 Budapest, Karinthy F. u. 4-6. II. em. levelezési  

cím:   1507  Budapest,  Pf:  139. -  mint  az  R.  LOVASPARK Sportlétesítmény  Működtető  és 

Mezőgazdasági  Kft.  „fa” (2162  Őrbottyán,  084/33  hrsz.,  cégjegyzékszáma:  13-09-100949; 
adószáma: 13375762-2-13)
kijelölt felszámolója,

nyilvános pályázati felhívás

útján  értékesíteni  kívánja  az  „fa”  adós  gazdálkodó  szervezet  tulajdonát  képező  alábbi 
vagyontárgyát:

    

I.

Ingatlan megnevezése: felépítmény

Az ingatlan címe: 2162 Őrbottyán
Hrsz.: 084/33
Telek területe: 5629 m²; 
Felépítmény alapterülete: 2900 m²
Életkora: 2008-09-ben épült
szintek száma: pince + földszint
Belmagasság: pillér váll 6.00, gerinc 11,50
Pince: nettó 480 m²
Az  épületet  a  rendelkezésre  álló  terület  közepén  helyezték  el,  a  körüljárhatóság,  valamint  a 
közművek kiépítésének lehetőségét biztosítandó. Az épület acélvázas szerkezettel épült. Az épület 
ideiglenes  vízfolyás  felé  eső  végénél  alápincézett  rész  tervezett,  ennek  megfelelő  kialakítással: 
pince falak, sávalapok, a pillérváz alapja zsalukőből készített pillérek.
A külső  falak  még  nem  készületek  el,  a  tető  fő-keretállásai/a  főzsaluk  szerkezete  –  tűzvédő 
mázolással – elkészült.
A telek  egy  magánszemély  tulajdonát  képezi,  a  felépítmény  nem  rendelkezik  önálló  helyrajzi 
számmal,

A felépítmény nettó forgalmi értéke: 20.000.000,- Ft

A feltüntetett ár az általános forgalmi adót nem tartalmazza.

Pályázni az irányár 3%-ának (600.000 Ft) megfizetésével lehet.

A felszámoló az  értékesítéssel  kapcsolatban írásos  vételi  ajánlatokat  kér  benyújtani,  melyeket  a 
DUAL-PERFEKT  Kft. Győri  Kirendeltsége  9001  Győr,  Pf:  649.  szám  alatti  címre  vár  „R. 

LOVASPARK Kft. f.a. vételi ajánlat” megjelöléssel.

A vételi ajánlatnak tartalmaznia kell az megajánlott nettó vételárat,  a vállalt fizetési feltételeket, 
nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 30 napos ajánlati kötöttséget vállal.
A benyújtási határidőtől számított 90 napos fizetési határidő vállalása kötelező. 
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szerződéskötéshez, ingatlan-nyilvántartási bejegyzéshez 
szükséges minden adatát. 
 A  bánatpénzt  a  DUAL-PERFEKT  Kft.  Pannon-Takarékszövetkezetnél  vezetett:  63200157-
11047540  számú  bankszámlára  lehet  befizetni  (átutalni,  illetve  kirendeltségünkön  készpénzben 
befizetni) „R. LOVASPARK Kft. f.a. KAUCIÓ” jelöléssel a pályázat benyújtására kiírt határidőt 
megelőző nap 12 óráig. A befizetett KAUCIÓ a pályázati nyertesnek a vételárba beszámít. A többi 
pályázó részére a befizetett összeg az értékelést követő 8 napon belül visszautalásra kerül.

A vételárba hitelezői követelés beszámítására nincs lehetőség.

Az ajánlatokat kettős zárt borítékban, magyar nyelven, postai úton kérjük eljuttatni a pályázatot 



kiíró címére (DUAL-PERFEKT KFT. Győri Kirendeltsége 9001 Győr, Pf.: 649., 9022 Győr, Liszt 
Ferenc u. 37.)

Az ajánlatok beérkezésének időpontja: 2011. május 02. déli 12,00 óra.

A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételéről elismervényt állít ki.
További információ a felszámoló szervezet munkatársától Gáspár János felszámolóbiztostól a 06- 1-

210-0521 számon szerezhető be.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidőt követő 15 napon belül közjegyző jelenlétében kerül 
sor.

A bontást követő 15 napon belül a felszámoló az ajánlatokat értékeli. Az értékelés eredményéről 
jegyzőkönyv  készül,  melyet  bármely  hitelező  megtekinthet.  Az  ajánlatok  elbírálásának 
eredményéről a felszámoló az érdekelteket írásban értesíti.
A felszámoló  a  pályázatot  megfelelő  ajánlat  hiányában  eredménytelennek  nyilváníthatja  és  új 
pályázatot írhat ki. A vételár tekintetében 10 % vagy annál kisebb eltérés esetén a pályázók között 
nyilvános  ártárgyalás  megtartására  kerül  sor,  melynek  feltételeit  az  ártárgyalás  megkezdését 
megelőzően a résztvevőkkel a felszámoló ismerteti.
Az  elővásárlási  jogosultak  e  jogukat  a  nyilvános  értékesítés  keretein  belül  gyakorolhatják  oly 
módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. 
Az elővásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja az érdekelteket arra, hogy a jog 
gyakorlására  irányuló  szándékukat  a  pályázatok  benyújtási  határidejéig  írásban  bejelenteni 
szíveskedjenek. 

A pályázatok nyilvános értékelése és nyilvános értékesítés időpontja és helye:
2011. 05. 16. 10 órakor a felszámoló 9022 Győr, Liszt F. u. 37. szám alatti irodájában.

***



A DUAL-PERFEKT Kft. (Cg.  01-09-717900) - 1111 Budapest, Karinthy F. u. 4-6. II. em. levelezési  

cím:  1507 Budapest, Pf.: 139. - mint az  Agrárium 96 Termelő, Szolgáltató és Kereskedő Kft. 

„fa” (1028 Budapest, Piszke u. 32., cégjegyzékszáma: 01-09-886595; adószáma: 12171871-2-41)
kijelölt felszámolója,

nyilvános pályázati felhívás

útján  értékesíteni  kívánja  az  „fa”  adós  gazdálkodó  szervezet  tulajdonát  képező  alábbi 
vagyontárgyát:

    

I.

Ingatlan megnevezése: major

Az ingatlan címe: 6344 Hajós, Külterület
Hrsz.: 0119/3
Telek területe: 3527 m²; 
Tulajdoni hányad: 1/1
Építési év: ~1985
Az ingatlan nettó forgalmi értéke: 5.000.000,- Ft

Pályázni az irányár 5%-ának (250.000,-Ft) megfizetésével lehet.

II.

Ingatlan megnevezése: major

Az ingatlan címe: 2764 Tápióbicske, Új u. 2.
Hrsz.: 0135/11
Terület: 7622 m²
tulajdoni hányad: 1/1
Építési év: ~1998
Az ingatlan nettó forgalmi értéke:  7.500.000,-Ft 

Az ingatlanon 10 évre szóló határozott idejű bérleti szerződés áll fenn.

Pályázni az irányár 5%-ának (375.000,-Ft) megfizetésével lehet.

A felszámoló az  értékesítéssel  kapcsolatban írásos  vételi  ajánlatokat  kér  benyújtani,  melyeket  a 
DUAL-PERFEKT Kft. Győri Kirendeltsége 9001 Győr, Pf: 649.  szám alatti címre vár „Agrárium 

96 Kft. f.a. vételi ajánlat” megjelöléssel.

A vételi ajánlatnak tartalmaznia kell az megajánlott nettó vételárat,  a vállalt fizetési feltételeket, 
nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 30 napos ajánlati kötöttséget vállal.
A benyújtási határidőtől számított 90 napos fizetési határidő vállalása kötelező. 
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szerződéskötéshez, ingatlan-nyilvántartási bejegyzéshez 
szükséges minden adatát, bánatpénz befizetésének igazolását. 
 
 A  bánatpénzt  a  DUAL-PERFEKT  Kft.  Pannon-Takarékszövetkezetnél  vezetett:  63200157-
11047540  számú  bankszámlára  lehet  befizetni  (átutalni)  „Agrárium  96  Kft.  f.a.  KAUCIÓ” 
jelöléssel, a pályázat benyújtására kiírt határidőt megelőző nap 12 óráig. A befizetett KAUCIÓ a 
pályázati nyertesnek a vételárba beszámít. A többi pályázó részére a befizetett összeg az értékelést 
követő 8 napon belül visszautalásra kerül.

A vételárba hitelezői követelés beszámítására nincs lehetőség.

Az ajánlatokat kettős zárt borítékban, magyar nyelven, postai úton kérjük eljuttatni a pályázatot 
kiíró címére (DUAL-PERFEKT KFT. Győri Kirendeltsége 9001 Győr, Pf.: 649., 9022 Győr, Liszt 
Ferenc u. 37.)



Az ajánlatok beérkezésének időpontja: 2011. április 11. déli 12,00 óra.

A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételéről elismervényt állít ki.
További információ a felszámoló szervezet munkatársától Gáspár János felszámolóbiztostól a 06- 1-

210-0521 számon szerezhető be.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidőt követő 15 napon belül közjegyző jelenlétében kerül 
sor.

A bontást követő 15 napon belül a felszámoló az ajánlatokat értékeli. Az értékelés eredményéről 
jegyzőkönyv  készül,  melyet  bármely  hitelező  megtekinthet.  Az  ajánlatok  elbírálásának 
eredményéről a felszámoló az érdekelteket írásban értesíti.
A felszámoló  a  pályázatot  megfelelő  ajánlat  hiányában  eredménytelennek  nyilváníthatja  és  új 
pályázatot írhat ki. A vételár tekintetében 10 % vagy annál kisebb eltérés esetén a pályázók között 
nyilvános  ártárgyalás  megtartására  kerül  sor,  melynek  feltételeit  az  ártárgyalás  megkezdését 
megelőzően a résztvevőkkel a felszámoló ismerteti.
Az  elővásárlási  jogosultak  e  jogukat  a  nyilvános  értékesítés  keretein  belül  gyakorolhatják  oly 
módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. 
Az elővásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja az érdekelteket arra, hogy a jog 
gyakorlására  irányuló  szándékukat  a  pályázatok  benyújtási  határidejéig  írásban  bejelenteni 
szíveskedjenek. 

A pályázatok nyilvános értékelése és nyilvános értékesítés időpontja és helye:
2011. 04. 29. 10 órakor a felszámoló 9022 Győr, Liszt F. u. 37. szám alatti irodájában.

***



A DUAL-PERFEKT Kft. (Cg.  01-09-717900) - 1111 Budapest, Karinthy F. u. 4-6. II. em. levelezési  

cím:  1507  Budapest,  Pf.:  139. -  mint  a  ZALATEFU  Fuvarozási,  Szállítmányozási  és  

Kereskedelmi  Korlátolt  Felelősségű  Társaság  „f.a.”  (8981  Gellénháza,  Új  u  54.;  
cégjegyzékszáma: 20 09 061058; adószáma: 11340836-2-20) kijelölt felszámolója,

nyilvános pályázati felhívás

útján  értékesíteni  kívánja  az  „fa”  adós  gazdálkodó  szervezet  tulajdonát  képező  alábbi 
vagyontárgyát:

Gépjármű:               Irányár (nettó):

1. Škoda Felicia Pick UP 1.3.   92.000,-Ft

Forg. Rendsz.: HKB-441
Első forg. Helyezés: 2000. 12. 01
km. telítettség: 145.735 Km    
Hengerűrtartalom: 1289 cm³
Motorfajta: benzinüzemű
Műszaki vizsga: 2008. 11. 29. lejárt

2. Renault M 250.15   1.175.000,-Ft

Forg. Rendsz.: FJB-051
Gyártási év: 1999
Magyarországi első forg. helyezés: 2003. 02. 27.
Tachograp óra állása: 618.590 km
Hengerűrtartalom: 62174cm³
Motorfajta: diesel
Kivitel: platós
Műszaki vizsga: 2010. 05. 18. lejárt

3. MAN 14.220 FL/BL   1.000.000,-Ft

Forg. Rendsz.: FVL-643
Gyártási év: 1998
Magyarországi első forg. helyezés: 1998. 07. 20
km. telítettség: 462.367 Km    
Hengerűrtartalom: 6871 cm³
Motorfajta: diesel
Kivitel: platós
Műszaki vizsga: 2009. 06. 04. lejárt

4. MAN 14.264 LLC   1.000.000,-Ft

Forg. Rendsz.: FIR-295
Gyártási év: 1996
Magyarországi első forg. helyezés: 2000. 12. 20
km. telítettség: 817.698 Km    
Hengerűrtartalom: 6871 cm³
Motorfajta: diesel
Kivitel: felépítmény szállító
Műszaki vizsga: 2009. 12. 01. lejárt

5. MAN 18.262   1.200.000,-Ft



Forg. Rendsz.: FVL-920
Gyártási év: 1996
Magyarországi első forg. Helyezés: 2000. 07. 21
km. telítettség: 702.000 Km    
Hengerűrtartalom: 6871 cm³
Motorfajta: diesel
Kivitel: felépítmény szállító
Műszaki vizsga: 2009. 07. 20. lejárt

6. MAN 18.264   1.700.000,-Ft

Forg. Rendsz.: FKM-912
Gyártási év: 1996
Magyarországi első forg. Helyezés: 2001. 05. 09
km. telítettség: 1.371.425 km
Hengerűrtartalom: 6871 cm³
Motorfajta: diesel
Kivitel: felépítmény szállító
Műszaki vizsga: 2010. 04. 16. lejárt

7. MAN 18.264   1.100.000,-Ft

Forg. Rendsz.: FJB-054
Gyártási év: 1998
Magyarországi első forg. helyezés: 2003. 03. 04
km. telítettség: 827.000 Km    
Hengerűrtartalom: 6871 cm³
Motorfajta: diesel
Kivitel: felépítmény szállító
Műszaki vizsga: 2009. 03. 18. lejárt

8. MAN 18.264   1.200.000,-Ft

Forg. Rendsz.: FRT-994
Gyártási év: 1998
Magyarországi első forg. helyezés: 2002. 10. 10
km. telítettség: 484.208 Km    
Hengerűrtartalom: 6871 cm³
Motorfajta: diesel
Kivitel: felépítmény szállító
Műszaki vizsga: 2009. 01. 15. lejárt

9. MAN 18.264 MLLW   1.000.000,-Ft

Forg. Rendsz.: FJA-102
Gyártási év: 1998
Magyarországi első forg. helyezés: 2002. 09. 30
km. telítettség: 637.293 Km    
Hengerűrtartalom: 6871 cm³
Motorfajta: diesel
Kivitel: felépítmény szállító
Műszaki vizsga: 2008. 09. 25. lejárt

10. MAN 19.293 FLL   700.000,-Ft



Forg. Rendsz.: FIR-294
Gyártási év: 1997
Magyarországi első forg. helyezés: 2000. 12. 19
km. telítettség: 1.085.817 Km    
Hengerűrtartalom: 9973 cm³
Motorfajta: diesel
Kivitel: felépítmény szállító
Műszaki vizsga: 2009. 05. 22. lejárt

11. MAN F 2000   2.300.000,-Ft

Forg. Rendsz.: KKZ-859
Gyártási év: 2001
Magyarországi első forg. helyezés: 2006. 08. 23
km. telítettség: 603.846 Km    
Hengerűrtartalom: 11.967 cm³
Motorfajta: diesel
Kivitel: platós
Műszaki vizsga: 2009. 08. 12. lejárt

12. KRONE AZP 11   300.000,-Ft

Forg. Rendsz.: XOX-180
Gyártási év: 1993
Magyarországi első forg. Helyezés: 2000. 03. 22
Km besorolás: =(évi: 36.000 km)
Kivitel: platós
Műszaki vizsga: 2010. 04. 29. lejárt

13. KRONE AZP 18   300.000,-Ft

Forg. Rendsz.: FZB-571
Gyártási év: 1987
Magyarországi első forg. Helyezés: 1998. 08. 06
Km besorolás: =(évi: 36.000 km)
Kivitel: platós
Műszaki vizsga: 2009. 08. 26. lejárt

14. KASSBOHRER 7C 8L   350.000,-Ft

Forg. Rendsz.: FZA-228
Gyártási év: 1987
Magyarországi első forg. Helyezés: 2000. 06. 05
Km besorolás: =(évi: 36.000 km)
Kivitel: platós
Műszaki vizsga: 2010. 01. 06. lejárt

15. IFA pótkocsi   330.000,-Ft

Forg. Rendsz.: FXG-209
Gyártási év: 1987
Magyarországi első forg. Helyezés: 1987. 03. 23
Km besorolás: =(évi: 36.000 km)



Kivitel: platós
Műszaki vizsga: 2009. 06. 16. lejárt

16. MAN F 2000   2.200.000,-Ft

Forg. Rendsz.: KKZ-858
Gyártási év: 2001
Magyarországi első forg. Helyezés: 2006. 08. 23
Km telítettség: 597.347 km
Hengerűrtartalom: 11.967 cm³
Motorfajta: diesel
Kivitel: platós
Műszaki vizsga: 2009. 10. 01. lejárt

17. MAN F 2000   2.300.000,-Ft

Forg. Rendsz.: KMD-009
Gyártási év: 2001
Magyarországi első forg. Helyezés: 2006. 11. 07
Km telítettség: 638.834 km
Hengerűrtartalom:11.967 cm³
Motorfajta: diesel
Kivitel: platós
Műszaki vizsga: 2009. 11. 17. lejárt

18. KÖGEL APK11 pótkocsi   370.000,-Ft

Forg. Rendsz.: FYX-648
Gyártási év: 1993
Magyarországi első forg. Helyezés: 2003. 09. 03
Km besorolás: =(évi: 36.000 km)
Kivitel: platós
Műszaki vizsga: 2009. 09. 10. lejárt

19. MAN 19.293 FLL   760.000,-Ft

Forg. Rendsz.: FRN-928
Gyártási év: 1997
Magyarországi első forg. Helyezés: 2001. 06. 15
Km telítettség: 819.617 km
Hengerűrtartalom: 9973 cm³
Motorfajta: diesel
Kivitel: felépítmény szállító
Műszaki vizsga: 2009. 05. 22. lejárt

20. MAN 18.224   1.200.000,-Ft

Forg. Rendsz.: KAY-036
Gyártási év: 1999
Magyarországi első forg. Helyezés: 2005. 07. 29.
Hengerűrtartalom: 6.871 cm³
Motorfajta: diesel
Kivitel: felépítmény szállító
Műszaki vizsga: 2009. 08. 27. lejárt

21. KRONE WP 7.3 LF3 16 tonnás csere felépítmény   150.000,-Ft



Gyártási év: 1992
Felszereltsége: ponyvás, alumínium oldalfalakkal

22. KRONE WP 7.3 LF 4 16 tonnás csere felépítmény   150.000,-Ft

Gyártási év: 1995
Felszereltsége: ponyvás, alumínium oldalfalakkal

23. CSC SAFETY APPROVAL 16 tonnás csere felépítmény   200.000,-Ft

Gyártási év.: 1990
Felszereltsége: alumínium oldalfalakkal

24. BERNARD KRONE 16 tonnás csere felépítmény   100.000,-Ft

Gyártási év: 1997

A 16., 17.,  és 20. számú gépjárművek együttesen kerülnek értékesítésre. A többi gépjárművekre 
egyenként is lehet pályázni.
Pályázni az irányár 5%-ának megfizetésével lehet.

Az  pályázatban  kiírt  vagyon  megtekintése  kizárólag  a  kapcsolattartónál,  Nagy  Tamás  Úrnál 
(20/961-3312)  előre  bejelentett  és  egyeztetett  módon  történhet  a  következő  időpontban:  2011. 
június 10. 10 és 11 óra között.

A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos vételi ajánlatokat kér benyújtani, melyeket a

 DUAL-PERFEKT Kft. Győri Kirendeltsége 

9001 Győr, Pf: 649.  szám alatti címre vár 
„ZALATEFU Kft. f.a. vételi ajánlat” 

megjelöléssel.

A vételi ajánlatnak tartalmaznia kell az megajánlott nettó vételárat,  a vállalt fizetési feltételeket, 
nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 30 napos ajánlati kötöttséget vállal.
A nyertes pályázóval az eredmény közlésétől  számított  30 napon belül  megkötjük az adásvételi 
szerződést. A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül, átutalással kell megfizetni. 

A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szerződéskötéshez, ingatlan-nyilvántartási bejegyzéshez 
szükséges minden adatát, bánatpénz befizetésének igazolását. 
 A  bánatpénzt  a  DUAL-PERFEKT  Kft.  Pannon-Takarékszövetkezetnél  vezetett:  63200157-
11047540  számú  bankszámlájára  lehet  befizetni  (átutalni)  „ZALATEFU  Kft.  f.a.  KAUCIÓ” 
jelöléssel  a  pályázat  benyújtására  kiírt  határidőt  megelőző  nap  12  óráig  (átutalás  esetében  a 
kauciónak a pályázati határidőt megelőző nap 12 óráig be kell érkeznie a megadott számlaszámra). 
A befizetett  KAUCIÓ  a  pályázati  nyertesnek  a  vételárba  beszámít.  A többi  pályázó  részére  a 
befizetett összeg az értékelést követő 8 napon belül visszautalásra kerül.

A vételárba hitelezői követelés beszámítására nincs lehetőség.

Az ajánlatokat kettős zárt borítékban, magyar nyelven, postai úton kérjük eljuttatni a pályázatot 
kiíró címére (DUAL-PERFEKT KFT. Győri Kirendeltsége 9001 Győr, Pf.: 649., 9022 Győr, Liszt 
Ferenc u. 37.)

Az ajánlatok beérkezésének időpontja: 2011. június 14. déli 12,00 óra.



A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételéről elismervényt állít ki.
További információ a felszámoló szervezet munkatársától Gáspár János felszámolóbiztostól a 06- 1-

210-0521 számon szerezhető be.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidőt követő 15 napon belül közjegyző jelenlétében kerül 
sor.
A bontást követő 15 napon belül a felszámoló az ajánlatokat értékeli. Az értékelés eredményéről 
jegyzőkönyv  készül,  melyet  bármely  hitelező  megtekinthet.  Az  ajánlatok  elbírálásának 
eredményéről a felszámoló az érdekelteket írásban értesíti.
A felszámoló  a  pályázatot  megfelelő  ajánlat  hiányában  eredménytelennek  nyilváníthatja  és  új 
pályázatot írhat ki. A vételár tekintetében 10 % vagy annál kisebb eltérés esetén a pályázók között 
nyilvános  ártárgyalás  megtartására  kerül  sor,  melynek  feltételeit  az  ártárgyalás  megkezdését 
megelőzően a résztvevőkkel a felszámoló ismerteti. A felszámoló jogosult a határidőben benyújtott 
érvényes pályázókat felhívni magasabb vételi ajánlat benyújtására.
Az  elővásárlási  jogosultak  e  jogukat  a  nyilvános  értékesítés  keretein  belül  gyakorolhatják  oly 
módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. 
Az elővásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja az érdekelteket arra, hogy a jog 
gyakorlására  irányuló  szándékukat  a  pályázatok  benyújtási  határidejéig  írásban  bejelenteni 
szíveskedjenek. 

A pályázatok nyilvános értékelése és nyilvános értékesítés időpontja és helye:
2011. 06. 27. 10 órakor a felszámoló 9022 Győr, Liszt F. u. 37. szám alatti irodájában.

***



A DUAL-PERFEKT Kft. (Cg.  01-09-717900) - 1111 Budapest, Karinthy F. u. 4-6. II. em. levelezési  

cím:   1507  Budapest,  Pf:  139. -  mint  az  R.  LOVASPARK Sportlétesítmény  Működtető  és 

Mezőgazdasági  Kft.  „fa” (2162  Őrbottyán,  084/33  hrsz.,  cégjegyzékszáma:  13-09-100949; 
adószáma: 13375762-2-13)
kijelölt felszámolója,

nyilvános pályázati felhívás

útján  értékesíteni  kívánja  az  „fa”  adós  gazdálkodó  szervezet  tulajdonát  képező  alábbi 
vagyontárgyát:

    

I.

Ingatlan megnevezése: felépítmény

Az ingatlan címe: 2162 Őrbottyán
Hrsz.: 084/33
Telek területe: 5629 m²; 
Felépítmény alapterülete: 2900 m²
Életkora: 2008-09-ben épült
szintek száma: pince + földszint
Belmagasság: pillér váll 6.00, gerinc 11,50
Pince: nettó 480 m²
Az  épületet  a  rendelkezésre  álló  terület  közepén  helyezték  el,  a  körüljárhatóság,  valamint  a 
közművek kiépítésének lehetőségét biztosítandó. Az épület acélvázas szerkezettel épült. Az épület 
ideiglenes  vízfolyás  felé  eső  végénél  alápincézett  rész  tervezett,  ennek  megfelelő  kialakítással: 
pince falak, sávalapok, a pillérváz alapja zsalukőből készített pillérek.
A külső  falak  még  nem  készületek  el,  a  tető  fő-keretállásai/a  főzsaluk  szerkezete  –  tűzvédő 
mázolással – elkészült.
A telek  egy  magánszemély  tulajdonát  képezi,  a  felépítmény  nem  rendelkezik  önálló  helyrajzi 
számmal,

A felépítmény nettó forgalmi értéke: 69.000.000,- Ft

A feltüntetett ár az általános forgalmi adót nem tartalmazza.

A felszámoló az  értékesítéssel  kapcsolatban írásos  vételi  ajánlatokat  kér  benyújtani,  melyeket  a 
DUAL-PERFEKT  Kft. Győri  Kirendeltsége  9001  Győr,  Pf:  649.  szám  alatti  címre  vár  „R. 

LOVASPARK Kft. f.a. vételi ajánlat” megjelöléssel.

A vételi ajánlatnak tartalmaznia kell az megajánlott nettó vételárat,  a vállalt fizetési feltételeket, 
nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 30 napos ajánlati kötöttséget vállal.
A benyújtási határidőtől számított 90 napos fizetési határidő vállalása kötelező. 
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szerződéskötéshez, ingatlan-nyilvántartási bejegyzéshez 
szükséges minden adatát. 

A vételárba hitelezői követelés beszámítására nincs lehetőség.

Az ajánlatokat kettős zárt borítékban, magyar nyelven, postai úton kérjük eljuttatni a pályázatot 
kiíró címére (DUAL-PERFEKT KFT. Győri Kirendeltsége 9001 Győr, Pf.: 649., 9022 Győr, Liszt 
Ferenc u. 37.)

Az ajánlatok beérkezésének időpontja: 2010. augusztus 16. déli 12,00 óra.

A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételéről elismervényt állít ki.
További információ a felszámoló szervezet munkatársától Gáspár János felszámolóbiztostól a 06- 1-



210-0521 számon szerezhető be.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidőt követő 15 napon belül közjegyző jelenlétében kerül 
sor.

A bontást követő 15 napon belül a felszámoló az ajánlatokat értékeli. Az értékelés eredményéről 
jegyzőkönyv  készül,  melyet  bármely  hitelező  megtekinthet.  Az  ajánlatok  elbírálásának 
eredményéről a felszámoló az érdekelteket írásban értesíti.
A felszámoló  a  pályázatot  megfelelő  ajánlat  hiányában  eredménytelennek  nyilváníthatja  és  új 
pályázatot írhat ki. A vételár tekintetében 10 % vagy annál kisebb eltérés esetén a pályázók között 
nyilvános  ártárgyalás  megtartására  kerül  sor,  melynek  feltételeit  az  ártárgyalás  megkezdését 
megelőzően a résztvevőkkel a felszámoló ismerteti.
Az  elővásárlási  jogosultak  e  jogukat  a  nyilvános  értékesítés  keretein  belül  gyakorolhatják  oly 
módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. 
Az elővásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja az érdekelteket arra, hogy a jog 
gyakorlására  irányuló  szándékukat  a  pályázatok  benyújtási  határidejéig  írásban  bejelenteni 
szíveskedjenek. 

A pályázatok nyilvános értékelése és nyilvános értékesítés időpontja és helye:
2010. 08. 27. 10 óra 30 perckor a felszámoló 9022 Győr, Liszt F. u. 37. szám alatti irodájában.

***



A DUAL-PERFEKT Kft. (Cg.  01-09-717900) - 1111 Budapest, Karinthy F. u. 4-6. II. em. levelezési  

cím:  1507  Budapest,  Pf.:  139. -  mint  a  ZALATEFU  Fuvarozási,  Szállítmányozási  és  

Kereskedelmi  Korlátolt  Felelősségű  Társaság  „f.a.”  (8981  Gellénháza,  Új  u  54.;  
cégjegyzékszáma: 20 09 061058; adószáma: 11340836-2-20) kijelölt felszámolója,

nyilvános pályázati felhívás

útján  értékesíteni  kívánja  az  „fa”  adós  gazdálkodó  szervezet  tulajdonát  képező  alábbi 
vagyontárgyát:

Gépjármű:               Irányár (nettó):

1. Škoda Felicia Pick UP 1.3.   92.000,-Ft

Forg. Rendsz.: HKB-441
Első forg. Helyezés: 2000. 12. 01
km. telítettség: 145.735 Km    
Hengerűrtartalom: 1289 cm³
Motorfajta: benzinüzemű
Műszaki vizsga: 2008. 11. 29. lejárt

2. Renault M 250.15   1.175.000,-Ft

Forg. Rendsz.: FJB-051
Gyártási év: 1999
Magyarországi első forg. helyezés: 2003. 02. 27.
Tachograp óra állása: 618.590 km
Hengerűrtartalom: 62174cm³
Motorfajta: diesel
Kivitel: platós
Műszaki vizsga: 2010. 05. 18. lejárt
3. MAN 14.220 FL/BL   1.000.000,-Ft

Forg. Rendsz.: FVL-643
Gyártási év: 1998
Magyarországi első forg. helyezés: 1998. 07. 20
km. telítettség: 462.367 Km    
Hengerűrtartalom: 6871 cm³
Motorfajta: diesel
Kivitel: platós
Műszaki vizsga: 2009. 06. 04. lejárt

4. MAN 14.264 LLC   1.000.000,-Ft

Forg. Rendsz.: FIR-295
Gyártási év: 1996
Magyarországi első forg. helyezés: 2000. 12. 20
km. telítettség: 817.698 Km    
Hengerűrtartalom: 6871 cm³
Motorfajta: diesel
Kivitel: felépítmény szállító
Műszaki vizsga: 2009. 12. 01. lejárt

5. MAN 18.262   1.200.000,-Ft

Forg. Rendsz.: FVL-920



Gyártási év: 1996
Magyarországi első forg. Helyezés: 2000. 07. 21
km. telítettség: 702.000 Km    
Hengerűrtartalom: 6871 cm³
Motorfajta: diesel
Kivitel: felépítmény szállító
Műszaki vizsga: 2009. 07. 20. lejárt

6. MAN 18.264   1.700.000,-Ft

Forg. Rendsz.: FKM-912
Gyártási év: 1996
Magyarországi első forg. Helyezés: 2001. 05. 09
km. telítettség: 1.371.425 km
Hengerűrtartalom: 6871 cm³
Motorfajta: diesel
Kivitel: felépítmény szállító
Műszaki vizsga: 2010. 04. 16. lejárt

9. MAN 18.264 MLLW   1.000.000,-Ft

Forg. Rendsz.: FJA-102
Gyártási év: 1998
Magyarországi első forg. helyezés: 2002. 09. 30
km. telítettség: 637.293 Km    
Hengerűrtartalom: 6871 cm³
Motorfajta: diesel
Kivitel: felépítmény szállító
Műszaki vizsga: 2008. 09. 25. lejárt



10. MAN 19.293 FLL   700.000,-Ft

Forg. Rendsz.: FIR-294
Gyártási év: 1997
Magyarországi első forg. helyezés: 2000. 12. 19
km. telítettség: 1.085.817 Km    
Hengerűrtartalom: 9973 cm³
Motorfajta: diesel
Kivitel: felépítmény szállító
Műszaki vizsga: 2009. 05. 22. lejárt

13. KRONE AZP 18   300.000,-Ft

Forg. Rendsz.: FZB-571
Gyártási év: 1987
Magyarországi első forg. Helyezés: 1998. 08. 06
Km besorolás: =(évi: 36.000 km)
Kivitel: platós
Műszaki vizsga: 2009. 08. 26. lejárt

14. KASSBOHRER 7C 8L   350.000,-Ft

Forg. Rendsz.: FZA-228
Gyártási év: 1987
Magyarországi első forg. Helyezés: 2000. 06. 05
Km besorolás: =(évi: 36.000 km)
Kivitel: platós
Műszaki vizsga: 2010. 01. 06. lejárt

19. MAN 19.293 FLL   760.000,-Ft

Forg. Rendsz.: FRN-928
Gyártási év: 1997
Magyarországi első forg. Helyezés: 2001. 06. 15
Km telítettség: 819.617 km
Hengerűrtartalom: 9973 cm³
Motorfajta: diesel
Kivitel: felépítmény szállító
Műszaki vizsga: 2009. 05. 22. lejárt

21. KRONE WP 7.3 LF3 16 tonnás csere felépítmény   150.000,-Ft

Gyártási év: 1992
Felszereltsége: ponyvás, alumínium oldalfalakkal

22. KRONE WP 7.3 LF 4 16 tonnás csere felépítmény   150.000,-Ft

Gyártási év: 1995
Felszereltsége: ponyvás, alumínium oldalfalakkal

23. CSC SAFETY APPROVAL 16 tonnás csere felépítmény   200.000,-Ft

Gyártási év.: 1990
Felszereltsége: alumínium oldalfalakkal

24. BERNARD KRONE 16 tonnás csere felépítmény   100.000,-Ft

Gyártási év: 1997

Pályázni az irányár 5%-ának megfizetésével lehet.



Az  pályázatban  kiírt  vagyon  megtekintése  kizárólag  a  kapcsolattartónál,  Nagy  Tamás  Úrnál 
(20/961-3312)  előre  bejelentett  és  egyeztetett  módon  történhet  a  következő  időpontban:  2011. 
augusztus 17. 10 és 11 óra között.

A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos vételi ajánlatokat kér benyújtani, melyeket a

 DUAL-PERFEKT Kft. Győri Kirendeltsége 

9001 Győr, Pf: 649.  szám alatti címre vár 
„ZALATEFU Kft. f.a. vételi ajánlat” 

megjelöléssel.

A vételi ajánlatnak tartalmaznia kell az megajánlott nettó vételárat,  a vállalt fizetési feltételeket, 
nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 30 napos ajánlati kötöttséget vállal.
A nyertes pályázóval az eredmény közlésétől  számított  30 napon belül  megkötjük az adásvételi 
szerződést. A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül, átutalással kell megfizetni. 

A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szerződéskötéshez, ingatlan-nyilvántartási bejegyzéshez 
szükséges minden adatát, bánatpénz befizetésének igazolását. 
 A  bánatpénzt  a  DUAL-PERFEKT  Kft.  Pannon-Takarékszövetkezetnél  vezetett:  63200157-
11047540  számú  bankszámlájára  lehet  befizetni  (átutalni)  „ZALATEFU  Kft.  f.a.  KAUCIÓ” 
jelöléssel  a  pályázat  benyújtására  kiírt  határidőt  megelőző  nap  12  óráig  (átutalás  esetében  a 
kauciónak a pályázati határidőt megelőző nap 12 óráig be kell érkeznie a megadott számlaszámra). 
A befizetett  KAUCIÓ  a  pályázati  nyertesnek  a  vételárba  beszámít.  A többi  pályázó  részére  a 
befizetett összeg az értékelést követő 8 napon belül visszautalásra kerül.

A vételárba hitelezői követelés beszámítására nincs lehetőség.

Az ajánlatokat kettős zárt borítékban, magyar nyelven, postai úton kérjük eljuttatni a pályázatot 
kiíró címére (DUAL-PERFEKT KFT. Győri Kirendeltsége 9001 Győr, Pf.: 649., 9022 Győr, Liszt 
Ferenc u. 37.)

Az ajánlatok beérkezésének időpontja: 2011. augusztus 22. déli 12,00 óra.

A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételéről elismervényt állít ki.
További információ a felszámoló szervezet munkatársától Gáspár János felszámolóbiztostól a 06- 1-

210-0521 számon szerezhető be.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidőt követő 15 napon belül közjegyző jelenlétében kerül 
sor.
A bontást követő 15 napon belül a felszámoló az ajánlatokat értékeli. Az értékelés eredményéről 
jegyzőkönyv  készül,  melyet  bármely  hitelező  megtekinthet.  Az  ajánlatok  elbírálásának 
eredményéről a felszámoló az érdekelteket írásban értesíti.
A felszámoló  a  pályázatot  megfelelő  ajánlat  hiányában  eredménytelennek  nyilváníthatja  és  új 
pályázatot írhat ki. A vételár tekintetében 10 % vagy annál kisebb eltérés esetén a pályázók között 
nyilvános  ártárgyalás  megtartására  kerül  sor,  melynek  feltételeit  az  ártárgyalás  megkezdését 
megelőzően a résztvevőkkel a felszámoló ismerteti. A felszámoló jogosult a határidőben benyújtott 
érvényes pályázókat felhívni magasabb vételi ajánlat benyújtására.
Az  elővásárlási  jogosultak  e  jogukat  a  nyilvános  értékesítés  keretein  belül  gyakorolhatják  oly 
módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. 
Az elővásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja az érdekelteket arra, hogy a jog 



gyakorlására  irányuló  szándékukat  a  pályázatok  benyújtási  határidejéig  írásban  bejelenteni 
szíveskedjenek. 

A pályázatok nyilvános értékelése és nyilvános értékesítés időpontja és helye:
2011. 09. 05. 9 órakor a felszámoló 9022 Győr, Liszt F. u. 37. szám alatti irodájában.

***



A DUAL-PERFEKT Kft. (Cg.  01-09-717900) - 1111 Budapest, Karinthy F. u. 4-6. II. em. levelezési  

cím:  1507 Budapest, Pf.: 139. - mint az  OKAY Kereskedelmi és Informatikai Bt. „fa” (2360 
Gyál, Széchenyi u. 96., cégjegyzékszáma: 13-06-043998, adószáma: 20224266-2-13)
kijelölt felszámolója,

nyilvános pályázati felhívás

útján  értékesíteni  kívánja  az  „fa”  adós  gazdálkodó  szervezet  tulajdonát  képező  alábbi 
vagyontárgyát:

Tapéták és bordűrök:

Elfekvő készletként visszamaradt            300.000,-Ft+ÁFA  
820 tételben

Pályázni az irányár 5%-ának (15.000 Ft) megfizetésével lehet.

A felszámoló az  értékesítéssel  kapcsolatban írásos  vételi  ajánlatokat  kér  benyújtani,  melyeket  a 
DUAL-PERFEKT Kft. Győri Kirendeltsége 9001 Győr, Pf.: 649.  szám alatti címre vár  „OKAY 
Bt. f.a. vételi ajánlat” megjelöléssel.

A vételi  ajánlatnak tartalmaznia  kell  a  megajánlott  nettó  vételárat,  a  vállalt  fizetési  feltételeket, 
nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 30 napos ajánlati kötöttséget vállal.
A benyújtási határidőtől számított 90 napos fizetési határidő vállalása kötelező. 

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szerződéskötéshez szükséges minden adatát, bánatpénz 
befizetésének igazolását. 

 A  bánatpénzt  a  DUAL-PERFEKT  Kft.  Pannon-Takarékszövetkezetnél  vezetett:  63200157-
11047540 számú bankszámlára lehet befizetni (átutalni) „OKAY Kft.  f.a. KAUCIÓ” jelöléssel a 
pályázat  benyújtására  kiírt  határidőt  megelőző  nap  12  óráig.  A befizetett  KAUCIÓ a  pályázati 
nyertesnek a vételárba beszámít. A többi pályázó részére a befizetett összeg az értékelést követő 8 
napon belül visszautalásra kerül.

A vételárba hitelezői követelés beszámítására nincs lehetőség.

Az ajánlatokat kettős zárt borítékban, magyar nyelven, postai úton kérjük eljuttatni a pályázatot 
kiíró címére (DUAL-PERFEKT KFT. Győri Kirendeltsége 9001 Győr, Pf.: 649., 9022 Győr, Liszt 
Ferenc u. 37.)

Az ajánlatok beérkezésének időpontja: 2011. augusztus 22. déli 12,00 óra.

A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételéről elismervényt állít ki.
További információ a felszámoló szervezet munkatársától Gáspár János felszámolóbiztostól a 06- 1-
210-0521 számon szerezhető be.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidőt követő 15 napon belül közjegyző jelenlétében kerül 
sor.
A bontást követő 15 napon belül a felszámoló az ajánlatokat értékeli. Az értékelés eredményéről 
jegyzőkönyv  készül,  melyet  bármely  hitelező  megtekinthet.  Az  ajánlatok  elbírálásának 
eredményéről a felszámoló az érdekelteket írásban értesíti.
A felszámoló  a  pályázatot  megfelelő  ajánlat  hiányában  eredménytelennek  nyilváníthatja  és  új 
pályázatot írhat ki. A vételár tekintetében 10 % vagy annál kisebb eltérés esetén a pályázók között 



nyilvános  ártárgyalás  megtartására  kerül  sor,  melynek  feltételeit  az  ártárgyalás  megkezdését 
megelőzően a résztvevőkkel a felszámoló ismerteti.
Az  elővásárlási  jogosultak  e  jogukat  a  nyilvános  értékesítés  keretein  belül  gyakorolhatják  oly 
módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. 
Az elővásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja az érdekelteket arra, hogy a jog 
gyakorlására  irányuló  szándékukat  a  pályázatok  benyújtási  határidejéig  írásban  bejelenteni 
szíveskedjenek. 

A pályázatok nyilvános értékelése és nyilvános értékesítés időpontja és helye:
2011. 09. 05. 9 óra 30 perckor a felszámoló 9022 Győr, Liszt F. u. 37. szám alatti irodájában.

***



A SIÓ-ZÁLOG  Záloghitelezői  és  Kereskedelmi  Kft.  „va”  (8600  Siófok,  Fő  út  35.) 

tulajdonában lévő  8600 Siófok, Fő u. 35. sz alatti lakóház, udvar, gazdasági épület. (hrsz.: 

6822, tul hányad: 1/12, területe: 720 m²) eladó. Irányár:  1.650.000,-Ft+ÁFA
Az ingatlan a közműhálózatba bekötött. Az ingatlan szennyvízelvezetése a közterület felé a 

közcsatornarendszerre rákötött. A ház egyedi gáz központi fűtéssel rendelkezik.

Az  épület  egy  háromszintes  családi  ház,  garázzsal,  és  melléképülettel,  egy  körbekerített 

telken.

Érd.: Dual-Perfekt Kft. Gáspár János végelszámolónál. Tel.: 1/210-0521

***



A DUAL-PERFEKT Kft. (Cg.  01-09-717900) - 1111 Budapest, Karinthy F. u. 4-6. II. em. levelezési  

cím:  1507 Budapest, Pf.: 139. - mint az  OBELISZK Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság  
„fa” (1080 Budapest, VIII, Szeszgyár u 3., cégjegyzékszáma: 01 09 062009, adószáma: 10239094-
2-42)
kijelölt felszámolója,

nyilvános pályázati felhívás

útján  értékesíteni  kívánja  az  „fa”  adós  gazdálkodó  szervezet  tulajdonát  képező  alábbi 
vagyontárgyát:

Ingatlan:               Irányár (bruttó):

Ingatlan címe: Budapest, VIII. ker. Baross u. 127 sz. 10.000.000,-Ft

Hrsz.: 35919/0/A/72
Megnevezés: egyéb helyiség („társasházi” ingatlan)
Ingatlan alapterülete: 478 m²
Tulajdoni hányad: 1/1

Az értékelt ingatlan Budapest VIII. kerületében, nem kiemelkedő, de kedvező, jó helyen fekszik.
A társasházi épület 5 szintes, zárt sorú beépítésű utcában saroktól a 2. ház. Szerkezetileg ép.

Pályázni az irányár 3%-ának 300.000 Ft megfizetésével lehet.

A felszámoló az  értékesítéssel  kapcsolatban írásos  vételi  ajánlatokat  kér  benyújtani,  melyeket  a 
DUAL-PERFEKT  Kft. Győri  Kirendeltsége  9001  Győr,  Pf.:  649.  szám  alatti  címre  vár 
„OBELISZK Kft. f.a. vételi ajánlat” megjelöléssel.

A vételi ajánlatnak tartalmaznia kell az megajánlott bruttó vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, 
nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 30 napos ajánlati kötöttséget vállal.
A benyújtási határidőtől számított 90 napos fizetési határidő vállalása kötelező. 

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szerződéskötéshez szükséges minden adatát. 

 A  bánatpénzt  a  DUAL-PERFEKT  Kft.  Pannon-Takarékszövetkezetnél  vezetett:  63200157-
11047540 számú bankszámlára lehet befizetni (átutalni) „OBELISZK Kft. f.a. KAUCIÓ” jelöléssel, 
(illetve  a  felszámoló  székhelyén  készpénzben  befizetni)  a  pályázat  benyújtására  kiírt  határidőt 
megelőző nap 12 óráig. (átutalás esetében a kauciónak a pályázati határidőt megelőző nap 12 óráig 
be kell érkeznie a megadott számlaszámra). A befizetett KAUCIÓ a pályázati nyertesnek a vételárba 
beszámít.  A  többi  pályázó  részére  a  befizetett  összeg  az  értékelést  követő  8  napon  belül 
visszautalásra kerül.

A vételárba hitelezői követelés beszámítására nincs lehetőség.

Az ajánlatokat kettős zárt borítékban, magyar nyelven, postai úton kérjük eljuttatni a pályázatot 
kiíró címére (DUAL-PERFEKT KFT. Győri Kirendeltsége 9001 Győr, Pf.: 649., 9022 Győr, Liszt 
Ferenc u. 37.)

Az ajánlatok beérkezésének időpontja: 2011. november 21. déli 12,00 óra.

A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételéről elismervényt állít ki.
További információ a felszámoló szervezet munkatársától Gáspár János felszámolóbiztostól a 06- 1-

210-0521 számon szerezhető be.



Az ajánlatok bontására a benyújtási határidőt követő 15 napon belül közjegyző jelenlétében kerül 
sor.
A bontást követő 15 napon belül a felszámoló az ajánlatokat értékeli. Az értékelés eredményéről 
jegyzőkönyv  készül,  melyet  bármely  hitelező  megtekinthet.  Az  ajánlatok  elbírálásának 
eredményéről a felszámoló az érdekelteket írásban értesíti.
A felszámoló  a  pályázatot  megfelelő  ajánlat  hiányában  eredménytelennek  nyilváníthatja  és  új 
pályázatot írhat ki. A vételár tekintetében 10 % vagy annál kisebb eltérés esetén a pályázók között 
nyilvános  ártárgyalás  megtartására  kerül  sor,  melynek  feltételeit  az  ártárgyalás  megkezdését 
megelőzően a résztvevőkkel a felszámoló ismerteti. A felszámoló jogosult a határidőben benyújtott 
érvényes pályázókat felhívni magasabb vételi ajánlat benyújtására.
Az  elővásárlási  jogosultak  e  jogukat  a  nyilvános  értékesítés  keretein  belül  gyakorolhatják  oly 
módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. 
Az elővásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja az érdekelteket arra, hogy a jog 
gyakorlására  irányuló  szándékukat  a  pályázatok  benyújtási  határidejéig  írásban  bejelenteni 
szíveskedjenek. 

A pályázatok nyilvános értékelése és nyilvános értékesítés időpontja és helye:
2011. 12. 02. 10 órakor a felszámoló 9022 Győr, Liszt F. u. 37. szám alatti irodájában.

***



A DUAL-PERFEKT Kft. (Cg.  01-09-717900) - 1111 Budapest, Karinthy F. u. 4-6. II. em. levelezési  

cím:  1507 Budapest, Pf.: 139. - mint a  FO-VA Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű  
Társaság "f.a." (2225 Üllő, Pesti út 126.; cégjegyzékszáma: 13 09 097796; adószáma: 12674185-
2-13) kijelölt felszámolója,

nyilvános pályázati felhívás

útján értékesíteni kívánja az „fa” adós gazdálkodó szervezet tulajdonát képező alábbi vagyonát:

Ingatlan:               Irányár (nettó):

I.
Település: Üllő
Hrsz.: 1318/5
Cím: 2225 Üllő, Pesti út 1318/5 hrsz.
Ingatlan megnevezése: kivett közforgalom elől el nem zárt magánút
Tulajdoni hányad
Területe: 3191 m²   1.700.000,-Ft

II.
Település: Üllő
Hrsz.: 1358/8
Ingatlan megnevezése: kivett saját használatú út
Területe: 213 m²
Cím: 2225 Üllő, Pesti út 1358/8 hrsz.
Tulajdoni Hányad: 1/1       110.000,-Ft

Pályázni az irányár 5%-ának megfizetésével lehet.

A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos vételi ajánlatokat kér benyújtani, melyeket a

 DUAL-PERFEKT Kft. Győri Kirendeltsége 
9001 Győr, Pf: 649.  szám alatti címre vár 

„FO-VA Kft. f.a. vételi ajánlat” 

megjelöléssel.

A vételi ajánlatnak tartalmaznia kell az megajánlott nettó vételárat,  a vállalt fizetési feltételeket, 
nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 30 napos ajánlati kötöttséget vállal.
A nyertes pályázóval az eredmény közlésétől  számított  30 napon belül  megkötjük az adásvételi 
szerződést. A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül, átutalással kell megfizetni. 

A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szerződéskötéshez, ingatlan-nyilvántartási bejegyzéshez 
szükséges minden adatát, bánatpénz befizetésének igazolását. 
 A  bánatpénzt  a  DUAL-PERFEKT  Kft.  Pannon-Takarékszövetkezetnél  vezetett:  63200157-
11047540 számú bankszámlájára lehet befizetni (átutalni) „FO-VA Kft. f.a. KAUCIÓ” jelöléssel a 
pályázat  benyújtására  kiírt  határidőt  megelőző  nap  12  óráig  (átutalás  esetében  a  kauciónak  a 
pályázati határidőt megelőző nap 12 óráig be kell érkeznie a megadott számlaszámra). A befizetett 
KAUCIÓ a pályázati nyertesnek a vételárba beszámít. A többi pályázó részére a befizetett összeg az 
értékelést követő 8 napon belül visszautalásra kerül.



A vételárba hitelezői követelés beszámítására nincs lehetőség.

Az ajánlatokat kettős zárt borítékban, magyar nyelven, postai úton kérjük eljuttatni a pályázatot 
kiíró címére (DUAL-PERFEKT KFT. Győri Kirendeltsége 9001 Győr, Pf.: 649., 9022 Győr, Liszt 
Ferenc u. 37.)

Az ajánlatok beérkezésének időpontja: 2011. november 21. déli 12,00 óra.

A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételéről elismervényt állít ki.
További információ a felszámoló szervezet munkatársától Gáspár János felszámolóbiztostól a 06- 1-

210-0521 számon szerezhető be.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidőt követő 15 napon belül közjegyző jelenlétében kerül 
sor.
A bontást követő 15 napon belül a felszámoló az ajánlatokat értékeli. Az értékelés eredményéről 
jegyzőkönyv  készül,  melyet  bármely  hitelező  megtekinthet.  Az  ajánlatok  elbírálásának 
eredményéről a felszámoló az érdekelteket írásban értesíti.
A felszámoló  a  pályázatot  megfelelő  ajánlat  hiányában  eredménytelennek  nyilváníthatja  és  új 
pályázatot írhat ki. A vételár tekintetében 10 % vagy annál kisebb eltérés esetén a pályázók között 
nyilvános  ártárgyalás  megtartására  kerül  sor,  melynek  feltételeit  az  ártárgyalás  megkezdését 
megelőzően a résztvevőkkel a felszámoló ismerteti. A felszámoló jogosult a határidőben benyújtott 
érvényes pályázókat felhívni magasabb vételi ajánlat benyújtására.
Az  elővásárlási  jogosultak  e  jogukat  a  nyilvános  értékesítés  keretein  belül  gyakorolhatják  oly 
módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. 
Az elővásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja az érdekelteket arra, hogy a jog 
gyakorlására  irányuló  szándékukat  a  pályázatok  benyújtási  határidejéig  írásban  bejelenteni 
szíveskedjenek. 

A pályázatok nyilvános értékelése és nyilvános értékesítés időpontja és helye:
2011. 12. 02. 9 órakor a felszámoló 9022 Győr, Liszt F. u. 37. szám alatti irodájában.

***



A DUAL-PERFEKT Kft. (Cg.  01-09-717900) - 1111 Budapest, Karinthy F. u. 4-6. II. em. levelezési  

cím: 1507 Budapest, Pf.: 139. - mint az ETO-Print Nyomdaipari Kft. f.a. (1163 Budapest, Cziráki  

utca 26-32.; cégjegyzékszáma: 01 09 164858; adószáma: 10727658-2-42) kijelölt felszámolója,

nyilvános pályázati felhívás

útján  értékesíteni  kívánja  az  „fa”  adós  gazdálkodó  szervezet  tulajdonát  képező  alábbi 
vagyontárgyát:

Gépsor:               

1. Heidelberg   B2   2W
2. Heidelberg   B2   1W
3. Heidelberg   B3   2W
4. Heidelberg   A2   2W
5. Rom 314      A3   1W
6. Stahl             A1   hajtogatógép
7. Stahl             A2   hajtogatógép
8. Multi effekt  A2   hajtogatógép
9. Seypa            92   vágógép
10. Polár             92   vágógép
11. 3 késes                 vágógép
12. Babi Póni             ragasztógép
13. Poligraph             hajlottív összehordó
14. Lemezmásoló
15. Lemezmásoló
16. KAEV                  tűzőgép
17. Poligraph              tűzőgép
18. Melegfóliázó
19. Egyéb apró kötészeti és előkészítő gép (pl. lemezperforáló)

Kizárólag együttes értékesítés lehetséges.

Irányár (bruttó):   5.500.000,-Ft

Pályázni az irányár 5%-ának (275.000,-Ft) megfizetésével lehet.

Az  pályázatban  kiírt  vagyon  megtekintése  kizárólag  a  kapcsolattartónál,  Nagy  Tamás  Úrnál 
(20/961-3312)  előre  bejelentett  és  egyeztetett  módon  történhet  a  következő  időpontban:  2011. 
november 30. 8 és 10 óra között.

A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos vételi ajánlatokat kér benyújtani, melyeket a

 DUAL-PERFEKT Kft. Győri Kirendeltsége 

9001 Győr, Pf: 649.  szám alatti címre vár 
„ETO-Print Kft. f.a. vételi ajánlat” 

megjelöléssel.

A vételi ajánlatnak tartalmaznia kell az megajánlott bruttó vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, 



nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 30 napos ajánlati kötöttséget vállal.
A nyertes pályázóval az eredmény közlésétől  számított  30 napon belül  megkötjük az adásvételi 
szerződést. A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül, átutalással kell megfizetni. 

A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szerződéskötéshez, ingatlan-nyilvántartási bejegyzéshez 
szükséges minden adatát, bánatpénz befizetésének igazolását. 
 A bánatpénzt  az  ETO-Print  Kft.  Pannon-Takarékszövetkezetnél  vezetett:  63200157-11052434 
számú bankszámlájára lehet befizetni (átutalni) „ETO-Print Kft. f.a. KAUCIÓ” jelöléssel a pályázat 
benyújtására  kiírt  határidőt  megelőző  nap  12  óráig  (átutalás  esetében  a  kauciónak  a  pályázati 
határidőt megelőző nap 12 óráig be kell érkeznie a megadott számlaszámra). A befizetett KAUCIÓ 
a pályázati nyertesnek a vételárba beszámít. A többi pályázó részére a befizetett összeg az értékelést 
követő 8 napon belül visszautalásra kerül.

A vételárba hitelezői követelés beszámítására nincs lehetőség.

Az ajánlatokat kettős zárt borítékban, magyar nyelven, postai úton kérjük eljuttatni a pályázatot 
kiíró címére (DUAL-PERFEKT KFT. Győri Kirendeltsége 9001 Győr, Pf.: 649., 9022 Győr, Liszt 
Ferenc u. 37.)

Az ajánlatok beérkezésének időpontja: 2011. december 05. déli 12,00 óra.

A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételéről elismervényt állít ki.
További információ a felszámoló szervezet munkatársától Gáspár János felszámolóbiztostól a 06- 1-

210-0521 számon szerezhető be.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidőt követő 15 napon belül közjegyző jelenlétében kerül 
sor.
A bontást követő 15 napon belül a felszámoló az ajánlatokat értékeli. Az értékelés eredményéről 
jegyzőkönyv  készül,  melyet  bármely  hitelező  megtekinthet.  Az  ajánlatok  elbírálásának 
eredményéről a felszámoló az érdekelteket írásban értesíti.
A felszámoló  a  pályázatot  megfelelő  ajánlat  hiányában  eredménytelennek  nyilváníthatja  és  új 
pályázatot írhat ki. A vételár tekintetében 10 % vagy annál kisebb eltérés esetén a pályázók között 
nyilvános  ártárgyalás  megtartására  kerül  sor,  melynek  feltételeit  az  ártárgyalás  megkezdését 
megelőzően a résztvevőkkel a felszámoló ismerteti. A felszámoló jogosult a határidőben benyújtott 
érvényes pályázókat felhívni magasabb vételi ajánlat benyújtására.
Az  elővásárlási  jogosultak  e  jogukat  a  nyilvános  értékesítés  keretein  belül  gyakorolhatják  oly 
módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. 
Az elővásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja az érdekelteket arra, hogy a jog 
gyakorlására  irányuló  szándékukat  a  pályázatok  benyújtási  határidejéig  írásban  bejelenteni 
szíveskedjenek. 

A pályázatok nyilvános értékelése és nyilvános értékesítés időpontja és helye:
2011. 12. 16. 9 órakor a felszámoló 9022 Győr, Liszt F. u. 37. szám alatti irodájában.

***



 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 
A DUAL-PERFEKT Gazdasági Tanácsadó Kft. (1111 Budapest, Karinthy F. u. 4-6. II/2. 

cégjegyzékszám: Cg.01-09-717900) mint az INDOSSABILIS Ingatlanhasznosító Kft. 
„v.a.” (8220 Balatonalmádi, Neptun u. 11.; cégjegyzékszám: Cg.19-09-501962; adószám: 

11332705-2-19) gazdálkodó szervezet kényszer-végelszámolója 

 
nyilvános pályázat 

 
útján értékesíteni kívánja az INDOSSABILIS Ingatlanhasznosító Kft. „v.a.” adós tulajdonát 

képezı alábbi ingatlanokat  

 

Általános leírás 

Az ingatlanok Balatonalmádi belterületén és az azzal határos tóparti külterületen, közvetlenül 

a Balaton partján találhatóak. 

 

1. Ingatlan : 

Ingatlan címe:   8220 Balatonalmádi, Neptun u. 11. 

Hrsz:    1621/A/7. 

Fekvése:    belterület 

Ingatlan területe:   37 m
2
 

Terület megnevezése:  üdülıegység 

A társaság tulajdoni hányada: 1/1 
 

Irányár: 18.000.000,- Ft 

 

Az ingatlan közvetlen Balaton parti üdülı, mely egy 10 üdülıegységbıl álló társasház 

földszintjén található. Az ingatlanhoz tartozik egy parkolóhely a társasházi közös 

területen, valamint egy balatoni kikötıhely a társasházi tulajdonban lévı közös 

partszakaszon. Az ingatlan összközmőves, azonban az ingatlanban főtés nem került 

kiépítésre. 

 

 

2. Ingatlan : 

Ingatlan címe:   8220 Balatonalmádi, Neptun u. 11. 

Hrsz:    1621/A/10. 

Fekvése:    belterület 

Ingatlan teljes területe:  27 m
2
 

Terület megnevezése:  üdülıegység 

A társaság tulajdoni hányada: 1/1 
 

Irányár:    11.000.000,- Ft 

 

Az ingatlan közvetlen Balaton pari üdülıegység, mely egy 10 üdülıegységbıl álló 

társasház tetıterében található. Az ingatlanhoz tartozik egy parkolóhely a társasházi 

közös területen. Az ingatlanban főtés nincs. 

 

 

3. Ingatlan : 

Ingatlan címe:   8220 Balatonalmádi, Neptun u. 11. 

Hrsz:    1620/5. 

Fekvése:    belterület 

Ingatlan teljes területe:  26 m
2
 

Terület megnevezése:  móló 

A társaság tulajdoni hányada: 666/10.000 
 

Irányár:    1.000.000,- Ft 



 

4. Ingatlan : 

Ingatlan címe:   8220 Balatonalmádi, Neptun u. 11. 

Hrsz:    0113/20. 

Fekvése:    külterület 

Ingatlan teljes területe:  229 m
2
 

Terület megnevezése:  móló 

A társaság tulajdoni hányada: 666/10000 
 

Irányár:    1.000.000,- Ft 

 

A külterületi és belterületi „móló” megnevezéső ingatlanok természetben a társasház 

vitorláskikötıjének egy része, mely 11 db kikötıhelyet foglal magába. A kikötınek jelenleg 

kikötı használati engedélye nincs. 

 

A vételárak az ÁFA-t nem tartalmazzák, arról a mindenkor hatályos jogszabályok 

rendelkeznek. Fizetendı bánatpénz: a nettó irányár 3 %-a. 

 

A pályázathoz kapcsolódó dokumentáció a végelszámoló irodájában megvásárolható 20.000,- 

Ft + ÁFA összegért. A dokumentáció megvásárlása nem feltétele érvényes pályázat 

benyújtásának. 

 

A pályázati ajánlatokat személyesen vagy meghatalmazott útján kell benyújtani vagy 

tértivevénnyel feladni kettıs, zárt, cégjelzés nélküli borítékban, 2 példányban, magyar 

nyelven „INDOSSABILIS Kft. „v.a.” pályázat” megjelöléssel az alábbi címre: 

 
 

Latorczai János végelszámoló 
8200 Veszprém, Rákóczi u. 5. 

 
 
Külföldi pályázó a magyar nyelvő példány mellett angol vagy német nyelven is benyújthatja 

ajánlatát, azonban ez esetben is a magyar nyelvő példány az irányadó. 

 

A pályázatok benyújtási határideje jelen hirdetmény Cégközlönyben való közzétételétıl 

számított 18. nap 12.00 óra. 

 

A benyújtandó pályázatnak tartalmaznia kell: 

- pályázó adatait (név, székhely, hatályos cégkivonat, a cégjegyzésre jogosult cégvezetı 

hatályos aláírási címpéldánya, magánszemélynél személyes adatok közlése) 

- a megajánlott bruttó vételárat nettó összeg és ÁFA megbontásával (számmal és 

szöveggel) 

- vállalt fizetési feltételeket (bánatpénzen felüli teljes vételárhátralék megfizetésének 

módja, esetleg ütemezése), igazolás a pályázó fizetési készségérıl és képességérıl 

(letét, fedezetigazolás, hitelígérvény, más garancia) 

- az ajánlattevı nyilatkozatát arról, hogy vételi ajánlatát a benyújtási határidıtıl 

számított 30 napig fenntartja 

- ajánlattevı nyilatkozatát arról, hogy a nyertes pályázat esetén, harminc napon belül 
adásvételi szerzıdést köt és ezzel együtt a pályázatban foglaltaknak megfelelıen 

vételárat a szerzıdéskötéstıl számított 30 napon belül a társaság bankszámlájára 

megfizeti, 

- az ajánlattevı nyilatkozatát annak tudomásulvételérıl, hogy ha a pályázat nyertesének 

felróható (visszaélés), vagy érdekkörében felmerült más okból a szerzıdéskötés 

meghiúsul, vagy mint vevı a vállalt fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, akkor a 

bánatpénzt elveszti 

***



 

- végelszámolónak környezeti károkról nincs tudomása, de a pályázónak pályázatában 

nyilatkoznia kell arról is, hogy a felszámolás megkezdése elıtti tevékenység miatt 

keletkezett esetleges környezeti károkból eredı költségeket magára vállalja. 

- pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy a dokumentációban foglaltakat 

maradéktalanul megismerte, megértette és elfogadja.  
 

A pályázatok bontására a benyújtási határidıt követı 8 napon belül közjegyzı jelenlétében 

kerül sor, melyrıl jegyzıkönyv készül.  

A benyújtási határidıt követı 15 napon belül a végelszámoló a pályázatokat értékeli, egyben 

felszólítja a nyertes ajánlattevıt az adásvételi szerzıdés megkötésére. A pályázatok elbírálása 

során a végelszámoló elınyben részesíti azon pályázót, aki vállalja az azonnali 

készpénzfizetést, ill. az együttes ajánlattételt.   

A végelszámoló a pályázat elbírálásáról az összes pályázót a pályázat eredményének 

megállapításától számított 8 napon belül értesíti. 

Az elıvásárlási jogosultak e jogukat a nyilvános értékesítés keretein belül gyakorolhatják oly 

módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot 

tesznek. Az elıvásárlási jog gyakorlása érdekében a végelszámoló felhívja az érdekelteket 

arra, hogy a joggyakorlására irányuló szándékukat a pályázatok be nyújtási határidejéig 

írásban jelentsék be. 

 

A végelszámoló fenntartja magának a jogot arra, hogy 

- megfelelı ajánlatok hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa és új pályázat 

kiírásáról döntsön,  

- a megfelelı, azonos értékő (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérı) pályázók 

között nyilvános ártárgyalást tartson. Az ártárgyalás feltételeit annak megkezdését 

megelızıen közli a felekkel. 

- a nyertes pályázón kívül megjelölje a második és harmadik helyezettet is, akikkel kész 

szerzıdéskötésre, ha a rangsorban elıtte állóval valamilyen okból nem jön létre érvényes 

szerzıdés 

 

Az érvényes pályázat feltétele  

? bánatpénz megfizetése (átutalással) a INDOSSABILIS Kft. „v.a.” számlájára/pénztárába 

„INDOSSABILIS Kft. "f.a." KAUCIÓ” jelöléssel a pályázat benyújtási határidejéig és az 

errıl szóló hiteles igazolás pályázathoz történı csatolása  

 

Számlavezetı pénzintézet:  MKB Bank Zrt. 

Bankszámlaszám:   10300002-10551100-49010011 

 

A bánatpénz a vételárba beszámításra, eredménytelen pályázat esetén 8 napon belül a pályázó 

részére kamatmentesen visszafizetésre kerül. 
 

A végelszámoló felhívja a figyelmet arra, hogy a külföldiek ingatlanszerzésére vonatkozó 

7/1996. (I. 8.) kormányrendeltben foglaltak tulajdonszerzési korlátozást tartalmaznak. 

 

További felvilágosítást nyújt Latorczai János végelszámoló (8200 Veszprém, Rákóczi u. 5., 

tel.: 88/405-380) 

***



DUAL-PERFEKT KFT.
1111 Budapest, Karinthy F. u. 4-6. II. em. 2.

Levelezési cím:  1507 Budapest, Pf: 139.
Fax: 1-279-0635

dualperfekt@dualperfekt.eu
(Cégjegyzék szám: 01-09-717900) 

A Dual-Perfekt Kft. (1111 Budapest, Karinthy F. u. 4-6.) mint a Poolcontroll Kft. f.a. (2141 
Csömör, Hunyadi u. 21.) felszámolója az 1991. évi XLIX tv. 49. § (1) bekezdése alapján 
nyilvános értékesítés keretén belül eladásra kínálja az adós alábbi vagyontárgyait:

Fiat Ducato 1.8 JTD 14. (2002.02., 96.238 km.) 269.000 Ft.

Korábban karambolos járművet javították, abroncsok cseréje azonnal szükséges.

Fiat Seicento Van 1.1 (2005.02., 105.362 km.) 85.000 Ft.

Szervizkönyv  nincs,  több  sérülés,  valamint  javítás  nyomai  látszanak,  zárak, 
gyújtáskapcsoló javításra szorul

Audi A6 3.0 V6 TDI quattro (2007.01., 206.250 km.) 1.392.000 Ft.

A járművet  a közúti  forgalomból kitiltotta  az illetékes önkormányzat,  karambolos volt  a 
jármű,  melyet  javítottak,  a  karosszérián  jelenleg  is  sok  sérülés  látható.  A  fedélzeti 
vezérlőegységet  az  utólagosan  beépített  GPS  rablásgátló  vélhetőleg  károsította, 
folyamatos hibajelzést ad a jármű. Az abroncsok szakadtak,  azonnali csere szükséges, 
automata  váltóból  az olaj  szivárog,  DPF  szűrő  rossz.  A  jármű fékjavítása  nélkül  nem 
helyezhető forgalomba. Szervizkönyv nem áll rendelkezésre. 

Fiat Ducato 2.8 JTD 14 Furgone (2001.05., 145.18 km.) 95.000 Ft.

Két éve áll a jármű, műszaki vizsgával, szervizkönyvvel  nem rendelkezik,  a motor nem 
indítható, gumiabroncsok cseréje szükséges.

Fiat Seicento Van 1.1 (2005.02., 150.000 km.) 82.000 Ft.

A futásteljesítmény becslésen alapszik, az elektronika hibája miatt. A motor nem indítható, 
vezérműrendszer vélhetően cserére szorul.  A jármű rendkívül  műszaki rossz állapotban 
van, műszaki vizsgával, szervizkönyvvel nem rendelkezik

Fiat Ducato 2.0 JTD 15 (2005.06., 200.000 km.) 126.000 Ft.

A futásteljesítmény becsült, az elektronika hibája miatt, nem indítható a jármű, az autó kb.  
2  éve  egy  helyben  állt.  Futómű  és  fékrendszer  javításra  szorul,  műszaki  vizsgával, 
szervizkönyvvel nem rendelkezik

Mazda B 2200 Cab+Hard Top (1994.12., 344.227 km.) 45.000 Ft.

A  jármű  üzemképtelen,  nem  indítható,  erősen  korrodált  karosszéria,  javítása  nem 
gazdaságos, műszaki vizsgával, szervizkönyvvel nem rendelkezik.



Peugeot 206 XR (1998.10., 200.000 km.) 53.000 Ft.

A fényezés kopott, néhol átrozsdásodott a karosszéria, nem indítható, a km. számláló nem 
ép, a jármű legalább 2 éve állt, műszaki vizsgával, szervizkönyvvel nem rendelkezik.

IVECO Magirus (1997.12.03., 482.437 km.) 400.000 Ft.

A jármű becsléssel sem megállapítható ideje áll. A jármű motorja a szakértő szerint javítás 
után  indítható,  műszaki  vizsgával,  szervizkönyvvel nem rendelkezik.  A  gumiabroncsok 
cseréje nélkül nem helyezhető forgalomba.

Knott pótkocsi (2005.06.09.) 80.000 Ft.

Javítás  után  műszaki  vizsgára  alkalmas,  műszaki  vizsgával,  szervizkönyvvel  nem 
rendelkezik.

Hódgép (vélhetően) pótkocsi 60.000 Ft.

A dokumentáció hiányzik, az alvázszám nem olvasható korrózió miatt, a gumiabroncsok 
repedtek, műszaki vizsgával, szervizkönyvvel nem rendelkezik.

Iveco 75E14 (676.224 km.) 80.000 Ft.

A jármű dokumentációval nem rendelkezik, az alvázszám korrodált, nem olvasható. Nem 
helyezhető forgalomba, műszaki vizsgával, szervizkönyvvel nem rendelkezik.

A felszámoló kizárólag együttes ajánlatot fogad el a felsorolt vagyontárgyak tekintetében, 
csak egy tételben történő vételi ajánlatokat fogad el.

Pályázatnál a fizetési határidő, az ajánlott vételár az elsődleges elbírálási szempontok.

A fax, e-mail útján leadott ajánlatokat a felszámoló elbírálja.

Pályázni a megjelenéstől számított 5 napon belül lehetséges.

Felvilágosítás a 21/200-1828 telefonszámon kérhető.

Budapest, 2011. november 21.



A DUAL-PERFEKT Kft. (Cg.  01-09-717900) - 1111 Budapest, Karinthy F. u. 4-6. II. em. levelezési  

cím:  1507 Budapest, Pf.: 139. - mint a  Freshen Szolgáltató, Ingatlanforgalmazó, Építőipari és  
Kereskedelmi  Korlátolt  Felelősségű  Társaság  „f.a.”  (2211  Vasad,  Jókai  utca  1.;  
cégjegyzékszáma: 13 09 143545; adószáma: 12794599-2-13) kijelölt felszámolója,

nyilvános pályázati felhívás

útján  értékesíteni  kívánja  az  „fa”  adós  gazdálkodó  szervezet  tulajdonát  képező  alábbi 
vagyontárgyát:

Ingatlan:               

1.   
Település neve: Vasad
Hrsz.: 476/16
Fekvése: belterület
Megnevezése: kivett, beépítetlen terület
Területe: 997 m²
Tul. Hányad: 1/1

2.   
Település neve: Vasad
Hrsz.: 476/25
Fekvése: belterület
Megnevezése: kivett, beépítetlen terület
Területe: 580 m²
Tul. Hányad: 1/1



3.   
Település neve: Vasad
Hrsz.: 476/26
Fekvése: belterület
Megnevezése: kivett, beépítetlen terület
Területe: 588 m²
Tul. Hányad: 1/1

4.   
Település neve: Vasad
Hrsz.: 476/27
Fekvése: belterület
Megnevezése: kivett, beépítetlen terület
Területe: 571 m²
Tul. Hányad: 1/1

5.   
Település neve: Vasad
Hrsz.: 476/29
Fekvése: belterület
Megnevezése: kivett, beépítetlen terület
Területe: 571 m²
Tul. Hányad: 1/1

6.  
Település neve: Vasad
Hrsz.: 477/2
Fekvése: belterület
Megnevezése: kivett, beépítetlen terület
Területe: 691 m²
Tul. Hányad: 1/1

7.   
Település neve: Vasad
Hrsz.: 477/3
Fekvése: belterület
Megnevezése: kivett, beépítetlen terület
Területe: 690 m²
Tul. Hányad: 1/1

8.  
Település neve: Vasad
Hrsz.: 477/4
Fekvése: belterület
Megnevezése: kivett, beépítetlen terület
Területe: 689 m²
Tul. Hányad: 1/1

9.   
Település neve: Vasad
Hrsz.: 477/5



Fekvése: belterület
Megnevezése: kivett, beépítetlen terület
Területe: 688 m²
Tul. Hányad: 1/1

10.   
Település neve: Vasad
Hrsz.: 477/6
Fekvése: belterület
Megnevezése: kivett, beépítetlen terület
Területe: 687 m²
Tul. Hányad: 1/1

11.   
Település neve: Vasad
Hrsz.: 477/7
Fekvése: belterület
Megnevezése: kivett, beépítetlen terület
Területe: 692 m²
Tul. Hányad: 1/1

A  természetben  Vasad  476/16  hrsz.-ú  ingatlanon  nagy  mennyiségű  építési  törmelék  került 
elhelyezésre.
A  természetben  Vasad  476/25;  /26;  /27;  /29  hrsz.-ú  ingatlanokon  korábban  megkezdett 
lakóházépítések folytak,  melyeket jelenleg leállítottak.  Mind a négy ingatlanon építési  engedély 
került kiadásra, melyek hatálya jelenleg is fennáll.

12.   
Település neve: Gomba
Hrsz.: 809/4
Fekvése: belterület
Megnevezése: kivett, beépítetlen terület
Területe: 669 m²
Tul. Hányad: 1/1

13.   
Település neve: Gomba
Hrsz.: 809/5
Fekvése: belterület
Megnevezése: kivett, beépítetlen terület
Területe: 662 m²
Tul. Hányad: 1/1

A felszámoló az ingatlanokat együttesen kívánja értékesíteni.

Irányár (nettó):  27.500.000,-Ft

Pályázni az irányár 3%-ának (825.000,-Ft) megfizetésével lehet.

Az pályázatban kiírt vagyon megtekintése kizárólag a kapcsolattartónál, Hásler Béla Úrnál (20/961-
3312) előre bejelentett és egyeztetett módon történhet a következő időpontban: 2012. január 04-én 
10 és 11 óra között.



A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos vételi ajánlatokat kér benyújtani, melyeket a

 DUAL-PERFEKT Kft. Győri Kirendeltsége 
9001 Győr, Pf: 649.  szám alatti címre vár 

„Freshen Kft. f.a. vételi ajánlat” 

megjelöléssel.

A vételi ajánlatnak tartalmaznia kell az megajánlott nettó vételárat,  a vállalt fizetési feltételeket, 
nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 30 napos ajánlati kötöttséget vállal.
A nyertes pályázóval az eredmény közlésétől  számított  30 napon belül  megkötjük az adásvételi 
szerződést. A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül, átutalással kell megfizetni. 

A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szerződéskötéshez, ingatlan-nyilvántartási bejegyzéshez 
szükséges minden adatát, bánatpénz befizetésének igazolását. 
 A  bánatpénzt  a  DUAL-PERFEKT  Kft.  Pannon-Takarékszövetkezetnél  vezetett:  63200157-
11047540 számú bankszámlájára lehet befizetni (átutalni) „Freshen Kft. f.a. KAUCIÓ” jelöléssel a 
pályázat  benyújtására  kiírt  határidőt  megelőző  nap  12  óráig  (átutalás  esetében  a  kauciónak  a 
pályázati határidőt megelőző nap 12 óráig be kell érkeznie a megadott számlaszámra). A befizetett 
KAUCIÓ a pályázati nyertesnek a vételárba beszámít. A többi pályázó részére a befizetett összeg az 
értékelést követő 8 napon belül visszautalásra kerül.

A vételárba hitelezői követelés beszámítására nincs lehetőség.

Az ajánlatokat kettős zárt borítékban, magyar nyelven, postai úton kérjük eljuttatni a pályázatot 
kiíró címére (DUAL-PERFEKT KFT. Győri Kirendeltsége 9001 Győr, Pf.: 649., 9022 Győr, Liszt 
Ferenc u. 37.)

Az ajánlatok beérkezésének időpontja: 2012. január 09. déli 12,00 óra.

A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételéről elismervényt állít ki.
További információ a felszámoló szervezet munkatársától Gáspár János felszámolóbiztostól a 06- 1-

210-0521 számon szerezhető be.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidőt követő 15 napon belül közjegyző jelenlétében kerül 
sor.
A bontást követő 15 napon belül a felszámoló az ajánlatokat értékeli. Az értékelés eredményéről 
jegyzőkönyv  készül,  melyet  bármely  hitelező  megtekinthet.  Az  ajánlatok  elbírálásának 
eredményéről a felszámoló az érdekelteket írásban értesíti.
A felszámoló  a  pályázatot  megfelelő  ajánlat  hiányában  eredménytelennek  nyilváníthatja  és  új 
pályázatot írhat ki. A vételár tekintetében 10 % vagy annál kisebb eltérés esetén a pályázók között 
nyilvános  ártárgyalás  megtartására  kerül  sor,  melynek  feltételeit  az  ártárgyalás  megkezdését 
megelőzően a résztvevőkkel a felszámoló ismerteti. A felszámoló jogosult a határidőben benyújtott 
érvényes pályázókat felhívni magasabb vételi ajánlat benyújtására.
Az  elővásárlási  jogosultak  e  jogukat  a  nyilvános  értékesítés  keretein  belül  gyakorolhatják  oly 
módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. 
Az elővásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja az érdekelteket arra, hogy a jog 
gyakorlására  irányuló  szándékukat  a  pályázatok  benyújtási  határidejéig  írásban  bejelenteni 
szíveskedjenek. 



A pályázatok nyilvános értékelése és nyilvános értékesítés időpontja és helye:
2012. 01. 20. 10 órakor a felszámoló 9022 Győr, Liszt F. u. 37. szám alatti irodájában.

***



A DUAL-PERFEKT Kft. (Cg.  01-09-717900) - 1111 Budapest, Karinthy F. u. 4-6. II. em. levelezési  

cím:  1507  Budapest,  Pf.:  139. -  mint  a  ZALATEFU  Fuvarozási,  Szállítmányozási  és  

Kereskedelmi  Korlátolt  Felelősségű  Társaság  „f.a.”  (8981  Gellénháza,  Új  u  54.;  
cégjegyzékszáma: 20 09 061058; adószáma: 11340836-2-20) kijelölt felszámolója,

nyilvános pályázati felhívás

útján  értékesíteni  kívánja  az  „fa”  adós  gazdálkodó  szervezet  tulajdonát  képező  alábbi 
vagyontárgyát:

Gépjármű:               Irányár (nettó):

2. Renault M 250.15   1.175.000,-Ft

Forg. Rendsz.: FJB-051
Gyártási év: 1999
Magyarországi első forg. helyezés: 2003. 02. 27.
Tachograp óra állása: 618.590 km
Hengerűrtartalom: 62174cm³
Motorfajta: diesel
Kivitel: platós
Műszaki vizsga: 2010. 05. 18. lejárt

3. MAN 14.220 FL/BL   1.000.000,-Ft

Forg. Rendsz.: FVL-643
Gyártási év: 1998
Magyarországi első forg. helyezés: 1998. 07. 20
km. telítettség: 462.367 Km    
Hengerűrtartalom: 6871 cm³
Motorfajta: diesel
Kivitel: platós
Műszaki vizsga: 2009. 06. 04. lejárt
4. MAN 14.264 LLC   1.000.000,-Ft

Forg. Rendsz.: FIR-295
Gyártási év: 1996
Magyarországi első forg. helyezés: 2000. 12. 20
km. telítettség: 817.698 Km    
Hengerűrtartalom: 6871 cm³
Motorfajta: diesel
Kivitel: felépítmény szállító
Műszaki vizsga: 2009. 12. 01. lejárt

5. MAN 18.262   1.200.000,-Ft

Forg. Rendsz.: FVL-920
Gyártási év: 1996
Magyarországi első forg. Helyezés: 2000. 07. 21
km. telítettség: 702.000 Km    
Hengerűrtartalom: 6871 cm³
Motorfajta: diesel
Kivitel: felépítmény szállító
Műszaki vizsga: 2009. 07. 20. lejárt

6. MAN 18.264   1.700.000,-Ft



Forg. Rendsz.: FKM-912
Gyártási év: 1996
Magyarországi első forg. Helyezés: 2001. 05. 09
km. telítettség: 1.371.425 km
Hengerűrtartalom: 6871 cm³
Motorfajta: diesel
Kivitel: felépítmény szállító
Műszaki vizsga: 2010. 04. 16. lejárt

9. MAN 18.264 MLLW   1.000.000,-Ft

Forg. Rendsz.: FJA-102
Gyártási év: 1998
Magyarországi első forg. helyezés: 2002. 09. 30
km. telítettség: 637.293 Km    
Hengerűrtartalom: 6871 cm³
Motorfajta: diesel
Kivitel: felépítmény szállító
Műszaki vizsga: 2008. 09. 25. lejárt

10. MAN 19.293 FLL   700.000,-Ft

Forg. Rendsz.: FIR-294
Gyártási év: 1997
Magyarországi első forg. helyezés: 2000. 12. 19
km. telítettség: 1.085.817 Km    
Hengerűrtartalom: 9973 cm³
Motorfajta: diesel
Kivitel: felépítmény szállító
Műszaki vizsga: 2009. 05. 22. lejárt

13. KRONE AZP 18   300.000,-Ft

Forg. Rendsz.: FZB-571
Gyártási év: 1987
Magyarországi első forg. Helyezés: 1998. 08. 06
Km besorolás: =(évi: 36.000 km)
Kivitel: platós
Műszaki vizsga: 2009. 08. 26. lejárt

19. MAN 19.293 FLL   760.000,-Ft

Forg. Rendsz.: FRN-928
Gyártási év: 1997
Magyarországi első forg. Helyezés: 2001. 06. 15
Km telítettség: 819.617 km
Hengerűrtartalom: 9973 cm³
Motorfajta: diesel
Kivitel: felépítmény szállító
Műszaki vizsga: 2009. 05. 22. lejárt

21. KRONE WP 7.3 LF3 16 tonnás csere felépítmény   150.000,-Ft

Gyártási év: 1992



Felszereltsége: ponyvás, alumínium oldalfalakkal

22. KRONE WP 7.3 LF 4 16 tonnás csere felépítmény   150.000,-Ft

Gyártási év: 1995
Felszereltsége: ponyvás, alumínium oldalfalakkal

24. BERNARD KRONE 16 tonnás csere felépítmény   100.000,-Ft

Gyártási év: 1997

Pályázni az irányár 5%-ának megfizetésével lehet.
Az  pályázatban  kiírt  vagyon  megtekintése  kizárólag  a  kapcsolattartónál,  Nagy  Tamás  Úrnál 
(20/961-3312)  előre  bejelentett  és  egyeztetett  módon  történhet  a  következő  időpontban:  2012. 
január 05. 9 és 10 óra között.

A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos vételi ajánlatokat kér benyújtani, melyeket a

 DUAL-PERFEKT Kft. Győri Kirendeltsége 

9001 Győr, Pf: 649.  szám alatti címre vár 
„ZALATEFU Kft. f.a. vételi ajánlat” 

megjelöléssel.

A vételi ajánlatnak tartalmaznia kell az megajánlott nettó vételárat,  a vállalt fizetési feltételeket, 
nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 30 napos ajánlati kötöttséget vállal.
A nyertes pályázóval az eredmény közlésétől  számított  30 napon belül  megkötjük az adásvételi 
szerződést. A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül, átutalással kell megfizetni. 

A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szerződéskötéshez, ingatlan-nyilvántartási bejegyzéshez 
szükséges minden adatát, bánatpénz befizetésének igazolását. 
 A  bánatpénzt  a  DUAL-PERFEKT  Kft.  Pannon-Takarékszövetkezetnél  vezetett:  63200157-
11047540  számú  bankszámlájára  lehet  befizetni  (átutalni)  „ZALATEFU  Kft.  f.a.  KAUCIÓ” 
jelöléssel  a  pályázat  benyújtására  kiírt  határidőt  megelőző  nap  12  óráig  (átutalás  esetében  a 
kauciónak a pályázati határidőt megelőző nap 12 óráig be kell érkeznie a megadott számlaszámra). 
A befizetett  KAUCIÓ  a  pályázati  nyertesnek  a  vételárba  beszámít.  A többi  pályázó  részére  a 
befizetett összeg az értékelést követő 8 napon belül visszautalásra kerül.

A vételárba hitelezői követelés beszámítására nincs lehetőség.

Az ajánlatokat kettős zárt borítékban, magyar nyelven, postai úton kérjük eljuttatni a pályázatot 
kiíró címére (DUAL-PERFEKT KFT. Győri Kirendeltsége 9001 Győr, Pf.: 649., 9022 Győr, Liszt 
Ferenc u. 37.)

Az ajánlatok beérkezésének időpontja: 2012. január 09. déli 12,00 óra.

A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételéről elismervényt állít ki.
További információ a felszámoló szervezet munkatársától Gáspár János felszámolóbiztostól a 06- 1-

210-0521 számon szerezhető be.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidőt követő 15 napon belül közjegyző jelenlétében kerül 
sor.
A bontást követő 15 napon belül a felszámoló az ajánlatokat értékeli. Az értékelés eredményéről 



jegyzőkönyv  készül,  melyet  bármely  hitelező  megtekinthet.  Az  ajánlatok  elbírálásának 
eredményéről a felszámoló az érdekelteket írásban értesíti.
A felszámoló  a  pályázatot  megfelelő  ajánlat  hiányában  eredménytelennek  nyilváníthatja  és  új 
pályázatot írhat ki. A vételár tekintetében 10 % vagy annál kisebb eltérés esetén a pályázók között 
nyilvános  ártárgyalás  megtartására  kerül  sor,  melynek  feltételeit  az  ártárgyalás  megkezdését 
megelőzően a résztvevőkkel a felszámoló ismerteti. A felszámoló jogosult a határidőben benyújtott 
érvényes pályázókat felhívni magasabb vételi ajánlat benyújtására.
Az  elővásárlási  jogosultak  e  jogukat  a  nyilvános  értékesítés  keretein  belül  gyakorolhatják  oly 
módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. 
Az elővásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja az érdekelteket arra, hogy a jog 
gyakorlására  irányuló  szándékukat  a  pályázatok  benyújtási  határidejéig  írásban  bejelenteni 
szíveskedjenek. 

A pályázatok nyilvános értékelése és nyilvános értékesítés időpontja és helye:
2012. 01. 20. 9 órakor a felszámoló 9022 Győr, Liszt F. u. 37. szám alatti irodájában.

***



A DUAL-PERFEKT Kft. (Cg.  01-09-717900) - 1111 Budapest, Karinthy F. u. 4-6. II. em. levelezési  

cím:  1507 Budapest, Pf.: 139. - mint a  FO-VA Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű  
Társaság "f.a." (2225 Üllő, Pesti út 126.; cégjegyzékszáma: 13 09 097796; adószáma: 12674185-
2-13) kijelölt felszámolója,

nyilvános pályázati felhívás

útján értékesíteni kívánja az „fa” adós gazdálkodó szervezet tulajdonát képező alábbi vagyonát:

Ingatlan:               Irányár (nettó):

I.
Település: Üllő
Hrsz.: 1318/5
Cím: 2225 Üllő, Pesti út 1318/5 hrsz.
Ingatlan megnevezése: kivett közforgalom elől el nem zárt magánút
Tulajdoni hányad: 1/1
Területe: 3191 m²   1.700.000,-Ft

II.
Település: Üllő
Hrsz.: 1318/6
Cím: 2225 Üllő, Lejtő u. ½. (félkész épület)
Ingatlan megnevezése: kivett lakóház, udvar
Tulajdoni hányad: 1/2
Területe: 961 m²   9.300.000,-Ft



III.
Település: Üllő
Hrsz.: 1318/10
Cím: 2225 Üllő, Lejtő u. 3/1/2. sz. lakóház (félkész épület)
Ingatlan megnevezése: kivett lakóház, udvar
Tulajdoni hányad: 1/4
Területe: 75.73 m²   7.300.000,-Ft

IV.
Település: Üllő
Hrsz.: 1318/10
Cím: 2225 Üllő, Lejtő u. 3/2/2. sz. lakóház (félkész épület)
Ingatlan megnevezése: kivett lakóház, udvar
Tulajdoni hányad: 1/4
Területe: 75.73 m²   7.300.000,-Ft

V.
Település: Üllő
Hrsz.: 1358/8
Ingatlan megnevezése: kivett saját használatú út
Területe: 213 m²

Cím: 2225 Üllő, Pesti út 1358/8 hrsz.
Tulajdoni Hányad: 1/1       110.000,-Ft

VI.
Település: Üllő
Hrsz.: 3377/7
Cím: 2225 Üllő, belterület 3377/7 hrsz. 
Ingatlan megnevezése: beépítetlen terület
Tulajdoni hányad: 2400/7200
Területe: 638 m²       110.000,-Ft

Pályázni az irányár 5%-ának megfizetésével lehet.
Az  pályázatban  kiírt  vagyon  megtekintése  kizárólag  a  kapcsolattartónál,  Kabarcz  István  Úrnál 
(30/221-1695)  előre  bejelentett  és  egyeztetett  módon  történhet  a  következő  időpontban:  2012. 
január 08. 10 és 11 óra között.

A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos vételi ajánlatokat kér benyújtani, melyeket a

 DUAL-PERFEKT Kft. Győri Kirendeltsége 
9001 Győr, Pf: 649.  szám alatti címre vár 

„FO-VA Kft. f.a. vételi ajánlat” 

megjelöléssel.

A vételi ajánlatnak tartalmaznia kell az megajánlott nettó vételárat,  a vállalt fizetési feltételeket, 
nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 30 napos ajánlati kötöttséget vállal.
A nyertes pályázóval az eredmény közlésétől  számított  30 napon belül  megkötjük az adásvételi 
szerződést. A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül, átutalással kell megfizetni. 

A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szerződéskötéshez, ingatlan-nyilvántartási bejegyzéshez 



szükséges minden adatát, bánatpénz befizetésének igazolását. 
 A bánatpénzt  a  FO-VA Kft.  „f.a.”  Pannon-Takarékszövetkezetnél  vezetett:  63200157-11052348 
számú bankszámlájára lehet befizetni (átutalni) „FO-VA Kft. f.a. KAUCIÓ” jelöléssel a pályázat 
benyújtására  kiírt  határidőt  megelőző  nap  12  óráig  (átutalás  esetében  a  kauciónak  a  pályázati 
határidőt megelőző nap 12 óráig be kell érkeznie a megadott számlaszámra). A befizetett KAUCIÓ 
a pályázati nyertesnek a vételárba beszámít. A többi pályázó részére a befizetett összeg az értékelést 
követő 8 napon belül visszautalásra kerül.

A vételárba hitelezői követelés beszámítására nincs lehetőség.

Az ajánlatokat kettős zárt borítékban, magyar nyelven, postai úton kérjük eljuttatni a pályázatot 
kiíró címére (DUAL-PERFEKT KFT. Győri Kirendeltsége 9001 Győr, Pf.: 649., 9022 Győr, Liszt 
Ferenc u. 37.)

Az ajánlatok beérkezésének időpontja: 2012. január 16. déli 12,00 óra.

A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételéről elismervényt állít ki.
További információ a felszámoló szervezet munkatársától Gáspár János felszámolóbiztostól a 06- 1-

210-0521 számon szerezhető be.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidőt követő 15 napon belül közjegyző jelenlétében kerül 
sor.
A bontást követő 15 napon belül a felszámoló az ajánlatokat értékeli. Az értékelés eredményéről 
jegyzőkönyv  készül,  melyet  bármely  hitelező  megtekinthet.  Az  ajánlatok  elbírálásának 
eredményéről a felszámoló az érdekelteket írásban értesíti.
A felszámoló  a  pályázatot  megfelelő  ajánlat  hiányában  eredménytelennek  nyilváníthatja  és  új 
pályázatot írhat ki. A vételár tekintetében 10 % vagy annál kisebb eltérés esetén a pályázók között 
nyilvános  ártárgyalás  megtartására  kerül  sor,  melynek  feltételeit  az  ártárgyalás  megkezdését 
megelőzően a résztvevőkkel a felszámoló ismerteti. A felszámoló jogosult a határidőben benyújtott 
érvényes pályázókat felhívni magasabb vételi ajánlat benyújtására.
Az  elővásárlási  jogosultak  e  jogukat  a  nyilvános  értékesítés  keretein  belül  gyakorolhatják  oly 
módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. 
Az elővásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja az érdekelteket arra, hogy a jog 
gyakorlására  irányuló  szándékukat  a  pályázatok  benyújtási  határidejéig  írásban  bejelenteni 
szíveskedjenek. 

A pályázatok nyilvános értékelése és nyilvános értékesítés időpontja és helye:
2012. 01. 27. 10 óraakor a felszámoló 9022 Győr, Liszt F. u. 37. szám alatti irodájában.

***



A DUAL-PERFEKT Kft. (Cg.  01-09-717900) - 1111 Budapest, Karinthy F. u. 4-6. II. em. levelezési  

cím: 1507 Budapest, Pf.: 139. - mint az INTER-HOSPITAL Ingatlanhasznosító, Ingatlankezelő  

és Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság „f.a.” (1148 Budapest, Padlizsán utca  

29. I. em. 6.; cégjegyzékszáma: 01 09 903878; adószáma: 10259391-2-42)  kijelölt felszámolója,

nyilvános pályázati felhívás

útján  értékesíteni  kívánja  az  „fa”  adós  gazdálkodó  szervezet  tulajdonát  képező  alábbi 
vagyontárgyát:

Ingatlan:               Irányár (nettó):

Címe: Sopron külterület 
Hrsz.:

− 0902/101
− 0902/102
− 0902/103
− 0902/104
− 0902/106
− 0902/107
− 0902/108
− 0902/109
− 0902/111
− 0902/112

A  tíz  nevezett  ingatlan  egymással  szervesen  összekapcsolódnak.  Mindegyik  ingatlan  legelő 
művelési  ágba,  azon belül  3-as  minőségi  osztályba,  a  NATURA 2000 védett  területébe  esik.  A 
területen semmiféle építési tevékenység nem végezhető, a védett növények természetes környezete 
eredeti állapotban megtartandó.



Az ingatlan értékesíthetősége szűk vevői körben lehetséges. A szóba jöhető vevőjelöltek a politikai 
szervezetek  vagy  városvezetési  intézmények,  valamint  a  természetvédelmi  hatóságok  köréből 
kerülhet ki.

A felsorolt ingatlanokat együttesen kívánjuk értékesíteni.

Irányár: nettó 532.000,-Ft.

Pályázni az irányár 5%-ának (26.600 Ft) megfizetésével lehet.

Az  pályázatban  kiírt  vagyon  megtekintése  kizárólag  a  kapcsolattartónál,  Gáspár  János 
felszámolóbiztosnál  (1/210-0521)  előre  bejelentett  és  egyeztetett  módon  történhet  a  következő 
időpontban: 2012. február 22. 10 és 11 óra között.

A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos vételi ajánlatokat kér benyújtani, melyeket a

 DUAL-PERFEKT Kft. Győri Kirendeltsége 

9001 Győr, Pf: 649.  szám alatti címre vár 
„INTER-HOSPITAL Kft. f.a. vételi ajánlat” 

megjelöléssel.

A vételi ajánlatnak tartalmaznia kell az megajánlott nettó vételárat,  a vállalt fizetési feltételeket, 
nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 30 napos ajánlati kötöttséget vállal.
A nyertes pályázóval az eredmény közlésétől  számított  30 napon belül  megkötjük az adásvételi 
szerződést. A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül, átutalással kell megfizetni. 

A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szerződéskötéshez, ingatlan-nyilvántartási bejegyzéshez 
szükséges minden adatát, bánatpénz befizetésének igazolását. 
 A  bánatpénzt  a  DUAL-PERFEKT  Kft.  Pannon-Takarékszövetkezetnél  vezetett:  63200157-
11047540 számú bankszámlájára lehet befizetni (átutalni) „INTER-HOSPITAL Kft. f.a. KAUCIÓ” 
jelöléssel  a  pályázat  benyújtására  kiírt  határidőt  megelőző  nap  12  óráig  (átutalás  esetében  a 
kauciónak a pályázati határidőt megelőző nap 12 óráig be kell érkeznie a megadott számlaszámra). 
A befizetett  KAUCIÓ  a  pályázati  nyertesnek  a  vételárba  beszámít.  A többi  pályázó  részére  a 
befizetett összeg az értékelést követő 8 napon belül visszautalásra kerül.

A vételárba hitelezői követelés beszámítására nincs lehetőség.

Az ajánlatokat kettős zárt borítékban, magyar nyelven, postai úton kérjük eljuttatni a pályázatot 
kiíró címére (DUAL-PERFEKT KFT. Győri Kirendeltsége 9001 Győr, Pf.: 649., 9022 Győr, Liszt 
Ferenc u. 37.)

Az ajánlatok beérkezésének időpontja: 2012. március 05. déli 12,00 óra.

A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételéről elismervényt állít ki.
További információ a felszámoló szervezet munkatársától Gáspár János felszámolóbiztostól a 06- 1-

210-0521 számon szerezhető be.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidőt követő 15 napon belül közjegyző jelenlétében kerül 
sor.



A bontást követő 15 napon belül a felszámoló az ajánlatokat értékeli. Az értékelés eredményéről 
jegyzőkönyv  készül,  melyet  bármely  hitelező  megtekinthet.  Az  ajánlatok  elbírálásának 
eredményéről a felszámoló az érdekelteket írásban értesíti.
A felszámoló  a  pályázatot  megfelelő  ajánlat  hiányában  eredménytelennek  nyilváníthatja  és  új 
pályázatot írhat ki. A vételár tekintetében 10 % vagy annál kisebb eltérés esetén a pályázók között 
nyilvános  ártárgyalás  megtartására  kerül  sor,  melynek  feltételeit  az  ártárgyalás  megkezdését 
megelőzően a résztvevőkkel a felszámoló ismerteti. A felszámoló jogosult a határidőben benyújtott 
érvényes pályázókat felhívni magasabb vételi ajánlat benyújtására.
Az  elővásárlási  jogosultak  e  jogukat  a  nyilvános  értékesítés  keretein  belül  gyakorolhatják  oly 
módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. 
Az elővásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja az érdekelteket arra, hogy a jog 
gyakorlására  irányuló  szándékukat  a  pályázatok  benyújtási  határidejéig  írásban  bejelenteni 
szíveskedjenek. 

A pályázatok nyilvános értékelése és nyilvános értékesítés időpontja és helye:
2012. 03. 19. 10 órakor a felszámoló 9022 Győr, Liszt F. u. 37. szám alatti irodájában.

***



A DUAL-PERFEKT Kft. (Cg.  01-09-717900) - 1111 Budapest, Karinthy F. u. 4-6. II. em. levelezési  

cím:   1507  Budapest,  Pf:  139. -  mint  az  R.  LOVASPARK Sportlétesítmény  Működtető  és 

Mezőgazdasági  Kft.  „fa” (2162  Őrbottyán,  084/33  hrsz.,  cégjegyzékszáma:  13-09-100949; 
adószáma: 13375762-2-13)
kijelölt felszámolója,

nyilvános pályázati felhívás

útján  értékesíteni  kívánja  az  „fa”  adós  gazdálkodó  szervezet  tulajdonát  képező  alábbi 
vagyontárgyát:

    

I.

Ingatlan megnevezése: felépítmény

Az ingatlan címe: 2162 Őrbottyán
Hrsz.: 084/33
Telek területe: 5629 m²; 
Felépítmény alapterülete: 2900 m²
Életkora: 2008-09-ben épült
szintek száma: pince + földszint
Belmagasság: pillér váll 6.00, gerinc 11,50
Pince: nettó 480 m²
Az  épületet  a  rendelkezésre  álló  terület  közepén  helyezték  el,  a  körüljárhatóság,  valamint  a 
közművek kiépítésének lehetőségét biztosítandó. Az épület acélvázas szerkezettel épült. Az épület 
ideiglenes  vízfolyás  felé  eső  végénél  alápincézett  rész  tervezett,  ennek  megfelelő  kialakítással: 
pince falak, sávalapok, a pillérváz alapja zsalukőből készített pillérek.
A külső  falak  még  nem  készületek  el,  a  tető  fő-keretállásai/a  főzsaluk  szerkezete  –  tűzvédő 
mázolással – elkészült.
A telek  egy  magánszemély  tulajdonát  képezi,  a  felépítmény  nem  rendelkezik  önálló  helyrajzi 
számmal,

A felépítmény nettó forgalmi értéke: 7.000.000,- Ft

A feltüntetett ár az általános forgalmi adót nem tartalmazza.

Pályázni az irányár 3%-ának (210.000 Ft) megfizetésével lehet.

A felszámoló az  értékesítéssel  kapcsolatban írásos  vételi  ajánlatokat  kér  benyújtani,  melyeket  a 
DUAL-PERFEKT  Kft. Győri  Kirendeltsége  9001  Győr,  Pf:  649.  szám  alatti  címre  vár  „R. 

LOVASPARK Kft. f.a. vételi ajánlat” megjelöléssel.

A vételi ajánlatnak tartalmaznia kell az megajánlott nettó vételárat,  a vállalt fizetési feltételeket, 
nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 30 napos ajánlati kötöttséget vállal.
A benyújtási határidőtől számított 90 napos fizetési határidő vállalása kötelező. 
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szerződéskötéshez, ingatlan-nyilvántartási bejegyzéshez 
szükséges minden adatát. 
 A  bánatpénzt  a  DUAL-PERFEKT  Kft.  Pannon-Takarékszövetkezetnél  vezetett:  63200157-
11047540  számú  bankszámlára  lehet  befizetni  (átutalni,  illetve  kirendeltségünkön  készpénzben 
befizetni) „R. LOVASPARK Kft. f.a. KAUCIÓ” jelöléssel a pályázat benyújtására kiírt határidőt 
megelőző nap 12 óráig (átutalás esetében a kauciónak a pályázati határidőt megelőző nap 12 óráig 
be kell érkeznie a megadott számlaszámra). A befizetett KAUCIÓ a pályázati nyertesnek a vételárba 
beszámít.  A  többi  pályázó  részére  a  befizetett  összeg  az  értékelést  követő  8  napon  belül 
visszautalásra kerül.

A vételárba hitelezői követelés beszámítására nincs lehetőség.



Az ajánlatokat kettős zárt borítékban, magyar nyelven, postai úton kérjük eljuttatni a pályázatot 
kiíró címére (DUAL-PERFEKT KFT. Győri Kirendeltsége 9001 Győr, Pf.: 649., 9022 Győr, Liszt 
Ferenc u. 37.)

Az ajánlatok beérkezésének időpontja: 2012. március 12. déli 12,00 óra.

A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételéről elismervényt állít ki.
További információ a felszámoló szervezet munkatársától Gáspár János felszámolóbiztostól a 06- 1-

210-0521 számon szerezhető be.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidőt követő 15 napon belül közjegyző jelenlétében kerül 
sor.

A bontást követő 15 napon belül a felszámoló az ajánlatokat értékeli. Az értékelés eredményéről 
jegyzőkönyv  készül,  melyet  bármely  hitelező  megtekinthet.  Az  ajánlatok  elbírálásának 
eredményéről a felszámoló az érdekelteket írásban értesíti.
A felszámoló  a  pályázatot  megfelelő  ajánlat  hiányában  eredménytelennek  nyilváníthatja  és  új 
pályázatot írhat ki. A vételár tekintetében 10 % vagy annál kisebb eltérés esetén a pályázók között 
nyilvános  ártárgyalás  megtartására  kerül  sor,  melynek  feltételeit  az  ártárgyalás  megkezdését 
megelőzően a résztvevőkkel a felszámoló ismerteti. A felszámoló jogosult a határidőben benyújtott 
érvényes pályázókat felhívni magasabb vételi ajánlat benyújtására.
Az  elővásárlási  jogosultak  e  jogukat  a  nyilvános  értékesítés  keretein  belül  gyakorolhatják  oly 
módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. 
Az elővásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja az érdekelteket arra, hogy a jog 
gyakorlására  irányuló  szándékukat  a  pályázatok  benyújtási  határidejéig  írásban  bejelenteni 
szíveskedjenek. 

A pályázatok nyilvános értékelése és nyilvános értékesítés időpontja és helye:
2012. 03. 23. 10 órakor a felszámoló 9022 Győr, Liszt F. u. 37. szám alatti irodájában.

***



***

A DUAL-PERFEKT Kft. (Cg.  01-09-717900) - 1111 Budapest, Karinthy F. u. 4-6. II. em. levelezési  

cím: 1507 Budapest, Pf.: 139. - mint a STAR-HOUSE Építőipari és Ingatlanforgalmazó Korlátolt  
Felelősségű Társaság „f.a.” (2310 Szigetszentmiklós, Rév út 31.; cégjegyzékszáma: 13 09 111844;  
adószáma: 13901808-2-13) kijelölt felszámolója,

nyilvános pályázati felhívás

útján  értékesíteni  kívánja  az  „fa”  adós  gazdálkodó  szervezet  tulajdonát  képező  alábbi 
vagyontárgyát:

Ingatlan:               Irányár (nettó):

I.
Cím: 2315 Szigethalom, Juhász Gyula u. 36/B.
Fekvése: belterület
Ingatlan megnevezése: kivett, lakás
Helyrajzi szám: 5430/29/A/2
Területe: 73,48 m²
Tulajdoni hányad: 1/1                                                                           13.000.000,-Ft

Pályázni az irányár 3%-ának megfizetésével lehet.

A  pályázatban  kiírt  ingatlan  megtekintése  kizárólag  a  kapcsolattartónál,  Németh  Gábornénál 
(20/315-7055)  előre  bejelentett  és  egyeztetett  módon  történhet  a  következő  időpontban:  2012. 
március 09. 10-11 óra között.

A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos vételi ajánlatokat kér benyújtani, melyeket a

 DUAL-PERFEKT Kft. Győri Kirendeltsége 
9001 Győr, Pf: 649.  szám alatti címre vár 
„STAR-HOUSE Kft. f.a. vételi ajánlat” 

megjelöléssel.

A vételi ajánlatnak tartalmaznia kell az megajánlott nettó vételárat,  a vállalt fizetési feltételeket, 
nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 30 napos ajánlati kötöttséget vállal.
A nyertes pályázóval az eredmény közlésétől  számított  30 napon belül  megkötjük az adásvételi 
szerződést. A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül, átutalással kell megfizetni. 

A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szerződéskötéshez, ingatlan-nyilvántartási bejegyzéshez 
szükséges minden adatát, bánatpénz befizetésének igazolását. 
 A bánatpénzt  az  adós  társaság  Erste  Banknál  vezetett  11600006-00000000-40482185  számú 
bankszámlájára lehet befizetni (átutalni) „STAR-HOUSE Kft. f.a. KAUCIÓ” jelöléssel a pályázat 
benyújtására  kiírt  határidőt  megelőző  nap  12  óráig  (átutalás  esetében  a  kauciónak  a  pályázati 
határidőt megelőző nap 12 óráig be kell érkeznie a megadott számlaszámra). A befizetett KAUCIÓ 
a pályázati nyertesnek a vételárba beszámít. A többi pályázó részére a befizetett összeg az értékelést 



követő 8 napon belül visszautalásra kerül.

A vételárba hitelezői követelés beszámítására nincs lehetőség.

Az ajánlatokat kettős zárt borítékban, magyar nyelven, postai úton kérjük eljuttatni a pályázatot 
kiíró címére (DUAL-PERFEKT KFT. Győri Kirendeltsége 9001 Győr, Pf.: 649., 9022 Győr, Liszt 
Ferenc u. 37.)

Az ajánlatok beérkezésének időpontja: 2012. március 19. déli 12,00 óra.

A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételéről elismervényt állít ki.
További információ a felszámoló szervezet munkatársától Gáspár János felszámolóbiztostól a 06- 1-

210-0521 számon szerezhető be.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidőt követő 15 napon belül közjegyző jelenlétében kerül 
sor.
A bontást követő 15 napon belül a felszámoló az ajánlatokat értékeli. Az értékelés eredményéről 
jegyzőkönyv  készül,  melyet  bármely  hitelező  megtekinthet.  Az  ajánlatok  elbírálásának 
eredményéről a felszámoló az érdekelteket írásban értesíti.
A felszámoló  a  pályázatot  megfelelő  ajánlat  hiányában  eredménytelennek  nyilváníthatja  és  új 
pályázatot írhat ki. A vételár tekintetében 10 % vagy annál kisebb eltérés esetén a pályázók között 
nyilvános  ártárgyalás  megtartására  kerül  sor,  melynek  feltételeit  az  ártárgyalás  megkezdését 
megelőzően a résztvevőkkel a felszámoló ismerteti. A felszámoló jogosult a határidőben benyújtott 
érvényes pályázókat felhívni magasabb vételi ajánlat benyújtására.
Az  elővásárlási  jogosultak  e  jogukat  a  nyilvános  értékesítés  keretein  belül  gyakorolhatják  oly 
módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. 
Az elővásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja az érdekelteket arra, hogy a jog 
gyakorlására  irányuló  szándékukat  a  pályázatok  benyújtási  határidejéig  írásban  bejelenteni 
szíveskedjenek. 

A pályázatok nyilvános értékelése és nyilvános értékesítés időpontja és helye:
2012. 03. 30. 10 órakor a felszámoló 9022 Győr, Liszt F. u. 37. szám alatti irodájában.



A DUAL-PERFEKT Kft. (Cg. 01-09-717900) - 1111 Budapest, Karinthy F. u. 4-6. II. em. levelezési  

cím:  1507  Budapest,  Pf.:  139. -  mint  a  STAR-HOUSE  Építőipari  és  Ingatlanforgalmazó  
Korlátolt Felelősségű Társaság „f.a.” (2310 Szigetszentmiklós, Rév út 31.; cégjegyzékszáma: 13  
09 111844; adószáma: 13901808-2-13) kijelölt felszámolója,

nyilvános pályázati felhívás

útján  értékesíteni  kívánja  az  „fa”  adós  gazdálkodó  szervezet  tulajdonát  képező  alábbi 
vagyontárgyát:

Ingatlan:               Irányár:

I.
Cím: 2315 Szigetszentmiklós, Árpád út 2212 hrsz.
Ingatlan megnevezése: beépítetlen terület
Helyrajzi szám: 2212/5
Területe: 738 m²
Tulajdoni hányad: 1/1                                                                           9.000.000,-Ft

Az ingatlan a 738 m-es nyeles telken álló kétlakásos lakóépület  és a hozzátartozó telekrész. Az 
ingatlan  drótfonatos  kerítéssel  elkerített,  rendezetlen  udvarral  rendelkezik.  Az  épület  70% 
készültségi fokban áll.

A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos vételi ajánlatokat kér benyújtani, melyeket a

 DUAL-PERFEKT Kft. Győri Kirendeltsége 
9001 Győr, Pf: 649.  szám alatti címre vár 
„STAR-HOUSE Kft. f.a. vételi ajánlat” 

megjelöléssel.

A  vételi  ajánlatnak  tartalmaznia  kell  az  megajánlott  vételárat,  a  vállalt  fizetési  feltételeket, 
nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 30 napos ajánlati kötöttséget vállal.
A nyertes  pályázóval az eredmény közlésétől  számított  30 napon belül  megkötjük az adásvételi 
szerződést. A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül, átutalással kell megfizetni. 

A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.

Az ajánlatok beérkezésének időpontja: 2012. április 23. déli 12,00 óra.

A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételéről elismervényt állít ki.
További információ a felszámoló szervezet munkatársától Gáspár János felszámolóbiztostól a  06- 

1-210-0521 számon szerezhető be.



A DUAL-PERFEKT Kft. (Cg. 01-09-717900) - 1111 Budapest, Karinthy F. u. 4-6. II. em. levelezési  

cím:  1507  Budapest,  Pf.:  139. -  mint  a  STAR-HOUSE  Építőipari  és  Ingatlanforgalmazó  
Korlátolt Felelősségű Társaság „f.a.” (2310 Szigetszentmiklós, Rév út 31.; cégjegyzékszáma: 13  
09 111844; adószáma: 13901808-2-13) kijelölt felszámolója,

nyilvános pályázati felhívás

útján  értékesíteni  kívánja  az  „fa”  adós  gazdálkodó  szervezet  tulajdonát  képező  alábbi 
vagyontárgyát:

Ingatlan:               Irányár:

I.
Cím: 2315 Szigethalom, Juhász Gyula u. 36/B.
Fekvése: belterület
Ingatlan megnevezése: kivett, lakás
Helyrajzi szám: 5430/29/A/2
Területe: 73,48 m²
Tulajdoni hányad: 1/1                                                                           7.650.000,-Ft

A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos vételi ajánlatokat kér benyújtani, melyeket a

 DUAL-PERFEKT Kft. Győri Kirendeltsége 
9001 Győr, Pf: 649.  szám alatti címre vár 
„STAR-HOUSE Kft. f.a. vételi ajánlat” 

megjelöléssel.

A  vételi  ajánlatnak  tartalmaznia  kell  az  megajánlott  vételárat,  a  vállalt  fizetési  feltételeket, 
nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 30 napos ajánlati kötöttséget vállal.
A nyertes  pályázóval az eredmény közlésétől  számított  30 napon belül  megkötjük az adásvételi 
szerződést. A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül, átutalással kell megfizetni. 

A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.

Az ajánlatok beérkezésének időpontja: 2012. április 23. déli 12,00 óra.

A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételéről elismervényt állít ki.

További információ a felszámoló szervezet munkatársától Gáspár János felszámolóbiztostól a  06- 

1-210-0521 számon szerezhető be.



A DUAL-PERFEKT Kft. (Cg. 01-09-717900) - 1111 Budapest, Karinthy F. u. 4-6. II. em. levelezési  

cím:  1507  Budapest,  Pf.:  139. -  mint  a  STAR-HOUSE  Építőipari  és  Ingatlanforgalmazó  
Korlátolt Felelősségű Társaság „f.a.” (2310 Szigetszentmiklós, Rév út 31.; cégjegyzékszáma: 13  
09 111844; adószáma: 13901808-2-13) kijelölt felszámolója,

nyilvános pályázati felhívás

útján  értékesíteni  kívánja  az  „fa”  adós  gazdálkodó  szervezet  tulajdonát  képező  alábbi 
vagyontárgyát:

Ingatlan:               Irányár:

I.
Cím: 2315 Szigetszentmiklós, Iparvágány u. 29/A hsz.
Ingatlan megnevezése: Társasházi lakás
Helyrajzi szám: 5895/5/A/1

Területe: 69.98 m²

Tulajdoni hányad: 1/1                                                                          5.040.000,-Ft

II.
Cím: 2315 Szigetszentmiklós, Iparvágány u. 29/B hsz.
Ingatlan megnevezése: Társasházi lakás
Helyrajzi szám: 5895/5/A/2

Területe: 69.98 m²

Tulajdoni hányad: 1/1                                                                          4.080.000,-Ft

III.
Cím: 2315 Szigetszentmiklós, Iparvágány u. 29/C hsz.
Ingatlan megnevezése: Társasházi lakás
Helyrajzi szám: 5895/5/A/3

Területe: 69.98 m²

Tulajdoni hányad: 1/1                                                                          5.480.000,-Ft

IV.
Cím: 2315 Szigetszentmiklós, Iparvágány u. 29. hsz.
Ingatlan megnevezése: telek
Helyrajzi szám: 5895/5

Területe: 962 m²

Tulajdoni hányad: 1/1                                                                          100.000,-Ft

Az  ingatlanok 962  m2-es  telken  álló  háromlakásos  lakóépületben  találhatóak,  valamint  a 
hozzátartozó  telekrész.  Az  ingatlan  drótfonatos  kerítéssel  elkerített,  rendezetlen  udvarral 
rendelkezik. Az épület 60% készültségi fokban áll.

Az adós által végzett, szigetszentmiklósi társasház építések során súlyos kivitelezési hibák merültek 
fel (nem megfelelő alapozás, vasalás, nem elégséges vízelvezetés stb., melyek a födém és koszorú 
szétnyílásához, a fő teherviselő falazat sülyedéséhez, valamint a lakott épület terhelési többletéből 
adódóan  az  életveszélyesnek  ítélt  állapot  bekövetkezéséhez  vezetett,  amit  talajmechanikus, 
valamint statikus szakértők állapítottak meg), melyre tekintettel vélelmezhető a jelen hirdetésben 
szereplő lakások esetén is az építési hibák megléte.



A felszámoló a fentiek miatt kizárólag egy tételben, szavatossági és garanciális igények kizárásával 
értékesíti a fenti ingatlanokat, a pályázó a pályázat benyújtásával egyben elfogadja a feltételeket és 
tudomásul veszi, hogy az ingatlanok nagy valószínűséggel kivitelezési hibával terheltek, a jövőben 
esetlegesen előforduló kivitelezési  hibákból eredő állagromlás,  szerkezeti  károsodás tekintetében 
sem beszámítási sem egyéb kártérítési igénnyel nem léphet fel.

A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos vételi ajánlatokat kér benyújtani, melyeket a

 DUAL-PERFEKT Kft. Győri Kirendeltsége 
9001 Győr, Pf: 649.  szám alatti címre vár 

„STAR-HOUSE Kft. f.a. vételi ajánlat” 

megjelöléssel.

A  vételi  ajánlatnak  tartalmaznia  kell  az  megajánlott  vételárat,  a  vállalt  fizetési  feltételeket, 
nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 30 napos ajánlati kötöttséget vállal.
A nyertes  pályázóval az eredmény közlésétől  számított  30 napon belül  megkötjük az adásvételi 
szerződést. A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül, átutalással kell megfizetni. 

A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.

Az ajánlatok beérkezésének időpontja: 2012. május 7. déli 12,00 óra.

A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételéről elismervényt állít ki.

További információ a felszámoló szervezet munkatársától Gáspár János felszámolóbiztostól a  06- 

1-210-0521 számon szerezhető be.

***



A DUAL-PERFEKT Kft. (Cg. 01-09-717900) - 1111 Budapest, Karinthy F. u. 4-6. II. em. levelezési  

cím: 1507 Budapest, Pf.: 139. - mint a STAR-HOUSE Építőipari és Ingatlanforgalmazó Korlátolt  
Felelősségű Társaság „f.a.” (2310 Szigetszentmiklós, Rév út 31.; cégjegyzékszáma: 13 09 111844;  
adószáma: 13901808-2-13) kijelölt felszámolója,

nyilvános pályázati felhívás

útján  értékesíteni  kívánja  az  „fa”  adós  gazdálkodó  szervezet  tulajdonát  képező  alábbi 

vagyontárgyát:

Ingatlan:               Irányár:

I.

Cím: 2310 Szigetszentmiklós, Karvaly u. 4. A.

Fekvése: belterület

Ingatlan megnevezése: lakás

Helyrajzi szám: 5895/21/A/1

Területe: 68,91 m²

Tulajdoni hányad: 1/1                                                                           4.640.000,-Ft

II.

Cím: 2310 Szigetszentmiklós, Karvaly u. 4. B.

Fekvése: belterület

Ingatlan megnevezése: lakás

Helyrajzi szám: 5895/21/A/2

Területe: 60,55 m²

Tulajdoni hányad: 1/1                                                                           4.080.000,-Ft

III.

Cím: 2310 Szigetszentmiklós, Karvaly u. 4. C.

Fekvése: belterület

Ingatlan megnevezése: lakás

Helyrajzi szám: 5895/21/A/3

Területe: 60,55 m²

Tulajdoni hányad: 1/1                                                                           4.080.000,-Ft

IV.

Cím: 2310 Szigetszentmiklós, Karvaly u. 2. A.

Fekvése: belterület

Ingatlan megnevezése: lakás

Helyrajzi szám: 5895/20/A/1

Területe: 68,08 m²

Tulajdoni hányad: 1/1                                                                           4.640.000,-Ft

V.

Cím: 2315 Szigethalom, Szabadkai út 2366

Ingatlan megnevezése: beépítetlen terület

Helyrajzi szám: 2366/2

Területe: 719 m²

Tulajdoni hányad: 1/1                                                                           10.200.000,-Ft



Az ingatlan a 719 m²-es nyeles telken álló szabadon álló lakóépület és a hozzá tartozó telek. Az 

épület 70% készültségi fokban áll, üres állapotú.

A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos vételi ajánlatokat kér benyújtani, melyeket a

 DUAL-PERFEKT Kft. Győri Kirendeltsége 
9001 Győr, Pf: 649.  szám alatti címre vár 

„STAR-HOUSE Kft. f.a. vételi ajánlat” 

megjelöléssel.

A  vételi  ajánlatnak  tartalmaznia  kell  az  megajánlott  vételárat,  a  vállalt  fizetési  feltételeket, 

nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 30 napos ajánlati kötöttséget vállal.

A nyertes pályázóval az eredmény közlésétől  számított  30 napon belül  megkötjük az adásvételi 

szerződést. A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül, átutalással kell megfizetni. 

A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.

Az ajánlatok beérkezésének időpontja: 2012. május 21. déli 12,00 óra.

A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételéről elismervényt állít ki.

További információ a felszámoló szervezet munkatársától Gáspár János felszámolóbiztostól a 06- 1-

210-0521 számon szerezhető be.



  

 

A DUAL-PERFEKT Kft. (Cg. 01-09-717900) - 1111 Budapest, Karinthy F. u. 4-6. II. em. levelezési  

cím:  1507  Budapest,  Pf.:  139. -  mint  a  STAR-HOUSE  Építőipari  és  Ingatlanforgalmazó  
Korlátolt Felelősségű Társaság „f.a.” (2310 Szigetszentmiklós, Rév út 31.; cégjegyzékszáma: 13  
09 111844; adószáma: 13901808-2-13) kijelölt felszámolója,

nyilvános pályázati felhívás

útján  értékesíteni  kívánja  az  „fa”  adós  gazdálkodó  szervezet  tulajdonát  képező  alábbi 
vagyontárgyát:

Ingatlan:               Irányár:

I.
Cím: 2310 Szigetszentmiklós, Iparvágány u. 35/A.
Fekvése: belterület
Ingatlan megnevezése: kivett, lakás
Helyrajzi szám: 5895/19/A/1

Területe: 70,33 m²

Tulajdoni hányad: 1/1                                                                           4.080.000,-Ft

II.
Cím: 2310 Szigetszentmiklós, Karvaly u. 8/A.
Fekvése: belterület
Ingatlan megnevezése: kivett, lakás
Helyrajzi szám: 5895/23/A/1

Területe: 68,91 m²

Tulajdoni hányad: 1/1                                                                           4.080.000,-Ft

Az adós  által  Szigetszentmiklós  ugyanezen  területén  az  értékesítésre  kínált  ingatlanokkal  egy 
időben  épített  lakóingatlanjain nagymértékű  statikai  romlás  lépett  fel,  melynek  következtében 
repedések és a fő falazatoknál drasztikus (cca. 70 cm) elérő sülyedések következtek be.

A felszámoló  a  fenti  hibák  előfordulását  nem  tudja  kizárni  az  értékesítésre  kínált  ingatlanok 
tekintetében sem, ezért szavatosságot és garanciát nem vállal az épületek állagának tekintetében.

A pályázó fentiek tudomásával nyújtja be pályázatát.

A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos vételi ajánlatokat kér benyújtani, melyeket a



 DUAL-PERFEKT Kft. Győri Kirendeltsége 
9001 Győr, Pf: 649.  szám alatti címre vár 

„STAR-HOUSE Kft. f.a. vételi ajánlat” 

megjelöléssel.

A  vételi  ajánlatnak  tartalmaznia  kell  az  megajánlott  vételárat,  a  vállalt  fizetési  feltételeket, 
nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 30 napos ajánlati kötöttséget vállal.
A nyertes pályázóval az eredmény közlésétől  számított  30 napon belül  megkötjük  az adásvételi 
szerződést. A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül, átutalással kell megfizetni. 

A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.

Az ajánlatok beérkezésének időpontja: 2012. október 01. déli 12,00 óra.

A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételéről elismervényt állít ki.

További információ a felszámoló szervezet munkatársától Gáspár János felszámolóbiztostól a  06- 

1-210-0521 számon szerezhető be.



  

DUAL-PERFEKT KFT.
1111 Budapest, Karinthy F. u. 4-6. II. em. 2.

Levelezési cím:  1507 Budapest, Pf.: 139.
Tel: 1-210-0521,    Fax: 1-279-0635

(Cégjegyzék szám: 01-09-717900) 
Ikt.szám: D-201/                   /2012.

A DUAL-PERFEKT Kft. (Cg. 01-09-717900) - 1111 Budapest, Karinthy F. u. 4-6. II. em. levelezési  

cím:  1507  Budapest,  Pf.:  139. -  mint  a  STAR-HOUSE  Építőipari  és  Ingatlanforgalmazó  
Korlátolt Felelősségű Társaság „f.a.” (2310 Szigetszentmiklós, Rév út 31.; cégjegyzékszáma: 13  
09 111844; adószáma: 13901808-2-13) kijelölt felszámolója,

nyilvános pályázati felhívás

útján  értékesíteni  kívánja  az  „fa”  adós  gazdálkodó  szervezet  tulajdonát  képező  alábbi 
vagyontárgyát:

Gépjármű:               Irányár (bruttó):

I.
Rendszáma: LAR-403
Típusa: Citroën Jumper
Hengerűrtartalma: 2198 ccm
Első forgalomba helyezése: 2008. 04. 09.
Km-számláló állása: 69.169 km
Gyártási év: 2007

Műszaki érvényesség: 2012. 04. 09.                                                        529.000,-Ft

Az autó nem indítható, a teljes elektronikus rendszer zárlata miatt. A motorvezérlő szoftvert újra 
kell írni.

Komplett szerviz, takarítás, tisztítás elvégzése szükséges. A törzskönyv nem áll rendelkezésre.

A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos vételi ajánlatokat kér benyújtani, melyeket a

 DUAL-PERFEKT Kft. Győri Kirendeltsége 
9001 Győr, Pf: 649.  szám alatti címre vár 

„STAR-HOUSE Kft. f.a. vételi ajánlat” 

megjelöléssel.
A  vételi  ajánlatnak  tartalmaznia  kell  az  megajánlott  vételárat,  a  vállalt  fizetési  feltételeket, 
nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 30 napos ajánlati kötöttséget vállal.
A nyertes  pályázóval az eredmény közlésétől  számított  30 napon belül  megkötjük az adásvételi 
szerződést. A vételárat a szerződéskötéstől számított 8 napon belül, átutalással kell megfizetni. 

A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.



Az ajánlatok beérkezésének időpontja: 2012. december 10. déli 12,00 óra.

A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételéről elismervényt állít ki.

További információ a felszámoló szervezet munkatársától Gáspár János felszámolóbiztostól a  06- 

21-200-1828 számon szerezhető be.

Budapest, 2012. november 23.
                



  

DUAL-PERFEKT KFT.
1111 Budapest, Karinthy F. u. 4-6. II. em. 2.

Levelezési cím:  1507 Budapest, Pf.: 139.
Tel: 1-210-0521,    Fax: 1-279-0635

(Cégjegyzék szám: 01-09-717900) 
Ikt.szám: D-206/                 /2012.

A  DUAL-PERFEKT  Kft.  (Cg.   01-09-717900)  -  1111  Budapest,  Karinthy  F.  u.  4-6.  II.  em. 

levelezési  cím:  1507  Budapest,  Pf.:  139. -  mint  a  Freshen  Szolgáltató,  Ingatlanforgalmazó,  
Építőipari  és Kereskedelmi Korlátolt  Felelősségű Társaság „f.a.” (2211 Vasad, Jókai utca 1.;  
cégjegyzékszáma: 13 09 143545; adószáma: 12794599-2-13) kijelölt felszámolója,

nyilvános pályázati felhívás

útján  értékesíteni  kívánja  az  „fa”  adós  gazdálkodó  szervezet  tulajdonát  képező  alábbi 
vagyontárgyát:

Gépjármű:               Irányár (bruttó):

I.
Rendszáma: KZU-866
Típusa: Fiat Punto 188
Hengerűrtartalma: 1242 ccm
Első forgalomba helyezése: 2007. 05. 15.
Km-számláló állása: 133.163 km
Gyártási év: 2007

Műszaki érvényesség: 2012. 07. 30.                                                        185.000,-Ft

A  gépkocsi  korához  képest  erősen  elhasznált,  elhanyagolt  állapotú  jármű.  A  gumiabroncsok 
kopottak,  cserére  szorulnak,  a  járműnek  szervizkönyve nincs.  Forgalomból  ki  van  vonva.  A 
gépkocsi jobb hátulján egy roncsolt meghúzásos résülés van.

A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos vételi ajánlatokat kér benyújtani, melyeket a

 DUAL-PERFEKT Kft. Győri Kirendeltsége 
9001 Győr, Pf.: 649.  szám alatti címre vár 

„Freshen Kft. f.a. vételi ajánlat” 

megjelöléssel.
A  vételi  ajánlatnak  tartalmaznia  kell  az  megajánlott  vételárat,  a  vállalt  fizetési  feltételeket, 
nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 30 napos ajánlati kötöttséget vállal.
A nyertes  pályázóval az eredmény közlésétől  számított  30 napon belül  megkötjük az adásvételi 
szerződést. A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül, átutalással kell megfizetni. 

A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.



Az ajánlatok beérkezésének időpontja: 2012. december 10. déli 12,00 óra.

A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételéről elismervényt állít ki.

További információ a felszámoló szervezet munkatársától Gáspár János felszámolóbiztostól a  06- 

1-210-0521 számon szerezhető be.

Budapest, 2012. november 23.
                Tisztelettel:

 Gáspár János
felszámolóbiztos



  

DUAL-PERFEKT KFT.
1111 Budapest, Karinthy F. u. 4-6. II. em. 2.

Levelezési cím:  1507 Budapest, Pf.: 139.
Tel: 1-210-0521,    Fax: 1-279-0635

(Cégjegyzék szám: 01-09-717900) 
Ikt.szám: D-294/                 /2012.

A  DUAL-PERFEKT  Kft.  (Cg.   01-09-717900)  -  1111  Budapest,  Karinthy  F.  u.  4-6.  II.  em. 

levelezési cím:  1507 Budapest, Pf.: 139. - mint a  LIGET-KERT Ingatlanfejlesztő és Építőipari  
Korlátolt Felelősségű Társaság „f.a.” (1096 Budapest, Thaly Kálmán u. 32.; cégjegyzékszáma:  
01 09 906498; adószáma: 14497865-2-43) kijelölt felszámolója,

nyilvános pályázati felhívás

útján  értékesíteni  kívánja  az  „fa”  adós  gazdálkodó  szervezet  tulajdonát  képező  alábbi 
vagyontárgyát:

Gépjármű:               Irányár (bruttó):

I.
Rendszáma: IVG-968
Típusa: JAGUAR S-TYPE
Gyártási éve: 2003
Első forgalomba helyezése: 2003. 12. 08.
Hengerűrtartalma: 4196 ccm
Km-számláló állása: nem állapítható meg

Műszaki érvényesség: 2012. 03. 17.                                                        276.000,-Ft

A gépkocsi korábban karambolos sérülést szenvedett. A karosszériát javították, de a jobb első és a 
jobb  hátsó  futómű  a  mai  napig  javításra  vár.  A karambol  során  a  jobb  első  futómű  komplett 
kiszakadt, ugyanígy a jobb hátsó futómű féltengellyel együtt.

A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos vételi ajánlatokat kér benyújtani, melyeket a

 DUAL-PERFEKT Kft. Győri Kirendeltsége 
9001 Győr, Pf.: 649.  szám alatti címre vár 

„LIGET-KERT Kft. f.a. vételi ajánlat” 

megjelöléssel.
A  vételi  ajánlatnak  tartalmaznia  kell  az  megajánlott  vételárat,  a  vállalt  fizetési  feltételeket, 
nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 30 napos ajánlati kötöttséget vállal.
A nyertes  pályázóval az eredmény közlésétől  számított  30 napon belül  megkötjük az adásvételi 
szerződést. A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül, átutalással kell megfizetni. 

A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.



Az ajánlatok beérkezésének időpontja: 2012. december 7. déli 12,00 óra.

A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételéről elismervényt állít ki.

További információ a felszámoló szervezet munkatársától Gáspár János felszámolóbiztostól a  06- 

1-210-0521 számon szerezhető be.

Budapest, 2012. november 22.
                Tisztelettel:

 Gáspár János
felszámolóbiztos



 

DUAL-PERFEKT KFT.
1111 Budapest, Karinthy F. u. 4–6. II. em. 2.

Levelezési cím:  1507 Budapest, Pf.: 139.
Tel: 1-210-0521,    Fax: 1-279-0635

(Cégjegyzék szám: 01-09-717900) 
Ikt.szám: D–249/                /2013.

Igazságügyi Minisztérium

Cégközlöny Szerkesztősége

Budapest
Kossuth L. tér 4.
1055

Kérjük  szíveskedjenek  az  alábbi  pályázati  kiírásunkat  a  Cégközlöny  felszámolási  árverések,
pályázatok hirdetéseként megjelentetni:
A hirdetésre a 40/2012. (III.14) sz. kormányrendelet vonatkozik. 

***

A  DUAL-PERFEKT  Kft.  (Cg.  01-09-717900)  –  1111  Budapest,  Karinthy  F.  u.  4–6.  II.  em.

levelezési  cím:  1507  Budapest,  Pf.:  139.  –  mint  a  BAREX  98.  Kereskedelmi  Korlátolt

Felelősségű Társaság "f.a." (1096 Budapest, Ernő utca 28. 2. em. 23.; cégjegyzékszáma: 01 09
670263; adószáma: 12364037-2-43) kijelölt felszámolója,

nyilvános pályázati felhívás

útján  értékesíteni  kívánja  az  „fa”  adós  gazdálkodó  szervezet  tulajdonát  képező  alábbi
vagyontárgyát:

Ingatlan:               

1.   
Település neve: Petőfibánya
Hrsz.: 365/17
Fekvése: belterület
Megnevezése: kivett, üzem
Területe: 854 m²
Tul. Hányad: 1/1

Irányár(nettó):              6.342.000,-Ft

2.   
Település neve: Petőfibánya
Hrsz.: 365/30
Fekvése: belterület
Megnevezése: kivett, üzem
Területe: 2050 m²
Tul. Hányad: 1/1



Irányár(nettó):               2.790.000,-Ft

Az ingatlanok  Petőfibánya  település  központjától  délre  cca  350  m-re,  az  egyéb  ipari  övezetbe
található,  közvetlenül  aszfaltozott  út  mentén.  A 365/17  és  365/30  hrsz.-ú,  üzem  megnevezésű
ingatlanok  egymással  szervesen  összekapcsolódnak.  Az  utcafronton  álló  üzemépület  –  mely
mindkét ingatlanon áll – egyetlen egységet képez.
A  265/30  hrsz-on  található  még  egy  különálló  kazánház  is,  melynek  megközelítése  csak  a
szomszédos  365/31 hrsz.-ú  ingatlanon  keresztül  lehetséges.  Erre  a  megközelítési  lehetőségre  az
átjárási szolgalmi jogot is alapították. A 365/30 hrsz.-on még található nagyobb méretű tartályok
elhelyezésére alkalmas, térdfallal körülvett, alaptesteket tartalmazó építmény.

A tulajdoni lap III. része a 365/17. hrsz.-ú ingatlan esetében Petőfibánya Község Önkormányzata
javára bejegyzett jelzálogjogot tartalmaz összesen 2.728.500 Ft és a NAV Adóigazgatósága javára
14.405.000,-Ft összegben.

A tulajdoni lap III. része a 365/30. hrsz.-ú ingatlan esetében Petőfibánya Község Önkormányzata
javára bejegyzett jelzálogjogot tartalmaz összesen 3.583.200 Ft és a NAV Adóigazgatósága javára
19.835.000,-Ft összegben.

A felszámoló az ingatlanokat kizárólag együttesen kívánja értékesíteni.

Pályázni 456.600 Ft összegű bánatpénz megfizetésével lehet.

Az  pályázatban  kiírt  vagyon  megtekintése  kizárólag  a  kapcsolattartónál,  Nagy  Tamás  Úrnál
(20/961-3312)  előre  bejelentett  és  egyeztetett  módon  történhet  a  következő  időpontban:  2013.
március 7-én 9 és 10 óra között.

A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos vételi ajánlatokat kér benyújtani, melyeket a

 DUAL-PERFEKT Kft. Győri Kirendeltsége 

9001 Győr, Pf: 649. szám alatti címre vár 
„BAREX 98 Kft. f.a. vételi ajánlat” 

megjelöléssel.

A vételi ajánlatnak tartalmaznia kell az megajánlott nettó vételárat,  a vállalt  fizetési feltételeket,
nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 30 napos ajánlati kötöttséget vállal.
A nyertes  pályázóval az eredmény közlésétől  számított  30 napon belül  megkötjük az adásvételi
szerződést. A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül, átutalással kell megfizetni. 

A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szerződéskötéshez, ingatlan-nyilvántartási bejegyzéshez
szükséges minden adatát, bánatpénz befizetésének igazolását. 
 A  bánatpénzt  a  DUAL-PERFEKT  Kft.  Pannon-Takarékszövetkezetnél  vezetett:  63200157-
11047540  számú  bankszámlájára  lehet  befizetni  (átutalni)  „BAREX  98  Kft.  f.a.  KAUCIÓ”
jelöléssel  a  pályázat  benyújtására  kiírt  határidőt  megelőző  nap  12  óráig  (átutalás  esetében  a
kauciónak a pályázati határidőt megelőző nap 12 óráig be kell érkeznie a megadott számlaszámra).
A befizetett  KAUCIÓ a  pályázati  nyertesnek  a  vételárba  beszámít.  A többi  pályázó  részére  a
befizetett összeg az értékelést követő 8 napon belül visszautalásra kerül.

Az ajánlati biztosítékot a pályázó kizárólag a következő esetekben veszíti el:
− a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes

pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy



− a Cstv.  49/A. § (4)  bekezdés  szerinti  ajánlatot  tévő pályázó a  felszámoló  által  elrendelt
ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

A vételárba hitelezői követelés beszámítására nincs lehetőség.

Az ajánlatokat  kettős zárt borítékban, magyar nyelven, postai  úton kérjük eljuttatni  a pályázatot
kiíró címére (DUAL-PERFEKT KFT. Győri Kirendeltsége 9001 Győr, Pf.: 649., 9022 Győr, Liszt
Ferenc u. 37.)

Az ajánlatok beérkezésének időpontja: 2013. március 11. déli 12,00 óra.

A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételéről elismervényt állít ki.
További információ a felszámoló szervezet munkatársától Gáspár János felszámolóbiztostól a  06-

1-210-0521 számon szerezhető be.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidőt követő 15 napon belül közjegyző jelenlétében kerül
sor.
A bontást követő 15 napon belül a felszámoló az ajánlatokat értékeli. Az értékelés eredményéről
jegyzőkönyv  készül,  melyet  bármely  hitelező  megtekinthet.  Az  ajánlatok  elbírálásának
eredményéről a felszámoló az érdekelteket írásban értesíti.
A  felszámoló  a  pályázatot  megfelelő  ajánlat  hiányában  eredménytelennek  nyilváníthatja  és  új
pályázatot írhat ki. A vételár tekintetében 10% vagy annál kisebb eltérés esetén a pályázók között
nyilvános  ártárgyalás  megtartására  kerül  sor,  melynek  feltételeit  az  ártárgyalás  megkezdését
megelőzően a résztvevőkkel a felszámoló ismerteti. A felszámoló jogosult a határidőben benyújtott
érvényes pályázókat felhívni magasabb vételi ajánlat benyújtására.
Az elővásárlási  jogosultak  e  jogukat  a  nyilvános  értékesítés  keretein  belül  gyakorolhatják  oly
módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek.
Az elővásárlási  jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja az érdekelteket  arra,  hogy a jog
gyakorlására  irányuló  szándékukat  a  pályázatok  benyújtási  határidejéig  írásban  bejelenteni
szíveskedjenek. 

A pályázatok nyilvános értékelése és nyilvános értékesítés időpontja és helye:
2013. 03. 25. 9 órakor a felszámoló 9022 Győr, Liszt F. u. 37. szám alatti irodájában.

***

Melléklet: 1 db befizetési csekkmásolat.

Budapest, 2013. február 4.
                Tisztelettel:

 Gáspár János
felszámolóbiztos



 

DUAL-PERFEKT KFT.
1111 Budapest, Karinthy F. u. 4-6. II. em. 2.

Levelezési cím:  1507 Budapest, Pf.: 139.
Tel: 1-210-0521,    Fax: 1-279-0635

(Cégjegyzék szám: 01-09-717900) 
Ikt.szám: D-223/                 /2013.

Igazságügyi Minisztérium
Cégközlöny Szerkesztősége

Budapest
Kossuth L. tér 4.
1055

Kérjük  szíveskedjenek  az  alábbi  pályázati  kiírásunkat  a  Cégközlöny  felszámolási  árverések,
pályázatok hirdetéseként megjelentetni:
A hirdetésre a 40/2012. (III.14) sz. kormányrendelet vonatkozik

***

A  DUAL-PERFEKT  Kft.  (Cg.  01-09-717900)  –  1111  Budapest,  Karinthy  F.  u.  4–6.  II.  em.

levelezési  cím:  1507  Budapest,  Pf.:  139.  –  mint  a  BERÉNYI  Kereskedelmi  és  Szolgáltató
Korlátolt  Felelősségű  Társaság  „f.a.”  (2017  Pócsmegyer-Surány,  Galamb  u  26.,
cégjegyzékszáma: 13 09 084321; adószáma: 10847440-2-13) kijelölt felszámolója,

nyilvános pályázati felhívás

útján  értékesíteni  kívánja  az  „fa”  adós  gazdálkodó  szervezet  tulajdonát  képező  alábbi
vagyontárgyát:

Ingatlan:               

1.   
Település neve: Eger
Hrsz.: 7398/2/A/9
Fekvése: belterület
Címe: 3300 Eger, Vörösmarty u. 9.
Megnevezése: üzlet
Területe: 31 m²
Tul. Hányad: 1/1
Eszmei hányad: 3130/49153

Irányár (nettó):              3.600.000,-Ft

2.   
Település neve: Eger
Hrsz.: 7398/2/A/10
Fekvése: belterület
Címe: 3300 Eger, Vörösmarty u. 9.
Megnevezése: garázs
Területe: 13 m²



Tul. Hányad: 1/1
Eszmei hányad: 1277/49153
Irányár (nettó):                850.000,-Ft

Elhelyezkedése: Eger Heves megye székhelye, Budapesttől 130 km távolságban helyezkedik el a
Bükk és a Mátra találkozásának völgyében. 
Az  ingatlanok  a  Hatvani  hósta  városrészben,  a  városon  áthaladó  25-ös  számú  főút  közvetlen
szomszédságában  található,  szabályos  alakú  saroktelken  épített  társasház földszintjén  kialakított
utcafronti bejárattal rendelkező üzlethelyiség, valamint udvari bejárattal rendelkező garázs helyiség.
A két különálló önálló ingatlant egybenyitották. Parkolás saját telken az üzlet előtt megoldott.

A tulajdoni lap III. része mindkét ingatlan vonatkozásában az alábbi bejegyzéseket tartalmazza:
− Keretbiztosítéki jelzálogjog 35.000.000 Ft összeg erejéig Budapest Bank Nyrt.
− végrehajtási jog 31.603.468 Ft összeg erejéig NAV Adóigazgatóság

A felszámoló az ingatlanokat kizárólag együttesen kívánja értékesíteni. 

Pályázni az irányár 5%-ának (222.500,-Ft) megfizetésével lehet.

Az  pályázatban  kiírt  vagyon  megtekintése  kizárólag  a  kapcsolattartónál,  Berényi  Zsolt  Úrnál

(20/9546-719)  el re  bejelentett  és  egyeztetett  módon  történhet  a  következ  id pontban:  2013.ő ő ő

március 4-én 13 és 14 óra között.

A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos vételi ajánlatokat kér benyújtani, melyeket a

 DUAL-PERFEKT Kft. Győri Kirendeltsége 
9001 Győr, Pf.: 649. szám alatti címre vár 

„BERÉNYI Kft. f.a. vételi ajánlat” 

megjelöléssel.

A vételi ajánlatnak tartalmaznia kell az megajánlott nettó vételárat,  a vállalt  fizetési feltételeket,
nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 30 napos ajánlati kötöttséget vállal.
A nyertes  pályázóval az eredmény közlésétől  számított  30 napon belül  megkötjük az adásvételi
szerződést. A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül, átutalással kell megfizetni. 

A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szerződéskötéshez, ingatlan-nyilvántartási bejegyzéshez
szükséges minden adatát, bánatpénz befizetésének igazolását. 
 A  bánatpénzt  a  DUAL-PERFEKT  Kft.  Pannon-Takarékszövetkezetnél  vezetett:  63200157-
11047540 számú bankszámlájára lehet befizetni (átutalni) „BERÉNYI Kft. f.a. KAUCIÓ” jelöléssel
a  pályázat  benyújtására  kiírt  határidőt  megelőző nap  12 óráig  (átutalás  esetében  a  kauciónak  a
pályázati határidőt megelőző nap 12 óráig be kell érkeznie a megadott számlaszámra). A befizetett
KAUCIÓ a pályázati nyertesnek a vételárba beszámít. A többi pályázó részére a befizetett összeg az
értékelést követő 8 napon belül visszautalásra kerül.

Az ajánlati biztosítékot a pályázó kizárólag a következő esetekben veszíti el:
− a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes

pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy
− a Cstv.  49/A. § (4)  bekezdés  szerinti  ajánlatot  tévő pályázó a  felszámoló  által  elrendelt

ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép.



A vételárba hitelezői követelés beszámítására nincs lehetőség.

Az ajánlatokat  kettős zárt borítékban, magyar nyelven, postai  úton kérjük eljuttatni  a pályázatot
kiíró címére (DUAL-PERFEKT KFT. Győri Kirendeltsége 9001 Győr, Pf.: 649., 9022 Győr, Liszt
Ferenc u. 37.)

Az ajánlatok beérkezésének időpontja: 2013. március 11. déli 12,00 óra.

A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételéről elismervényt állít ki.
További információ a felszámoló szervezet munkatársától Gáspár János felszámolóbiztostól a  06-
1-210-0521 számon szerezhető be.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidőt követő 15 napon belül közjegyző jelenlétében kerül
sor.
A bontást követő 15 napon belül a felszámoló az ajánlatokat értékeli. Az értékelés eredményéről
jegyzőkönyv  készül,  melyet  bármely  hitelező  megtekinthet.  Az  ajánlatok  elbírálásának
eredményéről a felszámoló az érdekelteket írásban értesíti.
A  felszámoló  a  pályázatot  megfelelő  ajánlat  hiányában  eredménytelennek  nyilváníthatja  és  új
pályázatot írhat ki. A vételár tekintetében 10% vagy annál kisebb eltérés esetén a pályázók között
nyilvános  ártárgyalás  megtartására  kerül  sor,  melynek  feltételeit  az  ártárgyalás  megkezdését
megelőzően a résztvevőkkel a felszámoló ismerteti. A felszámoló jogosult a határidőben benyújtott
érvényes pályázókat felhívni magasabb vételi ajánlat benyújtására.
Az elővásárlási  jogosultak  e  jogukat  a  nyilvános  értékesítés  keretein  belül  gyakorolhatják  oly
módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek.
Az elővásárlási  jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja az érdekelteket  arra,  hogy a jog
gyakorlására  irányuló  szándékukat  a  pályázatok  benyújtási  határidejéig  írásban  bejelenteni
szíveskedjenek. 

A pályázatok nyilvános értékelése és nyilvános értékesítés időpontja és helye:
2013. 03. 22. 9 órakor a felszámoló 9022 Győr, Liszt F. u. 37. szám alatti irodájában.

***

Melléklet: 1 db befizetési csekkmásolat.

Budapest, 2013. február 4.
                Tisztelettel:

 Gáspár János
felszámolóbiztos









PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A DUAL-PERFEKT Gazdasági Tanácsadó Kft-t. (1111 Budapest, Karinthy F. u. 4-6. II/2.
cégjegyzékszám:  Cg.01-09-717900) mint  az  INDOSSABILIS  Ingatlanhasznosító  Kft.
„v.a.” (8220  Balatonalmádi,  Neptun  u.  11.;  cégjegyzékszám:  Cg.19-09-501962;  adószám:
11332705-2-19) gazdálkodó szervezet kényszer-végelszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíteni kívánja az  INDOSSABILIS Ingatlanhasznosító Kft. „v.a.” adós tulajdonát
képező alábbi ingatlanokat és üzletrészt: 

Általános leírás
Az ingatlanok egy csoportban a Győri Raktárváros Egyesülés területén helyezkednek el. Az
egyesülés Győr déli részén elhelyezkedő ipaterületen található A Raktárváros területén belül
különböző  alapterületű  és  belső  magasságú  raktárhelyiségek,  üzemcsarnokok,  és  irodák,
valamint beépíthető szabad területek létesültek, melyek között több kiadó és eladó ingatlan is
van.  A telephely  teljesen közművesített,  nagyon  jó  közúti  csatlakozással  és  iparvágánnyal
rendelkezik, valamint őrzött a telephely.

1. Ingatlan :
Ingatlan címe: 9028 Győr, Régi Veszprémi út 14-16.
Hrsz: 2371/15
Fekvése: belterület
Ingatlan területe: 3.882 m²
Terület megnevezése: kivett, épület, udvar
A társaság tulajdoni hányada: 950/3882
Irányár: 86.200.000,- Ft
Egyéb: a tulajdonosok között használati szerződés jött létre

Az ingatlan a természetben egy ipari csarnok. Az ipari csarnok az M1-es autópályáról
könnyen  megközelíthető,  a  Győri  Raktárváros  Egyesülés  területén  helyezkedik  el.
Megközelítése:  a  Győri  Raktárváros  Egyesülés  területén  kialakított  aszfalt  burkolatú
úthálózaton történik. Az épület ipari bejárata az anyagok ki- és bemozgást teszi lehetővé.
Az épület  előtti  rakodó rámpa már  a 2371/53 hrsz-ú földrészleten helyezkedik  el.  Az
épület előtt tágas, aszfaltozott parkoló került kialakításra.

2. Ingatlan :
Ingatlan címe: 9028 Győr, Régi Veszprémi út 14-16.
Hrsz: 2371/50
Fekvése: belterület
Ingatlan teljes területe: 618 m2

Terület megnevezése: kivett, udvar
A társaság tulajdoni hányada: 1/1
Irányár: 6.400.000,- Ft

A Győri Raktárváros Egyesülés területének déli felében lévő szabályos négyszög alakú
ingatlan. Az ingatlan jelenleg üres, hasznosítatlan állapotban van. A Győri Raktárváros
Egyesülés  nyilatkozata  alapján  az  ingatlan  utcafronti  szakaszán  (ÉK-i  és  DK-i
határvonalak) a 2371/53 hrsz-ból az ingatlan előtti területre a tulajdonosnak kizárólagos
használati  joga  áll  fenn.  Megközelítése  a  Győri  Raktárváros  Egyesülés  területén
kialakított aszfalt burkolatú úthálózaton lehetséges. Az aszfaltburkolat nem csatlakozik
közvetlen az ingatlanhoz, mintegy 50-80 m-re van az ingatlan határától. A szabályozási
terven  a  02936  övezet-sorszámú  területre  eső  beépítetlen  terület.  Az  SZT-n  építési
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helyként jelölt úszótelek, teljes területe beépíthető, ha a beépítés az egyéb előírásokat is
kielégíti.
 

3. Ingatlan :
Ingatlan címe: 9028 Győr, Régi Veszprémi út 14-16.
Hrsz: 2371/52
Fekvése: belterület
Ingatlan teljes területe: 2.447 m2

Terület megnevezése: kivett, épület
A társaság tulajdoni hányada: 65/2447
Irányár: 3.900.000,- Ft

A Győri Raktárváros Egyesülés területének középső részén lévő szabálytalan alakú épület,
mely a teljes földrészlet területét elfoglalja. Felszíne teljesen sík, 100%-ban beépített. Az
ingatlan jelenleg részben üres, hasznosítatlan állapotban van, részben bérbe van adva. Az
épület összközműves. Megközelítése a Győri Raktárváros Egyesülés területén kialakított
aszfalt  burkolatú  úthálózaton történik.  A tulajdonosok között  használati  szerződés nem
jött létre.

4. Ingatlan :
Ingatlan címe: 9028 Győr, Régi Veszprémi út 14-16.
Hrsz: 2371/53
Fekvése: belterület
Ingatlan teljes területe: 12.9919 m2

Terület megnevezése: kivett, épület, udvar
A társaság tulajdoni hányada: 3427/129919
Irányár: 16.400.000,- Ft

Szabálytalan alakú terület, melyet északról vízfolyás, nyugatról vasút, délről a raktárváros
további telephelyei határolnak. Az ingatlan be van kerítve, a Győri Raktárváros Egyesülés
területe.  Az  ingatlanon  kerültek  elhelyezésre  a  Raktárvárosban  kialakított  ingatlanok
működését  biztosító  közművek  (víz-  és  szennyvízhálózat,  csapadékelvezető  hálózat,
gázhálózat,  elektromos  hálózat,  öt  db  összességében  590  m3 kapacitású  tűzivíz  tároló
medence,  stb.).  Az  ingatlanokat  feltáró  telephelyi  úthálózat,  iparvágány  csatlakozás,  a
Raktárváros portaépülete (∼145 m2), a Győri Raktárváros Egyesülés székhelyéül szolgáló
irodaépület (∼160 m2), a transzformátorállomások, a villamos elosztó berendezéseket és
egyéb helyiségeket tartalmazó épület (∼90 m2), valamint egy nyitott szín (∼240 m2) is a
földrészlethez  tartoznak.  Az  egyes  külön  tulajdonban  lévő  ingatlanokhoz  kizárólagos
használatot  biztosító területrészeket rendeltek,  melyet  e földrészlet  területéből vehetnek
igénybe  az  érintettek.  Egyéb  épülettartozékok  is  e  területen  kerültek  elhelyezésre.  Az
ingatlanon  áthalad  egy  nagy-középnyomású  gázvezeték,  amire  bányaszolgalmi  jog
alapításra került. Megközelítése az aszfaltozott Régi Veszprémi úton történik.

5. Üzletrész :
Társaság megnevezés: Győri Raktárváros Egyesülés
Társaság címe: 9028 Győr, Régi Veszprémi út 14-16.
Vagyoni hozzájárulás: 520.006,- Ft
Irányár: 520.006,- Ft

A  Győri  Raktárváros  Egyesülés,  mint  kooperációs  társaság,  tevékenysége  során
koordinálja  a  Győri  Raktárváros  területén  tevékenykedő  gazdálkodók  működéséhez
szükséges  feltételeket.  Együttesen  képviseli  az  egyesülés  tagjait  a  különböző
hatóságokkal, közszolgáltatókkal (víz, elektromos áram, gáz, szemétszállítás) és harmadik

2/4



személyekkel  szemben.  Biztosítja  az  egyesülés  tagjai  által  együttesen,  osztatlan  közös
tulajdoni  viszonyban  tulajdonolt  ingatlanok  (2371/52  és  2371/53  hrsz-ok)  és  területek
működési  fenntartását  (fűnyírás,  fűtés,  hó-eltakarítás,  szennyvíz-átemelő  üzemeltetése,
portaszolgálat, szakhatósági engedélyeztetések, stb.) Az Egyesülésbe bárki beléphet, aki
az Egyesülés területén (Győri Raktárváros) mind kizárólagos tulajdonú ingatlannal, mind
a közös tulajdonban lévő ingatlanrészekkel (2371/52 és 2371/53 hrsz-okban), valamint az
egyesülés  jegyzett  tőkéjéből  a  megszerzendő  tulajdoni  hányadnak  megfelelő  mértékű
vagyoni hozzájárulással rendelkezik.

Az  irányárak  az  ÁFA-t  nem  tartalmazzák  arról  a  mindenkor  hatályos  jogszabályok
rendelkeznek. A végelszámoló az ingatlanokat ill. az üzletrészt kizárólag együttesen kívánja
értékesíteni.  Fizetendő  bánatpénz:  a  nettó  irányár  3  %-a.  A  pályázathoz  kapcsolódó
dokumentációk a végelszámoló irodájában megtekinthető.

A  pályázati  ajánlatokat  személyesen  vagy  meghatalmazott  útján  kell  benyújtani  vagy
tértivevénnyel  feladni  kettős,  zárt,  cégjelzés  nélküli  borítékban,  2  példányban,  magyar
nyelven „INDOSSABILIS Kft. „v.a.” pályázat” megjelöléssel az alábbi címre:

Gáspár János végelszámoló
9022 Győr, Liszt F. u. 37.

Külföldi pályázó a magyar nyelvű példány mellett angol vagy német nyelven is benyújthatja
ajánlatát, azonban ez esetben is a magyar nyelvű példány az irányadó.

A  pályázatok  benyújtási  határideje  jelen  hirdetmény  Cégközlönyben  való  közzétételétől
számított 18. nap 12.00 óra.

A benyújtandó pályázatnak tartalmaznia kell:
- pályázó adatait (név, székhely, hatályos cégkivonat, a cégjegyzésre jogosult cégvezető

hatályos aláírási címpéldánya, magánszemélynél személyes adatok közlése)
- a  megajánlott  bruttó  vételárat  nettó  összeg  és  ÁFA  megbontásával  (számmal  és

szöveggel)
- vállalt  fizetési  feltételeket  (bánatpénzen  felüli  teljes  vételárhátralék  megfizetésének

módja,  esetleg  ütemezése),  igazolás  a  pályázó  fizetési  készségéről  és  képességéről
(letét, fedezetigazolás, hitelígérvény, más garancia)

- az  ajánlattevő  nyilatkozatát  arról,  hogy  vételi  ajánlatát  a  benyújtási  határidőtől
számított 30 napig fenntartja

- ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy a nyertes pályázat esetén, harminc napon belül
adásvételi  szerződést  köt  és  ezzel  együtt  a  pályázatban  foglaltaknak  megfelelően
vételárat  a  szerződéskötéstől  számított  30  napon  belül  a  társaság  bankszámlájára
megfizeti,

- az ajánlattevő nyilatkozatát annak tudomásulvételéről, hogy ha a pályázat nyertesének
felróható  (visszaélés),  vagy  érdekkörében  felmerült  más  okból  a  szerződéskötés
meghiúsul, vagy mint vevő a vállalt fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, akkor a
bánatpénzt elveszti

- végelszámolónak környezeti károkról
- pályázónak  nyilatkoznia  kell  arról,  hogy  a  dokumentációban  foglaltakat

maradéktalanul megismerte, megértette és elfogadja. 

A pályázatok bontására a benyújtási határidőt követő 8 napon belül közjegyző jelenlétében
kerül sor, melyről jegyzőkönyv készül. 
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A benyújtási határidőt követő 15 napon belül a végelszámoló a pályázatokat értékeli, egyben
felszólítja a nyertes ajánlattevőt az adásvételi szerződés megkötésére. A pályázatok elbírálása
során  a  végelszámoló  előnyben  részesíti  azon  pályázót,  aki  vállalja  az  azonnali
készpénzfizetést.
A  végelszámoló  a  pályázat  elbírálásáról  az  összes  pályázót  a  pályázat  eredményének
megállapításától számított 8 napon belül értesíti.

Az elővásárlási jogosultak e jogukat a nyilvános értékesítés keretein belül gyakorolhatják oly
módon,  hogy a  véglegesen  kialakult  vételár  ismeretében  a  vételi  szándékról  nyilatkozatot
tesznek.  Az elővásárlási  jog gyakorlása érdekében a végelszámoló felhívja az érdekelteket
arra,  hogy  a  joggyakorlására  irányuló  szándékukat  a  pályázatok  be  nyújtási  határidejéig
írásban jelentsék be.

A végelszámoló fenntartja magának a jogot arra, hogy
- megfelelő ajánlatok hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa és új pályázat

kiírásáról döntsön, 
- a megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázók

között  nyilvános  ártárgyalást  tartson.  Az  ártárgyalás  feltételeit  annak  megkezdését
megelőzően közli a felekkel.

- a nyertes pályázón kívül megjelölje a második és harmadik helyezettet is, akikkel kész
szerződéskötésre, ha a rangsorban előtte állóval valamilyen okból nem jön létre érvényes
szerződés

Az érvényes pályázat feltétele 
 bánatpénz megfizetése (átutalással) a INDOSSABILIS Kft. „v.a.” számlájára/pénztárába

„INDOSSABILIS Kft. "f.a." KAUCIÓ” jelöléssel a pályázat benyújtási határidejéig és az
erről szóló hiteles igazolás pályázathoz történő csatolása 

Számlavezető pénzintézet: Pannon Takarékbank Zrt.
Bankszámlaszám: 63200157-11047540

A bánatpénz a vételárba beszámításra, eredménytelen pályázat esetén 8 napon belül a pályázó
részére kamatmentesen visszafizetésre kerül.

A végelszámoló felhívja a figyelmet  arra,  hogy a külföldiek ingatlanszerzésére  vonatkozó
7/1996. (I. 8.) kormány-rendeltben foglaltak tulajdonszerzési korlátozást tartalmaznak.

További felvilágosítást  nyújt  Gáspár János végelszámoló (9022 Győr,  Liszt  F. u. 37.,  tel.:
96/550-920)
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A DUAL-PERFEKT Kft. (Cg. 01-09-717900) – 1111 Budapest, Karinthy F. u. 4–6. II. em. levelezési

cím:  1507  Budapest,  Pf.:  139.  –  mint  a  Liliána  Szolgáltató  Korlátolt  Felelősségű  Társaság
"felszámolás  alatt" (1046  Budapet,  Kiss  Ernő  u.  2.;  cégjegyzékszáma: 01  09  662186;

adószáma: 12281279-2-41)  kijelölt felszámolója,

nyilvános pályázati felhívás

útján  értékesíteni  kívánja  az  „fa”  adós  gazdálkodó  szervezet  tulajdonát  képező  alábbi

vagyontárgyait:

• 1 db elektromos elosztó (6-os) 100,- Ft 

• 1 db műanyagfedeles szeméttároló 100,- Ft

• 1 db pult, műanyag szék 500,- Ft

• 1 db Whirlpool mosógép                              1.000,- Ft

• 1 db Hajdú Energomat mosógép                  1.000,- Ft

• 1 db fekvőpad                                               5.000,- Ft

• 1 db súlyzó-tartó, fekvőpaddal

és 18 db-os súlyzókészlettel                        10.000,- Ft

• 1 db kézi súlyzókészlet (16 db-os)              10.000,- Ft

• 2 db erősítőgép (THEST 20 db 

5 kg-os súllyal)                                            10.000,- Ft

• 2 db erősítő gép (LATMACH 18 db

            5 kg-os súllyal)                                            10.000,- Ft

Ö S S Z E S E N                                                     47.700,- Ft

A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos vételi ajánlatokat kér benyújtani, melyeket a

 DUAL-PERFEKT Kft. Győri Kirendeltsége 

9001 Győr, Pf.: 649. szám alatti címre vár 

„Liliána  Kft. f.a. vételi ajánlat” 

megjelöléssel.

A  vételi  ajánlatnak  tartalmaznia  kell  a  megajánlott  vételárat,  a  vállalt  fizetési  feltételeket,

nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 30 napos ajánlati kötöttséget vállal.

A nyertes pályázóval az eredmény közlésétől  számított  30 napon belül  megkötjük az adásvételi

szerződést. A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül, átutalással kell megfizetni. 

A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.

Az ajánlatok beérkezésének időpontja: 2013. július 19. déli 12,00 óra.

A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételéről elismervényt állít ki.

További információ a felszámoló szervezet munkatársától Gáspár János felszámolóbiztostól a 06- 1-
210-0521 számon szerezhető be.



A DUAL-PERFEKT Kft. (Cg. 01-09-717900) – 1111 Budapest, Karinthy F. u. 4–6. II. em. levelezési

cím:  1507 Budapest, Pf.: 139. – mint a  LIGET-KERT Ingatlanfejlesztő és Építőipari Korlátolt
Felelősségű  Társaság  „f.a.”  (1096  Budapest,  Thaly  Kálmán  u.  32.;  cégjegyzékszáma:  01  09
906498; adószáma: 14497865-2-43) kijelölt felszámolója,

nyilvános pályázati felhívás

útján  értékesíteni  kívánja  az  „fa”  adós  gazdálkodó  szervezet  tulajdonát  képező  alábbi
vagyontárgyát:

Ingatlan:               

   
Település neve: Budapest X. kerület
Hrsz.: 39055/3
Fekvése: belterület
Címe: 1102 Budapest, Liget utca 9/A
Megnevezése: kivett, építési terület
Területe: 563 m²
Tul. Hányad: 1/1
9 db lakás 

Irányár (nettó):              135.000.000,-Ft

Elhelyezkedése: Budapest X. kerülete a főváros keleti részén található.  Hagyományos elnevezése:
Kőbánya. Az  ingatlan  Budapest  X.  kerület  Ligettelek  kerület-rész  déli  részén,  a  Mázsa  tér
környékén,  az  aszfaltozott  Liget  utcában  található.  A telek  keleti  oldala  a  szomszédos  ingatlan
épületének falazatával  és  betonlábazatra szerelt  fa  szerkezetű kerítéssel  határolt.  A telek déli  és
nyugati  határa  a  szomszédos  ingatlanok hátsó-  és  oldaludvarával  falazott  kerítéssel  csatlakozik,
északon a Liget utcával határos. Az épület által elfoglalt területen kívül térburkolat, illetve gazos-
gyepes  terület  fedi  a  telket.  A telken  került  megépítésre  egy több  szintes  lakóépület,  zárt  sorú
beépítési móddal. Az épületben 12 db lakást, és a hozzájuk tartozó 12 db gépkocsibeállót alakítottak
ki,  a  földszinten  és  a  pinceszinten  süllyesztékes  parkológépek,  melyek  külön-külön
üzemeltethetőek.  9 db lakást  és  a hozzájuk tartozó 9 db gépkocsibeállót  értékesít  a  felszámoló.
Akadálymentes közlekedés biztosított, egy 1,20 m szélességű ajtóval ellátott lift került beépítésre.
Az épület tervezett átadás 2009. II. negyedévében lett volna, de a használatbavétel a mai napig nem
történt  meg.  Víz  közmű  (lakásonként  külön  mérőórákkal  kialakítva),  szennyvízelvezetés,  gáz
közmű,  elektromos  közmű (a  lakások mérőórája  nincsen kiépítve)  települési  hálózatra  kötött,  a
távközlési  közmű (kábeltévé,  a számítógépes  hálózat,  a  kaputelefon falba süllyesztett  csövezése
elkészült, vezetékezve nincsenek a lakások) közterületen áll rendelkezésre.    

− Kivételt képez az értékesítés alól az I. em. 4. számú 55,30 m² alapterületű, a II. em. 6. számú
32,05 m²,  valamint  az  I.  emeleti  2.  számú 32,70 m²  alapterületű  lakások,  és  a hozzájuk
tartozó 3 db gépkocsibeálló vitatott tulajdoni igények miatt

A tulajdoni lap III. része az ingatlan vonatkozásában az alábbi bejegyzéseket tartalmazza:
− Jelzálogjog 136.751.084,-  Ft  és  járulékai  erejéig  K & H BANK ZRT.,  vételi  jog:  2013.

12. 05-ig
− végrehajtási  jog  3.474.000,-  Ft  főkövetelés  és  járulékai  erejéig  NAV  Dél-budapesti

Adóigazgatósága 
− végrehajtási  jog 858.777,-  Ft  főkövetelés  és  járulékai erejéig Dr.  Makovics János önálló



bírósági vh. (jogosult: TECHNIZÁL Kft.)
− végrehajtási jog 2.000.000,- Ft főkövetelés és járulékai erejéig ELMŰ HÁLÓZATI Kft.
− végrehajtási jog 359.000,- Ft és járulékai erejéig dr. Lesznyák Ferenc közjegyző irodája
− végrehajtási  jog  229.247,-  Ft  és  járulékai  erejéig  Kőbányai  Önkormányzat  Adóhatósági

Főosztály

Pályázni 2.750.000,-Ft bánatpénz megfizetésével lehet  .  

Az  pályázatban  kiírt  vagyon  megtekintése  kizárólag  a  kapcsolattartónál,  Nagy  Tamás  Úrnál
(20/961-3312) előre bejelentett és egyeztetett módon történhet a következő időpontokban: 2013.
augusztus 15. 9 és 10 óra között.
A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos vételi ajánlatokat kér benyújtani, melyeket a

 DUAL-PERFEKT Kft. Győri Kirendeltsége 
9001 Győr, Pf.: 649. szám alatti címre vár 
„LIGET-KERT Kft. f.a. vételi ajánlat” 

megjelöléssel.
A  vételi  ajánlatnak  tartalmaznia  kell  az  megajánlott  vételárat,  a  vállalt  fizetési  feltételeket,
nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 30 napos ajánlati kötöttséget vállal.
A nyertes pályázóval az eredmény közlésétől  számított  30 napon belül  megkötjük az adásvételi
szerződést. A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül, átutalással kell megfizetni. 

A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szerződéskötéshez, ingatlan-nyilvántartási bejegyzéshez
szükséges minden adatát, bánatpénz befizetésének igazolását. 
 A  bánatpénzt  a  DUAL-PERFEKT  Kft.  Pannon-Takarékszövetkezetnél  vezetett:  63200157-
11047540 számú bankszámlájára lehet befizetni (átutalni) „Liget-Kert Kft. f.a. KAUCIÓ” jelöléssel
a  pályázat  benyújtására  kiírt  határidőt  megelőző  nap  12 óráig  (átutalás  esetében  a  kauciónak a
pályázati határidőt megelőző nap 12 óráig be kell érkeznie a megadott számlaszámra). A befizetett
KAUCIÓ a pályázati nyertesnek a vételárba beszámít. A többi pályázó részére a befizetett összeg az
értékelést követő 8 napon belül visszautalásra kerül.

Az ajánlati biztosítékot a pályázó kizárólag a következő esetekben veszíti el:
− a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes

pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy
− a  Cstv.  49/A.  §  (4)  bekezdés  szerinti  ajánlatot  tévő pályázó a  felszámoló  által  elrendelt

ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

A vételárba hitelezői követelés beszámítására nincs lehetőség.

Az ajánlatokat kettős zárt borítékban, magyar nyelven, postai úton kérjük eljuttatni a pályázatot
kiíró címére (DUAL-PERFEKT KFT. Győri Kirendeltsége 9001 Győr, Pf.: 649., 9022 Győr, Liszt
Ferenc u. 37.)

Az ajánlatok beérkezésének időpontja: 2013. augusztus 21. déli 12,00 óra.

A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételéről elismervényt állít ki.

További információ a felszámoló szervezet munkatársától Gáspár János felszámolóbiztostól a 06- 1-

210-0521 számon szerezhető be.



Az ajánlatok bontására a benyújtási határidőt követő 15 napon belül közjegyző jelenlétében kerül
sor.
A bontást követő 15 napon belül a felszámoló az ajánlatokat értékeli. Az értékelés eredményéről
jegyzőkönyv  készül,  melyet  bármely  hitelező  megtekinthet.  Az  ajánlatok  elbírálásának
eredményéről a felszámoló az érdekelteket írásban értesíti.
A felszámoló  a  pályázatot  megfelelő  ajánlat  hiányában  eredménytelennek  nyilváníthatja  és  új
pályázatot írhat ki. A vételár tekintetében 10% vagy annál kisebb eltérés esetén a pályázók között
nyilvános  ártárgyalás  megtartására  kerül  sor,  melynek  feltételeit  az  ártárgyalás  megkezdését
megelőzően a résztvevőkkel a felszámoló ismerteti. A felszámoló jogosult a határidőben benyújtott
érvényes pályázókat felhívni magasabb vételi ajánlat benyújtására.
Az  elővásárlási  jogosultak  e  jogukat  a  nyilvános  értékesítés  keretein  belül  gyakorolhatják  oly
módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek.
Az elővásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja az érdekelteket arra, hogy a jog
gyakorlására  irányuló  szándékukat  a  pályázatok  benyújtási  határidejéig  írásban  bejelenteni
szíveskedjenek. 

A pályázatok nyilvános értékelése és nyilvános értékesítés időpontja és helye:
2013. 08. 30. 10 órakor a felszámoló 9022 Győr, Liszt F. u. 37. szám alatti irodájában.

***



A DUAL-PERFEKT Kft. (Cg. 01-09-717900) – 1111 Budapest, Karinthy F. u. 4–6. II. em. levelezési

cím:  1507  Budapest,  Pf.:  139.  –  mint  a  BAREX  98.  Kereskedelmi  Korlátolt  Felelősségű

Társaság "f.a."  (1096 Budapest,  Ernő utca  28.  2.  em.  23.;  cégjegyzékszáma: 01 09 670263;

adószáma: 12364037-2-43) kijelölt felszámolója,

nyilvános pályázati felhívás

útján  értékesíteni  kívánja  az  „fa”  adós  gazdálkodó  szervezet  tulajdonát  képező  alábbi
vagyontárgyát:

Ingatlan:               

1.   
Település neve: Petőfibánya
Hrsz.: 365/17
Fekvése: belterület
Megnevezése: kivett, üzem
Területe: 854 m²
Tul. Hányad: 1/1

Irányár(nettó):              1.585.500,-Ft

2.   
Település neve: Petőfibánya
Hrsz.: 365/30
Fekvése: belterület
Megnevezése: kivett, üzem
Területe: 2050 m²
Tul. Hányad: 1/1

Irányár(nettó):               697.500,-Ft

Az ingatlanok  Petőfibánya  település  központjától  délre  cca  350  m-re,  az  egyéb  ipari  övezetbe
található,  közvetlenül  aszfaltozott  út  mentén.  A 365/17  és  365/30  hrsz.-ú,  üzem  megnevezésű
ingatlanok  egymással  szervesen  összekapcsolódnak.  Az  utcafronton  álló  üzemépület  –  mely
mindkét ingatlanon áll – egyetlen egységet képez.
A  265/30  hrsz-on  található  még  egy  különálló  kazánház  is,  melynek  megközelítése  csak  a
szomszédos  365/31  hrsz.-ú  ingatlanon keresztül  lehetséges.  Erre  a  megközelítési  lehetőségre  az
átjárási szolgalmi jogot is alapították. A 365/30 hrsz.-on még található nagyobb méretű tartályok
elhelyezésére alkalmas, térdfallal körülvett, alaptesteket tartalmazó építmény.

A tulajdoni lap III. része a 365/17. hrsz.-ú ingatlan esetében Petőfibánya Község Önkormányzata
javára bejegyzett jelzálogjogot tartalmaz összesen 2.728.500 Ft és a NAV Adóigazgatósága javára
14.405.000,-Ft összegben.

A tulajdoni lap III. része a 365/30. hrsz.-ú ingatlan esetében Petőfibánya Község Önkormányzata
javára bejegyzett jelzálogjogot tartalmaz összesen 3.583.200 Ft és a NAV Adóigazgatósága javára
19.835.000,-Ft összegben.

A felszámoló az ingatlanokat kizárólag együttesen kívánja értékesíteni.

Pályázni 114.150,- Ft összegű bánatpénz megfizetésével lehet.



Az  pályázatban  kiírt  vagyon  megtekintése  kizárólag  a  kapcsolattartónál,  Nagy  Tamás  Úrnál
(20/961-3312)  előre  bejelentett  és  egyeztetett  módon  történhet  a  következő  időpontban:  2013.
október 17-én 9 és 10 óra között.

A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos vételi ajánlatokat kér benyújtani, melyeket a

 DUAL-PERFEKT Kft. Győri Kirendeltsége 

9001 Győr, Pf: 649. szám alatti címre vár 
„BAREX 98 Kft. f.a. vételi ajánlat” 

megjelöléssel.

A vételi ajánlatnak tartalmaznia kell az megajánlott nettó vételárat,  a vállalt fizetési feltételeket,
nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 30 napos ajánlati kötöttséget vállal.
A nyertes pályázóval az eredmény közlésétől  számított  30 napon belül  megkötjük az adásvételi
szerződést. A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül, átutalással kell megfizetni. 

A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szerződéskötéshez, ingatlan-nyilvántartási bejegyzéshez
szükséges minden adatát, bánatpénz befizetésének igazolását. 
 A  bánatpénzt  a  DUAL-PERFEKT  Kft.  Pannon-Takarékszövetkezetnél  vezetett:  63200157-
11047540  számú  bankszámlájára  lehet  befizetni  (átutalni)  „BAREX  98  Kft.  f.a.  KAUCIÓ”
jelöléssel  a  pályázat  benyújtására  kiírt  határidőt  megelőző  nap  12  óráig  (átutalás  esetében  a
kauciónak a pályázati határidőt megelőző nap 12 óráig be kell érkeznie a megadott számlaszámra).
A befizetett  KAUCIÓ  a  pályázati  nyertesnek  a  vételárba  beszámít.  A többi  pályázó  részére  a
befizetett összeg az értékelést követő 8 napon belül visszautalásra kerül.

Az ajánlati biztosítékot a pályázó kizárólag a következő esetekben veszíti el:
− a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes

pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy
− a  Cstv.  49/A.  §  (4)  bekezdés  szerinti  ajánlatot  tévő pályázó a  felszámoló  által  elrendelt

ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

A vételárba hitelezői követelés beszámítására nincs lehetőség.

Az ajánlatokat kettős zárt borítékban, magyar nyelven, postai úton kérjük eljuttatni a pályázatot
kiíró címére (DUAL-PERFEKT KFT. Győri Kirendeltsége 9001 Győr, Pf.: 649., 9022 Győr, Liszt
Ferenc u. 37.)

Az ajánlatok beérkezésének időpontja: 2013. október 21. déli 12,00 óra.

A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételéről elismervényt állít ki.
További információ a felszámoló szervezet munkatársától Gáspár János felszámolóbiztostól a 06- 1-

210-0521 számon szerezhető be.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidőt követő 15 napon belül közjegyző jelenlétében kerül
sor.
A bontást követő 15 napon belül a felszámoló az ajánlatokat értékeli. Az értékelés eredményéről
jegyzőkönyv  készül,  melyet  bármely  hitelező  megtekinthet.  Az  ajánlatok  elbírálásának
eredményéről a felszámoló az érdekelteket írásban értesíti.
A felszámoló  a  pályázatot  megfelelő  ajánlat  hiányában  eredménytelennek  nyilváníthatja  és  új



pályázatot írhat ki. A vételár tekintetében 10% vagy annál kisebb eltérés esetén a pályázók között
nyilvános  ártárgyalás  megtartására  kerül  sor,  melynek  feltételeit  az  ártárgyalás  megkezdését
megelőzően a résztvevőkkel a felszámoló ismerteti. A felszámoló jogosult a határidőben benyújtott
érvényes pályázókat felhívni magasabb vételi ajánlat benyújtására.
Az  elővásárlási  jogosultak  e  jogukat  a  nyilvános  értékesítés  keretein  belül  gyakorolhatják  oly
módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek.
Az elővásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja az érdekelteket arra, hogy a jog
gyakorlására  irányuló  szándékukat  a  pályázatok  benyújtási  határidejéig  írásban  bejelenteni
szíveskedjenek. 

A pályázatok nyilvános értékelése és nyilvános értékesítés időpontja és helye:
2013. 10. 31. 9 órakor a felszámoló 9022 Győr, Liszt F. u. 37. szám alatti irodájában.

***



A DUAL-PERFEKT Kft. (Cg. 01-09-717900) – 1111 Budapest, Karinthy F. u. 4–6. II. em. levelezési

cím:  1507  Budapest,  Pf.:  139.  –  mint  a  Liliána  Szolgáltató  Korlátolt  Felelősségű  Társaság
"felszámolás  alatt" (1046  Budapest,  Kiss  Ernő  u.  2.;  cégjegyzékszáma: 01  09  662186;

adószáma: 12281279-2-41)  kijelölt felszámolója,

nyilvános pályázati felhívás

útján  értékesíteni  kívánja  az  „fa”  adós  gazdálkodó  szervezet  tulajdonát  képező  alábbi

vagyontárgyait:

• 1 db elektromos elosztó (6-os) 100,- Ft 

• 1 db műanyagfedeles szeméttároló 100,- Ft

• 1 db pult, műanyag szék 500,- Ft

• 1 db Whirlpool mosógép                              1.000,- Ft

• 1 db Hajdú Energomat mosógép                  1.000,- Ft

• 1 db fekvőpad                                               5.000,- Ft

• 1 db súlyzó-tartó, fekvőpaddal

és 18 db-os súlyzókészlettel                        10.000,- Ft

• 1 db kézi súlyzókészlet (16 db-os)              10.000,- Ft

• 2 db erősítőgép (THEST 20 db 

5 kg-os súllyal)                                            10.000,- Ft

• 2 db erősítő gép (LATMACH 18 db

            5 kg-os súllyal)                                            10.000,- Ft

Ö S S Z E S E N                                                     47.700,- Ft

A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos vételi ajánlatokat kér benyújtani, melyeket a

 DUAL-PERFEKT Kft. Győri Kirendeltsége 

9001 Győr, Pf.: 649. szám alatti címre vár 

„Liliána  Kft. f.a. vételi ajánlat” 

megjelöléssel.

A  vételi  ajánlatnak  tartalmaznia  kell  a  megajánlott  vételárat,  a  vállalt  fizetési  feltételeket,

nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 30 napos ajánlati kötöttséget vállal.

A nyertes pályázóval az eredmény közlésétől  számított  30 napon belül  megkötjük az adásvételi

szerződést. A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül, átutalással kell megfizetni. 

A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.

Az ajánlatok beérkezésének időpontja: 2013.        szeptember 18.                . déli 12,00 óra.

A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételéről elismervényt állít ki.

További információ a felszámoló szervezet munkatársától Gáspár János felszámolóbiztostól a 06- 1-
210-0521 számon szerezhető be.



 
***

A  DUAL-PERFEKT  Kft.  (Cg.  01-09-717900)  –  1111  Budapest,  Karinthy  F.  u.  4–6.  II.  em.

levelezési  cím:  1507  Budapest,  Pf.:  139.  –  mint  a  Kapos  Bagoly  Kereskedelmi  Korlátolt
Felelősségű Társaság „felszámolás alatt”  (9024 Győr, Nagy Imre u. 7.; cégjegyzékszáma: 08 09
016577; adószáma: 14369014-2-08)    kijelölt felszámolója,

nyilvános pályázati felhívás

útján  értékesíteni  kívánja  az  „fa”  adós  gazdálkodó  szervezet  tulajdonát  képező  alábbi
vagyontárgyait:

• Különböző fajtájú és méretű gyermekjátékok, melyek csomagolása sérült. A plüss és textilt
tartalmazó játékok dohosak. A játékkészlet kb. 3 éve került beszerzésre.

Irányár:                                                     100.000,- Ft

A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos vételi ajánlatokat kér benyújtani, melyeket a

 DUAL-PERFEKT Kft. Győri Kirendeltsége 

9001 Győr, Pf.: 649. szám alatti címre vár 

„Kapos Bagoly  Kft. f.a. vételi ajánlat” 

megjelöléssel.
A  vételi  ajánlatnak  tartalmaznia  kell  a  megajánlott  vételárat,  a  vállalt  fizetési  feltételeket,
nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 30 napos ajánlati kötöttséget vállal.
A nyertes  pályázóval az eredmény közlésétől  számított  30 napon belül  megkötjük az adásvételi
szerződést. A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül, átutalással kell megfizetni. 

A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.

A vételárat a mindenkori hatályos ÁFA törvény szabályozza.     

Az ajánlatok beérkezésének időpontja: 2013. október 10. déli 12,00 óra.

A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételéről elismervényt állít ki.

További információ a felszámoló szervezet munkatársától Gáspár János felszámolóbiztostól a  06-
1-210-0521 számon szerezhető be.



A DUAL-PERFEKT Kft. (Cg. 01-09-717900) – 1111 Budapest, Karinthy F. u. 4–6. II. em. levelezési

cím:  1507  Budapest,  Pf.:  139.  –  mint  az  Elektromos  és  Vasszerkezeti  Ipari  Szolgáltató
Szövetkezeti  Korlátolt  Felelősségű  Társaság  „felszámolás  alatt” (9151  Abda,  Bécsi  u.  l;
cégjegyzékszáma: 08 09 000519; adószáma: 10336359-2-08)   kijelölt felszámolója,

nyilvános pályázati felhívás

útján  értékesíteni  kívánja  az  „fa”  adós  gazdálkodó  szervezet  tulajdonát  képező  alábbi
vagyontárgyát:

Ingatlan:               
  

Település neve: Abda
Hrsz.: 0101/5/D
Fekvése: külterület
Megnevezése: kivett, egyéb épület
Területe: 490 m²
Tul. Hányad: 

• 5033/10000 tulajdoni hányadban: ELVIS SZÖVETKEZET ( 9024 Győr, Hunyadi u. 4.)

A tulajdoni lap III. része az ingatlan vonatkozásában az alábbi bejegyzéseket tartalmazza:
− Önálló szöveges bejegyzés ELVIS-PARK Kft. tulajdonjog bejegyzési kérelmének elutasítása
− jelzálogjog  22.327.878  Ft  kölcsön  és  járulékai  erejéig,  III/I.  Sorszám  alatti  bejegyzés

rangsorában. Utalás: II/I. Jogosult: ELVIS-PARK Kft. ( 9151 Abda, Bécsi út 1.)
− haszonélvezeti jog: utalás II/I. Jogosult: ELVIS-PARK Kft. ( 9151 Abda, Bécsi út 1.)
− haszonélvezeti  jog:  utalás  II/6.  Jogosult:  PEN-DÁM  Kereskedelmi  Kft.  (9022  Győr,

Czuczor Gergely u. 6.)

Ingatlan elhelyezkedése: Az ingatlan az 1.sz.és a 85.sz. Főutak kereszteződésében elhelyezkedő
kereskedelmi-,  szolgáltató  övezetben  található.  Környezetében  bezárt  húsüzem,  benzinkút,
márvány-nagykereskedés, nyári szezonban működő étterem-diszkó, kávépörkölő üzem és raktárai
találhatók.
Az ingatlan önálló ingatlan, a felépítményhez (motel) tartozó földterület földhasználati jog alapján
biztosított. 
Motel:  1991-ben  épült,  24  db  fürdőszobás  szoba  (földszint+emelet)  és  11  db  közös  fürdővel
rendelkező  szoba  (tetőtér).  Kapacitása:  56  db  ágy  fürdőszobával,  22  ágy  közös  fürdővel.  A
földszinten iroda és kiszolgáló helyiség is helyet kapott ( recepció, WC-mosdó, folyosók, lépcsők,
raktárak).  A tetőtéren  szintén  irodák  és  kiszolgáló  helyiségei  is  helyet  kaptak  a  szobák,  WC-
zuhanyzó,  folyosó  és  lépcsők  mellett.  Az  épület  előre  gyártott  vasbeton  gerendás  födémmel
rendelkezik,  fa  szerkezetű  tetőszerkezettel,  salakgyapot  hőszigeteléssel.  Homlokzata  méysárga
kőporos vakolat. A földszinten mázas kerámia, szőnyegpadló burkolat, az emeleten mázas kerámia
(sérült)  burkolat,  valamint  szőnyegpadló  került  elhelyezésre.  A falburkolatok  hiányosak,  tapéta,
festés sérült. A nyílászárók fa és fémszerkezetűek. 
Közművek: 

• Vízellátás:  PEN-DÁM  Kft.  rendelkezik  egy  saját  kúttal.  A  kút  és  az  épület  közötti
bekötővezeték  elöregedett,  állapota  leromlott,  használatra  nem  alkalmas,  cserére  szorul.
Jelenleg az épületnek nincs vízellátása, mivel a korábbi vízellátás jogi alapja nem tisztázott.
A belső vízhálózat az évek során tönkrement, felújítása folyamatban.

• Szennyvízelvezetés: Az épület emésztőre van kötve, ami jelenleg nem használható. 
• Gázellátás: a területen nincs
• Áramellátás:  PEN-DÁM  Kft.  rendelkezik  egy  saját  transzformátorállomással,  ami  az

épülettől mintegy 600-700 m-re található. Jelenleg az ingatlan villamos bekötése hiányzik.



Az  épület  belső  elektromos  hálózata  sérült,  hiányos,  jelen  állapotában  használatra  nem
alkalmas. Felújítása folyamatban.

• Gyengeáramú rendszerek:  telefon nincs,  de  elérhető  az  adott  övezetben.  Riasztórendszer
kialakításra került.

• Fűtési  rendszer:  Az  épületben  nincs  fűtés,  az  emeleti  szinten  nincsen  kialakítva  fűtési
rendszer.

• Melegvíz ellátás: villanybojlerek biztosítják, ami jelenleg üzemképtelen állapotban van.

Irányár (5033/10000) tulajdoni hányad        Nettó 4.800.000,- Ft 

Pályázni 240.000,-Ft bánatpénz megfizetésével lehet.

Az pályázatban kiírt vagyon megtekintése kizárólag a kapcsolattartónál, Dobrovics Ferenc Úrnál
06-20/9189-644) el re bejelentett és egyeztetett módon történhet a következ  id pontban: 2013.ő ő ő

október 16. 10 és 12 óra között.

A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos vételi ajánlatokat kér benyújtani, melyeket a

 DUAL-PERFEKT Kft. Győri Kirendeltsége 

9001 Győr, Pf.: 649. szám alatti címre vár 
„Elektromos és Vasszerkezeti Ipari Szolgáltató Szövetkezeti Kft. f.a. vételi ajánlat” 

megjelöléssel.

A vételi ajánlatnak tartalmaznia kell az megajánlott nettó vételárat,  a vállalt fizetési feltételeket,
nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 30 napos ajánlati kötöttséget vállal.
A nyertes pályázóval az eredmény közlésétől  számított  30 napon belül  megkötjük az adásvételi
szerződést. A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül, átutalással kell megfizetni. 

A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szerződéskötéshez, ingatlan-nyilvántartási bejegyzéshez
szükséges minden adatát, bánatpénz befizetésének igazolását. 
 A  bánatpénzt  a  DUAL-PERFEKT  Kft.  Pannon-Takarékszövetkezetnél  vezetett:  63200157-
11047540  számú  bankszámlájára  lehet  befizetni  (átutalni)  Elektromos  és  Vasszerkezeti  Ipari
Szolgáltató Szövetkezeti Kft. f.a. vételi  ajánlat ”KAUCIÓ” jelöléssel  a pályázat benyújtására
kiírt határidőt megelőző nap 12 óráig (átutalás esetében a kauciónak a pályázati határidőt megelőző
nap  12  óráig  be  kell  érkeznie  a  megadott  számlaszámra).  A befizetett  KAUCIÓ  a  pályázati
nyertesnek a vételárba beszámít. A többi pályázó részére a befizetett összeg az értékelést követő 8
napon belül visszautalásra kerül.

Az ajánlati biztosítékot a pályázó kizárólag a következő esetekben veszíti el:
− a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes

pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy
− a  Cstv.  49/A.  §  (4)  bekezdés  szerinti  ajánlatot  tévő pályázó a  felszámoló  által  elrendelt

ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

A vételárba hitelezői követelés beszámítására nincs lehetőség.

Az ajánlatokat kettős zárt borítékban, magyar nyelven, postai úton kérjük eljuttatni a pályázatot
kiíró címére (DUAL-PERFEKT KFT. Győri Kirendeltsége 9001 Győr, Pf.: 649., 9022 Győr, Liszt
Ferenc u. 37.)



Az ajánlatok beérkezésének időpontja: 2013. október 21. déli 12,00 óra.

A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételéről elismervényt állít ki.
További információ a felszámoló szervezet munkatársától Gáspár János felszámolóbiztostól a 06- 1-
210-0521 számon szerezhető be.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidőt követő 15 napon belül közjegyző jelenlétében kerül
sor.
A bontást követő 15 napon belül a felszámoló az ajánlatokat értékeli. Az értékelés eredményéről
jegyzőkönyv  készül,  melyet  bármely  hitelező  megtekinthet.  Az  ajánlatok  elbírálásának
eredményéről a felszámoló az érdekelteket írásban értesíti.
A felszámoló  a  pályázatot  megfelelő  ajánlat  hiányában  eredménytelennek  nyilváníthatja  és  új
pályázatot írhat ki. A vételár tekintetében 10% vagy annál kisebb eltérés esetén a pályázók között
nyilvános  ártárgyalás  megtartására  kerül  sor,  melynek  feltételeit  az  ártárgyalás  megkezdését
megelőzően a résztvevőkkel a felszámoló ismerteti. A felszámoló jogosult a határidőben benyújtott
érvényes pályázókat felhívni magasabb vételi ajánlat benyújtására.
Az  elővásárlási  jogosultak  e  jogukat  a  nyilvános  értékesítés  keretein  belül  gyakorolhatják  oly
módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek.
Az elővásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja az érdekelteket arra, hogy a jog
gyakorlására  irányuló  szándékukat  a  pályázatok  benyújtási  határidejéig  írásban  bejelenteni
szíveskedjenek. 

A pályázatok nyilvános értékelése és nyilvános értékesítés időpontja és helye:
2013. október 31. 10 óra 30 perckor a felszámoló 9022 Győr, Liszt F. u. 37. szám alatti irodájában.

***



A DUAL-PERFEKT Kft. (Cg. 01-09-717900) - 1111 Budapest, Karinthy F. u. 4-6. II. em. levelezési

cím: 1507 Budapest,  Pf.:  139. -  mint  az Ittasoför Korlátolt  Felelősségű Társaság (8900

Zalaegerszeg, Mátyás K.u.16.; cégjegyzékszáma: 20 09 067748; adószáma: 13444709-1-20)

kijelölt felszámolója,

nyilvános pályázati felhívás

útján értékesíteni kívánja az „fa” adós gazdálkodó szervezet tulajdonát képező alábbi 

vagyontárgyát:

 

Gépjármű: 

Gépjármű típusa: Citroen Berlingó 1,9 tgk

Gyártási év:2001

Futott km: 250.000 km

Motor: Dízel, 1900cm3

Műszaki állapota: Üzemképtelen, akku probléma miatt nem indul, elhasznált, karbantartatlan

gépkocsi, jobb első tükör törött, hátsó ajtózár letörve, rendszámtábla hiányzik, kocsiszekrény

hátulja megnyomva.

Irányár (bruttó): 80.000,-Ft

A vagyonrendező  az  értékesítéssel  kapcsolatban  írásos  vételi  ajánlatokat  kér  benyújtani,

melyeket a

DUAL-PERFEKT KFT. Győri Kirendeltsége. 9001 Győr, Pf.: 649. 

szám alatti címre vár 

„Ittasofőr” Kft. f.a. vételi ajánlat”

 megjelöléssel.

A vételi ajánlatnak tartalmaznia kell az megajánlott vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, 

nyilatkozatot  arról,  hogy  az  ajánlattevő  30  napos  ajánlati  kötöttséget  vállal.  A  nyertes
pályázóval  az  eredményközléstől  számított  30  napon  belül  megkötjük  az  adásvételi
szerződést. A vételárat a szerződéskötéstől számított 8 napon belül, átutalással kell megfizetni.

A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.



Az ajánlatok beérkezésének időpontja: 2013.október 24. déli 12,00 óra.

A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételéről elismervényt állít ki.

További információ Takácsné Papp Edittől a 70/666-7306 számon szerezhető be.

***



A DUAL-PERFEKT Kft. (Cg. 01-09-717900) - 1111 Budapest, Karinthy F. u. 4-6. II. em. levelezési

cím:  1507  Budapest,  Pf.:  139.  -  mint  a  KAZ  CO  Építőipari  és Szolgáltató  Korlátolt
Felelősségű  Társaság (2119  Pécel,  Zoltán  utca  7.;  cégjegyzékszáma:  13  09  131355;

adószáma: 14896893-2-13) kijelölt felszámolója,

nyilvános pályázati felhívás

útján értékesíteni kívánja az „fa” adós gazdálkodó szervezet tulajdonát képező alábbi 

vagyontárgyát:

 

Seprőgép: 

Seprőgép típusa: RCM Atom Seprőgép

Tisztítási teljesítmény: 6800 m2/h

Max. tisztítási szélesség: 1250mm

Benzin motor: 5,5/4,04

Elektromos motor: 5,5/4,04 Hp/Kw

Akkumulátor(Atom E):2/12/118

Szűrőfelület: 5m2

Mérete:123x101x114cm

Súlya:312 kg

Irányár (bruttó): 160.000,-Ft

A vagyonrendező  az  értékesítéssel  kapcsolatban  írásos  vételi  ajánlatokat  kér  benyújtani,

melyeket a

DUAL-PERFEKT KFT. Győri Kirendeltsége. 9001 Győr, Pf.: 649. 

szám alatti címre vár 

„KAZ-CO” Kft. f.a. vételi ajánlat”

 megjelöléssel.

A vételi ajánlatnak tartalmaznia kell az megajánlott vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, 



nyilatkozatot  arról,  hogy  az  ajánlattevő  30  napos  ajánlati  kötöttséget  vállal.  A  nyertes

pályázóval  az  eredményközléstől  számított  30  napon  belül  megkötjük  az  adásvételi

szerződést. A vételárat a szerződéskötéstől számított 8 napon belül, átutalással kell megfizetni.

A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.

Az ajánlatok beérkezésének időpontja: 2013. október 21. déli 12,00 óra.

A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételéről elismervényt állít ki.

További információ Takácsné Papp Edittől a 70/666-7306 számon szerezhető be.

***



A DUAL-PERFEKT Kft. (Cg. 01-09-717900) – 1111 Budapest, Karinthy F. u. 4–6. II. em. levelezési
cím:  1507  Budapest,  Pf.:  139.  –  mint  a   CIPŐ  Kereskedelmi  Korlátolt  Felelősségű
Társaság (8600 Siófok, Jókai u. 3/a.; cégjegyzékszáma:14 09 309392; adószáma: 14819894-2-14)

kijelölt felszámolója,

nyilvános pályázati felhívás

útján értékesíteni kívánja az „fa” adós gazdálkodó szervezet tulajdonát képező vagyontárgyait.

 Különböző fajtájú és méretű lábbelik. Régi, elavult,  nem a mai kor divatjának megfelelő

design-ú cipők. A férficipők félcipők, míg a női párok között található félcipő, magas sarkú

cipők  és  szandálok  is.  A  gyermek  cipők  zömmel  gumicsizmák,  A  cipők  jellemzően

mérethiányosak,  39-es  mérettől  indulnak,  mely  jelentős  probléma  a  női  lábbeliknél.

beszerzésre.

Irányár:                                                     103.400,- Ft

A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos vételi ajánlatokat kér benyújtani, melyeket a

 DUAL-PERFEKT Kft. Győri Kirendeltsége 
9001 Győr, Pf.: 649. szám alatti címre vár 

„CIPŐ Kereskedelmi  Kft. f.a. vételi ajánlat” 

megjelöléssel.

A  vételi  ajánlatnak  tartalmaznia  kell  a  megajánlott  vételárat,  a  vállalt  fizetési  feltételeket,

nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 30 napos ajánlati kötöttséget vállal.

A nyertes pályázóval az eredmény közlésétől  számított  30 napon belül  megkötjük az adásvételi

szerződést. A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül, átutalással kell megfizetni. 

A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.

A vételárat a mindenkori hatályos ÁFA törvény szabályozza.     

Az ajánlatok beérkezésének időpontja: 2013. november 29. déli 12,00 óra.

A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételéről elismervényt állít ki.

További információ a felszámoló szervezet munkatársától Gáspár János felszámolóbiztostól a 06- 1-
210-0521 számon szerezhető be.



PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

A Dual-Perfekt Gazdasági Tanácsadó Kft. (Cg.: 01-09-717900; 1111 Budapest, Karinthy  F.
u. 4-6. II. em. 2.), mint a  CROS-WORTH Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. „f.a.”
(Cg.:  05-06-002026;  3527  Miskolc,  József  A.  u.  20.)  Miskolci  Törvényszék  által  kijelölt
felszámolója,

nyilvános pályázat
útján,  értékesíteni  kívánja  a  felszámolás  alá  került  társaság  tulajdonában  álló  alábbi
vagyontárgyakat:

Tárgyi eszközök

1. Motordiagnosztikai berendezés, Bosch MOT 250

Pályázati irányára: 400.000,-Ft + ÁFA
Bánatpénz: 20.000,-Ft

2. Motordiagnosztikai berendezés, Brai Bee

Pályázati irányára: 360.000,-Ft + ÁFA
Bánatpénz: 18.000,-Ft

3. Olajleszívó, ENGHINI

Pályázati irányára: 10.000,-Ft + ÁFA 
Bánatpénz: 500,-Ft

4. Keréktöltő

Pályázati irányára: 7.000,-Ft + ÁFA 
Bánatpénz: 350,-Ft

5. Asztali köszörű, DS 150/6

Pályázati irányára: 3.000,-Ft + ÁFA 
Bánatpénz: 150,-Ft

5. Asztali köszörű, DS 150/6

Pályázati irányára: 3.000,-Ft + ÁFA 
Bánatpénz: 150,-Ft

6. Fényszóró állító, FACOMCE 740

Pályázati irányára: 80.000,-Ft + ÁFA 
Bánatpénz: 4.000,-Ft

7. 2 db olajfeltöltő ARAL

Pályázati irányára: 20.000,-Ft + ÁFA 
Bánatpénz: 1.000,-Ft

8. Asztali furógép FO-13

Pályázati irányára: 8.000,-Ft + ÁFA 
Bánatpénz: 400,-Ft

9. Hidraulikus aknaperem emelő

Pályázati irányára: 20.000,-Ft + ÁFA 
Bánatpénz: 1.000,-Ft
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10. Olajleeresztő tálca

Pályázati irányára: 10.000,-Ft + ÁFA 
Bánatpénz: 500,-Ft

A felszámoló a tárgyi eszközöket elsődlegesen együtt kívánja értékesíteni, az egyes tárgyi
eszközökre  adott  ajánlatok csak abban az  esetben kerülnek  értékelésre,  amennyiben
együttes ajánlat nem érkezik. 

Vételár megfizetésének módja: átutalás
Vételár megfizetésének határideje: 2013. december 31.
Szerződéskötésre meghatározott határidő: 2013. december 15.

A  tárgyi  eszközök  és  a  vonatkozó  pályázati  tájékoztató  2013.  november  22.  napján
tekinthetőek  meg  16.00  és  16.30  között  Demecser,  Hunyadi  út  35.  szám  alatt  előzetes
telefonon történt bejelentkezést követően (telefonszám: 06-31-329-1511), ugyanitt kérhető a
pályázati tájékoztatóval kapcsolatos információ.

A pályázaton való részvétel feltételei: 

- Ajánlati  biztosíték  megfizetése  a  Dual-Perfekt  Gazdasági  Tanácsadó  Kft.  Pannon
Takarékszövetkezetnél  vezetett  63200157-11047540  számú  bankszámlaszámlájára
CROS-WORTH Bt. „f.a. pályázat megjegyzéssel.

- A bánatpénz a vételárba beszámításra kerül, eredménytelen pályázat esetén 8 napon
belül a pályázó részére visszafizetésre kerül.

- A  pályázatot  legkésőbb  (az  ajánlott  vételár  és  fizetési  mód  megjelölésével)  jelen
hirdetmény  Cégközlönyben  való  közzétételétől  számított  18.  napon  12  óráig  lehet
személyesen leadni a Dual-Perfekt Kft. 9022 Győr, Liszt F. u. 37. fszt. 2. szám alatti
telephelyén.

- Az ajánlatot  zárt  borítékban kell  elhelyezni,  a  borítékon kérjük feltüntetni:  CROS-
WORTH Bt. „f.a.” pályázat”.

- Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, székhelyét, hatályos cégkivonatát, a
cégjegyzésre  jogosult  tisztségviselő  aláírási  címpéldányát,  a  megajánlott  nettó
vételárat,  a  vállalt  fizetési  feltételeket,  nyilatkozatot  arról,  hogy  az  ajánlattevő  60
napos ajánlati kötöttséget vállal.

- Az ajánlat benyújtásakor igazolni kell a bánatpénz megfizetését.
- A pályázatok  bontásáról  közjegyző  jelenlétében  a  pályázati  leadási  határidő  lejárta

után 3 munkanapon belül kerül sor. 
- A  pályázat  eredményéről  a  felszámoló  a  bontástól  számított  5  munkanapon  belül

írásban értesíti az ajánlattevőket.

A felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja és új
pályázatot hirdethet ki.

A beérkezett ajánlatok alapján a felszámoló értékesítési versenytárgyalást tart, amennyiben a
megajánlott vételárak közötti eltérés 10 %-on belül van. Ennek helyéről, idejéről, szabályairól
írásban értesíti az ajánlattevőket.

A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget.

A  pályázattal  kapcsolatban  felvilágosítás  a  06-31-3291511  telefonszámon  kérhető
munkanapokon 10 és 11 óra között.
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PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

A Dual-Perfekt Gazdasági Tanácsadó Kft. (Cg.: 01-09-717900; 1111 Budapest, Karinthy  F.

u. 4-6. II. em. 2.), mint a HITEL-GROUP  2003. Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Kft.
„f.a.” (Cg.: 01-09-984555; 1026 Budapest, Pasaréti út 21/C. 2. em. 4.) Fővárosi Törvényszék

által kijelölt felszámolója,

nyilvános pályázat
útján,  értékesíteni  kívánja  a  felszámolás  alá  került  társaság  tulajdonában  álló  alábbi

vagyontárgyakat:

Ingatlan

Budapest VII. kerület belterület 34212/15/A/46. hrsz. alatt található (természetben Budapest

VII.  kerület,  Madách  Imre  út  2-6.  II.  lh.  5.  emelet  46.  ajtó)  lakás  megnevezésű  51

négyzetméter területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányada

Az ingatlan tulajdoni lapján a III. részben az alábbi terhek kerültek feltüntetésre:

- Végrehajtási jog 474.125,-Ft főkövetelés és járulékai erejéig

jogosult: Társasház Budapest VII. kerület, Madách út 2-6.

Megjegyzés: az ingatlan jelenlegi használójának jogcíme az ingatlannal kapcsolatosan
tisztázatlan

Irányár: 10.000.000.- Ft 
Bánatpénz: 500.000,-Ft (5%)
Vételár megfizetésének módja: átutalás

Vételár megfizetésének határideje: 2013. december 31.

Szerződéskötésre meghatározott határidő: 2013. december 15.

Az ingatlan és a pályázati tájékoztató 2013. november 21. napján tekinthetőek meg 13.00 és

13.15 között Budapest VII. kerület, Madách Imre út 2-6. II. lh. 5. emelet 46. ajtó alatt előzetes

telefonon történt bejelentkezést követően (telefonszám: 06-31-329-1511), ugyanitt kérhető a

pályázati tájékoztatóval kapcsolatos információ.

A pályázaton való részvétel feltételei: 

- Ajánlati  biztosíték  megfizetése  a  Dual-Perfekt  Gazdasági  Tanácsadó  Kft.  Pannon

Takarékszövetkezetnél  vezetett  63200157-11047540  számú  bankszámlaszámlájára

HITEL-GROUP 2003. Kft. „f.a. pályázat megjegyzéssel.

- A bánatpénz a vételárba beszámításra kerül, eredménytelen pályázat esetén 8 napon

belül a pályázó részére visszafizetésre kerül.

- A  pályázatot  legkésőbb  (az  ajánlott  vételár  és  fizetési  mód  megjelölésével)  jelen

hirdetmény  Cégközlönyben  való  közzétételétől  számított  18.  napon  12  óráig  lehet

személyesen leadni a Dual-Perfekt Kft. 9022 Győr, Liszt F. u. 37. fszt. 2. szám alatti

telephelyén.

- Az ajánlatot  zárt borítékban kell elhelyezni,  a borítékon kérjük feltüntetni:  HITEL-

GROUP 2003. Kft. „f.a.” pályázat”.
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- Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, székhelyét, hatályos cégkivonatát, a

cégjegyzésre  jogosult  tisztségviselő  aláírási  címpéldányát,  a  megajánlott  nettó

vételárat,  a  vállalt  fizetési  feltételeket,  nyilatkozatot  arról,  hogy  az  ajánlattevő  60

napos ajánlati kötöttséget vállal.

- Az ajánlat benyújtásakor igazolni kell a bánatpénz megfizetését.

- A pályázatok  bontásáról  közjegyző  jelenlétében  a  pályázati  leadási  határidő  lejárta

után 3 munkanapon belül kerül sor. 

- A  pályázat  eredményéről  a  felszámoló  a  bontástól  számított  5  munkanapon  belül

írásban értesíti az ajánlattevőket.

A felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja és új

pályázatot hirdethet ki.

A beérkezett ajánlatok alapján a felszámoló értékesítési versenytárgyalást tart, amennyiben a

megajánlott vételárak közötti eltérés 10 %-on belül van. Ennek helyéről, idejéről, szabályairól

írásban értesíti az ajánlattevőket.

A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget.

A felszámoló felhívja az elővásárlási joggal rendelkezők figyelmét, hogy a Cstv. 49/C. § (2)

bekezdés alapján e jogukat az ajánlati feltételek teljesítésével a nyilvános értékesítés során, a

nyilvános  eredményhirdetés  helyszínén  és  időpontjában gyakorolhatják.  Eredményhirdetés:

2013. november 29-én 12 óra 30 perckor a felszámoló Dual-Perfekt Kft. 9022 Győr, Liszt F.

u. 37. fszt. 2. szám alatti telephelyén.

A  pályázattal  kapcsolatban  felvilágosítás  a  06-31-3291511  telefonszámon  kérhető

munkanapokon 10 és 11 óra között.
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PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

A Dual-Perfekt Gazdasági Tanácsadó Kft. (Cg.: 01-09-717900; 1111 Budapest, Karinthy  F.

u.  4-6.  II.  em.  2.),  mint  a  DUWAMCO  Gépipari  Szerszámkészítő  Termelő  és
Kereskedelmi Kft. „f.a.” (Cg.: 03-09-100712; 6087 Dunavecse, Bacsó B. u. 6.) Kecskeméti

Törvényszék által kijelölt felszámolója,

nyilvános pályázat
útján,  értékesíteni  kívánja  a  felszámolás  alá  került  társaság  tulajdonában  álló  alábbi

vagyontárgyakat:

Ingatlan

Dunavecse  külterület  063/5.  hrsz.  alatt  található  kivett  ipartelep  megnevezésű  8800

négyzetméter területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányada

Az ingatlan tulajdoni lapján a III. részben az alábbi terhek kerültek feltüntetésre:

- Vezetékjog az ingatlan 430 négyzetméterére vonatkozóan. 

jogosult: EDF Démász Kft. Szeged

Irányár: 5.000.000.- Ft 
Bánatpénz: 250.000,-Ft (5%)
Vételár megfizetésének módja: átutalás

Vételár megfizetésének határideje: 2013. december 31.

Szerződéskötésre meghatározott határidő: 2013. december 15.

Az ingatlanok és a pályázati tájékoztató 2013. november 21. napján tekinthetőek meg 10.00

és  10.15  között  Dunavecse  külterület  063/5.  hrsz.  alatt  előzetes  telefonon  történt

bejelentkezést  követően  (telefonszám:  06-31-329-1511),  ugyanitt  kérhető  a  pályázati

tájékoztatóval kapcsolatos információ.

A pályázaton való részvétel feltételei: 

- Ajánlati  biztosíték  megfizetése  a  Dual-Perfekt  Gazdasági  Tanácsadó  Kft.  Pannon

Takarékszövetkezetnél  vezetett  63200157-11047540  számú  bankszámlaszámlájára

DUWAMCO Kft. „f.a. pályázat megjegyzéssel.

- A bánatpénz a vételárba beszámításra kerül, eredménytelen pályázat esetén 8 napon

belül a pályázó részére visszafizetésre kerül.

- A  pályázatot  legkésőbb  (az  ajánlott  vételár  és  fizetési  mód  megjelölésével)  jelen

hirdetmény  Cégközlönyben  való  közzétételétől  számított  18.  napon  12  óráig  lehet

személyesen leadni a Dual-Perfekt Kft. 9022 Győr, Liszt F. u. 37. fszt. 2. szám alatti

telephelyén.

- Az  ajánlatot  zárt  borítékban  kell  elhelyezni,  a  borítékon  kérjük  feltüntetni:

DUWAMCO Kft. „f.a.” pályázat”.

- Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, székhelyét, hatályos cégkivonatát, a

cégjegyzésre  jogosult  tisztségviselő  aláírási  címpéldányát,  a  megajánlott  nettó

vételárat,  a  vállalt  fizetési  feltételeket,  nyilatkozatot  arról,  hogy  az  ajánlattevő  60

napos ajánlati kötöttséget vállal.

- Az ajánlat benyújtásakor igazolni kell a bánatpénz megfizetését.
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- A pályázatok  bontásáról  közjegyző  jelenlétében  a  pályázati  leadási  határidő  lejárta

után 3 munkanapon belül kerül sor. 

- A  pályázat  eredményéről  a  felszámoló  a  bontástól  számított  5  munkanapon  belül

írásban értesíti az ajánlattevőket.

A felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja és új

pályázatot hirdethet ki.

A beérkezett ajánlatok alapján a felszámoló értékesítési versenytárgyalást tart, amennyiben a

megajánlott vételárak közötti eltérés 10 %-on belül van. Ennek helyéről, idejéről, szabályairól

írásban értesíti az ajánlattevőket.

A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget.

A felszámoló felhívja az elővásárlási joggal rendelkezők figyelmét, hogy a Cstv. 49/C. § (2)

bekezdés alapján e jogukat az ajánlati feltételek teljesítésével a nyilvános értékesítés során, a

nyilvános  eredményhirdetés  helyszínén  és  időpontjában gyakorolhatják.  Eredményhirdetés:

2013. november 29-én 10 óra 30 perckor a felszámoló Dual-Perfekt Kft. 9022 Győr, Liszt F.

u. 37. fszt. 2. szám alatti telephelyén.

A  pályázattal  kapcsolatban  felvilágosítás  a  06-31-3291511  telefonszámon  kérhető

munkanapokon 10 és 11 óra között.
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PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

A Dual-Perfekt Gazdasági Tanácsadó Kft. (Cg.: 01-09-717900; 1111 Budapest, Karinthy  F.
u. 4-6. II. em. 2.), mint a KOMÉTA 2001. Fűtés és Klímaberendezéseket Forgalmazó és
Szerelő Kft. „f.a.” (Cg.: 03-09-122672; 6000 Kecskemét, Árok u. 39. fszt. 5.) Kecskeméti
Törvényszék által kijelölt felszámolója,

nyilvános pályázat
útján,  értékesíteni  kívánja  a  felszámolás  alá  került  társaság  tulajdonában  álló  alábbi
vagyontárgyakat:

I. Ingatlan

Budapest XI. kerület belterület 3822/27. hrsz. alatt (természetben: Budapest XI., Kondorfa u.
6-8.) található kivett iroda, raktár, udvar megnevezésű 24.129 négyzetméter területű ingatlan
1101/10000 tulajdoni hányada

Az ingatlan tulajdoni lapján a III. részben az alábbi terhek kerültek feltüntetésre:

- Keretbiztosítéki jelzálogjog 340.000.000,-Ft erejéig. 
jogosult: K&H Bank Zrt. Budapest

- Végrehajtási jog 18.159.672,-Ft adótartozás és járulékai erejéig. 
jogosult: NAV

Irányár: 150.000.000.- Ft 
Bánatpénz: 4.500.000,-Ft 

II. Tárgyi eszközök

1. SKODA FABIA COMBI 1.4 

Forgalmi rendszám: JUR-293
Gyártási év: 2005
Pályázati irányára: 500.000,-Ft + ÁFA
Bánatpénz: 25.000,-Ft

2. Gázüzemű targonca Jungheinrich TFG 20 A

M=1.6 t, h=4.5 m
Gyártási év: 2001
Pályázati irányára: 700.000,-Ft + ÁFA
Bánatpénz: 35.000,-Ft

3. Gázüzemű targonca, Toyota SFG 18

M=1.6 t, h= 5m
Üzemóra: 7855
Gyártási év: 2005
Pályázati irányára: 1.200.000,-Ft + ÁFA 
Bánatpénz: 60.000,-Ft
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4. Kézi hidraulikus targonca Jungheinrich

M= 2,2 t
Pályázati irányára: 30.000,-Ft + ÁFA 
Bánatpénz: 1.500,-Ft

5. Körszámlapos mérleg

Méréstartomány: 50-1000 kg
Pályázati irányára: 30.000,-Ft + ÁFA 
Bánatpénz: 1.500,-Ft

A felszámoló a tárgyi eszközöket elsődlegesen együtt kívánja értékesíteni, az egyes tárgyi
eszközökre  adott  ajánlatok csak abban az  esetben kerülnek  értékelésre,  amennyiben
együttes ajánlat nem érkezik. 

Vételár megfizetésének módja: átutalás
Vételár megfizetésének határideje: 2013. december 31.
Szerződéskötésre meghatározott határidő: 2013. december 15.

Az ingatlan és a pályázati tájékoztató 2013. november 21. napján tekinthetőek meg 13.00 és
13.15 között  Budapest XI.,  Kondorfa u. 6-8. alatt  előzetes  telefonon történt bejelentkezést
követően  (telefonszám:  06-31-329-1511),  ugyanitt  kérhető  a  pályázati  tájékoztatóval
kapcsolatos információ.

A  tárgyi  eszközök  és  a  vonatkozó  pályázati  tájékoztató  2013.  november  22.  napján
tekinthetőek  meg  15.00  és  15.30  között  Demecser,  Hunyadi  út  35.  szám  alatt  előzetes
telefonon történt bejelentkezést követően (telefonszám: 06-31-329-1511), ugyanitt kérhető a
pályázati tájékoztatóval kapcsolatos információ.

A pályázaton való részvétel feltételei: 

- Ajánlati  biztosíték  megfizetése  a  Dual-Perfekt  Gazdasági  Tanácsadó  Kft.  Pannon
Takarékszövetkezetnél  vezetett  63200157-11047540  számú  bankszámlaszámlájára
KOMÉTA 2001. Kft. „f.a. pályázat megjegyzéssel.

- A bánatpénz a vételárba beszámításra kerül, eredménytelen pályázat esetén 8 napon
belül a pályázó részére visszafizetésre kerül.

- A  pályázatot  legkésőbb  (az  ajánlott  vételár  és  fizetési  mód  megjelölésével)  jelen
hirdetmény  Cégközlönyben  való  közzétételétől  számított  18.  napon  12  óráig  lehet
személyesen leadni a Dual-Perfekt Kft. 9022 Győr, Liszt F. u. 37. fszt. 2. szám alatti
telephelyén.

- Az ajánlatot zárt borítékban kell elhelyezni, a borítékon kérjük feltüntetni: KOMÉTA
2001. Kft. „f.a.” pályázat”.

- Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, székhelyét, hatályos cégkivonatát, a
cégjegyzésre  jogosult  tisztségviselő  aláírási  címpéldányát,  a  megajánlott  nettó
vételárat,  a  vállalt  fizetési  feltételeket,  nyilatkozatot  arról,  hogy  az  ajánlattevő  60
napos ajánlati kötöttséget vállal.

- Az ajánlat benyújtásakor igazolni kell a bánatpénz megfizetését.
- A pályázatok  bontásáról  közjegyző  jelenlétében  a  pályázati  leadási  határidő  lejárta

után 3 munkanapon belül kerül sor. 
- A  pályázat  eredményéről  a  felszámoló  a  bontástól  számított  5  munkanapon  belül

írásban értesíti az ajánlattevőket.
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A felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja és új
pályázatot hirdethet ki.

A beérkezett ajánlatok alapján a felszámoló értékesítési versenytárgyalást tart, amennyiben a
megajánlott vételárak közötti eltérés 10 %-on belül van. Ennek helyéről, idejéről, szabályairól
írásban értesíti az ajánlattevőket.

A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget.

A felszámoló felhívja az elővásárlási joggal rendelkezők figyelmét, hogy a Cstv. 49/C. § (2)
bekezdés alapján e jogukat az ajánlati feltételek teljesítésével a nyilvános értékesítés során, a
nyilvános  eredményhirdetés  helyszínén  és  időpontjában gyakorolhatják.  Eredményhirdetés:
2013. november 29-én 11 óra 00 perckor a felszámoló Dual-Perfekt Kft. 9022 Győr, Liszt F.
u. 37. fszt. 2. szám alatti telephelyén.

A  pályázattal  kapcsolatban  felvilágosítás  a  06-31-3291511  telefonszámon  kérhető
munkanapokon 10 és 11 óra között.
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PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

A Dual-Perfekt Gazdasági Tanácsadó Kft. (Cg.: 01-09-717900; 1111 Budapest, Karinthy  F.

u. 4-6. II. em. 2.), mint az  AZER-INVEST Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
„f.a.” (Cg.:  09-09-018129;  4032 Debrecen,  Böszörményi  u.  147.)  Debreceni  Törvényszék

által kijelölt felszámolója,

nyilvános pályázat
útján,  értékesíteni  kívánja  a  felszámolás  alá  került  társaság  tulajdonában  álló  alábbi

vagyontárgyakat:

Ingatlan

Debrecen  belterület  22047/25.  hrsz.  alatt  található  kivett  beépítetlen  terület  megnevezésű

1065 négyzetméter területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányada

Az ingatlan tulajdoni lapján a III. részben az alábbi terhek kerültek feltüntetésre:

- Jelzálogjog 120.000.000,-Ft kölcsöntőke és járulékai erejéig

jogosult: Pocsaj és Vidéke Takarékszövetkezet

- Végrehajtási jog 598.539,-Ft és járulékai erejéig

jogosult: NAV

- Végrehajtási jog 5.647.443,-Ft és járulékai erejéig

jogosult: NAV

Irányár: 15.000.000.- Ft 
Bánatpénz: 450.000,-Ft 
Vételár megfizetésének módja: átutalás

Vételár megfizetésének határideje: 2013. december 31.

Szerződéskötésre meghatározott határidő: 2013. december 15.

Az ingatlanok és a pályázati tájékoztató 2013. november 21. napján tekinthetőek meg 10.00

és  10.15  között  Debrecen  belterület  22047/25.  hrsz.  alatt  előzetes  telefonon  történt

bejelentkezést  követően  (telefonszám:  06-31-329-1511),  ugyanitt  kérhető  a  pályázati

tájékoztatóval kapcsolatos információ.

A pályázaton való részvétel feltételei: 

- Ajánlati  biztosíték  megfizetése  a  Dual-Perfekt  Gazdasági  Tanácsadó  Kft.  Pannon

Takarékszövetkezetnél  vezetett  63200157-11047540  számú  bankszámlaszámlájára

AZER-INVEST Kft. „f.a. pályázat megjegyzéssel.

- A bánatpénz a vételárba beszámításra kerül, eredménytelen pályázat esetén 8 napon

belül a pályázó részére visszafizetésre kerül.

- A  pályázatot  legkésőbb  (az  ajánlott  vételár  és  fizetési  mód  megjelölésével)  jelen

hirdetmény  Cégközlönyben  való  közzétételétől  számított  18.  napon  12  óráig  lehet

személyesen leadni a Dual-Perfekt Kft. 9022 Győr, Liszt F. u. 37. fszt. 2. szám alatti

telephelyén.

- Az ajánlatot  zárt  borítékban kell  elhelyezni,  a  borítékon kérjük feltüntetni:  AZER-

INVEST Kft. „f.a.” pályázat”.

- Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, székhelyét, hatályos cégkivonatát, a

cégjegyzésre  jogosult  tisztségviselő  aláírási  címpéldányát,  a  megajánlott  nettó
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vételárat,  a  vállalt  fizetési  feltételeket,  nyilatkozatot  arról,  hogy  az  ajánlattevő  60

napos ajánlati kötöttséget vállal.

- Az ajánlat benyújtásakor igazolni kell a bánatpénz megfizetését.

- A pályázatok  bontásáról  közjegyző  jelenlétében  a  pályázati  leadási  határidő  lejárta

után 3 munkanapon belül kerül sor. 

- A  pályázat  eredményéről  a  felszámoló  a  bontástól  számított  5  munkanapon  belül

írásban értesíti az ajánlattevőket.

A felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja és új

pályázatot hirdethet ki.

A beérkezett ajánlatok alapján a felszámoló értékesítési versenytárgyalást tart, amennyiben a

megajánlott vételárak közötti eltérés 10 %-on belül van. Ennek helyéről, idejéről, szabályairól

írásban értesíti az ajánlattevőket.

A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget.

A felszámoló felhívja az elővásárlási joggal rendelkezők figyelmét, hogy a Cstv. 49/C. § (2)

bekezdés alapján e jogukat az ajánlati feltételek teljesítésével a nyilvános értékesítés során, a

nyilvános  eredményhirdetés  helyszínén  és  időpontjában gyakorolhatják.  Eredményhirdetés:

2013. november 29-én 10 óra 00 perckor a felszámoló Dual-Perfekt Kft. 9022 Győr, Liszt F.

u. 37. fszt. 2. szám alatti telephelyén.

A  pályázattal  kapcsolatban  felvilágosítás  a  06-31-3291511  telefonszámon  kérhető

munkanapokon 10 és 11 óra között.
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PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

A Dual-Perfekt Gazdasági Tanácsadó Kft. (Cg.: 01-09-717900; 1111 Budapest, Karinthy  F.
u. 4-6. II. em. 2.), mint a JÁSZKÖZMŰ Szolgáltató Kft. „f.a.” (Cg.: 16-09-008602; 5130
Jászapáti, Velemi Endre u. 2.) Szolnoki Törvényszék által kijelölt felszámolója,

nyilvános pályázat
útján,  értékesíteni  kívánja  a  felszámolás  alá  került  társaság  tulajdonában  álló  alábbi
vagyontárgyakat:

Tárgyi eszközök

1. KIA PREGIO 2,5 D tehergépkocsi

Forgalmi rendszám: IVE-277

Gyártási év: 2003

Pályázati irányára: 250.000,-Ft + ÁFA
Bánatpénz: 12.500,-Ft

2. TOYOTA H1 Hiace tehergépkocsi

Forgalmi rendszám: LDR-734

Gyártási év: 2007

Pályázati irányára: 1.700.000,-Ft + ÁFA
Bánatpénz: 85.000,-Ft

3. IFA W50 L/AK szippantó tehergépkocsi

Forgalmi rendszám: JUP-150

Gyártási év: 1992

Pályázati irányára: 400.000,-Ft + ÁFA
Bánatpénz: 20.000,-Ft

4. KALYDI 400-7150 utánfutó

Forgalmi rendszám: XVD-298

Gyártási év: 2008

Pályázati irányára: 80.000,-Ft + ÁFA
Bánatpénz: 4.000,-Ft

5. RO-JET berendezés + kamera

Pályázati irányára: 2.000.000,-Ft + ÁFA
Bánatpénz: 100.000,-Ft

6. Kisértékű irodai berendezések, eszközök 

Pályázati irányára: 320.000,-Ft + ÁFA 
Bánatpénz: 16.000,-Ft

A felszámoló a tárgyi eszközöket elsődlegesen együtt kívánja értékesíteni, az egyes tárgyi
eszközökre  adott  ajánlatok csak abban az  esetben kerülnek  értékelésre,  amennyiben
együttes ajánlat nem érkezik. 
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Vételár megfizetésének módja: átutalás
Vételár megfizetésének határideje: 2013. december 31.
Szerződéskötésre meghatározott határidő: 2013. december 15.

A  tárgyi  eszközök  és  a  vonatkozó  pályázati  tájékoztató  2013.  november  22.  napján
tekinthetőek  meg 15.00 és  15.30 között  Jászapáti,  István király út  20.  szám alatt  előzetes
telefonon történt bejelentkezést követően (telefonszám: 06-31-329-1511), ugyanitt kérhető a
pályázati tájékoztatóval kapcsolatos információ.

A pályázaton való részvétel feltételei: 

- Ajánlati  biztosíték  megfizetése  a  Dual-Perfekt  Gazdasági  Tanácsadó  Kft.  Pannon
Takarékszövetkezetnél  vezetett  63200157-11047540  számú  bankszámlaszámlájára
JÁSZKÖZMŰ Kft. „f.a. pályázat megjegyzéssel.

- A bánatpénz a vételárba beszámításra kerül, eredménytelen pályázat esetén 8 napon
belül a pályázó részére visszafizetésre kerül.

- A  pályázatot  legkésőbb  (az  ajánlott  vételár  és  fizetési  mód  megjelölésével)  jelen
hirdetmény  Cégközlönyben  való  közzétételétől  számított  18.  napon  12  óráig  lehet
személyesen leadni a Dual-Perfekt Kft. 9022 Győr, Liszt F. u. 37. fszt. 2. szám alatti
telephelyén.

- Az  ajánlatot  zárt  borítékban  kell  elhelyezni,  a  borítékon  kérjük  feltüntetni:
JÁSZKÖZMŰ Kft. „f.a.” pályázat”.

- Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, székhelyét, hatályos cégkivonatát, a
cégjegyzésre  jogosult  tisztségviselő  aláírási  címpéldányát,  a  megajánlott  nettó
vételárat,  a  vállalt  fizetési  feltételeket,  nyilatkozatot  arról,  hogy  az  ajánlattevő  60
napos ajánlati kötöttséget vállal.

- Az ajánlat benyújtásakor igazolni kell a bánatpénz megfizetését.
- A pályázatok  bontásáról  közjegyző  jelenlétében  a  pályázati  leadási  határidő  lejárta

után 3 munkanapon belül kerül sor. 
- A  pályázat  eredményéről  a  felszámoló  a  bontástól  számított  5  munkanapon  belül

írásban értesíti az ajánlattevőket.

A felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja és új
pályázatot hirdethet ki.

A beérkezett ajánlatok alapján a felszámoló értékesítési versenytárgyalást tart, amennyiben a
megajánlott vételárak közötti eltérés 10 %-on belül van. Ennek helyéről, idejéről, szabályairól
írásban értesíti az ajánlattevőket.

A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget.

A  pályázattal  kapcsolatban  felvilágosítás  a  06-31-3291511  telefonszámon  kérhető
munkanapokon 10 és 11 óra között.
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PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

A Dual-Perfekt Gazdasági Tanácsadó Kft. (Cg.: 01-09-717900; 1111 Budapest, Karinthy  F.
u. 4-6. II. em. 2.), mint a DÉL-BÉKÉSI FALUKÉP Szociális Szövetkezet „f.a.” (Cg.: 04-
02-001665; 5746 Kunágota, Álmos u. 69.) Gyulai Törvényszék által kijelölt felszámolója,

nyilvános pályázat
útján,  értékesíteni  kívánja  a  felszámolás  alá  került  társaság  tulajdonában  álló  alábbi
vagyontárgyakat:

Ingatlan 1.

Kunágota belterület 136. hrsz. alatt található (természetben Kunágota, Álmos u. 136. hrsz.)
kivett  beépítetlen  terület  megnevezésű  3082  négyzetméter  területű  ingatlan  1/1  tulajdoni
hányada

Az ingatlan tulajdoni lapján a III. részben az alábbi terhek kerültek feltüntetésre:

- Végrehajtási jog 8.278.392,-Ft és járulékai erejéig
jogosult: APEH

Irányár: 360.000.- Ft 
Bánatpénz: 18.000,-Ft (5%)

Ingatlan 2.

Magyarbánhegyes  belterület  1352.  hrsz.  alatt  található  (természetben  Magyarbánhegyes,
Árpád u. 91.)  kivett  lakóház,  udvar megnevezésű 1667 négyzetméter  területű  ingatlan  1/1
tulajdoni hányada

Az ingatlan tulajdoni lapján a III. részben az alábbi terhek kerültek feltüntetésre:

- Végrehajtási jog 8.278.392,-Ft és járulékai erejéig
jogosult: APEH

Irányár: 1.300.000.- Ft 
Bánatpénz: 65.000,-Ft (5%)

Vételár megfizetésének módja: átutalás
Vételár megfizetésének határideje: 2013. december 31.
Szerződéskötésre meghatározott határidő: 2013. december 15.

Az ingatlan1 és a pályázati tájékoztató 2013. november 21. napján tekinthetőek meg 10.00 és
10.15 között  Kunágota,  Álmos u.  136.  hrsz.  alatt  előzetes  telefonon történt  bejelentkezést
követően  (telefonszám:  06-31-329-1511),  ugyanitt  kérhető  a  pályázati  tájékoztatóval
kapcsolatos információ.

Az ingatlan2 és a pályázati tájékoztató 2013. november 21. napján tekinthetőek meg 11.00 és
11.15 között Magyarbánhegyes, Árpád u. 91. alatt előzetes telefonon történt bejelentkezést
követően  (telefonszám:  06-31-329-1511),  ugyanitt  kérhető  a  pályázati  tájékoztatóval
kapcsolatos információ.
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A DUAL-PERFEKT Gazdasági Tanácsadó Kft-t. (1111 Budapest, Karinthy F. u. 4-6. II/2.
cégjegyzékszám:  Cg.01-09-717900) mint  az  INDOSSABILIS  Ingatlanhasznosító  Kft.
„v.a.” (8220  Balatonalmádi,  Neptun  u.  11.;  cégjegyzékszám:  Cg.19-09-501962;  adószám:
11332705-2-19) gazdálkodó szervezet kényszer-végelszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíteni kívánja az  INDOSSABILIS Ingatlanhasznosító Kft. „v.a.” adós tulajdonát
képező alábbi ingatlanokat és üzletrészt: 

Általános leírás
Az ingatlanok egy csoportban a Győri Raktárváros Egyesülés területén helyezkednek el. Az
egyesülés Győr déli részén elhelyezkedő ipaterületen található A Raktárváros területén belül
különböző  alapterületű  és  belső  magasságú  raktárhelyiségek,  üzemcsarnokok,  és  irodák,
valamint beépíthető szabad területek létesültek, melyek között több kiadó és eladó ingatlan is
van.  A telephely  teljesen közművesített,  nagyon  jó  közúti  csatlakozással  és  iparvágánnyal
rendelkezik, valamint őrzött a telephely.

1. Ingatlan :
Ingatlan címe: 9028 Győr, Régi Veszprémi út 14–16.
Hrsz: 2371/15
Fekvése: belterület
Ingatlan területe: 3.882 m²
Terület megnevezése: kivett, épület, udvar
A társaság tulajdoni hányada: 950/3882
Irányár: 80.000.000,- Ft
Egyéb: a tulajdonosok között használati szerződés jött létre
Bánatpénz:                                    2.600.000,- Ft

Az ingatlan a természetben egy ipari csarnok. Az ipari csarnok az M1-es autópályáról
könnyen  megközelíthető,  a  Győri  Raktárváros  Egyesülés  területén  helyezkedik  el.
Megközelítése:  a  Győri  Raktárváros  Egyesülés  területén  kialakított  aszfalt  burkolatú
úthálózaton történik. Az épület ipari bejárata az anyagok ki- és bemozgást teszi lehetővé.
Az épület  előtti  rakodó rámpa már  a 2371/53 hrsz-ú földrészleten helyezkedik  el.  Az
épület előtt tágas, aszfaltozott parkoló került kialakításra.

2. Ingatlan :
Ingatlan címe: 9028 Győr, Régi Veszprémi út 14–16.
Hrsz: 2371/50
Fekvése: belterület
Ingatlan teljes területe: 618 m2

Terület megnevezése: kivett, udvar
A társaság tulajdoni hányada: 1/1
Irányár: 5.120.000,- Ft

      Bánatpénz:                                      256.000,- Ft

A Győri Raktárváros Egyesülés területének déli felében lévő szabályos négyszög alakú
ingatlan. Az ingatlan jelenleg üres, hasznosítatlan állapotban van. A Győri Raktárváros
Egyesülés  nyilatkozata  alapján  az  ingatlan  utcafronti  szakaszán  (ÉK-i  és  DK-i
határvonalak) a 2371/53 hrsz-ból az ingatlan előtti területre a tulajdonosnak kizárólagos
használati  joga  áll  fenn.  Megközelítése  a  Győri  Raktárváros  Egyesülés  területén
kialakított aszfalt burkolatú úthálózaton lehetséges. Az aszfaltburkolat nem csatlakozik
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közvetlen az ingatlanhoz, mintegy 50-80 m-re van az ingatlan határától. A szabályozási
terven  a  02936  övezet-sorszámú  területre  eső  beépítetlen  terület.  Az  SZT-n  építési
helyként jelölt úszótelek, teljes területe beépíthető, ha a beépítés az egyéb előírásokat is
kielégíti.
 

3. Ingatlan :
Ingatlan címe: 9028 Győr, Régi Veszprémi út 14–16.
Hrsz: 2371/52
Fekvése: belterület
Ingatlan teljes területe: 2.447 m2

Terület megnevezése: kivett, épület
A társaság tulajdoni hányada: 65/2447
Irányár: 3.120.000,- Ft
Bánatpénz:                                      156.000,- Ft

A Győri Raktárváros Egyesülés területének középső részén lévő szabálytalan alakú épület,
mely a teljes földrészlet területét elfoglalja. Felszíne teljesen sík, 100%-ban beépített. Az
ingatlan jelenleg részben üres, hasznosítatlan állapotban van, részben bérbe van adva. Az
épület összközműves. Megközelítése a Győri Raktárváros Egyesülés területén kialakított
aszfalt  burkolatú  úthálózaton történik.  A tulajdonosok között  használati  szerződés nem
jött létre.

4. Ingatlan :
Ingatlan címe: 9028 Győr, Régi Veszprémi út 14–16.
Hrsz: 2371/53
Fekvése: belterület
Ingatlan teljes területe: 12.9919 m2

Terület megnevezése: kivett, épület, udvar
A társaság tulajdoni hányada: 3427/129919
Irányár: 13.120.000,- Ft

      Bánatpénz:                                        593.600,- Ft

Szabálytalan alakú terület, melyet északról vízfolyás, nyugatról vasút, délről a raktárváros
további telephelyei határolnak. Az ingatlan be van kerítve, a Győri Raktárváros Egyesülés
területe.  Az  ingatlanon  kerültek  elhelyezésre  a  Raktárvárosban  kialakított  ingatlanok
működését  biztosító  közművek  (víz-  és  szennyvízhálózat,  csapadékelvezető  hálózat,
gázhálózat,  elektromos  hálózat,  öt  db  összességében  590  m3 kapacitású  tűzivíz  tároló
medence,  stb.).  Az  ingatlanokat  feltáró  telephelyi  úthálózat,  iparvágány  csatlakozás,  a
Raktárváros portaépülete (∼145 m2), a Győri Raktárváros Egyesülés székhelyéül szolgáló
irodaépület (∼160 m2), a transzformátorállomások, a villamos elosztó berendezéseket és
egyéb helyiségeket tartalmazó épület (∼90 m2), valamint egy nyitott szín (∼240 m2) is a
földrészlethez  tartoznak.  Az  egyes  külön  tulajdonban  lévő  ingatlanokhoz  kizárólagos
használatot  biztosító területrészeket rendeltek,  melyet  e földrészlet  területéből vehetnek
igénybe  az  érintettek.  Egyéb  épülettartozékok  is  e  területen  kerültek  elhelyezésre.  Az
ingatlanon  áthalad  egy  nagy-középnyomású  gázvezeték,  amire  bányaszolgalmi  jog
alapításra került. Megközelítése az aszfaltozott Régi Veszprémi úton történik.

5. Üzletrész :
Társaság megnevezés: Győri Raktárváros Egyesülés
Társaság címe: 9028 Győr, Régi Veszprémi út 14–16.
Vagyoni hozzájárulás: 416.000,- Ft
Irányár: 416.000,- Ft
Bánatpénz:                                     20.800,- Ft

2/4



A  Győri  Raktárváros  Egyesülés,  mint  kooperációs  társaság,  tevékenysége  során
koordinálja  a  Győri  Raktárváros  területén  tevékenykedő  gazdálkodók  működéséhez
szükséges  feltételeket.  Együttesen  képviseli  az  egyesülés  tagjait  a  különböző
hatóságokkal, közszolgáltatókkal (víz, elektromos áram, gáz, szemétszállítás) és harmadik
személyekkel  szemben.  Biztosítja  az  egyesülés  tagjai  által  együttesen,  osztatlan  közös
tulajdoni  viszonyban  tulajdonolt  ingatlanok  (2371/52  és  2371/53  hrsz-ok)  és  területek
működési  fenntartását  (fűnyírás,  fűtés,  hó-eltakarítás,  szennyvíz-átemelő  üzemeltetése,
portaszolgálat, szakhatósági engedélyeztetések, stb.) Az Egyesülésbe bárki beléphet, aki
az Egyesülés területén (Győri Raktárváros) mind kizárólagos tulajdonú ingatlannal, mind
a közös tulajdonban lévő ingatlanrészekkel (2371/52 és 2371/53 hrsz-okban), valamint az
egyesülés  jegyzett  tőkéjéből  a  megszerzendő  tulajdoni  hányadnak  megfelelő  mértékű
vagyoni hozzájárulással rendelkezik.

Az  irányárak  az  ÁFA-t  nem  tartalmazzák  arról  a  mindenkor  hatályos  jogszabályok
rendelkeznek.
A  végelszámoló  az  ingatlanokat,  ill.  az  üzletrészt  kizárólag  együttesen  kívánja
értékesíteni. A  pályázathoz  kapcsolódó  dokumentációk  a  végelszámoló  irodájában
megtekinthető.

A  pályázati  ajánlatokat  személyesen  vagy  meghatalmazott  útján  kell  benyújtani  vagy
tértivevénnyel  feladni  kettős,  zárt,  cégjelzés  nélküli  borítékban,  2  példányban,  magyar
nyelven „INDOSSABILIS Kft. „v.a.” pályázat” megjelöléssel az alábbi címre:

DUAL-PERFEKT Kft. győri kirendeltsége
Postacím: 9001 Győr, Pf.: 649. 

Gáspár János végelszámoló
9022 Győr, Liszt F. u. 37.

Külföldi pályázó a magyar nyelvű példány mellett angol vagy német nyelven is benyújthatja
ajánlatát, azonban ez esetben is a magyar nyelvű példány az irányadó.

A  pályázatok  benyújtási  határideje  jelen  hirdetmény  Cégközlönyben  való  közzétételétől
számított 18. nap 12.00 óra. ( 2013. december 9. 12 óra )

A benyújtandó pályázatnak tartalmaznia kell:
- pályázó adatait (név, székhely, hatályos cégkivonat, a cégjegyzésre jogosult cégvezető

hatályos aláírási címpéldánya, magánszemélynél személyes adatok közlése)
- a  megajánlott  bruttó  vételárat  nettó  összeg  és  ÁFA  megbontásával  (számmal  és

szöveggel)
- vállalt  fizetési  feltételeket  (bánatpénzen  felüli  teljes  vételárhátralék  megfizetésének

módja,  esetleg  ütemezése),  igazolás  a  pályázó  fizetési  készségéről  és  képességéről
(letét, fedezetigazolás, hitelígérvény, más garancia)

- az  ajánlattevő  nyilatkozatát  arról,  hogy  vételi  ajánlatát  a  benyújtási  határidőtől
számított 30 napig fenntartja

- ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy a nyertes pályázat esetén, harminc napon belül
adásvételi  szerződést  köt  és  ezzel  együtt  a  pályázatban  foglaltaknak  megfelelően
vételárat  a  szerződéskötéstől  számított  30  napon  belül  a  társaság  bankszámlájára
megfizeti,

- az ajánlattevő nyilatkozatát annak tudomásulvételéről, hogy ha a pályázat nyertesének
felróható  (visszaélés),  vagy  érdekkörében  felmerült  más  okból  a  szerződéskötés
meghiúsul, vagy mint vevő a vállalt fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, akkor a
bánatpénzt elveszti
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- végelszámolónak környezeti károkról
- pályázónak  nyilatkoznia  kell  arról,  hogy  a  dokumentációban  foglaltakat

maradéktalanul megismerte, megértette és elfogadja. 

A pályázatok bontására a benyújtási határidőt követő 15 napon belül közjegyző jelenlétében
kerül sor, melyről jegyzőkönyv készül. 

A benyújtási határidőt követő 15 napon belül a végelszámoló a pályázatokat értékeli, egyben
felszólítja a nyertes ajánlattevőt az adásvételi szerződés megkötésére. A pályázatok elbírálása
során  a  végelszámoló  előnyben  részesíti  azon  pályázót,  aki  vállalja  az  azonnali
készpénzfizetést.
A  végelszámoló  a  pályázat  elbírálásáról  az  összes  pályázót  a  pályázat  eredményének
megállapításától számított 8 napon belül értesíti.

Az elővásárlási jogosultak e jogukat a nyilvános értékesítés keretein belül gyakorolhatják oly
módon,  hogy a  véglegesen  kialakult  vételár  ismeretében  a  vételi  szándékról  nyilatkozatot
tesznek.  Az elővásárlási  jog gyakorlása érdekében a végelszámoló felhívja az érdekelteket
arra,  hogy  a  joggyakorlására  irányuló  szándékukat  a  pályázatok  be  nyújtási  határidejéig
írásban jelentsék be.

A végelszámoló fenntartja magának a jogot arra, hogy
- megfelelő ajánlatok hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa és új pályázat

kiírásáról döntsön, 
- a megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázók

között  nyilvános  ártárgyalást  tartson.  Az  ártárgyalás  feltételeit  annak  megkezdését
megelőzően közli a felekkel.

- a nyertes pályázón kívül megjelölje a második és harmadik helyezettet is, akikkel kész
szerződéskötésre, ha a rangsorban előtte állóval valamilyen okból nem jön létre érvényes
szerződés

Az érvényes pályázat feltétele 
 bánatpénz megfizetése a DUAL-PERFEKT Kft. számlájára/pénztárába „INDOSSABILIS

Kft. "f.a." KAUCIÓ” jelöléssel a pályázat benyújtási határidejét megelőző munkanap déli
12  óráig  (2013.  december  6.)  és  az  erről  szóló  hiteles  igazolás  pályázathoz  történő
csatolása 

Számlavezető pénzintézet: Pannon Takarék Bank Zrt.
Bankszámlaszám: 632000157-11047540

A bánatpénz a vételárba beszámításra, eredménytelen pályázat esetén 8 napon belül a pályázó
részére kamatmentesen visszafizetésre kerül.

A végelszámoló felhívja a figyelmet  arra,  hogy a külföldiek ingatlanszerzésére  vonatkozó
7/1996. (I. 8.) kormányrendeletben foglaltak tulajdonszerzési korlátozást tartalmaznak.

A pályázatok nyilvános értékelése és nyilvános értékesítés időpontja és helye:
2013. 12. 11. 9 órakor a felszámoló 9022 Győr, Liszt F. u. 37. szám alatti irodájában.

További felvilágosítást  nyújt  Gáspár János végelszámoló (9022 Győr,  Liszt  F. u. 37.,  tel.:
1/210-0521)
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***

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

A Dual-Perfekt Gazdasági Tanácsadó Kft. (Cg.: 01-09-717900; 1111 Budapest, Karinthy  F.
u. 4-6. II. em. 2.), mint a KOMÉTA 2001. Fűtés és Klímaberendezéseket Forgalmazó és
Szerelő Kft. „f.a.” (Cg.: 03-09-122672; 6000 Kecskemét, Árok u. 39. fszt. 5.) Kecskeméti
Törvényszék által kijelölt felszámolója,

nyilvános pályázat
útján,  értékesíteni  kívánja  a  felszámolás  alá  került  társaság  tulajdonában  álló  alábbi
vagyontárgyakat:

Ingatlan

Budapest XI. kerület belterület 3822/27. hrsz. alatt (természetben: Budapest XI., Kondorfa u.
6-8.) található kivett iroda, raktár, udvar megnevezésű 24.129 négyzetméter területű ingatlan
1101/10000 tulajdoni hányada

Az ingatlan tulajdoni lapján a III. részben az alábbi terhek kerültek feltüntetésre:

- Keretbiztosítéki jelzálogjog 340.000.000,-Ft erejéig. 
jogosult: K&H Bank Zrt. Budapest

- Végrehajtási jog 18.159.672,-Ft adótartozás és járulékai erejéig. 
jogosult: NAV

Irányár: 120.000.000.- Ft 
Bánatpénz: 3.600.000,-Ft 

Vételár megfizetésének módja: átutalás
Vételár megfizetésének határideje: 2014. február 28.
Szerződéskötésre meghatározott határidő: 2014. február 15.

Az ingatlan  és  a pályázati  tájékoztató  2014.  január  16.  napján tekinthetőek  meg 14.00 és
14.15 között  Budapest  XI.,  Kondorfa u. 6-8. alatt  előzetes  telefonon történt  bejelentkezést
követően  (telefonszám:  06-31-329-1511),  ugyanitt  kérhető  a  pályázati  tájékoztatóval
kapcsolatos információ 2014. január 13. és 2014. január 17. között 11 és 12 óra között.

A pályázaton való részvétel feltételei: 

- Ajánlati  biztosíték  megfizetése  a  Dual-Perfekt  Gazdasági  Tanácsadó  Kft.  Pannon
Takarékszövetkezetnél  vezetett  63200157-11047540  számú  bankszámlaszámlájára
KOMÉTA 2001. Kft. „f.a. pályázat megjegyzéssel.

- A bánatpénz a vételárba beszámításra kerül, eredménytelen pályázat esetén 8 napon
belül a pályázó részére visszafizetésre kerül.

- A  pályázatot  legkésőbb  (az  ajánlott  vételár  és  fizetési  mód  megjelölésével)  jelen
hirdetmény  Cégközlönyben  való  közzétételétől  számított  18.  napon  12  óráig  lehet
személyesen leadni a Dual-Perfekt Kft. 9022 Győr, Liszt F. u. 37. fszt. 2. szám alatti
telephelyén.
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- Az ajánlatot zárt borítékban kell elhelyezni, a borítékon kérjük feltüntetni: KOMÉTA
2001. Kft. „f.a.” pályázat”.

- Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, székhelyét, hatályos cégkivonatát, a
cégjegyzésre  jogosult  tisztségviselő  aláírási  címpéldányát,  a  megajánlott  nettó
vételárat,  a  vállalt  fizetési  feltételeket,  nyilatkozatot  arról,  hogy  az  ajánlattevő  60
napos ajánlati kötöttséget vállal.

- Az ajánlat benyújtásakor igazolni kell a bánatpénz megfizetését.
- A pályázatok  bontásáról  közjegyző  jelenlétében  a pályázati  leadási  határidő  lejárta

után 8 munkanapon belül kerül sor. 
- A  pályázat  eredményéről  a  felszámoló  a  bontástól  számított  5  munkanapon  belül

írásban értesíti az ajánlattevőket.

A felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja és új
pályázatot hirdethet ki.

A beérkezett ajánlatok alapján a felszámoló értékesítési versenytárgyalást tart, amennyiben a
megajánlott vételárak közötti eltérés 10 %-on belül van. Ennek helyéről, idejéről, szabályairól
írásban értesíti az ajánlattevőket.

A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget.

A felszámoló felhívja az elővásárlási joggal rendelkezők figyelmét, hogy a Cstv. 49/C. § (2)
bekezdés alapján e jogukat az ajánlati feltételek teljesítésével a nyilvános értékesítés során, a
nyilvános  eredményhirdetés  helyszínén  és  időpontjában gyakorolhatják.  Eredményhirdetés:
2014. január 31.-én 11 óra 00 perckor a felszámoló Dual-Perfekt Kft. 9022 Győr, Liszt F. u.
37. fszt. 2. szám alatti telephelyén.

A  pályázattal  kapcsolatban  felvilágosítás  a  06-31-3291511  telefonszámon  kérhető  2014.
január 13. és 2014. január 17. között 11 és 12 óra között.
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***

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

A Dual-Perfekt Gazdasági Tanácsadó Kft. (Cg.: 01-09-717900; 1111 Budapest, Karinthy  F.

u.  4-6.  II.  em.  2.),  mint  a  DUWAMCO  Gépipari  Szerszámkészítő  Termelő  és
Kereskedelmi Kft. „f.a.” (Cg.: 03-09-100712; 6087 Dunavecse, Bacsó B. u. 6.) Kecskeméti

Törvényszék által kijelölt felszámolója,

nyilvános pályázat
útján,  értékesíteni  kívánja  a  felszámolás  alá  került  társaság  tulajdonában  álló  alábbi

vagyontárgyakat:

Ingatlan

Dunavecse  külterület  063/5.  hrsz.  alatt  található  kivett  ipartelep  megnevezésű  8800

négyzetméter területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányada

Az ingatlan tulajdoni lapján a III. részben az alábbi terhek kerültek feltüntetésre:

- Vezetékjog az ingatlan 430 négyzetméterére vonatkozóan. 

jogosult: EDF Démász Kft. Szeged

Irányár: 3.000.000.- Ft 
Bánatpénz: 150.000,-Ft (5%)
Vételár megfizetésének módja: átutalás

Vételár megfizetésének határideje: 2014. február 28.

Szerződéskötésre meghatározott határidő: 2014. február 15.

Az ingatlanok és a pályázati tájékoztató 2014. január 16. napján tekinthetőek meg 10.00 és

10.15 között Dunavecse külterület 063/5. hrsz. alatt előzetes telefonon történt bejelentkezést

követően  (telefonszám:  06-31-329-1511),  ugyanitt  kérhető  a  pályázati  tájékoztatóval

kapcsolatos információ 2014. január 13. és 2014. január 17. között 11 és 12 óra között.

A pályázaton való részvétel feltételei: 

- Ajánlati  biztosíték  megfizetése  a  Dual-Perfekt  Gazdasági  Tanácsadó  Kft.  Pannon

Takarékszövetkezetnél  vezetett  63200157-11047540  számú  bankszámlaszámlájára

DUWAMCO Kft. „f.a. pályázat megjegyzéssel.

- A bánatpénz a vételárba beszámításra kerül, eredménytelen pályázat esetén 8 napon

belül a pályázó részére visszafizetésre kerül.

- A  pályázatot  legkésőbb  (az  ajánlott  vételár  és  fizetési  mód  megjelölésével)  jelen

hirdetmény  Cégközlönyben  való  közzétételétől  számított  18.  napon  12  óráig  lehet

személyesen leadni a Dual-Perfekt Kft. 9022 Győr, Liszt F. u. 37. fszt. 2. szám alatti

telephelyén.

- Az  ajánlatot  zárt  borítékban  kell  elhelyezni,  a  borítékon  kérjük  feltüntetni:

DUWAMCO Kft. „f.a.” pályázat”.

- Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, székhelyét, hatályos cégkivonatát, a

cégjegyzésre  jogosult  tisztségviselő  aláírási  címpéldányát,  a  megajánlott  nettó

vételárat,  a  vállalt  fizetési  feltételeket,  nyilatkozatot  arról,  hogy  az  ajánlattevő  60

napos ajánlati kötöttséget vállal.

- Az ajánlat benyújtásakor igazolni kell a bánatpénz megfizetését.
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- A pályázatok  bontásáról  közjegyző  jelenlétében  a pályázati  leadási  határidő  lejárta

után 8 munkanapon belül kerül sor. 

- A  pályázat  eredményéről  a  felszámoló  a  bontástól  számított  5  munkanapon  belül

írásban értesíti az ajánlattevőket.

A felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja és új

pályázatot hirdethet ki.

A beérkezett ajánlatok alapján a felszámoló értékesítési versenytárgyalást tart, amennyiben a

megajánlott vételárak közötti eltérés 10 %-on belül van. Ennek helyéről, idejéről, szabályairól

írásban értesíti az ajánlattevőket.

A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget.

A felszámoló felhívja az elővásárlási joggal rendelkezők figyelmét, hogy a Cstv. 49/C. § (2)

bekezdés alapján e jogukat az ajánlati feltételek teljesítésével a nyilvános értékesítés során, a

nyilvános  eredményhirdetés  helyszínén  és  időpontjában gyakorolhatják.  Eredményhirdetés:

2014. január 31-én 10 óra 30 perckor a felszámoló Dual-Perfekt Kft. 9022 Győr, Liszt F. u.

37. fszt. 2. szám alatti telephelyén.

A  pályázattal  kapcsolatban  felvilágosítás  a  06-31-3291511  telefonszámon  kérhető  2014.

január 13. és 2014. január 17. között 11 és 12 óra között.
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***

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

A Dual-Perfekt Gazdasági Tanácsadó Kft. (Cg.: 01-09-717900; 1111 Budapest, Karinthy  F.

u. 4-6. II. em. 2.), mint a HITEL-GROUP  2003. Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Kft.
„f.a.” (Cg.: 01-09-984555; 1026 Budapest, Pasaréti út 21/C. 2. em. 4.) Fővárosi Törvényszék

által kijelölt felszámolója,

nyilvános pályázat
útján,  értékesíteni  kívánja  a  felszámolás  alá  került  társaság  tulajdonában  álló  alábbi

vagyontárgyakat:

Ingatlan

Budapest VII. kerület belterület 34212/15/A/46. hrsz. alatt található (természetben Budapest

VII.  kerület,  Madách  Imre  út  2-6.  II.  lh.  5.  emelet  46.  ajtó)  lakás  megnevezésű  51

négyzetméter területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányada

Az ingatlan tulajdoni lapján a III. részben az alábbi terhek kerültek feltüntetésre:

- Végrehajtási jog 474.125,-Ft főkövetelés és járulékai erejéig

jogosult: Társasház Budapest VII. kerület, Madách út 2-6.

Megjegyzés: az ingatlan bérleti szerződés alapján lakott

Irányár: 7.000.000.- Ft 
Bánatpénz: 350.000,-Ft (5%)
Vételár megfizetésének módja: átutalás

Vételár megfizetésének határideje: 2014. február 28.

Szerződéskötésre meghatározott határidő: 2014. február 15.

Az ingatlan  és  a pályázati  tájékoztató  2014.  január  16.  napján tekinthetőek  meg 13.00 és

13.15 között Budapest VII. kerület, Madách Imre út 2-6. II. lh. 5. emelet 46. ajtó alatt előzetes

telefonon történt bejelentkezést követően (telefonszám: 06-31-329-1511), ugyanitt kérhető a

pályázati tájékoztatóval kapcsolatos információ 2014. január 13. és 2014. január 17. között 11

és 12 óra között.

A pályázaton való részvétel feltételei: 

- Ajánlati  biztosíték  megfizetése  a  Dual-Perfekt  Gazdasági  Tanácsadó  Kft.  Pannon

Takarékszövetkezetnél  vezetett  63200157-11047540  számú  bankszámlaszámlájára

HITEL-GROUP 2003. Kft. „f.a. pályázat megjegyzéssel.

- A bánatpénz a vételárba beszámításra kerül, eredménytelen pályázat esetén 8 napon

belül a pályázó részére visszafizetésre kerül.

- A  pályázatot  legkésőbb  (az  ajánlott  vételár  és  fizetési  mód  megjelölésével)  jelen

hirdetmény  Cégközlönyben  való  közzétételétől  számított  18.  napon  12  óráig  lehet

személyesen leadni a Dual-Perfekt Kft. 9022 Győr, Liszt F. u. 37. fszt. 2. szám alatti

telephelyén.

- Az ajánlatot  zárt  borítékban kell  elhelyezni,  a borítékon kérjük feltüntetni:  HITEL-

GROUP 2003. Kft. „f.a.” pályázat”.
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- Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, székhelyét, hatályos cégkivonatát, a

cégjegyzésre  jogosult  tisztségviselő  aláírási  címpéldányát,  a  megajánlott  nettó

vételárat,  a  vállalt  fizetési  feltételeket,  nyilatkozatot  arról,  hogy  az  ajánlattevő  60

napos ajánlati kötöttséget vállal.

- Az ajánlat benyújtásakor igazolni kell a bánatpénz megfizetését.

- A pályázatok  bontásáról  közjegyző  jelenlétében  a pályázati  leadási  határidő  lejárta

után 8 munkanapon belül kerül sor. 

- A  pályázat  eredményéről  a  felszámoló  a  bontástól  számított  5  munkanapon  belül

írásban értesíti az ajánlattevőket.

A felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja és új

pályázatot hirdethet ki.

A beérkezett ajánlatok alapján a felszámoló értékesítési versenytárgyalást tart, amennyiben a

megajánlott vételárak közötti eltérés 10 %-on belül van. Ennek helyéről, idejéről, szabályairól

írásban értesíti az ajánlattevőket.

A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget.

A felszámoló felhívja az elővásárlási joggal rendelkezők figyelmét, hogy a Cstv. 49/C. § (2)

bekezdés alapján e jogukat az ajánlati feltételek teljesítésével a nyilvános értékesítés során, a

nyilvános  eredményhirdetés  helyszínén  és  időpontjában gyakorolhatják.  Eredményhirdetés:

2014. január 31-én 12 óra 00 perckor a felszámoló Dual-Perfekt Kft. 9022 Győr, Liszt F. u.

37. fszt. 2. szám alatti telephelyén.

A  pályázattal  kapcsolatban  felvilágosítás  a  06-31-3291511  telefonszámon  kérhető  2014.

január 13. és 2014. január 17. között 11 és 12 óra között.
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***

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

A Dual-Perfekt Gazdasági Tanácsadó Kft. (Cg.: 01-09-717900; 1111 Budapest, Karinthy  F.
u. 4-6. II. em. 2.), mint a DÉL-BÉKÉSI FALUKÉP Szociális Szövetkezet „f.a.” (Cg.: 04-
02-001665; 5746 Kunágota, Álmos u. 69.) Gyulai Törvényszék által kijelölt felszámolója,

nyilvános pályázat
útján,  értékesíteni  kívánja  a  felszámolás  alá  került  társaság  tulajdonában  álló  alábbi
vagyontárgyakat:

Ingatlan 1.

Kunágota belterület 136. hrsz. alatt található (természetben Kunágota, Álmos u. 136. hrsz.)
kivett  beépítetlen  terület  megnevezésű  3082  négyzetméter  területű  ingatlan  1/1  tulajdoni
hányada

Az ingatlan tulajdoni lapján a III. részben az alábbi terhek kerültek feltüntetésre:

- Végrehajtási jog 8.278.392,-Ft és járulékai erejéig
jogosult: APEH

Irányár: 200.000.- Ft 
Bánatpénz: 10.000,-Ft (5%)

Ingatlan 2.

Magyarbánhegyes  belterület  1352.  hrsz.  alatt  található  (természetben  Magyarbánhegyes,
Árpád u. 91.)  kivett  lakóház,  udvar megnevezésű 1667 négyzetméter  területű  ingatlan  1/1
tulajdoni hányada

Az ingatlan tulajdoni lapján a III. részben az alábbi terhek kerültek feltüntetésre:

- Végrehajtási jog 8.278.392,-Ft és járulékai erejéig
jogosult: APEH

Irányár: 700.000.- Ft 
Bánatpénz: 35.000,-Ft (5%)

Vételár megfizetésének módja: átutalás
Vételár megfizetésének határideje: 2014. február 28.
Szerződéskötésre meghatározott határidő: 2014. február 15.

Az ingatlan1 és a pályázati  tájékoztató 2014. január 16. napján tekinthetőek meg 10.00 és
10.15 között  Kunágota,  Álmos u.  136.  hrsz.  alatt  előzetes  telefonon történt  bejelentkezést
követően  (telefonszám:  06-31-329-1511),  ugyanitt  kérhető  a  pályázati  tájékoztatóval
kapcsolatos információ 2014. január 13. és 2014. január 17. között 11 és 12 óra között.

Az ingatlan2 és a pályázati  tájékoztató 2014. január 16. napján tekinthetőek meg 11.00 és
11.15 között Magyarbánhegyes, Árpád u. 91. alatt előzetes telefonon történt bejelentkezést
követően  (telefonszám:  06-31-329-1511),  ugyanitt  kérhető  a  pályázati  tájékoztatóval
kapcsolatos információ 2014. január 13. és 2014. január 17. között 11 és 12 óra között.
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- Az ajánlatot zárt borítékban kell elhelyezni, a borítékon kérjük feltüntetni: KOMÉTA
2001. Kft. „f.a.” pályázat”.

- Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, székhelyét, hatályos cégkivonatát, a
cégjegyzésre  jogosult  tisztségviselő  aláírási  címpéldányát,  a  megajánlott  nettó
vételárat,  a  vállalt  fizetési  feltételeket,  nyilatkozatot  arról,  hogy  az  ajánlattevő  60
napos ajánlati kötöttséget vállal.

- Az ajánlat benyújtásakor igazolni kell a bánatpénz megfizetését.
- A pályázatok  bontásáról  közjegyző  jelenlétében  a pályázati  leadási  határidő  lejárta

után 8 munkanapon belül kerül sor. 
- A  pályázat  eredményéről  a  felszámoló  a  bontástól  számított  5  munkanapon  belül

írásban értesíti az ajánlattevőket.

A felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja és új
pályázatot hirdethet ki.

A beérkezett ajánlatok alapján a felszámoló értékesítési versenytárgyalást tart, amennyiben a
megajánlott vételárak közötti eltérés 10 %-on belül van. Ennek helyéről, idejéről, szabályairól
írásban értesíti az ajánlattevőket.

A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget.

A felszámoló felhívja az elővásárlási joggal rendelkezők figyelmét, hogy a Cstv. 49/C. § (2)
bekezdés alapján e jogukat az ajánlati feltételek teljesítésével a nyilvános értékesítés során, a
nyilvános  eredményhirdetés  helyszínén  és  időpontjában gyakorolhatják.  Eredményhirdetés:
2014. január 31.-én 11 óra 00 perckor a felszámoló Dual-Perfekt Kft. 9022 Győr, Liszt F. u.
37. fszt. 2. szám alatti telephelyén.

A  pályázattal  kapcsolatban  felvilágosítás  a  06-31-3291511  telefonszámon  kérhető  2014.
január 13. és 2014. január 17. között 11 és 12 óra között.
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***

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

A Dual-Perfekt Gazdasági Tanácsadó Kft. (Cg.: 01-09-717900; 1111 Budapest, Karinthy  F.
u. 4-6. II. em. 2.), mint a  CROS-WORTH Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. „f.a.”
(Cg.:  05-06-002026;  3527  Miskolc,  József  A.  u.  20.)  Miskolci  Törvényszék  által  kijelölt
felszámolója,

nyilvános pályázat
útján,  értékesíteni  kívánja  a  felszámolás  alá  került  társaság  tulajdonában  álló  alábbi
vagyontárgyakat:

Tárgyi eszközök

1. Motordiagnosztikai berendezés, Bosch MOT 250

Pályázati irányára: 200.000,-Ft + ÁFA
Bánatpénz: 10.000,-Ft

2. Motordiagnosztikai berendezés, Brai Bee

Pályázati irányára: 180.000,-Ft + ÁFA
Bánatpénz: 9.000,-Ft

3. Olajleszívó, ENGHINI

Pályázati irányára: 5.000,-Ft + ÁFA 
Bánatpénz: 250,-Ft

4. Keréktöltő

Pályázati irányára: 3.500,-Ft + ÁFA 
Bánatpénz: 175,-Ft

5. Fényszóró állító, FACOMCE 740

Pályázati irányára: 40.000,-Ft + ÁFA 
Bánatpénz: 2.000,-Ft

6. 2 db olajfeltöltő ARAL

Pályázati irányára: 10.000,-Ft + ÁFA 
Bánatpénz: 500,-Ft

7. Olajleeresztő tálca

Pályázati irányára: 5.000,-Ft + ÁFA 
Bánatpénz: 250,-Ft

A felszámoló a tárgyi eszközöket elsődlegesen együtt kívánja értékesíteni, az egyes tárgyi
eszközökre  adott  ajánlatok  csak  abban az esetben  kerülnek értékelésre,  amennyiben
együttes ajánlat nem érkezik. 

Vételár megfizetésének módja: átutalás
Vételár megfizetésének határideje: 2014. február 28.
Szerződéskötésre meghatározott határidő: 2014. február 15.
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A tárgyi eszközök és a vonatkozó pályázati tájékoztató 2014. január 16. napján tekinthetőek
meg 16.00 és 16.30 között Demecser, Hunyadi út 35. szám alatt előzetes telefonon történt
bejelentkezést  követően  (telefonszám:  06-31-329-1511),  ugyanitt  kérhető  a  pályázati
tájékoztatóval kapcsolatos információ 2014. január 13. és 2014. január 17. között 11 és 12 óra
között.

A pályázaton való részvétel feltételei: 

- Ajánlati  biztosíték  megfizetése  a  Dual-Perfekt  Gazdasági  Tanácsadó  Kft.  Pannon
Takarékszövetkezetnél  vezetett  63200157-11047540  számú  bankszámlaszámlájára
CROS-WORTH Bt. „f.a. pályázat megjegyzéssel.

- A bánatpénz a vételárba beszámításra kerül, eredménytelen pályázat esetén 8 napon
belül a pályázó részére visszafizetésre kerül.

- A  pályázatot  legkésőbb  (az  ajánlott  vételár  és  fizetési  mód  megjelölésével)  jelen
hirdetmény  Cégközlönyben  való  közzétételétől  számított  18.  napon  12  óráig  lehet
személyesen leadni a Dual-Perfekt Kft. 9022 Győr, Liszt F. u. 37. fszt. 2. szám alatti
telephelyén.

- Az ajánlatot  zárt  borítékban kell  elhelyezni,  a  borítékon kérjük feltüntetni:  CROS-
WORTH Bt. „f.a.” pályázat”.

- Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, székhelyét, hatályos cégkivonatát, a
cégjegyzésre  jogosult  tisztségviselő  aláírási  címpéldányát,  a  megajánlott  nettó
vételárat,  a  vállalt  fizetési  feltételeket,  nyilatkozatot  arról,  hogy  az  ajánlattevő  60
napos ajánlati kötöttséget vállal.

- Az ajánlat benyújtásakor igazolni kell a bánatpénz megfizetését.
- A pályázatok  bontásáról  közjegyző  jelenlétében  a pályázati  leadási  határidő  lejárta

után 8 munkanapon belül kerül sor. 
- A  pályázat  eredményéről  a  felszámoló  a  bontástól  számított  5  munkanapon  belül

írásban értesíti az ajánlattevőket.

A felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja és új
pályázatot hirdethet ki.

A beérkezett ajánlatok alapján a felszámoló értékesítési versenytárgyalást tart, amennyiben a
megajánlott vételárak közötti eltérés 10 %-on belül van. Ennek helyéről, idejéről, szabályairól
írásban értesíti az ajánlattevőket.

A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget.

A  pályázattal  kapcsolatban  felvilágosítás  a  06-31-3291511  telefonszámon  kérhető  2014.
január 13. és 2014. január 17. között 11 és 12 óra között.
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A DUAL-PERFEKT Kft. (Cg. 01-09-717900) – 1111 Budapest, Karinthy F. u. 4-6. II. em. levelezési

cím:  1507 Budapest,  Pf.:  139. –  mint  az  "AVA" Ingatlanforgalmazási  Kft.  (1068 Budapest,

Városligeti  fasor  44.;  cégjegyzékszáma:  01  09  700612;  adószáma:  10575884-2-42) kijelölt
felszámolója,

nyilvános pályázati felhívás

útján  értékesíteni  kívánja  az  „fa”  adós  gazdálkodó  szervezet  tulajdonát  képező  alábbi
vagyontárgyait:

I. Ingatlan:               Irányár (nettó):

Cím: 2500 Esztergom, belterület 15628/6 hrsz.
Ingatlan megnevezése: kivett beépítetlen terület
Területe: 9013 m²
Tulajdoni hányad: 1/1                                                                             541.000,-Ft

A beépítetlen terület Esztergom belterületén helyezkedik el, közvetlenül a külterület mellett, a város
északi  részén  a  Duna  közelében.  Az  ingatlan  A  Szentgyörgymező  Lakópark  Északi  felének
közelében vezető kerékpárút és a Duna között helyezkedik el, időszakosan árvizes. 

A tulajdoni lap III. része az ingatlan vonatkozásában az alábbi bejegyzéseket tartalmazza:
– önálló szöveges bejegyzés áthozva a 15628/1 és a 15628/2 hrsz. megosztásából
– önálló szöveges bejegyzés területváltozás átvezetve a 19/2002 sz. területkimutat.

Pályázni az irányár 5%-ának (27.050,-Ft) megfizetésével lehet.

II. Ingatlan:                Irányár (nettó):

Cím: 2500 Esztergom, belterület 15628/7 hrsz.
Ingatlan megnevezése: kivett beépítetlen terület
Területe: 8789 m²
Tulajdoni hányad: 1/1                                                                             880.000,-Ft

A beépítetlen terület Esztergom belterületén helyezkedik el, közvetlenül a külterület mellett, a város
északi  részén  a  Duna  közelében.  Az  ingatlan  A  Szentgyörgymező  Lakópark  Északi  felének
közelében vezető kerékpárút és a Duna között helyezkedik el, időszakosan árvizes. 

A tulajdoni lap III. része az ingatlan vonatkozásában az alábbi bejegyzéseket tartalmazza:
– önálló szöveges bejegyzés áthozva a 15628/1 és a 15628/2 hrsz. megosztásából
– önálló szöveges bejegyzés területváltozás átvezetve a 19/2002 sz. területkimutatás szerint

Pályázni az irányár 5%-ának (44.000,-Ft) megfizetésével lehet.

III. Ingatlan:               Irányár (nettó):



Cím: 2500 Esztergom, belterület 21160 hrsz.
Ingatlan megnevezése: kivett beépítetlen terület
Területe: 3865 m²
Tulajdoni hányad: 1/1                                                                           930.000,-Ft

Megközelíthetősége  jó  állapotú  aszfaltozott  úton,  közműellátottság  nincs,  mezőgazdaságilag
hasznosítható.

A tulajdoni lap III. része az ingatlan vonatkozásában az alábbi bejegyzéseket tartalmazza: 
– önálló szöveges bejegyzés területváltozás átvezetve a 19/2002 sz. területkimutatás szerint.

Pályázni az irányár 5%-ának (46.500,-Ft) megfizetésével lehet.

IV. Gépjármű:                                                                                   Irányár (nettó): 

Suzuki Sfiwt 1.0 GL 
Forg. Rendsz.: HHA–106
Gyártási év: 2000
Magyarországi első forg. helyezés: 2000. 06. 14.
Kilométer számláló állása: 223.673 km
Hengerűrtartalom: 993 cm³
Teljesítménye: 39 kW
Üzemanyag: benzin
Színe: zöld
Műszaki érvényessége: 2015. 11. 26.                       88.000,- Ft    

Az autó kétszemélyes, ráccsal van elválasztva a hátsó ülés előtt. Az autó több helyen sérült volt,
gyakorlatilag  minden  elemet  fényeztek.  A  fényezés  minősége  nem  megfelelő.  A  tetőlemezt
valamilyen vegyszerrel leöntötték, újra kell fényezni. A gépkocsi szervizkönyvét nem vezették. A
gépkocsi műszaki állapota a friss mászaki vizsga alapján is megfelelő. 

Pályázni az irányár 5%-ának (4.400,-Ft) megfizetésével lehet.

A  pályázatban  kiírt  ingatlanok  megtekintése  kizárólag  a  kapcsolattartónál,  Kvak  Emil  Úrnál
(30/636-8149)  előre  bejelentett  és  egyeztetett  módon  történhet  a  következő  időpontban:  2014.
február 5. 11-12 óra között.

A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos vételi ajánlatokat kér benyújtani, melyeket a

 DUAL-PERFEKT Kft. Győri Kirendeltsége 

9001 Győr, Pf: 649. szám alatti címre vár 
„AVA Kft. f.a. vételi ajánlat” 

megjelöléssel.

A vételi ajánlatnak tartalmaznia kell az megajánlott nettó vételárat,  a vállalt fizetési feltételeket,
nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 30 napos ajánlati kötöttséget vállal.
A nyertes pályázóval az eredmény közlésétől  számított  30 napon belül  megkötjük az adásvételi
szerződést. A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül, átutalással kell megfizetni. 



A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szerződéskötéshez, ingatlan-nyilvántartási bejegyzéshez
szükséges minden adatát, bánatpénz befizetésének igazolását. 
 A  bánatpénzt  a  DUAL-PERFEKT  Kft.  Pannon-Takarékszövetkezetnél  vezetett:  63200157-
11047540 számú bankszámlájára lehet befizetni (átutalni)  „AVA Kft.  f.a.  KAUCIÓ” jelöléssel  a
pályázat  benyújtására  kiírt  határidőt  megelőző  nap  12  óráig  (átutalás  esetében  a  kauciónak  a
pályázati határidőt megelőző nap 12 óráig be kell érkeznie a megadott számlaszámra). A befizetett
KAUCIÓ a pályázati nyertesnek a vételárba beszámít. A többi pályázó részére a befizetett összeg az
értékelést követő 8 napon belül visszautalásra kerül.

A vételárba hitelezői követelés beszámítására nincs lehetőség.

Az ajánlatokat kettős zárt borítékban, magyar nyelven, postai úton kérjük eljuttatni a pályázatot
kiíró címére (DUAL-PERFEKT KFT. Győri Kirendeltsége 9001 Győr, Pf.: 649., 9022 Győr, Liszt
Ferenc u. 37.)

Az ajánlatok beérkezésének időpontja: 2014. február 10. déli 12,00 óra.

A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételéről elismervényt állít ki.
További információ a felszámoló szervezet munkatársától Gáspár János felszámolóbiztostól a 06- 1-

210-0521 számon szerezhető be.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidőt követő 15 napon belül közjegyző jelenlétében kerül
sor.
A bontást követő 15 napon belül a felszámoló az ajánlatokat értékeli. Az értékelés eredményéről
jegyzőkönyv  készül,  melyet  bármely  hitelező  megtekinthet.  Az  ajánlatok  elbírálásának
eredményéről a felszámoló az érdekelteket írásban értesíti.
A felszámoló  a  pályázatot  megfelelő  ajánlat  hiányában  eredménytelennek  nyilváníthatja  és  új
pályázatot írhat ki. A vételár tekintetében 10% vagy annál kisebb eltérés esetén a pályázók között
nyilvános  ártárgyalás  megtartására  kerül  sor,  melynek  feltételeit  az  ártárgyalás  megkezdését
megelőzően a résztvevőkkel a felszámoló ismerteti. A felszámoló jogosult a határidőben benyújtott
érvényes pályázókat felhívni magasabb vételi ajánlat benyújtására.
Az  elővásárlási  jogosultak  e  jogukat  a  nyilvános  értékesítés  keretein  belül  gyakorolhatják  oly
módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek.
Az elővásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja az érdekelteket arra, hogy a jog
gyakorlására  irányuló  szándékukat  a  pályázatok  benyújtási  határidejéig  írásban  bejelenteni
szíveskedjenek. 

A pályázatok nyilvános értékelése és nyilvános értékesítés időpontja és helye:
2014. 02. 21. 9 óra 30 perckor a felszámoló 9022 Győr, Liszt F. u. 37. szám alatti irodájában.

***



A DUAL-PERFEKT Kft. (Cg. 01-09-717900) – 1111 Budapest, Karinthy F. u. 4–6. II. em. levelezési

cím:  1507  Budapest,  Pf.:  139.  –  mint  a  DIVKO  Szolgáltató  és  Kereskedelmi  Korlátolt

Felelősségű  Társaság  "fa" (1143  Budapest,  Stefánia  út  77.;  cégjegyzékszáma: 01  09  966347;
adószáma: 13134936-2-42)  kijelölt felszámolója,

nyilvános pályázati felhívás

útján  értékesíteni  kívánja  az  „fa”  adós  gazdálkodó  szervezet  tulajdonát  képező  alábbi
vagyontárgyait:

I. Ingatlan:               

   
Település neve: Gárdony 
Hrsz.: 1837/1/A/21 
Fekvése: belterület
Címe: Gárdony, Szabadság utca 2. II/21. 
Megnevezése: lakás
Területe:65 m²
Tul. Hányad: 1/1

Az 1987-ben épült ingatlan öntött falas, csúszózsaluzatos épület, két irányban teherhordó falakkal.
Ezen építési  mód jellemzője,  hogy mind a függőleges teherhordó,  mind a vízszintes  teherhordó
szerkezetek egy műveletben készülnek szintenkénti  öntéssel.  A beton (vasbeton) fém zsaluzatok
között készül, mely betonszerkezetben egyidejűleg elhelyezésre kerülnek a nyílászáró szerkezetek
tokrészei,  illetve  a  gépészeti  csövezések.  A tömbházban lévő lakások nyitott  folyóson keresztül
közelíthetők  meg.  Az  egyes  lakások  folyosórészei  el  vannak  különítve,  és  azokat  jelenleg
biztonságtechnikai szempontból ajtókkal zárták le, illetve ezen folyosóajtókat zárják a lakók. 
A gárdonyi  lakásban  bérlők  laknak  2010  óta,  egy  házaspár  3  éves  gyermekkel,  használati  jog
biztosításával laknak az ingatlanban.
Az ingatlan tulajdoni lap szerinti elnevezése lakás, mely 65 m2 alapterületű. A 65 m2 –es lakásban
található 1 darab szoba, 2 darab félszoba, konyha, fürdő, WC, előszoba-közlekedő. 
A szobák aljzatát szalagparkettával burkolták, a falak enyvezett festéssel festettek. 
A lakáson belül lévő ajtók faroslemezelt festett kivitelűek, a helyiségek funkciójának megfelelően
tele, illetve üveges változatban. 
A külső nyílászárók műanyag szerkezetűek, két rétegű thermoplán üvegezéssel. Az ablakokon lévő
redőnyök szintén műanyag kivitelűek. 
A nagyszobából egy teraszra jutunk ki, melynek korlátbetéte drótüvegből készült. 
A két félszoba szerkezeti részei hasonlóak a nagyszobáéval. 
A fürdőszoba hidegburkolattal ellátott, csempézett kivitelű 2 m magasságban. 
Konyhában  fenyőfából  kialakított  konyhaszekrény  található,  az  aljzat  mozaiklappal  fedett,  az
oldalfalak pedig csempézettek. 
Az előszobában szintén fenyőfa ajtókkal beépített szekrény van kialakítva. 
A lakás  bejárati  ajtaja  és  az  előszoba  között  kisebb  helyiség  lett  kialakítva,  mely  a  hang-és
hőszigetelést szolgálja. A bejárati ajtó szintén műanyag szerkezetű. 
A házon hőszigetelés nem lett kialakítva, mivel rendkívül nagy a nyílászáró felületek nagysága,
ezért különösebben a hőszigetelésnek nincs jelentősége. 
Az egész tömb három emelet magasságú, lapos tetős kivitelű, jól karbantartott állapotú épület. Az
épület  előtt  az  út  mindkét  oldalán  parkolókat  alakítottak  ki,  melyek  hézagos  betonburkolattal
fedettek, és közötte füvesítettek. 



A fűtés konvektoros gázfűtés, a melegvizet pedig átfolyós gázkazán biztosítja. 
A bérlő a lakáson értéknövelő beruházásokat végzett, ezek a következők: 
- légkondicionáló szerkezet felszereltetése, 
- a konyhában, valamint a két félszobában az ablakon lévő redőny kicseréltetése
- valamint festés és mázolás. 

A tulajdoni lap III. része az ingatlan vonatkozásában az alábbi bejegyzéseket tartalmazza:
− önálló zálogjog terheli 125.955 CHF kölcsöntőke és járulékai erejéig az AXA Bank Europe

SA Magyarországi Fióktelepe javára (1138 Budapest, Váci út 135–139. D-C ép.)
− önálló  zálogjog 45.088 CHF kölcsöntőke  és  járulékai  erejéig  az  AXA Bank Europe SA

Magyarországi Fióktelepe javára (1138 Budapest, Váci út 135–139. D-C ép.)
− önálló  zálogjog  7.387  CHF  kölcsöntőke  és  járulékai  erejéig  az  AXA Bank  Europe  SA

Magyarországi Fióktelepe javára (1138 Budapest, Váci út 135–139. D-C ép.)

Irányár (nettó):              8.450.000,-Ft

Pályázni 422.500,-Ft bánatpénz megfizetésével lehet.

II. Ingatlan:               

   
Település neve: Veszprém 
Hrsz.: 6520/2/A/1 
Fekvése: belterület
Címe: Veszprém, Veszprémvölgyi utca 27/A. belterület 
Megnevezése: lakás 
Területe:122 m²
Tul. Hányad: 1/1

Az ingatlan 1992-ben épült, háromlakásos sorház kialakítású. A kiskapun átjutva egy teraszt érünk
el, mely teraszra lépcsőkön keresztül lehet feljutni, és ezen teraszon keresztül történik a lakásba
való  bejutás.  Az  utca  lejtése  miatt  a  terasz  alatt  kialakítottak  egy  tároló  helyiséget,  mely
pinceszintnek tűnik,  azonban valószínűleg ezt  a hatást  a  telek Veszprémvölgyi  utca felé történő
lejtése miatt alakult ki. A terasz alatti tárolóhelyiségben szintén lépcsőkön lehet bejutni. A tároló
helyiség földes padozatú, teljesen egyszerű kivitelű helyiség. 
A teraszról a bejárati ajtón keresztül jutunk az amerikai konyhás nappaliba az előszobán keresztül.
Ezen földszinti részen található még 2 darab félszoba, valamint WC-fürdő. Az amerikai konyha
nappali-konyha burkolata kerámia burkolat. Az egyik félszobában szintén mozaiklap burkolat van, a
másikban pedig laminált parketta. A WC, fürdőszoba járólapos, csempézett kivitelű. A belső ajtók
festett faroslemezelt ajtólapok mázolt kivitelben. 
Az emeleten található 2 darab szoba, mely laminált parketta burkolatú, egy darab félszoba, mely
szintén laminált parketta burkolatú, valamint külön WC, fürdő, illetve közlekedő. Az emeletre fa
kétkarú lépcsőn lehet felmenni, mely a két kar között csigalépcsővel fordul.  A vizes helyiségek
kivételével a falak festett kivitelűek. Az emeleti szinten a tetőtér jelentős mértékben csökkenti a
szoba  oldalfal  méretét.  A  tetőtérre  szintén  egy  fa  lépcső  vezet  fel,  a  tetőtér  azonban  nincs
lakószintnek kialakítva. Betonozott aljzatú. 
A tetőtérre való lépcső kibúvó jelenleg hungerocell táblákkal van lezárva. A külső nyílászárók fa
szerkezetűek,  mázolt  kivitelben.  A tetőszerkezet  fa  ácsolatú  nyeregtetős,  melyen Bramac cserép
burkolatot helyeztek el sötétbarna színben. 
Az ingatlan fűtése padlófűtéssel történik gázkazánon keresztül. A melegvizet gázbojler szolgáltatja.



Az amerikai konyhás földszinti nappaliban cserépkályha van kialakítva a fűtés rásegítésére. Meg
kell említeni,  hogy a padlófűtés nem működik megfelelően, valószínűleg a betonban elhelyezett
csövezés a légköbméterhez képest kevés, ezért nem tudja a lakás megfelelő hőmérsékletét télen
biztosítani. 
Az ingatlan körbekerített fa lécezett kerítéssel, mely a terasz korlátján is megjelenik. A kiskaputól
betonozott  járda  vezet  a  teraszhoz.  A  kiskapu  mellett  elhelyezkedik  egy  nagykapu  is,  ezen
területrész és a terasz között található egy fém vázszerkezet, mely valószínűleg garázsbeállóként
szolgálhatna,  ha  a  tetejét  valamivel  leburkolnák.  A telken  belül  több  helyen  volt  térburkolat
kövezés, azonban ez jelenleg már nincs meg. 
Az ingatlan utcafronttal párhuzamos hátsó része bokros, erdős területben végződik. 
A bérlő által végzett értéknövelő beruházások az ingatlanon: festés, a konyha kialakítása, udvari
térkő elkészítése, a kapcsolók, ajtókilincsek pótlása, gázkazán. 
A bejárati  ajtó  egyszárnyú  üvegezett  kivitelű,  és  szélfogóként  egy  1,5  x  3  m-es  helyiség  van
kialakítva, ahol az előszobafalat helyezték el. Ezen egységet lezárja még egy ajtó, és így jutunk a
nappali konyhába. Az ingatlanban szintén bérlő lakik egy adásvételi előszerződés alapján alapított
használati jog biztosításával. 
Ezen ingatlan esetében a bérlő javára holtig tartó haszonélvezeti jog van bejegyezve.

A tulajdoni lap III. része az ingatlan vonatkozásában az alábbi bejegyzéseket tartalmazza:
− elővásárlási jog illeti meg a veszprémi 6520/2/A/2 hrsz-ú és a 6520/2/A/3 hrsz-ú ingatlan

mindenkori tulajdonosa javára
− jelzálogjog terheli 259.700 CHF összegnek megfelelő kölcsön és járulékai erejéig az MKB

Bank Zrt. Javára (1056 Budapest, Váci utca 38.)
− Végrehajtási jog terheli 47.113.095,- Ft főkövetelés és járulékai erejéig az MKB Bank Zrt.

javára
− holtig tartó haszonélvezeti jog Bodor Gergő Péter (1976 születési évű, an.: Vas Júlianna,

8200 Veszprém, Cholnoky Jenő utca 5/D.) javára

Irányár (nettó):             10.980.000,-Ft

Pályázni 529.400,-Ft bánatpénz megfizetésével lehet.

III. Ingatlan:               

   
Település neve: Balatonfüred
Hrsz.: 2157/8/A/9 
Fekvése: belterület
Címe: Balatonfüred, Csárda utca 11. III/9.
Megnevezése: lakás 
Területe: 71 m²
Tul. Hányad: 1/1

Az ingatlan a 1970-es években épült, 71 m2 –es lakás, mely 2 egész, és egy fél szobából áll.  
Az ingatlan szerkezeti egységei 12 lakásos társasház, mely lapostetős kivitelű. 
Téglafalazatú, az építés korában beépített fa nyílászáró-szerkezetekkel. Bizonyos lakások esetében
az  ablakokon  redőny  lett  felszerelve,  melyet  már  nyilvánvalóan  az  ott  lakók  alakíttattak  ki.
Drótüvegezett betétekkel rendelkező teraszkorlátú erkélyek vannak kialakítva. 
A parkolás a ház mögött kialakított kis parkolóban lehetséges. 
A belső ajtók farost-lemezelt ajtólapok mázolt kivitelben. 
A  szobákon  lévő  falburkolatok  a  szobában  tapétázottak,  egyéb  helyiségekben  pedig  festett



kivitelűek. 
A szobákban  az  aljzatburkolat  parketta.  A nagyszobában  a  parketta  ki  lett  jelentős  mértékben
égetve, mivel egy kandalló volt régebben ott felszerelve. 
A kisszoba sarokban beázás nyomai láthatóak. A beázás valószínűleg a lapostető hibájából történt,
és azt a háznak meg kellene csináltatnia. 
A vizes helyiségek, illetve a konyha mozaiklappal burkolt aljzatú, és csempézett oldalfal kivitelű. A
nappaliban  csaphornyos  parketta  található  tapétázott  oldalfalakkal,  és  a  fa  nyílászárók  mázolt
kivitelűek. Az ablakok kapcsolt gerébtokosak. 
A hálószoba a nappaliból nyílik, ablaka a teraszra néz ugyanúgy, mint a nappalié. A hálószobában
padlószőnyeg van az aljzaton elhelyezve, és az oldalfal tapétázott. 
A  kisszoba  az  előszobából  nyílik,  mely  tulajdonképpen  egy  félszoba,  burkolata  parketta,  az
oldalfala tapétázott. 
A bérlő  által  végzett  beruházások  a  tapétázás,  a  konyharészben  a  konyhaszekrény  kialakítása,
ugyanis csak a mosogató volt a lakásban. A villanyvezetékek cseréje, valamint szegélylécek pótlása.
A fűtés gázkazánnal történik, a melegvíz pedig gázbojleren keresztül. 

A lakásban adásvételi előszerződés által biztosított használati jog alapján tartózkodik a bérlő. 

A tulajdoni lap III. része az ingatlan vonatkozásában az alábbi bejegyzéseket tartalmazza:
− jelzálogjog terheli 95.891 CHF kölcsöntőke és járulékai erejéig
− Veszprémben 2008. június 16-án kelt zálogszerződés szerinti járulékai erejéig a Budapest

Hitel és Fejlesztési Zrt. (Budapest, Váci út 193.) javára

Irányár (nettó):             10.224.000,-Ft

Pályázni 506.720,-Ft bánatpénz megfizetésével lehet.

IV. Ingatlan:               

   
Település neve: Balatonfüred
Hrsz.: 2447/3/A/1
Fekvése: belterület
Címe: Balatonfüred, Tamási Áron utca 35. ajtó 1. 
Megnevezése: lakás 
Területe: 134 m²
Tul. Hányad: 1/1

134 m2 földhivatali bejegyzés általi területtel 2 egész és 2 fél szobából tevődik össze. 
Az ingatlan az 1980-as években épült. 
Sorház kialakítású, egy házrész két emelet + egy tetőtér kialakítású. Az I. és a II. emeleten terasz
lett kialakítva. Az egyes szintek egyforma alapterületen fekszenek. 
A földszinten van kialakítva a garázs, a kazánház, az emeletre vezető fa lépcső, valamint egy szoba
és egy fürdőszoba. Ezen szintnek hátulról is van egy bejárata. A garázs beton aljzatú, a közlekedő és
a fürdőszoba, valamint kazánház járólappal fedett. A szobában laminált parkettát helyeztek el. 
A lépcsőn felmenve balkéz felé egy nagy szobába jutunk, jobb kéz felé pedig a konyha, spejz lett
kialakítva. Ezen a szinten még egy WC helyiség található. A szobában laminált parketta burkolat



lett elhelyezve, a konyha, spejz, WC és előtér pedig járólappal burkolt. 
A II. emeleten az alaprajzi elhelyezés nagyban hasonlít az I. emeletihez, balra található egy nagy
szoba, mely laminált parketta burkolatú, ezen kívül még ki van alakítva egy félszoba, valamint egy
fürdő és egy közlekedő. 
A tetőtérben beépítettek egy tetőtéri ablakot, azonban itt nincs kialakítva lakásrész. A tetőtér aljzata
beton aljzatú.  A tetőszerkezet magas nyeregtető.  Az I.  és  II.  emeleten a terasz felé szinte teljes
egészében  üvegfal  található.  Az  ingatlan  közepes-jó  állapotú.  Az  ingatlanban  adásvételi
előszerződés alapján alapított használati jog alapján tartózkodnak a bérlők. 
Egy szint alapterülete 58 m2.

A tulajdoni lap III. része az ingatlan vonatkozásában az alábbi bejegyzéseket tartalmazza:
− egyetemleges önálló zálogjog terheli 125.955 CHF kölcsöntőke és járulékai erejéig az AXA

Kereskedelmi Bank Zrt. (1138 Budapest, Váci út 135–139.)
− egyetemleges önálló zálogjog terheli 45.088 CHF kölcsöntőke és járulékai erejéig az AXA

Kereskedelmi Bank Zrt. javára (1138 Budapest, Váci út 135–139.)
− egyetemleges önálló zálogjog terheli 7.387 CHF kölcsöntőke és járulékai erejéig az AXA

Kereskedelmi Bank Zrt. javára (1138 Budapest, Váci út 135–139.) javára

Irányár (nettó):              15.300.000,-Ft

Pályázni 659.000,-Ft bánatpénz megfizetésével lehet.

Az pályázatban kiírt vagyon megtekintése kizárólag a kapcsolattartónál, Székely Imre Úrnál (06-
30/820-3640) előre  bejelentett  és  egyeztetett  módon történhet  a  következő időpontokban:  2014.
február 5. 10 és 15 óra között.
A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos vételi ajánlatokat kér benyújtani, melyeket a

 DUAL-PERFEKT Kft. Győri Kirendeltsége 

9001 Győr, Pf.: 649. szám alatti címre vár 
„DIVKO Kft. f.a. vételi ajánlat” 

megjelöléssel.
A  vételi  ajánlatnak  tartalmaznia  kell  az  megajánlott  vételárat,  a  vállalt  fizetési  feltételeket,
nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 30 napos ajánlati kötöttséget vállal.
A nyertes pályázóval az eredmény közlésétől  számított  30 napon belül  megkötjük az adásvételi
szerződést. A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül, átutalással kell megfizetni. 

A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.
A vételárat az értékesítéskor hatályos ÁFA törvény alapján kell megfizetni.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szerződéskötéshez, ingatlan-nyilvántartási bejegyzéshez
szükséges minden adatát, bánatpénz befizetésének igazolását. 
 A bánatpénzt az adós társaság Pannon-Takarékszövetkezetnél vezetett: 63200157-11067562  számú
bankszámlájára  lehet  befizetni  (átutalni)  „DIVKO  Kft.  f.a.  KAUCIÓ”  jelöléssel  a  pályázat
benyújtására  kiírt  határidőt  megelőző  nap  12  óráig  (átutalás  esetében  a  kauciónak  a  pályázati
határidőt megelőző nap 12 óráig be kell érkeznie a megadott számlaszámra). A befizetett KAUCIÓ
a pályázati nyertesnek a vételárba beszámít. A többi pályázó részére a befizetett összeg az értékelést
követő 8 napon belül visszautalásra kerül.

Az ajánlati biztosítékot a pályázó kizárólag a következő esetekben veszíti el:
− a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes

pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy



− a  Cstv.  49/A.  §  (4)  bekezdés  szerinti  ajánlatot  tévő pályázó a  felszámoló  által  elrendelt
ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

A vételárba hitelezői követelés beszámítására nincs lehetőség.

Az ajánlatokat kettős zárt borítékban, magyar nyelven, postai úton kérjük eljuttatni a pályázatot
kiíró címére (DUAL-PERFEKT KFT. Győri Kirendeltsége 9001 Győr, Pf.: 649., 9022 Győr, Liszt
Ferenc u. 37.)

Az ajánlatok beérkezésének időpontja: 2014. február 10. déli 12,00 óra.

A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételéről elismervényt állít ki.

További információ a felszámoló szervezet munkatársától Gáspár János felszámolóbiztostól a 06- 1-

210-0521 számon szerezhető be.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidőt követő 15 napon belül közjegyző jelenlétében kerül
sor.
A bontást követő 15 napon belül a felszámoló az ajánlatokat értékeli. Az értékelés eredményéről
jegyzőkönyv  készül,  melyet  bármely  hitelező  megtekinthet.  Az  ajánlatok  elbírálásának
eredményéről a felszámoló az érdekelteket írásban értesíti.
A felszámoló  a  pályázatot  megfelelő  ajánlat  hiányában  eredménytelennek  nyilváníthatja  és  új
pályázatot írhat ki. A vételár tekintetében 10% vagy annál kisebb eltérés esetén a pályázók között
nyilvános  ártárgyalás  megtartására  kerül  sor,  melynek  feltételeit  az  ártárgyalás  megkezdését
megelőzően a résztvevőkkel a felszámoló ismerteti. A felszámoló jogosult a határidőben benyújtott
érvényes pályázókat felhívni magasabb vételi ajánlat benyújtására.
Az  elővásárlási  jogosultak  e  jogukat  a  nyilvános  értékesítés  keretein  belül  gyakorolhatják  oly
módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek.
Az elővásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja az érdekelteket arra, hogy a jog
gyakorlására  irányuló  szándékukat  a  pályázatok  benyújtási  határidejéig  írásban  bejelenteni
szíveskedjenek. 

A pályázatok nyilvános értékelése és nyilvános értékesítés időpontja és helye:
2014. 02. 21. 10 órakor a felszámoló 9022 Győr, Liszt F. u. 37. szám alatti irodájában.

***









A DUAL-PERFEKT Kft. (Cg. 01-09-717900) – 1111 Budapest, Karinthy F. u. 4–6. II. em. levelezési

cím:  1507  Budapest,  Pf.:  139.  –  mint  az  Elektromos  és  Vasszerkezeti  Ipari  Szolgáltató
Szövetkezeti  Korlátolt  Felelősségű  Társaság  „felszámolás  alatt” (9151  Abda,  Bécsi  u.  l;
cégjegyzékszáma: 08 09 000519; adószáma: 10336359-2-08)   kijelölt felszámolója,

nyilvános pályázati felhívás

útján  értékesíteni  kívánja  az  „fa”  adós  gazdálkodó  szervezet  tulajdonát  képező  alábbi
vagyontárgyát:

Ingatlan:               
  

Település neve: Abda
Hrsz.: 0101/5/D
Fekvése: külterület
Megnevezése: kivett, egyéb épület
Területe: 490 m²
Tul. Hányad: 

• 5033/10000 tulajdoni hányadban: ELVIS SZÖVETKEZET ( 9024 Győr, Hunyadi u. 4.)

A tulajdoni lap III. része az ingatlan vonatkozásában az alábbi bejegyzéseket tartalmazza:
− Önálló szöveges bejegyzés ELVIS-PARK Kft. tulajdonjog bejegyzési kérelmének elutasítása
− jelzálogjog  22.327.878  Ft  kölcsön  és  járulékai  erejéig,  III/I.  Sorszám  alatti  bejegyzés

rangsorában. Utalás: II/I. Jogosult: ELVIS-PARK Kft. ( 9151 Abda, Bécsi út 1.)
− haszonélvezeti jog: utalás II/I. Jogosult: ELVIS-PARK Kft. ( 9151 Abda, Bécsi út 1.)
− haszonélvezeti  jog:  utalás  II/6.  Jogosult:  PEN-DÁM  Kereskedelmi  Kft.  (9022  Győr,

Czuczor Gergely u. 6.)

Ingatlan elhelyezkedése: Az ingatlan az 1.sz.és a 85.sz. Főutak kereszteződésében elhelyezkedő
kereskedelmi-,  szolgáltató  övezetben  található.  Környezetében  bezárt  húsüzem,  benzinkút,
márvány-nagykereskedés, nyári szezonban működő étterem-diszkó, kávépörkölő üzem és raktárai
találhatók.
Az ingatlan önálló ingatlan, a felépítményhez (motel) tartozó földterület földhasználati jog alapján
biztosított. 
Motel:  1991-ben  épült,  24  db  fürdőszobás  szoba  (földszint+emelet)  és  11  db  közös  fürdővel
rendelkező  szoba  (tetőtér).  Kapacitása:  56  db  ágy  fürdőszobával,  22  ágy  közös  fürdővel.  A
földszinten iroda és kiszolgáló helyiség is helyet kapott ( recepció, WC-mosdó, folyosók, lépcsők,
raktárak).  A tetőtéren  szintén  irodák  és  kiszolgáló  helyiségei  is  helyet  kaptak  a  szobák,  WC-
zuhanyzó,  folyosó  és  lépcsők  mellett.  Az  épület  előre  gyártott  vasbeton  gerendás  födémmel
rendelkezik,  fa  szerkezetű  tetőszerkezettel,  salakgyapot  hőszigeteléssel.  Homlokzata  mélysárga
kőporos vakolat. A földszinten mázas kerámia, szőnyegpadló burkolat, az emeleten mázas kerámia
(sérült)  burkolat,  valamint  szőnyegpadló  került  elhelyezésre.  A falburkolatok  hiányosak,  tapéta,
festés sérült. A nyílászárók fa és fémszerkezetűek. 
Közművek: 

• Vízellátás:  PEN-DÁM  Kft.  rendelkezik  egy  saját  kúttal.  A  kút  és  az  épület  közötti
bekötővezeték  elöregedett,  állapota  leromlott,  használatra  nem  alkalmas,  cserére  szorul.
Jelenleg az épületnek nincs vízellátása, mivel a korábbi vízellátás jogi alapja nem tisztázott.
A belső vízhálózat az évek során tönkrement, felújítása folyamatban.

• Szennyvízelvezetés: Az épület emésztőre van kötve, ami jelenleg nem használható. 
• Gázellátás: a területen nincs
• Áramellátás:  PEN-DÁM  Kft.  rendelkezik  egy  saját  transzformátorállomással,  ami  az

épülettől mintegy 600-700 m-re található. Jelenleg az ingatlan villamos bekötése hiányzik.



Az  épület  belső  elektromos  hálózata  sérült,  hiányos,  jelen  állapotában  használatra  nem
alkalmas. Felújítása folyamatban.

• Gyengeáramú rendszerek:  telefon nincs,  de  elérhető  az  adott  övezetben.  Riasztórendszer
kialakításra került.

• Fűtési  rendszer:  Az  épületben  nincs  fűtés,  az  emeleti  szinten  nincsen  kialakítva  fűtési
rendszer.

• Melegvíz ellátás: villanybojlerek biztosítják, ami jelenleg üzemképtelen állapotban van.

Irányár (5033/10000) tulajdoni hányad        Nettó 2.400.000,- Ft 

Pályázni 120.000,-Ft bánatpénz megfizetésével lehet.

Az pályázatban kiírt vagyon megtekintése kizárólag a kapcsolattartónál, Dobrovics Ferenc Úrnál
06-20/9189-644) el re bejelentett és egyeztetett módon történhet a következ  id pontban: 2014.ő ő ő

február 19. 10 és 12 óra között.

A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos vételi ajánlatokat kér benyújtani, melyeket a

 DUAL-PERFEKT Kft. Győri Kirendeltsége 

9001 Győr, Pf.: 649. szám alatti címre vár 
„Elektromos és Vasszerkezeti Ipari Szolgáltató Szövetkezeti Kft. f.a. vételi ajánlat” 

megjelöléssel.

A vételi ajánlatnak tartalmaznia kell az megajánlott nettó vételárat,  a vállalt fizetési feltételeket,
nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 30 napos ajánlati kötöttséget vállal.
A nyertes pályázóval az eredmény közlésétől  számított  30 napon belül  megkötjük az adásvételi
szerződést. A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül, átutalással kell megfizetni. 

A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szerződéskötéshez, ingatlan-nyilvántartási bejegyzéshez
szükséges minden adatát, bánatpénz befizetésének igazolását. 
 A  bánatpénzt  a  DUAL-PERFEKT  Kft.  Pannon-Takarékszövetkezetnél  vezetett:  63200157-
11047540  számú  bankszámlájára  lehet  befizetni  (átutalni)  Elektromos  és  Vasszerkezeti  Ipari
Szolgáltató Szövetkezeti Kft. f.a. vételi  ajánlat ”KAUCIÓ” jelöléssel  a pályázat benyújtására
kiírt határidőt megelőző nap 12 óráig (átutalás esetében a kauciónak a pályázati határidőt megelőző
nap  12  óráig  be  kell  érkeznie  a  megadott  számlaszámra).  A befizetett  KAUCIÓ  a  pályázati
nyertesnek a vételárba beszámít. A többi pályázó részére a befizetett összeg az értékelést követő 8
napon belül visszautalásra kerül.

Az ajánlati biztosítékot a pályázó kizárólag a következő esetekben veszíti el:
− a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes

pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy
− a  Cstv.  49/A.  §  (4)  bekezdés  szerinti  ajánlatot  tévő pályázó a  felszámoló  által  elrendelt

ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

A vételárba hitelezői követelés beszámítására nincs lehetőség.

Az ajánlatokat kettős zárt borítékban, magyar nyelven, postai úton kérjük eljuttatni a pályázatot
kiíró címére (DUAL-PERFEKT KFT. Győri Kirendeltsége 9001 Győr, Pf.: 649., 9022 Győr, Liszt
Ferenc u. 37.)



Az ajánlatok beérkezésének időpontja: 2014. február 24. déli 12,00 óra.

A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételéről elismervényt állít ki.
További információ a felszámoló szervezet munkatársától Gáspár János felszámolóbiztostól a 06- 1-
210-0521 számon szerezhető be.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidőt követő 15 napon belül közjegyző jelenlétében kerül
sor.
A bontást követő 15 napon belül a felszámoló az ajánlatokat értékeli. Az értékelés eredményéről
jegyzőkönyv  készül,  melyet  bármely  hitelező  megtekinthet.  Az  ajánlatok  elbírálásának
eredményéről a felszámoló az érdekelteket írásban értesíti.
A felszámoló  a  pályázatot  megfelelő  ajánlat  hiányában  eredménytelennek  nyilváníthatja  és  új
pályázatot írhat ki. A vételár tekintetében 10% vagy annál kisebb eltérés esetén a pályázók között
nyilvános  ártárgyalás  megtartására  kerül  sor,  melynek  feltételeit  az  ártárgyalás  megkezdését
megelőzően a résztvevőkkel a felszámoló ismerteti. A felszámoló jogosult a határidőben benyújtott
érvényes pályázókat felhívni magasabb vételi ajánlat benyújtására.
Az  elővásárlási  jogosultak  e  jogukat  a  nyilvános  értékesítés  keretein  belül  gyakorolhatják  oly
módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek.
Az elővásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja az érdekelteket arra, hogy a jog
gyakorlására  irányuló  szándékukat  a  pályázatok  benyújtási  határidejéig  írásban  bejelenteni
szíveskedjenek. 

A pályázatok nyilvános értékelése és nyilvános értékesítés időpontja és helye:
2014. március 7. 10 óra 30 perckor a felszámoló 9022 Győr, Liszt F. u. 37. szám alatti irodájában.



A DUAL-PERFEKT Kft. (Cg. 01-09-717900) – 1111 Budapest, Karinthy F. u. 4–6. II. em. levelezési

cím:  1507 Budapest, Pf.: 139. – mint a  LIGET-KERT Ingatlanfejlesztő és Építőipari Korlátolt
Felelősségű  Társaság  „f.a.”  (1096  Budapest,  Thaly  Kálmán  u.  32.;  cégjegyzékszáma:  01  09
906498; adószáma: 14497865-2-43) kijelölt felszámolója,

nyilvános pályázati felhívás

útján  értékesíteni  kívánja  az  „fa”  adós  gazdálkodó  szervezet  tulajdonát  képező  alábbi
vagyontárgyát:

Ingatlan:               

   
Település neve: Budapest X. kerület
Hrsz.: 39055/3
Fekvése: belterület
Címe: 1102 Budapest, Liget utca 9/A
Megnevezése: kivett, építési terület
Területe: 563 m²
Tul. Hányad: 1/1
9 db lakás 

Irányár (nettó):              101.250.000,-Ft

Elhelyezkedése: Budapest X. kerülete a főváros keleti részén található.  Hagyományos elnevezése:
Kőbánya. Az  ingatlan  Budapest  X.  kerület  Ligettelek  kerület-rész  déli  részén,  a  Mázsa  tér
környékén,  az  aszfaltozott  Liget  utcában  található.  A telek  keleti  oldala  a  szomszédos  ingatlan
épületének falazatával  és  betonlábazatra szerelt  fa  szerkezetű kerítéssel  határolt.  A telek déli  és
nyugati  határa  a  szomszédos  ingatlanok hátsó-  és  oldaludvarával  falazott  kerítéssel  csatlakozik,
északon a Liget utcával határos. Az épület által elfoglalt területen kívül térburkolat, illetve gazos-
gyepes  terület  fedi  a  telket.  A telken  került  megépítésre  egy több  szintes  lakóépület,  zárt  sorú
beépítési móddal. Az épületben 12 db lakást, és a hozzájuk tartozó 12 db gépkocsibeállót alakítottak
ki,  a  földszinten  és  a  pinceszinten  süllyesztékes  parkológépek,  melyek  külön-külön
üzemeltethetőek.  9 db lakást  és  a hozzájuk tartozó 9 db gépkocsibeállót  értékesít  a  felszámoló.
Akadálymentes közlekedés biztosított, egy 1,20 m szélességű ajtóval ellátott lift került beépítésre.
Az épület tervezett átadás 2009. II. negyedévében lett volna, de a használatbavétel a mai napig nem
történt  meg.  Víz  közmű  (lakásonként  külön  mérőórákkal  kialakítva),  szennyvízelvezetés,  gáz
közmű,  elektromos  közmű (a  lakások mérőórája  nincsen kiépítve)  települési  hálózatra  kötött,  a
távközlési  közmű (kábeltévé,  a számítógépes  hálózat,  a  kaputelefon falba süllyesztett  csövezése
elkészült, vezetékezve nincsenek a lakások) közterületen áll rendelkezésre.    

− Kivételt képez az értékesítés alól az I. em. 4. számú 55,30 m² alapterületű, a II. em. 6. számú
32,05 m²,  valamint  az  I.  emeleti  2.  számú 32,70 m²  alapterületű  lakások,  és  a hozzájuk
tartozó 3 db gépkocsibeálló vitatott tulajdoni igények miatt.

− Az  ingatlanok  bizonytalan  jogi  helyzete  miatt  3  ingatlan  vonatkozásában  elállási  jog
fenntartása mellett kerülhet sor az értékesítésre.

− Az ingatlan jelenleg „kivett, beépítetlen terület” a 3 ingatlan jogi és tulajdoni helyzetének
tisztázása  nélkül  a  külön  helyrajzi  számon  feltüntetésre  kerülő  ingatlanok  és  egyúttal  a
társasház megalakítására nincs lehetőség.

− Az  ingatlannak  nincsen  használatbavételi  engedélye,  arról  műszaki  szakvélemény  nem
készült, az ingatlan állapotáért a felszámoló szavatosságot nem vállal, az ezzel kapcsolatos



szavatossági igényt kizárja.
− Az ingatlan használatbavételéhez szükséges közműfejlesztési hozzájárulások nem kerültek

megfizetésre.
− Műszaki  felmérés  nem  készült,  csak  értékbecslés,  így  a  pontos  készültségi  foka  nem

állapítható meg.
− A rendelkezésre álló tervek alapján a műszaki kivitelezés hiányos.
− A  pályázat  elbírálásánál  előnyt  élvez  az  a  pályázó,  aki  saját  költségén  vállalja  a

használatbavételhez szükséges felmérést és műszaki kivitelezést.

A tulajdoni lap III. része az ingatlan vonatkozásában az alábbi bejegyzéseket tartalmazza:
− Jelzálogjog 136.751.084,-  Ft  és  járulékai  erejéig  K & H BANK ZRT.,  vételi  jog:  2013.

12. 05-ig
− végrehajtási  jog  3.474.000,-  Ft  főkövetelés  és  járulékai  erejéig  NAV  Dél-budapesti

Adóigazgatósága 
− végrehajtási  jog 858.777,-  Ft  főkövetelés  és  járulékai erejéig Dr.  Makovics János önálló

bírósági vh. (jogosult: TECHNIZÁL Kft.)
− végrehajtási jog 2.000.000,- Ft főkövetelés és járulékai erejéig ELMŰ HÁLÓZATI Kft.
− végrehajtási jog 359.000,- Ft és járulékai erejéig dr. Lesznyák Ferenc közjegyző irodája
− végrehajtási  jog  229.247,-  Ft  és  járulékai  erejéig  Kőbányai  Önkormányzat  Adóhatósági

Főosztály

Pályázni 3.237.500,-Ft bánatpénz megfizetésével lehet  .

Az  pályázatban  kiírt  vagyon  megtekintése  kizárólag  a  kapcsolattartónál,  Nagy  Tamás  Úrnál
(20/961-3312) előre bejelentett és egyeztetett módon történhet a következő időpontokban: 2014.
február 20. 9 és 10 óra között.
A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos vételi ajánlatokat kér benyújtani, melyeket a

 DUAL-PERFEKT Kft. Győri Kirendeltsége 
9001 Győr, Pf.: 649. szám alatti címre vár 
„LIGET-KERT Kft. f.a. vételi ajánlat” 

megjelöléssel.
A  vételi  ajánlatnak  tartalmaznia  kell  az  megajánlott  vételárat,  a  vállalt  fizetési  feltételeket,
nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 30 napos ajánlati kötöttséget vállal.
A nyertes pályázóval az eredmény közlésétől  számított  30 napon belül  megkötjük az adásvételi
szerződést. A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül, átutalással kell megfizetni. 

A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szerződéskötéshez, ingatlan-nyilvántartási bejegyzéshez
szükséges minden adatát, bánatpénz befizetésének igazolását. 
 A  bánatpénzt  az  adós  Pannon-Takarékszövetkezetnél  vezetett  63200157-11067809  számú
bankszámlájára  lehet  befizetni  (átutalni)  „Liget-Kert  Kft.  f.a.  KAUCIÓ”  jelöléssel  a  pályázat
benyújtására  kiírt  határidőt  megelőző  nap  12  óráig  (átutalás  esetében  a  kauciónak  a  pályázati
határidőt megelőző nap 12 óráig be kell érkeznie a megadott számlaszámra). A befizetett KAUCIÓ
a pályázati nyertesnek a vételárba beszámít. A többi pályázó részére a befizetett összeg az értékelést
követő 8 napon belül visszautalásra kerül.



Az ajánlati biztosítékot a pályázó kizárólag a következő esetekben veszíti el:
− a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes

pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy
− a  Cstv.  49/A.  §  (4)  bekezdés  szerinti  ajánlatot  tévő pályázó a  felszámoló  által  elrendelt

ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

A vételárba hitelezői követelés beszámítására nincs lehetőség.

Az ajánlatokat kettős zárt borítékban, magyar nyelven, postai úton kérjük eljuttatni a pályázatot
kiíró címére (DUAL-PERFEKT KFT. Győri Kirendeltsége 9001 Győr, Pf.: 649., 9022 Győr, Liszt
Ferenc u. 37.)

Az ajánlatok beérkezésének időpontja: 2014. február 24. déli 12,00 óra.

A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételéről elismervényt állít ki.

További információ a felszámoló szervezet munkatársától Gáspár János felszámolóbiztostól a 06- 1-

210-0521 számon szerezhető be.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidőt követő 15 napon belül közjegyző jelenlétében kerül
sor.
A bontást követő 15 napon belül a felszámoló az ajánlatokat értékeli. Az értékelés eredményéről
jegyzőkönyv  készül,  melyet  bármely  hitelező  megtekinthet.  Az  ajánlatok  elbírálásának
eredményéről a felszámoló az érdekelteket írásban értesíti.
A felszámoló  a  pályázatot  megfelelő  ajánlat  hiányában  eredménytelennek  nyilváníthatja  és  új
pályázatot írhat ki. A vételár tekintetében 10% vagy annál kisebb eltérés esetén a pályázók között
nyilvános  ártárgyalás  megtartására  kerül  sor,  melynek  feltételeit  az  ártárgyalás  megkezdését
megelőzően a résztvevőkkel a felszámoló ismerteti. A felszámoló jogosult a határidőben benyújtott
érvényes pályázókat felhívni magasabb vételi ajánlat benyújtására.
Az  elővásárlási  jogosultak  e  jogukat  a  nyilvános  értékesítés  keretein  belül  gyakorolhatják  oly
módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek.
Az elővásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja az érdekelteket arra, hogy a jog
gyakorlására  irányuló  szándékukat  a  pályázatok  benyújtási  határidejéig  írásban  bejelenteni
szíveskedjenek. 

A pályázatok nyilvános értékelése és nyilvános értékesítés időpontja és helye:
2014.  03. 07. 10 órakor a felszámoló 9022 Győr, Liszt F. u. 37. szám alatti irodájában.



A DUAL-PERFEKT Kft. (Cg. 01-09-717900) – 1111 Budapest, Karinthy F. u. 4–6. II. em. levelezési

cím: 1507 Budapest, Pf.: 139. –  mint a  Hírös MÉH Kereskedelmi, Feldolgozó és Szolgáltató
Korlátolt  Felelősségű  Társaság „felszámolás  alatt”  (6000  Kecskemét,  Platter  János  u  4/a.;
cégjegyzékszáma: 03 09 110655; adószáma: 13050995-2-03)  kijelölt felszámolója,

nyilvános pályázati felhívás

útján  értékesíteni  kívánja  az  „fa”  adós  gazdálkodó  szervezet  tulajdonát  képező  alábbi
vagyontárgyát:

Ingatlan:               

   
Település neve: Lajosmizse
Hrsz.: 11766/5
Fekvése: belterület
Címe: Lajosmizse, Baross tér 34.
Megnevezése: kivett, gazdasági épület, udvar
Területe: 2029 m²
Tul. Hányad: 1/1

Irányár (nettó):              1.800.000,-Ft

Elhelyezkedése:  Lajosmizse  a  Dél-Alföldi  régióhoz  tartozik.  Kecskeméttől  mintegy  17  km-re
helyezkedik el. Az ingatlan alakja szabálytalan téglalap. A telekre való bejutás 3 kapun lehetséges.
A terület minden oldalról drótkerítéssel körbekerített. 
Az épület 24,7 m hosszú és 5 méter széles nyereg tetős épület. Az épület kivitelezése az 1950-es
években történhetett. 
Az épület beton aljzattal rendelkezik, amely néhol helyen már megrepedt. A tégla építésű épület két
külön nyíló helyiségre tagolódik. Mind a két helyiség külön megközelíteni az utcáról, de egymás
között nem átjárhatóak. A telket mindkét helyiségről külön  meg lehet közelíteni. A helyiségek nem
egyforma  méretűek,  az  utcafrontról  nézve  a  bal  oldali  helyiség  nagyobb.  Az  egész  épület
cserépfedéssel borított, a tetőszerkezet kissé hullámos. A nagyobb helyiségben két kisebb egység
került lekerítésre, egy vizesblokk kézmosóval és WC-vel, míg a másik irodahelyiségként szoltált. A
kisebb  helyiség  alkalmas  az  áruk  ki-be  rakodására.  Az  épületen  körbe  található  horganyzott
ereszcsatorna, mely rozsdás, rossz állapotú. 
Az ingatlan nem összközműves. Villany 20A-os lakossági igényeket kielégítő biztosíték található.
Víz az udvari fúrt kútról nyerhető. Fűtés palackos gáz szieszta kályhával vagy villanyradiátorral
lehetséges, jelenleg egyik sem található az ingatlanban. Kémény van az épületben, állapota jónak
mondható. Csatorna zárt fémtartályú emésztőgödör. Riasztó rendszer jelenleg nincs, amíg üzemelt
addig a rendszer kiépített volt. 

A tulajdoni lap III. része az ingatlan vonatkozásában az alábbi bejegyzéseket tartalmazza:
− keretbiztosítéki  jelzálog  jog  30.000.000,-  Ft  erejéig,  jogosult:  CIB  KÖZÉP-EURÓPAI

NEMZETKÖZI BANK ZRT. (1027 Budapest, Medve utca 4–14.)
− vezetékjog, jogosult: EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. ( 6720 Szeged, Klauzál tér 1.) 

Pályázni 90.000,-Ft bánatpénz megfizetésével lehet  .



Az pályázatban  kiírt  vagyon  megtekintése  kizárólag  a  kapcsolattartónál,  ifj.  Csillik  Béla  Úrnál
(30/936-2755) előre bejelentett és egyeztetett módon történhet a következő időpontokban: 2014.
február 17.  8 és 10 óra között.
A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos vételi ajánlatokat kér benyújtani, melyeket a

 DUAL-PERFEKT Kft. Győri Kirendeltsége 

9001 Győr, Pf.: 649. szám alatti címre vár 
„Hírös MÉH  Kft. f.a. vételi ajánlat” 

megjelöléssel.
A  vételi  ajánlatnak  tartalmaznia  kell  az  megajánlott  vételárat,  a  vállalt  fizetési  feltételeket,
nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 30 napos ajánlati kötöttséget vállal.
A nyertes pályázóval az eredmény közlésétől  számított  30 napon belül  megkötjük az adásvételi
szerződést. A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül, átutalással kell megfizetni. 

A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szerződéskötéshez, ingatlan-nyilvántartási bejegyzéshez
szükséges minden adatát, bánatpénz befizetésének igazolását. 
 A bánatpénzt az  adós Kft.  Pannon-Takarékszövetkezetnél  vezetett  63200157-11067816  számú
bankszámlájára  lehet  befizetni  (átutalni)  „Hírös  MÉH Kft.  f.a.  KAUCIÓ” jelöléssel  a  pályázat
benyújtására  kiírt  határidőt  megelőző  nap  12  óráig  (átutalás  esetében  a  kauciónak  a  pályázati
határidőt megelőző nap 12 óráig be kell érkeznie a megadott számlaszámra). A befizetett KAUCIÓ
a pályázati nyertesnek a vételárba beszámít. A többi pályázó részére a befizetett összeg az értékelést
követő 8 napon belül visszautalásra kerül.

Az ajánlati biztosítékot a pályázó kizárólag a következő esetekben veszíti el:
− a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes

pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy
− a  Cstv.  49/A.  §  (4)  bekezdés  szerinti  ajánlatot  tévő pályázó a  felszámoló  által  elrendelt

ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

A vételárba hitelezői követelés beszámítására nincs lehetőség.

Az ajánlatokat kettős zárt borítékban, magyar nyelven, postai úton kérjük eljuttatni a pályázatot
kiíró címére (DUAL-PERFEKT KFT. Győri Kirendeltsége 9001 Győr, Pf.: 649., 9022 Győr, Liszt
Ferenc u. 37.)

Az ajánlatok beérkezésének időpontja: 2014. február 24. déli 12,00 óra.

A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételéről elismervényt állít ki.

További információ a felszámoló szervezet munkatársától Gáspár János felszámolóbiztostól a 06- 1-
210-0521 számon szerezhető be.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidőt követő 15 napon belül közjegyző jelenlétében kerül
sor.
A bontást követő 15 napon belül a felszámoló az ajánlatokat értékeli. Az értékelés eredményéről
jegyzőkönyv  készül,  melyet  bármely  hitelező  megtekinthet.  Az  ajánlatok  elbírálásának
eredményéről a felszámoló az érdekelteket írásban értesíti.
A felszámoló  a  pályázatot  megfelelő  ajánlat  hiányában  eredménytelennek  nyilváníthatja  és  új



pályázatot írhat ki. A vételár tekintetében 10% vagy annál kisebb eltérés esetén a pályázók között
nyilvános  ártárgyalás  megtartására  kerül  sor,  melynek  feltételeit  az  ártárgyalás  megkezdését
megelőzően a résztvevőkkel a felszámoló ismerteti. A felszámoló jogosult a határidőben benyújtott
érvényes pályázókat felhívni magasabb vételi ajánlat benyújtására.
Az  elővásárlási  jogosultak  e  jogukat  a  nyilvános  értékesítés  keretein  belül  gyakorolhatják  oly
módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek.
Az elővásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja az érdekelteket arra, hogy a jog
gyakorlására  irányuló  szándékukat  a  pályázatok  benyújtási  határidejéig  írásban  bejelenteni
szíveskedjenek. 

A pályázatok nyilvános értékelése és nyilvános értékesítés időpontja és helye:
2014. 03. 07. 11 óra 30 perckor a felszámoló 9022 Győr, Liszt F. u. 37. szám alatti irodájában.



A DUAL-PERFEKT Kft. (Cg. 01-09-717900) – 1111 Budapest, Karinthy F. u. 4–6. II. em. levelezési

cím: 1507 Budapest, Pf.: 139. –  mint a  Hírös MÉH Kereskedelmi, Feldolgozó és Szolgáltató
Korlátolt  Felelősségű  Társaság „felszámolás  alatt”  (6000  Kecskemét,  Platter  János  u  4/a.;
cégjegyzékszáma: 03 09 110655; adószáma: 13050995-2-03)  kijelölt felszámolója,

nyilvános pályázati felhívás

útján  értékesíteni  kívánja  az  „fa”  adós  gazdálkodó  szervezet  tulajdonát  képező  alábbi
vagyontárgyát:

Ingatlan:               

   
Település neve: Lajosmizse
Hrsz.: 11766/5
Fekvése: belterület
Címe: Lajosmizse, Baross tér 34.
Megnevezése: kivett, gazdasági épület, udvar
Területe: 2029 m²
Tul. Hányad: 1/1

Irányár (nettó):              1.200.000,-Ft

Elhelyezkedése:  Lajosmizse  a  Dél-Alföldi  régióhoz  tartozik.  Kecskeméttől  mintegy  17  km-re
helyezkedik el. Az ingatlan alakja szabálytalan téglalap. A telekre való bejutás 3 kapun lehetséges.
A terület minden oldalról drótkerítéssel körbekerített. 
Az épület 24,7 m hosszú és 5 méter széles nyereg tetős épület. Az épület kivitelezése az 1950-es
években történhetett. 
Az épület beton aljzattal rendelkezik, amely néhol helyen már megrepedt. A tégla építésű épület két
külön nyíló helyiségre tagolódik. Mind a két helyiség külön megközelíteni az utcáról, de egymás
között nem átjárhatóak. A telket mindkét helyiségről külön  meg lehet közelíteni. A helyiségek nem
egyforma  méretűek,  az  utcafrontról  nézve  a  bal  oldali  helyiség  nagyobb.  Az  egész  épület
cserépfedéssel borított, a tetőszerkezet kissé hullámos. A nagyobb helyiségben két kisebb egység
került lekerítésre, egy vizesblokk kézmosóval és WC-vel, míg a másik irodahelyiségként szoltált. A
kisebb  helyiség  alkalmas  az  áruk  ki-be  rakodására.  Az  épületen  körbe  található  horganyzott
ereszcsatorna, mely rozsdás, rossz állapotú. 
Az ingatlan nem összközműves. Villany 20A-os lakossági igényeket kielégítő biztosíték található.
Víz az udvari fúrt kútról nyerhető. Fűtés palackos gáz szieszta kályhával vagy villanyradiátorral
lehetséges, jelenleg egyik sem található az ingatlanban. Kémény van az épületben, állapota jónak
mondható. Csatorna zárt fémtartályú emésztőgödör. Riasztó rendszer jelenleg nincs, amíg üzemelt
addig a rendszer kiépített volt. 

A tulajdoni lap III. része az ingatlan vonatkozásában az alábbi bejegyzéseket tartalmazza:
− keretbiztosítéki  jelzálog  jog  30.000.000,-  Ft  erejéig,  jogosult:  CIB  KÖZÉP-EURÓPAI

NEMZETKÖZI BANK ZRT. (1027 Budapest, Medve utca 4–14.)
− vezetékjog, jogosult: EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. ( 6720 Szeged, Klauzál tér 1.) 

Pályázni 60.000,-Ft bánatpénz megfizetésével lehet  .



Az pályázatban  kiírt  vagyon  megtekintése  kizárólag  a  kapcsolattartónál,  ifj.  Csillik  Béla  Úrnál
(30/936-2755) előre bejelentett és egyeztetett módon történhet a következő időpontokban: 2014.
március 31.  8 és 10 óra között.
A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos vételi ajánlatokat kér benyújtani, melyeket a

 DUAL-PERFEKT Kft. Győri Kirendeltsége 

9001 Győr, Pf.: 649. szám alatti címre vár 
„Hírös MÉH  Kft. f.a. vételi ajánlat” 

megjelöléssel.
A  vételi  ajánlatnak  tartalmaznia  kell  az  megajánlott  vételárat,  a  vállalt  fizetési  feltételeket,
nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 30 napos ajánlati kötöttséget vállal.
A nyertes pályázóval az eredmény közlésétől  számított  30 napon belül  megkötjük az adásvételi
szerződést. A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül, átutalással kell megfizetni. 

A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szerződéskötéshez, ingatlan-nyilvántartási bejegyzéshez
szükséges minden adatát, bánatpénz befizetésének igazolását. 
 A bánatpénzt az  adós Kft.  Pannon-Takarékszövetkezetnél  vezetett  63200157-11067816  számú
bankszámlájára  lehet  befizetni  (átutalni)  „Hírös  MÉH Kft.  f.a.  KAUCIÓ” jelöléssel  a  pályázat
benyújtására  kiírt  határidőt  megelőző  nap  12  óráig  (átutalás  esetében  a  kauciónak  a  pályázati
határidőt megelőző nap 12 óráig be kell érkeznie a megadott számlaszámra). A befizetett KAUCIÓ
a pályázati nyertesnek a vételárba beszámít. A többi pályázó részére a befizetett összeg az értékelést
követő 8 napon belül visszautalásra kerül.

Az ajánlati biztosítékot a pályázó kizárólag a következő esetekben veszíti el:
− a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes

pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy
− a  Cstv.  49/A.  §  (4)  bekezdés  szerinti  ajánlatot  tévő pályázó a  felszámoló  által  elrendelt

ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

A vételárba hitelezői követelés beszámítására nincs lehetőség.

Az ajánlatokat kettős zárt borítékban, magyar nyelven, postai úton kérjük eljuttatni a pályázatot
kiíró címére (DUAL-PERFEKT KFT. Győri Kirendeltsége 9001 Győr, Pf.: 649., 9022 Győr, Liszt
Ferenc u. 37.)

Az ajánlatok beérkezésének időpontja: 2014. április 7. déli 12,00 óra.

A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételéről elismervényt állít ki.

További információ a felszámoló szervezet munkatársától Gáspár János felszámolóbiztostól a 06- 1-
210-0521 számon szerezhető be.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidőt követő 15 napon belül közjegyző jelenlétében kerül
sor.
A bontást követő 15 napon belül a felszámoló az ajánlatokat értékeli. Az értékelés eredményéről
jegyzőkönyv  készül,  melyet  bármely  hitelező  megtekinthet.  Az  ajánlatok  elbírálásának
eredményéről a felszámoló az érdekelteket írásban értesíti.
A felszámoló  a  pályázatot  megfelelő  ajánlat  hiányában  eredménytelennek  nyilváníthatja  és  új



pályázatot írhat ki. A vételár tekintetében 10% vagy annál kisebb eltérés esetén a pályázók között
nyilvános  ártárgyalás  megtartására  kerül  sor,  melynek  feltételeit  az  ártárgyalás  megkezdését
megelőzően a résztvevőkkel a felszámoló ismerteti. A felszámoló jogosult a határidőben benyújtott
érvényes pályázókat felhívni magasabb vételi ajánlat benyújtására.
Az  elővásárlási  jogosultak  e  jogukat  a  nyilvános  értékesítés  keretein  belül  gyakorolhatják  oly
módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek.
Az elővásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja az érdekelteket arra, hogy a jog
gyakorlására  irányuló  szándékukat  a  pályázatok  benyújtási  határidejéig  írásban  bejelenteni
szíveskedjenek. 

A pályázatok nyilvános értékelése és nyilvános értékesítés időpontja és helye:
2014. 04. 18. 10 órakor a felszámoló 9022 Győr, Liszt F. u. 37. szám alatti irodájában.

***



A DUAL-PERFEKT Kft. (Cg. 01-09-717900) – 1111 Budapest, Karinthy F. u. 4–6. II. em. levelezési

cím:  1507  Budapest,  Pf.:  139.  –  mint  a  DIVKO  Szolgáltató  és  Kereskedelmi  Korlátolt

Felelősségű  Társaság  "fa" (1143  Budapest,  Stefánia  út  77.;  cégjegyzékszáma: 01  09  966347;
adószáma: 13134936-2-42)  kijelölt felszámolója,

nyilvános pályázati felhívás

útján  értékesíteni  kívánja  az  „fa”  adós  gazdálkodó  szervezet  tulajdonát  képező  alábbi
vagyontárgyait:

I. Ingatlan:               

   
Település neve: Gárdony 
Hrsz.: 1837/1/A/21 
Fekvése: belterület
Címe: Gárdony, Szabadság utca 2. II/21. 
Megnevezése: lakás
Területe:65 m²
Tul. Hányad: 1/1

Az 1987-ben épült ingatlan öntött falas, csúszózsaluzatos épület, két irányban teherhordó falakkal.
Ezen építési  mód jellemzője,  hogy mind a függőleges teherhordó,  mind a vízszintes  teherhordó
szerkezetek egy műveletben készülnek szintenkénti  öntéssel.  A beton (vasbeton) fém zsaluzatok
között készül, mely betonszerkezetben egyidejűleg elhelyezésre kerülnek a nyílászáró szerkezetek
tokrészei,  illetve  a  gépészeti  csövezések.  A tömbházban lévő lakások nyitott  folyóson keresztül
közelíthetők  meg.  Az  egyes  lakások  folyosórészei  el  vannak  különítve,  és  azokat  jelenleg
biztonságtechnikai szempontból ajtókkal zárták le, illetve ezen folyosóajtókat zárják a lakók. 
A gárdonyi  lakásban  bérlők  laknak  2010  óta,  egy  házaspár  3  éves  gyermekkel,  használati  jog
biztosításával laknak az ingatlanban.
Az ingatlan tulajdoni lap szerinti elnevezése lakás, mely 65 m2 alapterületű. A 65 m2 –es lakásban
található 1 darab szoba, 2 darab félszoba, konyha, fürdő, WC, előszoba-közlekedő. 
A szobák aljzatát szalagparkettával burkolták, a falak enyvezett festéssel festettek. 
A lakáson belül lévő ajtók faroslemezelt festett kivitelűek, a helyiségek funkciójának megfelelően
tele, illetve üveges változatban. 
A külső nyílászárók műanyag szerkezetűek, két rétegű thermoplán üvegezéssel. Az ablakokon lévő
redőnyök szintén műanyag kivitelűek. 
A nagyszobából egy teraszra jutunk ki, melynek korlátbetéte drótüvegből készült. 
A két félszoba szerkezeti részei hasonlóak a nagyszobáéval. 
A fürdőszoba hidegburkolattal ellátott, csempézett kivitelű 2 m magasságban. 
Konyhában  fenyőfából  kialakított  konyhaszekrény  található,  az  aljzat  mozaiklappal  fedett,  az
oldalfalak pedig csempézettek. 
Az előszobában szintén fenyőfa ajtókkal beépített szekrény van kialakítva. 
A lakás  bejárati  ajtaja  és  az  előszoba  között  kisebb  helyiség  lett  kialakítva,  mely  a  hang-és
hőszigetelést szolgálja. A bejárati ajtó szintén műanyag szerkezetű. 
A házon hőszigetelés nem lett kialakítva, mivel rendkívül nagy a nyílászáró felületek nagysága,
ezért különösebben a hőszigetelésnek nincs jelentősége. 
Az egész tömb három emelet magasságú, lapos tetős kivitelű, jól karbantartott állapotú épület. Az
épület  előtt  az  út  mindkét  oldalán  parkolókat  alakítottak  ki,  melyek  hézagos  betonburkolattal
fedettek, és közötte füvesítettek. 



A fűtés konvektoros gázfűtés, a melegvizet pedig átfolyós gázkazán biztosítja. 
A bérlő a lakáson értéknövelő beruházásokat végzett, ezek a következők: 
- légkondicionáló szerkezet felszereltetése, 
- a konyhában, valamint a két félszobában az ablakon lévő redőny kicseréltetése
- valamint festés és mázolás. 

A tulajdoni lap III. része az ingatlan vonatkozásában az alábbi bejegyzéseket tartalmazza:
− önálló zálogjog terheli 125.955 CHF kölcsöntőke és járulékai erejéig az AXA Bank Europe

SA Magyarországi Fióktelepe javára (1138 Budapest, Váci út 135–139. D-C ép.)
− önálló  zálogjog 45.088 CHF kölcsöntőke  és  járulékai  erejéig  az  AXA Bank Europe SA

Magyarországi Fióktelepe javára (1138 Budapest, Váci út 135–139. D-C ép.)
− önálló  zálogjog  7.387  CHF  kölcsöntőke  és  járulékai  erejéig  az  AXA Bank  Europe  SA

Magyarországi Fióktelepe javára (1138 Budapest, Váci út 135–139. D-C ép.)

Irányár (nettó):              8.450.000,-Ft

Pályázni 422.500,-Ft bánatpénz megfizetésével lehet.

II. Ingatlan:               

   
Település neve: Balatonfüred
Hrsz.: 2157/8/A/9 
Fekvése: belterület
Címe: Balatonfüred, Csárda utca 11. III/9.
Megnevezése: lakás 
Területe: 71 m²
Tul. Hányad: 1/1

Az ingatlan a 1970-es években épült, 71 m2 –es lakás, mely 2 egész, és egy fél szobából áll.  
Az ingatlan szerkezeti egységei 12 lakásos társasház, mely lapostetős kivitelű. 
Téglafalazatú, az építés korában beépített fa nyílászáró-szerkezetekkel. Bizonyos lakások esetében
az  ablakokon  redőny  lett  felszerelve,  melyet  már  nyilvánvalóan  az  ott  lakók  alakíttattak  ki.
Drótüvegezett betétekkel rendelkező teraszkorlátú erkélyek vannak kialakítva. 
A parkolás a ház mögött kialakított kis parkolóban lehetséges. 
A belső ajtók farost-lemezelt ajtólapok mázolt kivitelben. 
A  szobákon  lévő  falburkolatok  a  szobában  tapétázottak,  egyéb  helyiségekben  pedig  festett
kivitelűek. 
A szobákban  az  aljzatburkolat  parketta.  A nagyszobában  a  parketta  ki  lett  jelentős  mértékben
égetve, mivel egy kandalló volt régebben ott felszerelve. 
A kisszoba sarokban beázás nyomai láthatóak. A beázás valószínűleg a lapostető hibájából történt,
és azt a háznak meg kellene csináltatnia. 
A vizes helyiségek, illetve a konyha mozaiklappal burkolt aljzatú, és csempézett oldalfal kivitelű. A
nappaliban  csaphornyos  parketta  található  tapétázott  oldalfalakkal,  és  a  fa  nyílászárók  mázolt
kivitelűek. Az ablakok kapcsolt gerébtokosak. 
A hálószoba a nappaliból nyílik, ablaka a teraszra néz ugyanúgy, mint a nappalié. A hálószobában
padlószőnyeg van az aljzaton elhelyezve, és az oldalfal tapétázott. 
A  kisszoba  az  előszobából  nyílik,  mely  tulajdonképpen  egy  félszoba,  burkolata  parketta,  az
oldalfala tapétázott. 



A bérlő  által  végzett  beruházások  a  tapétázás,  a  konyharészben  a  konyhaszekrény  kialakítása,
ugyanis csak a mosogató volt a lakásban. A villanyvezetékek cseréje, valamint szegélylécek pótlása.
A fűtés gázkazánnal történik, a melegvíz pedig gázbojleren keresztül. 

A lakásban adásvételi előszerződés által biztosított használati jog alapján tartózkodik a bérlő. 

A tulajdoni lap III. része az ingatlan vonatkozásában az alábbi bejegyzéseket tartalmazza:
− jelzálogjog terheli 95.891 CHF kölcsöntőke és járulékai erejéig
− Veszprémben 2008. június 16-án kelt zálogszerződés szerinti járulékai erejéig a Budapest

Hitel és Fejlesztési Zrt. (Budapest, Váci út 193.) javára

Irányár (nettó):             10.224.000,-Ft

Pályázni 506.720,-Ft bánatpénz megfizetésével lehet.

III. Ingatlan:               

   
Település neve: Balatonfüred
Hrsz.: 2447/3/A/1
Fekvése: belterület
Címe: Balatonfüred, Tamási Áron utca 35. ajtó 1. 
Megnevezése: lakás 
Területe: 134 m²
Tul. Hányad: 1/1

134 m2 földhivatali bejegyzés általi területtel 2 egész és 2 fél szobából tevődik össze. 
Az ingatlan az 1980-as években épült. 
Sorház kialakítású, egy házrész két emelet + egy tetőtér kialakítású. Az I. és a II. emeleten terasz
lett kialakítva. Az egyes szintek egyforma alapterületen fekszenek. 
A földszinten van kialakítva a garázs, a kazánház, az emeletre vezető fa lépcső, valamint egy szoba
és egy fürdőszoba. Ezen szintnek hátulról is van egy bejárata. A garázs beton aljzatú, a közlekedő és
a fürdőszoba, valamint kazánház járólappal fedett. A szobában laminált parkettát helyeztek el. 
A lépcsőn felmenve balkéz felé egy nagy szobába jutunk, jobb kéz felé pedig a konyha, spejz lett
kialakítva. Ezen a szinten még egy WC helyiség található. A szobában laminált parketta burkolat
lett elhelyezve, a konyha, spejz, WC és előtér pedig járólappal burkolt. 
A II. emeleten az alaprajzi elhelyezés nagyban hasonlít az I. emeletihez, balra található egy nagy
szoba, mely laminált parketta burkolatú, ezen kívül még ki van alakítva egy félszoba, valamint egy
fürdő és egy közlekedő. 
A tetőtérben beépítettek egy tetőtéri ablakot, azonban itt nincs kialakítva lakásrész. A tetőtér aljzata
beton aljzatú.  A tetőszerkezet magas nyeregtető.  Az I.  és  II.  emeleten a terasz felé szinte teljes
egészében  üvegfal  található.  Az  ingatlan  közepes-jó  állapotú.  Az  ingatlanban  adásvételi
előszerződés alapján alapított használati jog alapján tartózkodnak a bérlők. 
Egy szint alapterülete 58 m2.

A tulajdoni lap III. része az ingatlan vonatkozásában az alábbi bejegyzéseket tartalmazza:
− egyetemleges önálló zálogjog terheli 125.955 CHF kölcsöntőke és járulékai erejéig az AXA



Kereskedelmi Bank Zrt. (1138 Budapest, Váci út 135–139.)
− egyetemleges önálló zálogjog terheli 45.088 CHF kölcsöntőke és járulékai erejéig az AXA

Kereskedelmi Bank Zrt. javára (1138 Budapest, Váci út 135–139.)
− egyetemleges önálló zálogjog terheli 7.387 CHF kölcsöntőke és járulékai erejéig az AXA

Kereskedelmi Bank Zrt. javára (1138 Budapest, Váci út 135–139.) javára

Irányár (nettó):              15.300.000,-Ft

Pályázni 659.000,-Ft bánatpénz megfizetésével lehet.

Az pályázatban kiírt vagyon megtekintése kizárólag a kapcsolattartónál, Székely Imre Úrnál (06-
30/820-3640) előre  bejelentett  és  egyeztetett  módon történhet  a  következő időpontokban:  2014.
április 28. 10 és 15 óra között.
A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos vételi ajánlatokat kér benyújtani, melyeket a

 DUAL-PERFEKT Kft. Győri Kirendeltsége 

9001 Győr, Pf.: 649. szám alatti címre vár 
„DIVKO Kft. f.a. vételi ajánlat” 

megjelöléssel.
A  vételi  ajánlatnak  tartalmaznia  kell  az  megajánlott  vételárat,  a  vállalt  fizetési  feltételeket,
nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 30 napos ajánlati kötöttséget vállal.
A nyertes pályázóval az eredmény közlésétől  számított  30 napon belül  megkötjük az adásvételi
szerződést. A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül, átutalással kell megfizetni. 

A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.
A vételárat az értékesítéskor hatályos ÁFA törvény alapján kell megfizetni.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szerződéskötéshez, ingatlan-nyilvántartási bejegyzéshez
szükséges minden adatát, bánatpénz befizetésének igazolását. 
 A bánatpénzt az adós társaság Pannon-Takarékszövetkezetnél vezetett: 63200157-11067562  számú
bankszámlájára  lehet  befizetni  (átutalni)  „DIVKO  Kft.  f.a.  KAUCIÓ”  jelöléssel  a  pályázat
benyújtására  kiírt  határidőt  megelőző  nap  12  óráig  (átutalás  esetében  a  kauciónak  a  pályázati
határidőt megelőző nap 12 óráig be kell érkeznie a megadott számlaszámra). A befizetett KAUCIÓ
a pályázati nyertesnek a vételárba beszámít. A többi pályázó részére a befizetett összeg az értékelést
követő 8 napon belül visszautalásra kerül.

Az ajánlati biztosítékot a pályázó kizárólag a következő esetekben veszíti el:
− a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes

pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy
− a  Cstv.  49/A.  §  (4)  bekezdés  szerinti  ajánlatot  tévő pályázó a  felszámoló  által  elrendelt

ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

A vételárba hitelezői követelés beszámítására nincs lehetőség.

Az ajánlatokat kettős zárt borítékban, magyar nyelven, postai úton kérjük eljuttatni a pályázatot
kiíró címére (DUAL-PERFEKT KFT. Győri Kirendeltsége 9001 Győr, Pf.: 649., 9022 Győr, Liszt
Ferenc u. 37.)

Az ajánlatok beérkezésének időpontja: 2014. május 5. déli 12,00 óra.

A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételéről elismervényt állít ki.



További információ a felszámoló szervezet munkatársától Gáspár János felszámolóbiztostól a 06- 1-

210-0521 számon szerezhető be.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidőt követő 15 napon belül közjegyző jelenlétében kerül
sor.
A bontást követő 15 napon belül a felszámoló az ajánlatokat értékeli. Az értékelés eredményéről
jegyzőkönyv  készül,  melyet  bármely  hitelező  megtekinthet.  Az  ajánlatok  elbírálásának
eredményéről a felszámoló az érdekelteket írásban értesíti.
A felszámoló  a  pályázatot  megfelelő  ajánlat  hiányában  eredménytelennek  nyilváníthatja  és  új
pályázatot írhat ki. A vételár tekintetében 10% vagy annál kisebb eltérés esetén a pályázók között
nyilvános  ártárgyalás  megtartására  kerül  sor,  melynek  feltételeit  az  ártárgyalás  megkezdését
megelőzően a résztvevőkkel a felszámoló ismerteti. A felszámoló jogosult a határidőben benyújtott
érvényes pályázókat felhívni magasabb vételi ajánlat benyújtására.
Az  elővásárlási  jogosultak  e  jogukat  a  nyilvános  értékesítés  keretein  belül  gyakorolhatják  oly
módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek.
Az elővásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja az érdekelteket arra, hogy a jog
gyakorlására  irányuló  szándékukat  a  pályázatok  benyújtási  határidejéig  írásban  bejelenteni
szíveskedjenek. 

A pályázatok nyilvános értékelése és nyilvános értékesítés időpontja és helye:
2014. 05. 16. 10 órakor a felszámoló 9022 Győr, Liszt F. u. 37. szám alatti irodájában.

***



A DUAL-PERFEKT Kft. (Cg. 01-09-717900) – 1111 Budapest, Karinthy F. u. 4–6. II. em. levelezési

cím:  1507  Budapest,  Pf.:  139.  –  mint  a  SZIGA-TECH Kereskedelmi  Korlátolt  Felelősségű

Társaság  „felszámolás  alatt”  (7121  Szálka,  27/3.  hrsz.;  cégjegyzékszáma: 17  09  004542;
adószáma: 12899515-2-17) kijelölt felszámolója,

nyilvános pályázati felhívás

útján  értékesíteni  kívánja  az  „fa”  adós  gazdálkodó  szervezet  tulajdonát  képező  alábbi
vagyontárgyát:

I. Ingatlan:               

   
Település neve: Szekszárd
Hrsz.: 28/10/A/45
Fekvése: belterület
Címe: 7100 Szekszárd, Rákóczi utca 134 II. em. 3.
Megnevezése: lakás
Területe: 75  m²
Tul. Hányad: 1/1

Irányár (nettó):              8.300.000,-Ft

Az épület földszint plusz 3 emeletes kialakítású, továbbá pinceszinttel is  rendelkezik.  Az épület
alapozása vasbeton sávalap bitumenlemezes szigeteléssel,  a  tetőszerkezet cserép fedésű, monolit
vasbeton födémszerkezetes kialakítású. A tartó és válaszfalak tégla falak, homlokzat hőszigetelt és
vakolt, illetve színre festett.
A ház földszinti részén garázsok, illetve egy üzlethelyiség került kialakításra. A bejárat az épület
közepén helyezkedik el.  A lépcsőház átlagos állapotú,  fűtött,  a  lift  nem működőképes, a lépcső
vasbeton  kialakítású.  A lépcsőházban  fölfelé  haladva  egymástól  eltolt  szinteket  tapasztalunk  az
épületen belül.
A lakás a II. emeleten, a jobb oldali folyosó végén található. A mérőórák elhelyezése a lépcsőházban
történt. A bejárati ajtó kínai acél biztonsági ajtó, mely több ponton záródik. A lakásba lépve egy
előtérbe jutunk, ahonnan egyenesen tovább haladva a konyhába,  balra egy szobába jutunk,  míg
jobbra a nappaliba. Az előteret és a nappalit összekötő folyosóról nyílik a fürdőszoba, melyben a
WC is található. A nappaliból nyílik egy másik egész szoba, illetve egy tároló (gardrób). A teraszt a
konyhán keresztül lehet megközelíteni.
Az előtér,  a  közlekedő folyosók,  a  konyha és a  fürdőszoba járólapja  mázas kerámia járólap.  A
fürdőszobában  a  falburkolat  csempe,  míg  a  többi  helyiségben  festett  fal.  A konyhában  a  mai
trendeknek megfelelően a konyhapult és a szekrény közötti rész csempével burkolt,  míg a többi
része festett. A szobákban és a gardróbban a korábbi padló burkolat felszedésre került és jelenleg a
repedezett padlókiegyenlítő réteg látszik. 
A kültéri  nyílászárók  szigetelt  műanyag  ablakok  és  erkélyajtók,  a  beltéri  ajtólapok  fa  amerikai
festett furnér ajtók. 
lakás összközműves, víz, csatorna, villany, gáz található a lakásban. 
A fűtést és a meleg vizet a házközponti gázkazán biztosítja. A lakás önálló mérőórával rendelkezik.
A hőleadás radiátorokon keresztül történik. 
Áramellátás: városi vezetékre rácsatlakozott
Vízellátás: városi vezetékre rácsatlakozott
Szennyvíz: városi vezetékre rácsatlakozott
Gáz: városi vezetékre rácsatlakozott



A tulajdoni lap III. része az ingatlan vonatkozásában az alábbi bejegyzéseket tartalmazza:
− keretbiztosítéki jelzálogjog került bejegyzésre 2011. 03. 04-én 20.250.000,- Ft keretösszeg

erejéig a Citibank Zrt. (1051 Budapest, Szabadság tér 7.) javára

Pályázni 415.000,-Ft bánatpénz megfizetésével lehet  .

II. Ingatlan:               

   
Település neve: Nagykozár
Hrsz.: 1032
Fekvése: belterület
Címe: 7741 Nagykozár, Hajnal utca 18.
Megnevezése: kivett lakóház
Területe: 927 m² (telek),  (lakóház)107 m2  

Tul. Hányad: 1/2

Irányár (nettó):              13.100.000,-Ft

Az  ingatlan  927  m2 telekterülettel  rendelkezik,  melyre  a  tulajdonos  saját  beruházásban  két
egyszintes  iker  családi  házat  épített,  melyekből  a  felszámolás pillanatában már  csak egy volt  a
társaság  tulajdonában,  a  másik  korábban  értékesítésre  került.  Ebből  adódik  az  ½-ed  tulajdoni
hányad  megnevezés.  A lakóház  2008-as  beruházás,  egyszintes  tetőtér  beépítésre  nem alkalmas
ikerház jellegű épület. A valóságban a telekre épült két épület egy pontján sem ér össze. Az épület
építési módja könnyűszerkezetes, acélvázas kialakítású, belülről gipszkarton borítással borított falak
kerültek  kialakításra.  A födémszerkezet  szintén  fém  vázas  kialakítású,  a  plafon  gipszkartonnal
borított.  A tetőszerkezet fémszerkezetű rácsos tartós kontyolt nyeregtető, mediterrán betoncserép
héjalással. Az ingatlan készültségi szintje 80%, hiányoznak a padló és falburkolatok, festések és a
beltéri nyílászárók. A fűtési rendszer kiépítésre került, a kazán hiányzik. A hőleadás padlófűtésen
keresztül történik. A nyílászárók fa szerkezetű hőszigetelt üvegezésűek, a bejárati ajtó szintén fa
szerkezetű.  Az  árnyékolástechnikai  rendszerek  hiányoznak,  nem  kerültek  kiépítésre.  Az  aljzata
simított  beton  aljzat,  az  épület  schiedel  szerelt  kéménnyel  került  megépítésre.  Az  épület  körüli
kezelő járda hiányzik. A külső felületek vakoltak és színre festettek, a lábazat műanyagszemcsés
lábazatburkolat.  Az  épület  utcafronti  részén  kapott  helyet  a  garázs,  melynek  nincs  közvetlen
kapcsolata  a  lakótérrel  így  a  lakásba  csak  az  udvarról  lehet  bejutni.  A garázsajtó  szekcionált
Hörmann  manuálisan  működő  hőszigetelt  garázsajtó.  A  motoros  működéshez  szükséges
előkészítéssel rendelkezik. A bejárati ajtón belépve egy előtérbe jutunk ahonnan bal kéz felé nyílik a
nappali  (melynek  a  túloldalán  található  a  garázs),  egyenesen  a  konyha,  míg  jobb  kéz  felé  egy
folyosóra érünk. A folyosóról nyílik bal oldalt egy külön WC, a fürdőszoba és egy mosókonyha,
jobb oldalt az egyik hálószoba, míg a másik a folyosó végén található. A fedett teraszra a hátsó
hálószobából jutunk ki. A nappali a konyhával egybe épült. 
Az épület alapterülete 107 m2. 

A tulajdoni lap III. része az ingatlan vonatkozásában az alábbi bejegyzéseket tartalmazza:



− keretbiztosítéki  jelzálogjog  került  bejegyzésre  2010.  03. 12-én  60.000.000,-  Ft  erejéig
OBERBANK (1062 Budapest, Váci út 1-3) javára

− jelzálogjog 191.058,46,- EUR ás járulékai erejéig az OBERBANK (1062 Budapest, Váci út
1-3) javára

Pályázni 593.000,-Ft bánatpénz megfizetésével lehet  .

Az  pályázatban  kiírt  vagyon  megtekintése  kizárólag  a  kapcsolattartónál,  Lubiczkiné  Sőrés
Orsolyánál  (70/367-4277)  előre  bejelentett  és  egyeztetett  módon  történhet  a  következő
időpontokban: 2014. április 24. 9 és 10 óra között.
A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos vételi ajánlatokat kér benyújtani, melyeket a

 DUAL-PERFEKT Kft. Győri Kirendeltsége 

9001 Győr, Pf.: 649. szám alatti címre vár 
„SZIGA-TECH Kft. f.a. vételi ajánlat” 

megjelöléssel.
A  vételi  ajánlatnak  tartalmaznia  kell  az  megajánlott  vételárat,  a  vállalt  fizetési  feltételeket,
nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 30 napos ajánlati kötöttséget vállal.
A nyertes pályázóval az eredmény közlésétől  számított  30 napon belül  megkötjük az adásvételi
szerződést. A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül, átutalással kell megfizetni. 

A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szerződéskötéshez, ingatlan-nyilvántartási bejegyzéshez
szükséges minden adatát, bánatpénz befizetésének igazolását. 
A  bánatpénzt  az  adós  Pannon-Takarékszövetkezetnél  vezetett  63200157-11068996  számú
bankszámlájára lehet befizetni (átutalni) „SZIGA-TECH Kft. f.a. KAUCIÓ” jelöléssel a pályázat
benyújtására  kiírt  határidőt  megelőző  nap  12  óráig  (átutalás  esetében  a  kauciónak  a  pályázati
határidőt megelőző nap 12 óráig be kell érkeznie a megadott számlaszámra). A befizetett KAUCIÓ
a pályázati nyertesnek a vételárba beszámít. A többi pályázó részére a befizetett összeg az értékelést
követő 8 napon belül visszautalásra kerül.

Az ajánlati biztosítékot a pályázó kizárólag a következő esetekben veszíti el:
− a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes

pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy
− a  Cstv.  49/A.  §  (4)  bekezdés  szerinti  ajánlatot  tévő pályázó a  felszámoló  által  elrendelt

ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

A vételárba hitelezői követelés beszámítására nincs lehetőség.

Az ajánlatokat kettős zárt borítékban, magyar nyelven, postai úton kérjük eljuttatni a pályázatot
kiíró címére (DUAL-PERFEKT KFT. Győri Kirendeltsége 9001 Győr, Pf.: 649., 9022 Győr, Liszt
Ferenc u. 37.)

Az ajánlatok beérkezésének időpontja: 2014. május 5. déli 12,00 óra.

A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételéről elismervényt állít ki.

További információ a felszámoló szervezet munkatársától Gáspár János felszámolóbiztostól a 06- 1-



210-0521 számon szerezhető be.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidőt követő 15 napon belül közjegyző jelenlétében kerül
sor.
A bontást követő 15 napon belül a felszámoló az ajánlatokat értékeli. Az értékelés eredményéről
jegyzőkönyv  készül,  melyet  bármely  hitelező  megtekinthet.  Az  ajánlatok  elbírálásának
eredményéről a felszámoló az érdekelteket írásban értesíti.
A felszámoló  a  pályázatot  megfelelő  ajánlat  hiányában  eredménytelennek  nyilváníthatja  és  új
pályázatot írhat ki. A vételár tekintetében 10% vagy annál kisebb eltérés esetén a pályázók között
nyilvános  ártárgyalás  megtartására  kerül  sor,  melynek  feltételeit  az  ártárgyalás  megkezdését
megelőzően a résztvevőkkel a felszámoló ismerteti. A felszámoló jogosult a határidőben benyújtott
érvényes pályázókat felhívni magasabb vételi ajánlat benyújtására.
Az  elővásárlási  jogosultak  e  jogukat  a  nyilvános  értékesítés  keretein  belül  gyakorolhatják  oly
módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek.
Az elővásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja az érdekelteket arra, hogy a jog
gyakorlására  irányuló  szándékukat  a  pályázatok  benyújtási  határidejéig  írásban  bejelenteni
szíveskedjenek. 

A pályázatok nyilvános értékelése és nyilvános értékesítés időpontja és helye:
2014. 05. 16. 9 órakor a felszámoló 9022 Győr, Liszt F. u. 37. szám alatti irodájában.

***



A DUAL-PERFEKT Kft. (Cg. 01-09-717900) – 1111 Budapest, Karinthy F. u. 4–6. II. em. levelezési
cím: 1507 Budapest, Pf.: 139. – mint a  MIRELIT DEPO Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság „f.a.” (1139 Budapest, Béke tér 7. fszt. 2.; cégjegyzékszáma: 01 09 981068;

adószáma: 13321426-2-41) kijelölt felszámolója,

nyilvános pályázati felhívás

útján  értékesíteni  kívánja  az  „fa”  adós  gazdálkodó  szervezet  tulajdonát  képező  alábbi
vagyontárgyát:

DOOSAN targonca:                              Irányár (nettó): 180.000,- Ft

                                                                                                                            
A targonca 2002. évi gyártású, üzemképes. A targonca üzemóra számlálója nem állapítható meg. 

Pályázni 9.000,- Ft bántatpénz megfizetésével lehet.

Az vételárat a mindenkori hatályos ÁFA törvény szabályozza.     

A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos vételi ajánlatokat kér benyújtani, melyeket a

 DUAL-PERFEKT Kft. Győri Kirendeltsége 
9001 Győr, Pf.: 649. szám alatti címre vár 

„MIRELIT-DEPO Kft. f.a. vételi ajánlat” 

megjelöléssel.
A  vételi  ajánlatnak  tartalmaznia  kell  az  megajánlott  vételárat,  a  vállalt  fizetési  feltételeket,
nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 30 napos ajánlati kötöttséget vállal.
A nyertes pályázóval az eredmény közlésétől  számított  30 napon belül  megkötjük az adásvételi
szerződést. A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül, átutalással kell megfizetni. 

A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szerződéskötéshez szükséges minden adatát, bánatpénz
befizetésének igazolását. 
 A  bánatpénzt  a  DUAL-PERFEKT  Kft.  Pannon-Takarékszövetkezetnél  vezetett  63200157-
11047540 számú bankszámlájára lehet befizetni (átutalni) „MIRELIT-DEPO Kft.  f.a.  KAUCIÓ”
jelöléssel  a  pályázat  benyújtására  kiírt  határidőt  megelőző  nap  12  óráig  (átutalás  esetében  a
kauciónak a pályázati határidőt megelőző nap 12 óráig be kell érkeznie a megadott számlaszámra).
A befizetett  KAUCIÓ  a  pályázati  nyertesnek  a  vételárba  beszámít.  A többi  pályázó  részére  a
befizetett összeg az értékelést követő 8 napon belül visszautalásra kerül.

A vételárba hitelezői követelés beszámítására nincs lehetőség.

Az ajánlatokat kettős zárt borítékban, magyar nyelven, postai úton kérjük eljuttatni a pályázatot
kiíró címére (DUAL-PERFEKT KFT. Győri Kirendeltsége 9001 Győr, Pf.: 649., 9022 Győr, Liszt
Ferenc u. 37.)

Az ajánlatok beérkezésének időpontja: 2014. április 22. déli 12,00 óra.



A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételéről elismervényt állít ki.

További információ a felszámoló szervezet munkatársától Gáspár János felszámolóbiztostól a 06- 1-

210-0521 számon szerezhető be.

***



A DUAL-PERFEKT Kft. (Cg. 01-09-717900) – 1111 Budapest, Karinthy F. u. 4–6. II. em. levelezési

cím:  1507 Budapest, Pf.: 139. – mint a  LIGET-KERT Ingatlanfejlesztő és Építőipari Korlátolt
Felelősségű  Társaság  „f.a.”  (1096  Budapest,  Thaly  Kálmán  u.  32.;  cégjegyzékszáma:  01  09
906498; adószáma: 14497865-2-43) kijelölt felszámolója,

nyilvános pályázati felhívás

útján  értékesíteni  kívánja  az  „fa”  adós  gazdálkodó  szervezet  tulajdonát  képező  bizonytalan

megtérülésű követelését a:

Követelés összege: 6.141.138 HUF tőke és járulékai

Kötelezett:                  Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat
Jogcím: 2010. június 18. napján kiállított CO8SB 7279151 sz. számla alapján (eredeti

összeg:  15.374.415  HUF),  valamint  CO8SA 36003799  sz.  számla  alapján
(eredeti összeg: 6.092.070 HUF).

Megjegyzés: A követelést  a  kötelezett  nem  ismeri  el,  azzal  szemben  5.120.000  HUF
tőkeösszegű kötbérigény, valamint 424.581 HUF tőkeösszegű jótállási igény
került bejelentésre.

Irányár:                                                                                                                               310.000,- Ft

Bántatpénz:  15.500,- Ft

A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos vételi ajánlatokat kér benyújtani, melyeket a

 DUAL-PERFEKT Kft. Győri Kirendeltsége 
9001 Győr, Pf.: 649. szám alatti címre vár 
„LIGET-KERT Kft. f.a. vételi ajánlat” 

megjelöléssel.
A  vételi  ajánlatnak  tartalmaznia  kell  az  megajánlott  vételárat,  a  vállalt  fizetési  feltételeket,
nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 30 napos ajánlati kötöttséget vállal.
A nyertes pályázóval az eredmény közlésétől  számított  30 napon belül  megkötjük az adásvételi
szerződést. A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül, átutalással kell megfizetni. 

A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szerződéskötéshez szükséges minden adatát, bánatpénz
befizetésének igazolását. 
 A  bánatpénzt  az  adós  Pannon-Takarékszövetkezetnél  vezetett  63200157-11067809  számú
bankszámlájára  lehet  befizetni  (átutalni)  „Liget-Kert  Kft.  f.a.  KAUCIÓ”  jelöléssel  a  pályázat
benyújtására  kiírt  határidőt  megelőző  nap  12  óráig  (átutalás  esetében  a  kauciónak  a  pályázati
határidőt megelőző nap 12 óráig be kell érkeznie a megadott számlaszámra). A befizetett KAUCIÓ
a pályázati nyertesnek a vételárba beszámít. A többi pályázó részére a befizetett összeg az értékelést
követő 8 napon belül visszautalásra kerül.

A vételárba hitelezői követelés beszámítására nincs lehetőség.

Az ajánlatokat kettős zárt borítékban, magyar nyelven, postai úton kérjük eljuttatni a pályázatot
kiíró címére (DUAL-PERFEKT KFT. Győri Kirendeltsége 9001 Győr, Pf.: 649., 9022 Győr, Liszt
Ferenc u. 37.)



Az ajánlatok beérkezésének időpontja: 2014. április 22. déli 12,00 óra.

A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételéről elismervényt állít ki.

További információ a felszámoló szervezet munkatársától Gáspár János felszámolóbiztostól a 06- 1-

210-0521 számon szerezhető be.

***



 

DUAL-PERFEKT KFT.
1119 Budapest, Fehérvári út 85. C. ép. 4. em. 

Levelezési cím: 1507 Budapest, Pf.: 139.
Tel: 1-210-0521,    Fax: 1-279-0635

(Cégjegyzék szám: 01-09-717900) 

A DUAL-PERFEKT Kft.  (Cg.  01-09-717900) –  1119 Budapest,  Fehérvári  út  85.  C.  ép.  4.  em.
levelezési cím: 1507 Budapest, Pf.: 139. – mint a RATTER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű  Társaság  „f.a.”  (székhely:  1147  Budapest,  Zsolnay  Vilmos  utca  13  1/3,
cégjegyzékszám: 01-09-698653, adószám: 12689718-2-42) kijelölt felszámolója,

nyilvános pályázati felhívás

útján  értékesíteni  kívánja  az  „fa”  adós  gazdálkodó  szervezet  tulajdonát  képező  alábbi
vagyontárgyát:

TÁRGYI ESZKÖZÖK
gépek, alkatrészek, tartozékok, szerszámok
 
A tárgyi eszközök értéket nem képviselnek, csak hulladék értéke van, illetve a különböző nem fém
alkatrészek pedig megsemmisítésre várnak.

Irányár (nettó):                                                                                                                 231.000,-Ft

Pályázni 11.500,- Ft bántatpénz megfizetésével lehet.

A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos vételi ajánlatokat kér benyújtani, melyeket az

DUAL-PERFEKT Kft. 
9001 Győr, Pf.: 649. szám alatti postai címre, vagy a Dual-Perfekt Kft. 9022 Győr, Liszt Ferenc u.

37. sz. alatti kirendeltségére vár 
„RATTER Kft.  f.a. vételi ajánlat” 

megjelöléssel.
A  vételi  ajánlatnak  tartalmaznia  kell  az  megajánlott  vételárat,  a  vállalt  fizetési  feltételeket,
nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 30 napos ajánlati kötöttséget vállal.
A nyertes pályázóval  az eredmény közlésétől  számított  30 napon belül  megkötjük az adásvételi
szerződést. A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül, átutalással kell megfizetni. 

A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szerződéskötéshez szükséges minden adatát, bánatpénz
befizetésének igazolását. 
A bánatpénzt a Dual-Perfekt Kft. f.a. Pannon Takarék Bank Zrt.-nél vezetett: 63200157-11024563
számú bankszámlájára lehet befizetni (átutalni) „RATTER Kft. f.a. KAUCIÓ” jelöléssel a pályázat
benyújtására  kiírt  határidőt  megelőző  nap  12  óráig  (átutalás  esetében  a  kauciónak  a  pályázati
határidőt  megelőző  nap  12  óráig  be  kell  érkeznie  a  megadott  számlaszámra),  a  kaució  a



házipénztárba  is  befizethető  a  pályázati  lejárat  időpontjáig.  A  befizetett  KAUCIÓ  a  pályázati
nyertesnek a vételárba beszámít. A többi pályázó részére a befizetett összeg az értékelést követő 8
napon belül visszautalásra kerül.

Az ajánlati biztosítékot a pályázó kizárólag a következő esetekben veszíti el:
a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a

vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy
a  Cstv.  49/A.  §  (4)  bekezdés  szerinti  ajánlatot  tévő  pályázó  a  felszámoló  által  elrendelt

ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

A vételárba hitelezői követelés beszámítására nincs lehetőség.

Az ajánlatok beérkezésének időpontja: 2016. december 05. déli 12,00 óra.

A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételéről elismervényt állít ki.

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A pályázatban kiírt ingóság
megtekintése 2016. november 24. napján 10 órakor lehetséges. A megtekintésre annak időpontját
megelőzően 2 nappal bejelentkezés szükséges a kapcsolattartónál Tanács Józsefnél a 20/340-7973
telefonszámon. 

További információ a felszámoló szervezet munkatársától Gáspár János felszámolóbiztostól a  06-
1/210-0521 számon szerezhető be.

A  felszámoló  a  pályázatot  megfelelő  ajánlat  hiányában  eredménytelennek  nyilváníthatja  és  új
pályázatot  írhat  ki.  Megfelelő,  a  vételár  tekintetében  10%  vagy annál  kisebb  eltérés  esetén  a
pályázók  között  nyilvános  ártárgyalás  megtartására  kerül  sor,  melynek  feltételeit  az  ártárgyalás
megkezdését  megelőzően  a  résztvevőkkel  a  felszámoló  ismerteti.  A  felszámoló  jogosult  a
határidőben benyújtott érvényes pályázókat felhívni magasabb vételi ajánlat benyújtására.
Az  elővásárlási  jogosultak  e  jogukat  a  nyilvános  értékesítés  keretein  belül  gyakorolhatják  oly
módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek.
Az elővásárlási  jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja az érdekelteket arra, hogy a jog
gyakorlására  irányuló  szándékukat  a  pályázatok  benyújtási  határidejéig  írásban  bejelenteni
szíveskedjenek. 



A DUAL-PERFEKT Kft. (Cg. 01-09-717900) – 1111 Budapest, Karinthy F. u. 4–6. II. em. levelezési

cím: 1507 Budapest, Pf.: 139. –  mint a  Hírös MÉH Kereskedelmi, Feldolgozó és Szolgáltató
Korlátolt  Felelősségű  Társaság „felszámolás  alatt”  (6000  Kecskemét,  Platter  János  u  4/a.;
cégjegyzékszáma: 03 09 110655; adószáma: 13050995-2-03)  kijelölt felszámolója,

nyilvános pályázati felhívás

útján  értékesíteni  kívánja  az  „fa”  adós  gazdálkodó  szervezet  tulajdonát  képező  alábbi
vagyontárgyát:

Ingatlan:               

   
Település neve: Lajosmizse
Hrsz.: 11766/5
Fekvése: belterület
Címe: Lajosmizse, Baross tér 34.
Megnevezése: kivett, gazdasági épület, udvar
Területe: 2029 m²
Tul. Hányad: 1/1

Irányár (nettó):              900.000,-Ft

Elhelyezkedése:  Lajosmizse  a  Dél-Alföldi  régióhoz  tartozik.  Kecskeméttől  mintegy  17  km-re
helyezkedik el. Az ingatlan alakja szabálytalan téglalap. A telekre való bejutás 3 kapun lehetséges.
A terület minden oldalról drótkerítéssel körbekerített. 
Az épület 24,7 m hosszú és 5 méter széles nyereg tetős épület. Az épület kivitelezése az 1950-es
években történhetett. 
Az épület beton aljzattal rendelkezik, amely néhol helyen már megrepedt. A tégla építésű épület két
külön nyíló helyiségre tagolódik. Mind a két helyiség külön megközelíteni az utcáról, de egymás
között nem átjárhatóak. A telket mindkét helyiségről külön  meg lehet közelíteni. A helyiségek nem
egyforma  méretűek,  az  utcafrontról  nézve  a  bal  oldali  helyiség  nagyobb.  Az  egész  épület
cserépfedéssel borított, a tetőszerkezet kissé hullámos. A nagyobb helyiségben két kisebb egység
került lekerítésre, egy vizesblokk kézmosóval és WC-vel, míg a másik irodahelyiségként szoltált. A
kisebb  helyiség  alkalmas  az  áruk  ki-be  rakodására.  Az  épületen  körbe  található  horganyzott
ereszcsatorna, mely rozsdás, rossz állapotú. 
Az ingatlan nem összközműves. Villany 20A-os lakossági igényeket kielégítő biztosíték található.
Víz az udvari fúrt kútról nyerhető. Fűtés palackos gáz szieszta kályhával vagy villanyradiátorral
lehetséges, jelenleg egyik sem található az ingatlanban. Kémény van az épületben, állapota jónak
mondható. Csatorna zárt fémtartályú emésztőgödör. Riasztó rendszer jelenleg nincs, amíg üzemelt
addig a rendszer kiépített volt. 

A tulajdoni lap III. része az ingatlan vonatkozásában az alábbi bejegyzéseket tartalmazza:
− keretbiztosítéki  jelzálog  jog  30.000.000,-  Ft  erejéig,  jogosult:  CIB  KÖZÉP-EURÓPAI

NEMZETKÖZI BANK ZRT. (1027 Budapest, Medve utca 4–14.)
− vezetékjog, jogosult: EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. ( 6720 Szeged, Klauzál tér 1.) 

Pályázni 45.000,-Ft bánatpénz megfizetésével lehet  .



Az pályázatban  kiírt  vagyon  megtekintése  kizárólag  a  kapcsolattartónál,  ifj.  Csillik  Béla  Úrnál
(30/936-2755) előre bejelentett és egyeztetett módon történhet a következő időpontokban: 2014.
május 29. 8 és 10 óra között.
A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos vételi ajánlatokat kér benyújtani, melyeket a

 DUAL-PERFEKT Kft. Győri Kirendeltsége 

9001 Győr, Pf.: 649. szám alatti címre vár 
„Hírös MÉH  Kft. f.a. vételi ajánlat” 

megjelöléssel.
A  vételi  ajánlatnak  tartalmaznia  kell  az  megajánlott  vételárat,  a  vállalt  fizetési  feltételeket,
nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 30 napos ajánlati kötöttséget vállal.
A nyertes pályázóval az eredmény közlésétől  számított  30 napon belül  megkötjük az adásvételi
szerződést. A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül, átutalással kell megfizetni. 

A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szerződéskötéshez, ingatlan-nyilvántartási bejegyzéshez
szükséges minden adatát, bánatpénz befizetésének igazolását. 
 A bánatpénzt az  adós Kft.  Pannon-Takarékszövetkezetnél  vezetett  63200157-11067816  számú
bankszámlájára  lehet  befizetni  (átutalni)  „Hírös  MÉH Kft.  f.a.  KAUCIÓ” jelöléssel  a  pályázat
benyújtására  kiírt  határidőt  megelőző  nap  12  óráig  (átutalás  esetében  a  kauciónak  a  pályázati
határidőt megelőző nap 12 óráig be kell érkeznie a megadott számlaszámra). A befizetett KAUCIÓ
a pályázati nyertesnek a vételárba beszámít. A többi pályázó részére a befizetett összeg az értékelést
követő 8 napon belül visszautalásra kerül.

Az ajánlati biztosítékot a pályázó kizárólag a következő esetekben veszíti el:
− a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes

pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy
− a  Cstv.  49/A.  §  (4)  bekezdés  szerinti  ajánlatot  tévő pályázó a  felszámoló  által  elrendelt

ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

A vételárba hitelezői követelés beszámítására nincs lehetőség.

Az ajánlatokat kettős zárt borítékban, magyar nyelven, postai úton kérjük eljuttatni a pályázatot
kiíró címére (DUAL-PERFEKT KFT. Győri Kirendeltsége 9001 Győr, Pf.: 649., 9022 Győr, Liszt
Ferenc u. 37.)

Az ajánlatok beérkezésének időpontja: 2014. június 2. déli 12,00 óra.

A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételéről elismervényt állít ki.

További információ a felszámoló szervezet munkatársától Gáspár János felszámolóbiztostól a 06- 1-
210-0521 számon szerezhető be.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidőt követő 15 napon belül közjegyző jelenlétében kerül
sor.
A bontást követő 15 napon belül a felszámoló az ajánlatokat értékeli. Az értékelés eredményéről
jegyzőkönyv  készül,  melyet  bármely  hitelező  megtekinthet.  Az  ajánlatok  elbírálásának
eredményéről a felszámoló az érdekelteket írásban értesíti.
A felszámoló  a  pályázatot  megfelelő  ajánlat  hiányában  eredménytelennek  nyilváníthatja  és  új
pályázatot írhat ki. A vételár tekintetében 10% vagy annál kisebb eltérés esetén a pályázók között



nyilvános  ártárgyalás  megtartására  kerül  sor,  melynek  feltételeit  az  ártárgyalás  megkezdését
megelőzően a résztvevőkkel a felszámoló ismerteti. A felszámoló jogosult a határidőben benyújtott
érvényes pályázókat felhívni magasabb vételi ajánlat benyújtására.
Az  elővásárlási  jogosultak  e  jogukat  a  nyilvános  értékesítés  keretein  belül  gyakorolhatják  oly
módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek.
Az elővásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja az érdekelteket arra, hogy a jog
gyakorlására  irányuló  szándékukat  a  pályázatok  benyújtási  határidejéig  írásban  bejelenteni
szíveskedjenek. 

A pályázatok nyilvános értékelése és nyilvános értékesítés időpontja és helye:
2014. 06. 13. 11 órakor a felszámoló 9022 Győr, Liszt F. u. 37. szám alatti irodájában.

***



A DUAL-PERFEKT Gazdasági Tanácsadó Kft. (Cg. 01-09-717900) – 1111 Budapest, Karinthy F. u.

4-6. II/2.; Levelezési cím: 1507 Budapest, Pf.: 139. – mint a

NAGYTORMÁS-FARM  Mezőgazdasági  és  Kereskedelmi  KFT.  „f.a.”  (7173  Zomba,
Nagytormás-puszta  0178/4hrsz.;  cégjegyzékszáma:  17  09  004002;  adószáma:
12519213-2-17)  
 kijelölt felszámolója,

nyilvános pályázati felhívás

útján értékesíteni kívánja az „fa” adós gazdálkodó szervezet tulajdonát képező alábbi ingatlanait:
    

I. Ingatlan

Ingatlan megnevezése: saját használatú út
Fekvése: Dúzs, külterület
Hrsz.: 050/7
Tul. Hányad: 1/1
Kat. tiszta jövedelme: 0,00 Ak
Területe: 988 m²

Forgalmi értéke: 4.940,-Ft

Pályázni 245,-Ft összegű bánatpénz megfizetésével lehet.

II. Ingatlan

Ingatlan megnevezése: saját használatú út
Fekvése: Dúzs, külterület
Hrsz.: 050/5
Tul. Hányad: 1/1
Kat. tiszta jövedelme: 0,00 Ak
Területe: 2152 m²

Forgalmi értéke: 10.760,-Ft

Pályázni 540,-Ft összegű bánatpénz megfizetésével lehet.

III. Ingatlan

Ingatlan megnevezése: saját használatú út
Fekvése: Dúzs, külterület
Hrsz.: 050/2
Tul. Hányad: 1/1
Kat. tiszta jövedelme: 0,00 Ak
Területe: 4.490 m²

Forgalmi értéke: 22.450,-Ft

Pályázni 1.120,-Ft összegű bánatpénz megfizetésével lehet.

IV. Ingatlan



Ingatlan megnevezése: szántó, legelő
Fekvése: Zomba, külterület
Hrsz.: 016/2
Tul. Hányad: 1/1
Területe: 5755 m²
Értéke: 13.75 AK

Forgalmi értéke: 633.050,-Ft

Pályázni 31.650,-Ft összegű bánatpénz megfizetésével lehet.

V. Ingatlan

Ingatlan megnevezése: út
Fekvése: Bonyhád, külterület
Hrsz.: 450/1
Tul. Hányad: 1/1 

Forgalmi értéke: 1.000.000,-Ft

Pályázni 50.000,-Ft összegű bánatpénz megfizetésével lehet.

VI. Ingatlan

Ingatlan megnevezése: gazdasági épület
Fekvése: Bonyhád, külterület 
Hrsz.: 459/13
Tul. Hányad: 1/1 

Forgalmi értéke: 2.000.000,-Ft

Pályázni 100.000,-Ft összegű bánatpénz megfizetésével lehet.

A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos vételi ajánlatokat kér benyújtani, melyeket az 

DUAL-PERFEKT KFT. Győri Kirendeltsége

 9001 Győr, Pf.: 649. szám alatti címre vár 
„NAGYTORMÁS-FARM Kft. f.a. vételi ajánlat”

megjelöléssel.
A vételi ajánlatnak tartalmaznia kell az megajánlott nettó vételárat,  a vállalt fizetési feltételeket,
nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 30 napos ajánlati kötöttséget vállal.

A nyertes pályázóval az eredmény közlésétől  számított  30 napon belül  megkötjük az adásvételi
szerződést. A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül, átutalással kell megfizetni. 

A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szerződéskötéshez, ingatlan-nyilvántartási bejegyzéshez
szükséges minden adatát, bánatpénz befizetésének igazolását. 
 A bánatpénzt NAGYTORMÁS-FARM Kft. f.a. MKB Bank Zrt.-nél vezetett: 10300002-24618216-
00003285  számú  bankszámlájára  lehet  befizetni  (átutalni)  „NAGYTORMÁSFARM  Kft.  f.a.
KAUCIÓ”  jelöléssel  a  pályázat  benyújtására  kiírt  határidőt  megelőző  nap  12  óráig  (átutalás



esetében a  kauciónak a pályázati  határidőt  megelőző nap 12 óráig  be kell  érkeznie  a  megadott
számlaszámra). A befizetett KAUCIÓ a pályázati nyertesnek a vételárba beszámít. A többi pályázó
részére a befizetett összeg az értékelést követő 8 napon belül visszautalásra kerül.

Az ajánlati biztosítékot a pályázó kizárólag a következő esetekben veszíti el:
− a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes

pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy
− a  Cstv.  49/A.  §  (4)  bekezdés  szerinti  ajánlatot  tévő pályázó a  felszámoló  által  elrendelt

ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép.
A vételárba hitelezői követelés beszámítására nincs lehetőség.

Az ajánlatokat kettős zárt borítékban, magyar nyelven, postai úton kérjük eljuttatni a pályázatot
kiíró címére (DUAL-PERFEKT KFT. Győri Kirendeltsége 9001 Győr, Pf. 649; 9022 Győr, Liszt
Ferenc u. 37.)

Az ajánlatok beérkezésének időpontja: 2014. május 26. déli 12,00 óra.

A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételéről elismervényt állít ki.
További  információ  a  felszámoló  szervezet  munkatársától  Gáspár  János  felszámolóbiztostól  a
1/210-0521 számon szerezhető be.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidőt követő 15 napon belül közjegyző jelenlétében kerül
sor.
A bontást követő 15 napon belül a felszámoló az ajánlatokat értékeli. Az értékelés eredményéről
jegyzőkönyv  készül,  melyet  bármely  hitelező  megtekinthet.  Az  ajánlatok  elbírálásának
eredményéről a felszámoló az érdekelteket írásban értesíti.
A felszámoló  a  pályázatot  megfelelő  ajánlat  hiányában  eredménytelennek  nyilváníthatja  és  új
pályázatot  írhat  ki.  Megfelelő,  a  vételár  tekintetében  10%  vagy  annál  kisebb  eltérés  esetén  a
pályázók  között  nyilvános  ártárgyalás  megtartására  kerül  sor,  melynek  feltételeit  az  ártárgyalás
megkezdését  megelőzően  a  résztvevőkkel  a  felszámoló  ismerteti.  A  felszámoló  jogosult  a
határidőben benyújtott érvényes pályázókat felhívni magasabb vételi ajánlat benyújtására.
Az  elővásárlási  jogosultak  e  jogukat  a  nyilvános  értékesítés  keretein  belül  gyakorolhatják  oly
módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek.
Az elővásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja az érdekelteket arra, hogy a jog
gyakorlására  irányuló  szándékukat  a  pályázatok  benyújtási  határidejéig  írásban  bejelenteni
szíveskedjenek. 

A pályázatok nyilvános értékelése és nyilvános értékesítés időpontja és helye:
2014. 06. 06. 9 órakor a felszámoló 9022 Győr, Liszt F. u. 37. szám alatti irodájában.

***



A DUAL-PERFEKT Kft. (Cg. 01-09-717900) – 1111 Budapest, Karinthy F. u. 4–6. II. em. levelezési

cím: 1507 Budapest, Pf.: 139. – mint a KÖRMÉDIA Szolgáltató Kft. „felszámolás alatt”  (1119
Budapest,  Andor  u.  21.;  cégjegyzékszáma: 01  09  668223;  adószáma: 12351169-2-43)    kijelölt
felszámolója,

nyilvános pályázati felhívás

útján  értékesíteni  kívánja  az  „fa”  adós  gazdálkodó  szervezet  tulajdonát  képező  alábbi
vagyontárgyát:

I. Digitális felvevőgép:               

   
Megnevezés: SONY Camcoder
Típus: DSR – 400 P
Gyártási év: 2005
Gyártási szám. 40756
Tartozéka: 3 db akkumlátor
Teljesítménye: 144-126 W/h
Fellelhető azon.sz.: SWIFT S–8110 S
Akkumlátor modellszámla: S–3802 A
Optika: 2/3” belső fókusz
Mikrofon: EV RE–50 B

Irányár (nettó):              350.000,-Ft

Pályázni 17.500,-Ft bánatpénz megfizetésével lehet  .

II. Digitális felvevőgép:               

   
Megnevezés: SONY Camcoder
Típus: DSR – 370 P
Gyártási év: ismeretlen
Gyártási szám. 41233
Gyártmánya: japán
Tartozéka: 3 db akkumlátor
Akkumlátor modellszámla: HTV–703
Optika az. sz: 12 325
Zoom LENS. N 118

Irányár (nettó):              350.000,-Ft

Pályázni 17.500,-Ft bánatpénz megfizetésével lehet  .



A kamerák mindegyikéhez tartozik 3-3 db litium akkumlátor és 1-1 db töltő berendezés, továbbá 1-
1 db a tárolást biztosító hordeszköz. 
Az akkulmátorok minőségére vonatkozólag nem rendelkezünk információval. 
Az pályázatban kiírt vagyon megtekintése kizárólag a kapcsolattartónál Gáspár János felszámolónál
(1/210-0521)  előre  bejelentett  és  egyeztetett  módon történhet  a  következő  időpontokban:  2014.
május 29. 8 és 10 óra között.
A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos vételi ajánlatokat kér benyújtani, melyeket a

 DUAL-PERFEKT Kft. Győri Kirendeltsége 

9001 Győr, Pf.: 649. szám alatti címre vár 
„KÖRMÉDIA  Kft. f.a. vételi ajánlat” 

megjelöléssel.
A  vételi  ajánlatnak  tartalmaznia  kell  az  megajánlott  vételárat,  a  vállalt  fizetési  feltételeket,
nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 30 napos ajánlati kötöttséget vállal.
A nyertes pályázóval az eredmény közlésétől  számított  30 napon belül  megkötjük az adásvételi
szerződést. A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül, átutalással kell megfizetni. 

A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szerződéskötéshez szükséges minden adatát, bánatpénz
befizetésének igazolását. 
A  bánatpénzt  a  DUAL-PERFEKT  Kft.  Pannon-Takarékszövetkezetnél  vezetett  63200157-

11047540  számú  bankszámlájára  lehet  befizetni  (átutalni)  „KÖRMÉDIA Kft.  f.a.  KAUCIÓ”
jelöléssel  a  pályázat  benyújtására  kiírt  határidőt  megelőző  nap  12  óráig  (átutalás  esetében  a
kauciónak a pályázati határidőt megelőző nap 12 óráig be kell érkeznie a megadott számlaszámra).
A befizetett  KAUCIÓ  a  pályázati  nyertesnek  a  vételárba  beszámít.  A többi  pályázó  részére  a
befizetett összeg az értékelést követő 8 napon belül visszautalásra kerül.

Az ajánlati biztosítékot a pályázó kizárólag a következő esetekben veszíti el:
− a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes

pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy
− a  Cstv.  49/A.  §  (4)  bekezdés  szerinti  ajánlatot  tévő pályázó a  felszámoló  által  elrendelt

ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

A vételárba hitelezői követelés beszámítására nincs lehetőség.

A felszámoló a vagyontárgyakat együttesen kívánja értékesíteni.

Az ajánlatokat kettős zárt borítékban, magyar nyelven, postai úton kérjük eljuttatni a pályázatot
kiíró címére (DUAL-PERFEKT KFT. Győri Kirendeltsége 9001 Győr, Pf.: 649., 9022 Győr, Liszt
Ferenc u. 37.)

Az ajánlatok beérkezésének időpontja: 2014. június 10. déli 12,00 óra.

A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételéről elismervényt állít ki.

További információ a felszámoló szervezet munkatársától Gáspár János felszámolóbiztostól a 06- 1-
210-0521 számon szerezhető be.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidőt követő 15 napon belül közjegyző jelenlétében kerül
sor.



A bontást követő 15 napon belül a felszámoló az ajánlatokat értékeli. Az értékelés eredményéről
jegyzőkönyv  készül,  melyet  bármely  hitelező  megtekinthet.  Az  ajánlatok  elbírálásának
eredményéről a felszámoló az érdekelteket írásban értesíti.
A felszámoló  a  pályázatot  megfelelő  ajánlat  hiányában  eredménytelennek  nyilváníthatja  és  új
pályázatot írhat ki. A vételár tekintetében 10% vagy annál kisebb eltérés esetén a pályázók között
nyilvános  ártárgyalás  megtartására  kerül  sor,  melynek  feltételeit  az  ártárgyalás  megkezdését
megelőzően a résztvevőkkel a felszámoló ismerteti. A felszámoló jogosult a határidőben benyújtott
érvényes pályázókat felhívni magasabb vételi ajánlat benyújtására.

A pályázatok nyilvános értékelése és nyilvános értékesítés időpontja és helye:
2014. 06. 20. 9 órakor a felszámoló 9022 Győr, Liszt F. u. 37. szám alatti irodájában.

***



PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

A Dual-Perfekt Gazdasági Tanácsadó Kft. (Cg.: 01-09-717900; 1111 Budapest, Karinthy  F. u.

4-6.  II.  em.  2.),  mint  a  THETA VITA Egészségügyi,  Kereskedelmi és  Szolgáltató  Kft.
„f.a.” (Cg.: 05-09-009179; 3530 Miskolc, Király u. 6. 4. em. 1.) Miskolci Törvényszék által

kijelölt felszámolója,

nyilvános pályázat
útján,  értékesíteni  kívánja  a  felszámolás  alá  került  társaság  tulajdonában  álló  alábbi

vagyontárgyakat:

elan-vital.hu domain név

Pályázati irányára nettó: 50.000,-Ft 

Vételár megfizetésének módja: átutalás

Vételár megfizetésének határideje: 2014. május 20.

Szerződéskötésre meghatározott határidő: 2014. május 15.

A pályázaton való részvétel feltételei: 

- A pályázatot  legkésőbb  (az  ajánlott  vételár  és  fizetési  mód  megjelölésével)  jelen

hirdetménynek  a  felszámoló  szervezet  honlapján  való  közzétételétől  számított  15.

napon 12 óráig lehet személyesen leadni a Dual-Perfekt Kft. 9022 Győr, Liszt F. u. 37.

fszt. 2. szám alatti telephelyén.

- Az ajánlatot zárt borítékban kell elhelyezni, a borítékon kérjük feltüntetni: THETA-

VITA Kft. „f.a.” pályázat”.

- Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, székhelyét, hatályos cégkivonatát, a

cégjegyzésre  jogosult  tisztségviselő  aláírási  címpéldányát,  a  megajánlott  nettó

vételárat,  a  vállalt  fizetési  feltételeket,  nyilatkozatot  arról,  hogy  az  ajánlattevő  60

napos ajánlati kötöttséget vállal.

- A pályázatok bontásáról  közjegyző  jelenlétében a  pályázati  leadási  határidő  lejárta

után 3 munkanapon belül kerül sor. 

- A pályázat  eredményéről  a  felszámoló  a  bontástól  számított  5  munkanapon  belül

írásban értesíti az ajánlattevőket.

A felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja és új

pályázatot hirdethet ki.

A beérkezett ajánlatok alapján a felszámoló értékesítési versenytárgyalást tart, amennyiben a

megajánlott vételárak közötti eltérés 10 %-on belül van. Ennek helyéről, idejéről, szabályairól

írásban értesíti az ajánlattevőket.

A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget.

A  pályázattal  kapcsolatban  felvilágosítás  a  06-31-3291511  telefonszámon  kérhető

munkanapokon 10 és 11 óra között.



PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

A Dual-Perfekt Gazdasági Tanácsadó Kft. (Cg.: 01-09-717900; 1111 Budapest, Karinthy  F. u. 4-6. II.
em. 2.), mint a  BEKE-BAU Építőipari Kft. „f.a.” ( 5084 Rákócziújfalu, Sallai u. 16/a..) Szolnoki
Törvényszék által kijelölt felszámolója pályázat útján, értékesíteni kívánja a felszámolás alá került
társaság tulajdonában álló alábbi vagyontárgyat:

Volkswagen Caddy tehergépkocsi

Forgalmi rendszám: GRP-863

Gyártási év: 1998

Pályázati irányára: 80.000,-Ft + ÁFA
Üzemképtelen, akkumlátor nincs, fékek nem működnek.

- A vételi ajánlatot legkésőbb (az ajánlott vételár és fizetési mód megjelölésével) 2014. június
27. napján 15 óráig lehet személyesen leadni a Dual-Perfekt Kft. 9022 Győr, Liszt F. u. 37.
fszt. 2. szám alatti telephelyén.

- Az ajánlatot zárt borítékban kell elhelyezni, a borítékon kérjük feltüntetni: BEKE-BAU Kft.
„f.a.” pályázat”.

- Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, székhelyét, a megajánlott nettó vételárat, a
vállalt fizetési feltételeket.

- A pályázatok kiértékelése a leadási határidő lejárta után 5 munkanapon belül kerül sor. 
- A pályázat eredményéről a felszámoló a kiértékelést követően 5 munkanapon belül értesíti az

ajánlattevőket.

A  felszámoló  a  pályázatot  megfelelő  ajánlat  hiányában  eredménytelennek  nyilváníthatja  és  új
pályázatot hirdethet ki.

A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás a 06-31-3291511 telefonszámon kérhető munkanapokon 10
és 11 óra között.

***
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PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

A Dual-Perfekt Gazdasági Tanácsadó Kft. (Cg.: 01-09-717900; 1111 Budapest, Karinthy  F. u. 4-6. II.
em. 2.), mint a  PINKA TOURS Utazási  Kft. „f.a.” (4466 Tímár, Szabadság u. 66.) Nyíregyházi
Törvényszék által kijelölt felszámolója pályázat útján, értékesíteni kívánja a felszámolás alá került
társaság tulajdonában álló alábbi vagyontárgyat:

Citroen 2,5 D tehergépkocsi

Forgalmi rendszám: HIE-919

Gyártási év: kb. 2000

Pályázati irányára: 150.000,-Ft + ÁFA
Üzemképtelen, karbantartatlan, akkumlátor hibás.

- A vételi ajánlatot legkésőbb (az ajánlott vételár és fizetési mód megjelölésével) 2014. június
27. napján 15 óráig lehet személyesen leadni a Dual-Perfekt Kft. 9022 Győr, Liszt F. u. 37.
fszt. 2. szám alatti telephelyén.

- Az ajánlatot zárt borítékban kell elhelyezni, a borítékon kérjük feltüntetni: PINKA TOURS
Kft. „f.a.” pályázat”.

- Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, székhelyét, a megajánlott nettó vételárat, a
vállalt fizetési feltételeket.

- A pályázatok kiértékelése a leadási határidő lejárta után 5 munkanapon belül kerül sor. 
- A pályázat eredményéről a felszámoló a kiértékelést követően 5 munkanapon belül értesíti az

ajánlattevőket.

A  felszámoló  a  pályázatot  megfelelő  ajánlat  hiányában  eredménytelennek  nyilváníthatja  és  új
pályázatot hirdethet ki.

A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás a 06-31-3291511 telefonszámon kérhető munkanapokon 10
és 11 óra között.

***
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PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

A Dual-Perfekt Gazdasági Tanácsadó Kft. (Cg.: 01-09-717900; 1111 Budapest, Karinthy  F. u. 4-6. II.
em. 2.), mint az ASA-FOTÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. „f.a.” ( 6000 Kecskemét, Deák Ferenc
tér  6.)  Kecskeméti  Törvényszék  által  kijelölt  felszámolója pályázat útján,  értékesíteni  kívánja  a
felszámolás alá került társaság tulajdonában álló alábbi vagyontárgyakat:

Fényképészeti eszközök és készletek

Pályázati irányára: 46.000,-Ft + ÁFA
Elhasználódott eszközök, forgalomképtelen készletek

A felszámoló a tárgyi eszközöket és készleteket elsődlegesen együtt kívánja értékesíteni, az egyes
tárgyi eszközökre és készletekre adott  ajánlatok csak abban az esetben kerülnek értékelésre,
amennyiben együttes ajánlat nem érkezik. 

- A vételi ajánlatot legkésőbb (az ajánlott vételár és fizetési mód megjelölésével) 2014. június
27. napján 15 óráig lehet személyesen leadni a Dual-Perfekt Kft. 9022 Győr, Liszt F. u. 37.
fszt. 2. szám alatti telephelyén.

- Az ajánlatot zárt borítékban kell elhelyezni,  a borítékon kérjük feltüntetni: ASA-FOTÓ Bt.
„f.a.” pályázat”.

- Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, székhelyét, a megajánlott nettó vételárat, a
vállalt fizetési feltételeket.

- A pályázatok kiértékelése a leadási határidő lejárta után 5 munkanapon belül kerül sor. 
- A pályázat eredményéről a felszámoló a kiértékelést követően 5 munkanapon belül értesíti az

ajánlattevőket.

A  felszámoló  a  pályázatot  megfelelő  ajánlat  hiányában  eredménytelennek  nyilváníthatja  és  új
pályázatot hirdethet ki.

A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás a 06-31-3291511 telefonszámon kérhető munkanapokon 10
és 11 óra között.

***

3



PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

A Dual-Perfekt Gazdasági Tanácsadó Kft. (Cg.: 01-09-717900; 1111 Budapest, Karinthy  F. u. 4-6. II.
em.  2.),  mint  a  HANSA PLASTIK Műanyagipari Kft.  „f.a.” (1013 Budapest,  Krisztina krt.  32.
-106.)  Nyíregyházi  Törvényszék  által  kijelölt  felszámolója pályázat útján,  értékesíteni  kívánja  a
felszámolás alá került társaság tulajdonában álló alábbi vagyontárgyakat:

1. Volkswagen Passat személygépkocsi

Forgalmi rendszám:HBY-841 

Gyártási év: 1995

Pályázati irányára: 70.000,-Ft
Üzemképtelen, karbantartatlan jármű.

2. Egyéb eszközök (irodabútorok, irodatechnika, sarok köszörű, labor eszközök, egyéb üzemi gépek)

Pályázati irányára: 123.000,-Ft + ÁFA

A  felszámoló  a  tárgyi  eszközöket  elsődlegesen  együtt  kívánja  értékesíteni,  az  egyes  tárgyi
eszközökre adott ajánlatok csak abban az esetben kerülnek értékelésre, amennyiben együttes
ajánlat nem érkezik. 

- A vételi ajánlatot legkésőbb (az ajánlott vételár és fizetési mód megjelölésével) 2014. június
27. napján 15 óráig lehet személyesen leadni a Dual-Perfekt Kft. 9022 Győr, Liszt F. u. 37.
fszt. 2. szám alatti telephelyén.

- Az ajánlatot zárt borítékban kell elhelyezni, a borítékon kérjük feltüntetni: KŐRÖS-SZŐLŐ
Kft. „f.a.” pályázat”.

- Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, székhelyét, a megajánlott nettó vételárat, a
vállalt fizetési feltételeket.

- A pályázatok kiértékelése a leadási határidő lejárta után 5 munkanapon belül kerül sor. 
- A pályázat eredményéről a felszámoló a kiértékelést követően 5 munkanapon belül értesíti az

ajánlattevőket.

A  felszámoló  a  pályázatot  megfelelő  ajánlat  hiányában  eredménytelennek  nyilváníthatja  és  új
pályázatot hirdethet ki.

A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás a 06-31-3291511 telefonszámon kérhető munkanapokon 10
és 11 óra között.

***
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PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

A Dual-Perfekt Gazdasági Tanácsadó Kft. (Cg.: 01-09-717900; 1111 Budapest, Karinthy  F. u. 4-6. II.
em.  2.),  mint  a  KŐRÖS-SZŐLŐ  Borászati,  Kereskedelmi  és  Szolgáltató  Kft.  „f.a.” (  6200
Kiskőrös,  Bánffy  u.  44.)  Kecskeméti  Törvényszék  által  kijelölt  felszámolója pályázat útján,
értékesíteni kívánja a felszámolás alá került társaság tulajdonában álló alábbi vagyontárgyakat:

1. Fiat Fiorino 1.7 D tehergépkocsi

Forgalmi rendszám: IMY-954

Magyarországi forgalomba helyezés: 2003

Pályázati irányára: 20.000,-Ft + ÁFA
Üzemképtelen, nem javítható.

2. Renault Rapid tehergépkocsi

Forgalmi rendszám: IKL-564

Magyarországi forgalomba helyezés: 2003

Pályázati irányára: 20.000,-Ft + ÁFA
Törött, nem javítható.

3. Ford Transit tehergépkocsi

Forgalmi rendszám: IFN-845

Magyarországi forgalomba helyezés: 2002

Pályázati irányára: 100.000,-Ft + ÁFA
Erősen elhasznált, elhanyagolt állapotú jármű.

4. Fiat Fiorino tehergépkocsi

Forgalmi rendszám: ICS-892

Magyarországi forgalomba helyezés: 2002

Pályázati irányára: 76.000,-Ft + ÁFA

A  felszámoló  a  tárgyi  eszközöket  elsődlegesen  együtt  kívánja  értékesíteni,  az  egyes  tárgyi
eszközökre adott ajánlatok csak abban az esetben kerülnek értékelésre, amennyiben együttes
ajánlat nem érkezik. 

- A vételi ajánlatot legkésőbb (az ajánlott vételár és fizetési mód megjelölésével) 2014. június
27. napján 15 óráig lehet személyesen leadni a Dual-Perfekt Kft. 9022 Győr, Liszt F. u. 37.
fszt. 2. szám alatti telephelyén.

- Az ajánlatot zárt borítékban kell elhelyezni, a borítékon kérjük feltüntetni: KŐRÖS-SZŐLŐ
Kft. „f.a.” pályázat”.

- Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, székhelyét, a megajánlott nettó vételárat, a
vállalt fizetési feltételeket.

- A pályázatok kiértékelése a leadási határidő lejárta után 5 munkanapon belül kerül sor. 
- A pályázat eredményéről a felszámoló a kiértékelést követően 5 munkanapon belül értesíti az

ajánlattevőket.

A  felszámoló  a  pályázatot  megfelelő  ajánlat  hiányában  eredménytelennek  nyilváníthatja  és  új
pályázatot hirdethet ki.

A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás a 06-31-3291511 telefonszámon kérhető munkanapokon 10
és 11 óra között.

***
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A  DUAL-PERFEKT Kft.  (Cg.  01-09-717900,  1111 Budapest,  Karinthy F.  u.  4–6.  II.  em.,

levelezési  cím:  1507  Budapest,  Pf.:  139.  )mint  ITAFA  Felvásárló,  Feldolgozó  és

Kereskedelmi  Korlátolt  Felelősségű Társaság  "felszámolás  alatt"(Cg.  02 09 060832.  7981

Nemeske, Görösgal puszta 5. asz.: 10639779-2-02.)) kijelölt felszámolója, 

nyilvános pályázati felhívás

keretében értékesíti a cég  összesen 49 tételből álló, 33.558 Millió Ft értékű, nullára leírt, a
felszámoló  által  behajthatatlannak ítélt,  hiányosan  dokumentált,  illetve  nem elismert
adott előlegekből eredő követeléseit. Az adott előlegek között szerepelhet olyan követelés is,

ahol  a  szállítók  kifizetése  megtörtént,  de  a  kifizetést  az  adós  könyvei  alapján  nem lehet

igazolni. 

Irányár (bruttó): 98.000 Ft

Pályázni 4.900,- Ft bánatpénz megfizetésével lehet.

A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos vételi ajánlatokat kér benyújtani, melyeket

a DUAL-PERFEKT Kft1507 Budapest, Pf.: 139. szám alatti címre vár „Itafa Kft. f.a. vételi
ajánlat” megjelöléssel. Az ajánlatok beérkezésének határideje: 2014. július 7. hétfő, déli
12,00 óra. 
A vételi ajánlatnak tartalmaznia kell az megajánlott vételárat,  a vállalt fizetési feltételeket,

nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 30 napos ajánlati kötöttséget vállal.

A  nyertes  pályázóval  az  eredmény  közlésétől  számított  30  napon  belül  megkötjük  az

adásvételi szerződést. A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül, átutalással kell

megfizetni. 

A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.

A pályázatnak  tartalmaznia  kell  a  pályázó  szerződéskötéshez  szükséges  minden  adatát,

bánatpénz befizetésének igazolását. 

A bánatpénzt a Dual Perfekt Kft. Pannon-Takarékszövetkezetnél vezetett 63200157-11047540

számú  bankszámlájára  lehet  befizetni  (átutalni)  „ItafaKft  f.a”.  KAUCIÓ” jelöléssel  a

pályázat benyújtására kiírt határidőt megelőző nap 12 óráig (átutalás esetében a kauciónak a

pályázati  határidőt  megelőző  nap 12 óráig  be kell  érkeznie  a  megadott  számlaszámra).  A

befizetett  kaució  a  pályázati  nyertesnek  a  vételárba  beszámít.  A többi  pályázó  részére  a

befizetett összeg az értékelést követő 8 napon belül visszautalásra kerül.

A vételárba hitelezői követelés beszámítására nincs lehetőség.

A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételéről elismervényt állít ki.

További  információ  a  felszámoló  szervezet  munkatársától,  Molnár  Rozália

felszámolóbiztostól a +36-20-329-1274 számon szerezhető be.



A DUAL-PERFEKT Kft.  (Cg.  01-09-717900)  –  1119 Budapest,  Fehérvári  út  85.  C.  ép.  4.  em.

levelezési cím: 1507 Budapest, Pf.: 139. – mint a G. DILL Consulting Tanácsadó és Szolgáltató

Korlátolt  Felelősségű  Társaság „felszámolás  alatt”  (1031  Budapest,  Városfal  köz  2.  fszt.;

cégjegyzékszáma: 01 09 948914; adószáma: 13583086-2-41)  kijelölt felszámolója,

nyilvános pályázati felhívás

útján  értékesíteni  kívánja  az  „fa”  adós  gazdálkodó  szervezet  tulajdonát  képező  alábbi
vagyontárgyát:

Gépjármű:                            Irányár (bruttó) :

Rendszáma: EUS–332
Típusa: Nissan Terrano 
Gyártási éve: 1991
Hengerűrtartalma: 2940 ccm
Km-számláló állása: 308.730 km
Műszaki érvényesség: 2011. 11. 04. (lejárt)                                                                   

 30.000,-Ft

Pályázni 1.500,- Ft bántatpénz megfizetésével lehet.

A gépkocsi erősen korrodált. A motor külső áramforással sem indítható. A féltengelyekné folyik az
olaj. A féltengelyek lógnak, kopottak. A gumiabroncsok elöregedtek, kopottak, használhatatlanok. A
gépkocsi  korábban  gyakorlatilag  minden  elemén  törve  volt,  amit  egyengetéssel,  kitteléssel
javítottak. A hátsó híd törött, javíthatatlan. Az utastér lelakott, kopott. A terepváltóból folyik az olaj,
működéséről nyilatkozni nem lehet, mivel az autó nem indítható. Az autó jelen állapotában hulladék
vas értéket képvisel. 

A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos vételi ajánlatokat kér benyújtani, melyeket az

DUAL-PERFEKT Kft. 

9001 Győr, Pf.: 649. szám alatti címre vár 
„G.DILL Consulting Kft. f.a. vételi ajánlat” 

megjelöléssel.
A  vételi  ajánlatnak  tartalmaznia  kell  az  megajánlott  vételárat,  a  vállalt  fizetési  feltételeket,
nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 30 napos ajánlati kötöttséget vállal.
A nyertes pályázóval az eredmény közlésétől  számított  30 napon belül  megkötjük az adásvételi
szerződést. A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül, átutalással kell megfizetni. 

A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szerződéskötéshez szükséges minden adatát, bánatpénz
befizetésének igazolását. 
 A  bánatpénzt  a  DUAL-PERFEKT  Kft.  Pannon-Takarékszövetkezetnél  vezetett  63200157-
11047540 számú bankszámlájára lehet befizetni (átutalni) „G.DILL Consulting Kft. f.a. KAUCIÓ”
jelöléssel  a  pályázat  benyújtására  kiírt  határidőt  megelőző  nap  12  óráig  (átutalás  esetében  a
kauciónak a pályázati határidőt megelőző nap 12 óráig be kell érkeznie a megadott számlaszámra).
A befizetett  KAUCIÓ  a  pályázati  nyertesnek  a  vételárba  beszámít.  A többi  pályázó  részére  a
befizetett összeg az értékelést követő 8 napon belül visszautalásra kerül.



A vételárba hitelezői követelés beszámítására nincs lehetőség.

Az ajánlatok beérkezésének időpontja: 2014. július 20. déli 12,00 óra.

A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételéről elismervényt állít ki.

További információ a felszámoló szervezet munkatársától Gáspár János felszámolóbiztostól a  06-

1/210-0521 számon szerezhető be.



A DUAL-PERFEKT Kft.  (Cg.  01-09-717900)  –  1119 Budapest,  Fehérvári  út  85.  C.  ép.  4.  em.

levelezési cím: 1507 Budapest, Pf.: 139. – mint a LIGET-KERT Ingatlanfejlesztő és Építőipari
Korlátolt Felelősségű Társaság „f.a.” (1096 Budapest, Thaly Kálmán u. 32.; cégjegyzékszáma:
01 09 906498; adószáma: 14497865-2-43) kijelölt felszámolója,

ismételt nyilvános pályázati felhívás

útján értékesíteni kívánja az „fa” adós gazdálkodó szervezet tulajdonát képező alábbi követeléseit:

Követelés 1.

Kötelezett: Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat
Követelés összege: 11.711.138 HUF tőke és járulékai
Jogcím: a) 2010. június 18. napján kiállított CO8SB 7279151 sz. számla alapján (eredeti

összeg: 15.374.415 HUF), valamint CO8SA 36003799 sz. számla alapján (eredeti
összeg:  6.092.070  HUF);  további  570.000  HUF  a  CO8SB  7279151  sz.  számla
alapján  átruházott  követelésből  nem engedményezett  összeg  mint  vállalkozói
díj, amelynek esedékessége nem ismert.
b)  szerződés  alapján  nyújtott  5.000.000  HUF  összegű  jótállási  biztosíték,
amelynek esedékessége 2012. október 20.

Megjegyzés: A követelést a kötelezett nem ismeri el. 
a)  A  vállalkozóidíj-követeléssel  szemben  5.120.000  HUF  tőkeösszegű
kötbérigény,  valamint  424.581  HUF  tőkeösszegű  jótállási  igény  került
bejelentésre. 
b) A jótállási biztosíték jogosult által történt teljesítését a kötelezett vitatja.

Irányár (nettó):                                 290.000,-Ft

Pályázni 14.500,-Ft összegű bánatpénz megfizetésével lehet.

Követelés 2.

Kötelezett: Harkány Projekt Kft. (1103 Budapest, Noszlopy utca 48., cjsz.: 01-09-955878)
 Önkormányzat
Követelés összege: 126.148.890 HUF tőke és járulékai
Jogcím: vállalkozói díj a Liget-Kert Kft. „f.a.” által kiállított CO8SA3603795 (34.253.890,-

HUF),  CO8SA3603786 (9.695.000,- HUF), CO8SA3603779 (59.630.000,- HUF) és
CO8SA3603785 (22.570.000,- HUF) számlák alapján

Megjegyzés: A kötelezettel szemben kényszertörlési eljárás van folyamatban. A követelést a
Felszámoló az eljárásban hitelezői igényként bejelentette, valamint a követeléssel
kapcsolatosan a Liget-Kert Kft. „f.a.” igénybejelentéssel fordult Harkány Város
Önkormányzatához.

. A követelés hiányosan dokumentált.
A  pályázat  tárgyát  a  kötelezettel  szemben  fennálló  követelés,  az  annak
megtérítésért  való  felelősségi  igények,  valamint  a  Liget-Kert  Kft.  „f.a.”  által
elvégzett  építési,  beruházási  munkálatok  és  létrehozott  felépítménnyel
kapcsolatos minden követelés és igény érvényesítésének joga képezi.

Irányár (nettó):                       300.000,-Ft

Pályázni 15.000,-Ft összegű bánatpénz megfizetésével lehet.



A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos vételi ajánlatokat kér benyújtani, melyeket a

 DUAL-PERFEKT Kft. Győri Kirendeltsége 
9001 Győr, Pf.: 649. szám alatti címre vár 
„LIGET-KERT Kft. f.a. vételi ajánlat” 

megjelöléssel.
A  vételi  ajánlatnak  tartalmaznia  kell  az  megajánlott  vételárat,  a  vállalt  fizetési  feltételeket,
nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 30 napos ajánlati kötöttséget vállal.
A nyertes pályázóval az eredmény közlésétől  számított  30 napon belül  megkötjük az adásvételi
szerződést. A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül, átutalással kell megfizetni. 

A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szerződéskötéshez szükséges minden adatát, bánatpénz
befizetésének igazolását. 
 A  bánatpénzt  az  adós  Pannon-Takarékszövetkezetnél  vezetett  63200157-11067809  számú
bankszámlájára  lehet  befizetni  (átutalni)  „Liget-Kert  Kft.  f.a.  KAUCIÓ”  jelöléssel  a  pályázat
benyújtására  kiírt  határidőt  megelőző  nap  12  óráig  (átutalás  esetében  a  kauciónak  a  pályázati
határidőt megelőző nap 12 óráig be kell érkeznie a megadott számlaszámra). A befizetett KAUCIÓ
a pályázati nyertesnek a vételárba beszámít. A többi pályázó részére a befizetett összeg az értékelést
követő 8 napon belül visszautalásra kerül.

Az ajánlati biztosítékot a pályázó kizárólag a következő esetekben veszíti el:
 a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes

pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy
 a  Cstv.  49/A.  §  (4)  bekezdés  szerinti  ajánlatot  tévő pályázó a  felszámoló  által  elrendelt

ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

A vételárba hitelezői követelés beszámítására nincs lehetőség.

Az ajánlatokat kettős zárt borítékban, magyar nyelven, postai úton kérjük eljuttatni a pályázatot
kiíró címére (DUAL-PERFEKT KFT. Győri Kirendeltsége 9001 Győr, Pf.: 649., 9022 Győr, Liszt
Ferenc u. 37.)

Az ajánlatok beérkezésének időpontja: 2014. július 25. déli 12,00 óra.

A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételéről elismervényt állít ki.

További információ a felszámoló szervezet munkatársától Gáspár János felszámolóbiztostól a 06- 1-

210-0521 számon szerezhető be.

A bontást követő 15 napon belül a felszámoló az ajánlatokat értékeli. Az értékelés eredményéről
jegyzőkönyv  készül,  melyet  bármely  hitelező  megtekinthet.  Az  ajánlatok  elbírálásának
eredményéről a felszámoló az érdekelteket írásban értesíti.
A felszámoló  a  pályázatot  megfelelő  ajánlat  hiányában  eredménytelennek  nyilváníthatja  és  új
pályázatot írhat ki. A vételár tekintetében 10% vagy annál kisebb eltérés esetén a pályázók között
nyilvános  ártárgyalás  megtartására  kerül  sor,  melynek  feltételeit  az  ártárgyalás  megkezdését
megelőzően a résztvevőkkel a felszámoló ismerteti. A felszámoló jogosult a határidőben benyújtott



érvényes pályázókat felhívni magasabb vételi ajánlat benyújtására.
Az  elővásárlási  jogosultak  e  jogukat  a  nyilvános  értékesítés  keretein  belül  gyakorolhatják  oly
módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek.
Az elővásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja az érdekelteket arra, hogy a jog
gyakorlására  irányuló  szándékukat  a  pályázatok  benyújtási  határidejéig  írásban  bejelenteni
szíveskedjenek. 

***



A DUAL-PERFEKT Kft.  (Cg.  01-09-717900)  –  1119  Budapest,  Fehérvári  út  85.  C.  ép.  4.  em.

levelezési cím: 1507 Budapest, Pf.: 139. – mint a DIVKO Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt

Felelősségű  Társaság  "fa" (1143  Budapest,  Stefánia  út  77.;  cégjegyzékszáma: 01  09  966347;
adószáma: 13134936-2-42)  kijelölt felszámolója,

nyilvános pályázati felhívás

útján  értékesíteni  kívánja  az  „fa”  adós  gazdálkodó  szervezet  tulajdonát  képező  alábbi
vagyontárgyait:

I. Ingatlan:               

   
Település neve: Balatonfüred
Hrsz.: 2157/8/A/9 
Fekvése: belterület
Címe: Balatonfüred, Csárda utca 11. III/9.
Megnevezése: lakás 
Területe: 71 m²
Tul. Hányad: 1/1

Az ingatlan a 1970-es években épült, 71 m2 –es lakás, mely 2 egész, és egy fél szobából áll.  
Az ingatlan szerkezeti egységei 12 lakásos társasház, mely lapostetős kivitelű. 
Téglafalazatú, az építés korában beépített fa nyílászáró-szerkezetekkel. Bizonyos lakások esetében
az  ablakokon  redőny  lett  felszerelve,  melyet  már  nyilvánvalóan  az  ott  lakók  alakíttattak  ki.
Drótüvegezett betétekkel rendelkező teraszkorlátú erkélyek vannak kialakítva. 
A parkolás a ház mögött kialakított kis parkolóban lehetséges. 
A belső ajtók farost-lemezelt ajtólapok mázolt kivitelben. 
A  szobákon  lévő  falburkolatok  a  szobában  tapétázottak,  egyéb  helyiségekben  pedig  festett
kivitelűek. 
A szobákban  az  aljzatburkolat  parketta.  A nagyszobában  a  parketta  ki  lett  jelentős  mértékben
égetve, mivel egy kandalló volt régebben ott felszerelve. 
A kisszoba sarokban beázás nyomai láthatóak. A beázás valószínűleg a lapostető hibájából történt,
és azt a háznak meg kellene csináltatnia. 
A vizes helyiségek, illetve a konyha mozaiklappal burkolt aljzatú, és csempézett oldalfal kivitelű. A
nappaliban  csaphornyos  parketta  található  tapétázott  oldalfalakkal,  és  a  fa  nyílászárók  mázolt
kivitelűek. Az ablakok kapcsolt gerébtokosak. 
A hálószoba a nappaliból nyílik, ablaka a teraszra néz ugyanúgy, mint a nappalié. A hálószobában
padlószőnyeg van az aljzaton elhelyezve, és az oldalfal tapétázott. 
A  kisszoba  az  előszobából  nyílik,  mely  tulajdonképpen  egy  félszoba,  burkolata  parketta,  az
oldalfala tapétázott. 
A bérlő  által  végzett  beruházások  a  tapétázás,  a  konyharészben  a  konyhaszekrény  kialakítása,
ugyanis csak a mosogató volt a lakásban. A villanyvezetékek cseréje, valamint szegélylécek pótlása.
A fűtés gázkazánnal történik, a melegvíz pedig gázbojleren keresztül. 

A lakásban adásvételi előszerződés által biztosított használati jog alapján tartózkodik a bérlő. 

A tulajdoni lap III. része az ingatlan vonatkozásában az alábbi bejegyzéseket tartalmazza:
 jelzálogjog terheli 95.891 CHF kölcsöntőke és járulékai erejéig



 Veszprémben 2008. június 16-án kelt zálogszerződés szerinti járulékai erejéig a Budapest
Hitel és Fejlesztési Zrt. (Budapest, Váci út 193.) javára

Irányár (nettó):             10.224.000,-Ft

Pályázni 506.720,-Ft bánatpénz megfizetésével lehet.

Az pályázatban kiírt vagyon megtekintése kizárólag a kapcsolattartónál, Horváth Attiláné Hölgynél
(06-30/417-3608) előre bejelentett és egyeztetett módon történhet a következő időpontokban: 2014.
augusztus 4. 8-10 óra között.
A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos vételi ajánlatokat kér benyújtani, melyeket a

 DUAL-PERFEKT Kft. Győri Kirendeltsége 

9001 Győr, Pf.: 649. szám alatti címre vár 
„DIVKO Kft. f.a. vételi ajánlat” 

megjelöléssel.
A  vételi  ajánlatnak  tartalmaznia  kell  az  megajánlott  vételárat,  a  vállalt  fizetési  feltételeket,
nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 30 napos ajánlati kötöttséget vállal.
A nyertes pályázóval az eredmény közlésétől  számított  30 napon belül  megkötjük az adásvételi
szerződést. A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül, átutalással kell megfizetni. 

Pályázó nyertes  pályázat  esetén vállalja,  hogy a  felszámoló által  kijelölt  ügyvéddel  köti  meg a
szerződést  és  viseli  annak  költségeit.  A megkötendő  adásvételi  szerződésre  a  magyar  jog  az
irányadó.

Az értékesítés során a 2007. évi CXXVII. Törvény (Áfa tv.) és a Cstv. előírásait kell alkalmazni.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szerződéskötéshez, ingatlan-nyilvántartási bejegyzéshez
szükséges minden adatát, bánatpénz befizetésének igazolását. 
 A bánatpénzt az adós társaság Pannon-Takarékszövetkezetnél vezetett: 63200157-11067562  számú
bankszámlájára  lehet  befizetni  (átutalni)  „DIVKO  Kft.  f.a.  KAUCIÓ”  jelöléssel  a  pályázat
benyújtására  kiírt  határidőt  megelőző  nap  12  óráig  (átutalás  esetében  a  kauciónak  a  pályázati
határidőt megelőző nap 12 óráig be kell érkeznie a megadott számlaszámra). A befizetett KAUCIÓ
a pályázati nyertesnek a vételárba beszámít. A többi pályázó részére a befizetett összeg az értékelést
követő 8 napon belül visszautalásra kerül.

Az ajánlati biztosítékot a pályázó kizárólag a következő esetekben veszíti el:
 a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes

pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy
 a  Cstv.  49/A.  §  (4)  bekezdés  szerinti  ajánlatot  tévő pályázó a  felszámoló  által  elrendelt

ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

A vételárba hitelezői követelés beszámítására nincs lehetőség.

Az ajánlatokat kettős zárt borítékban, magyar nyelven, postai úton kérjük eljuttatni a pályázatot
kiíró címére (DUAL-PERFEKT KFT. Győri Kirendeltsége 9001 Győr, Pf.: 649., 9022 Győr, Liszt
Ferenc u. 37.)

Az ajánlatok beérkezésének időpontja: 2014. augusztus 11. déli 12,00 óra.



A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételéről elismervényt állít ki.

További információ a felszámoló szervezet munkatársától Gáspár János felszámolóbiztostól a 06- 1-

210-0521 számon szerezhető be.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidőt követő 15 napon belül közjegyző jelenlétében kerül
sor.
A bontást követő 15 napon belül a felszámoló az ajánlatokat értékeli. Az értékelés eredményéről
jegyzőkönyv  készül,  melyet  bármely  hitelező  megtekinthet.  Az  ajánlatok  elbírálásának
eredményéről a felszámoló az érdekelteket írásban értesíti.
A felszámoló  a  pályázatot  megfelelő  ajánlat  hiányában  eredménytelennek  nyilváníthatja  és  új
pályázatot írhat ki. A vételár tekintetében 10% vagy annál kisebb eltérés esetén a pályázók között
nyilvános  ártárgyalás  megtartására  kerül  sor,  melynek  feltételeit  az  ártárgyalás  megkezdését
megelőzően a résztvevőkkel a felszámoló ismerteti. A felszámoló jogosult a határidőben benyújtott
érvényes pályázókat felhívni magasabb vételi ajánlat benyújtására.
Az  elővásárlási  jogosultak  e  jogukat  a  nyilvános  értékesítés  keretein  belül  gyakorolhatják  oly
módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek.
Az elővásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja az érdekelteket arra, hogy a jog
gyakorlására  irányuló  szándékukat  a  pályázatok  benyújtási  határidejéig  írásban  bejelenteni
szíveskedjenek. 

A pályázatok nyilvános értékelése és nyilvános értékesítés időpontja és helye:
2014. 08. 23. 9 órakor a felszámoló 9022 Győr, Liszt F. u. 37. szám alatti irodájában.

***



A DUAL-PERFEKT Kft. (Cg. 01-09-717900) – 1119  Budapest, Fehérvári út 85. c. ép. 4. em. levelezési cím:

1507  Budapest,  Pf.:  139.  –  mint  az  Egri  Futball  Club  Szolgáltató  Korlátolt  Felelősségű

Társaság „felszámolás  alatt”  (3300  Eger,  Stadion  utca  8.;  cégjegyzékszáma: 10  09  026713;
adószáma: 13601199-2-10)
kijelölt felszámolója,

nyilvános pályázati felhívás

útján értékesíteni kívánja az „fa” adós gazdálkodó szervezet tulajdonát képező alábbi vagyontárgyát:

Betonalap:               
   
A sporttelepen 3 db vasbetonalap található.
A vasbetonalapok  kialakítása,  a  betonba  behelyezett  csavarok  alapján,  ezek  a  betonalapok  térvilágító
acéloszlopok tartására szolgának, szolgálnának. A csavarok fölött elhelyezett fa elem munkavédelmi célokat
szolgál, nehogy valakit a kiálló csavarok megsértsenek.  

Irányár (nettó):            2.500.000,-Ft  

Pályázni 125.000,-Ft bánatpénz megfizetésével lehet  .

Az pályázatban kiírt vagyon megtekintése kizárólag a kapcsolattartónál, Gáspár János felszámolóbiztosnál
(06-1/210-0521 előre bejelentett és egyeztetett módon történhet a következő időpontokban: 2014. augusztus
7. 9-10 óra között.

A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos vételi ajánlatokat kér benyújtani, melyeket a

 DUAL-PERFEKT Kft. Győri Kirendeltsége 

9001 Győr, Pf.: 649. szám alatti címre vár 
„EGRI FUTBALL CLUB  Kft. f.a. vételi ajánlat” 

megjelöléssel.
A vételi  ajánlatnak tartalmaznia  kell  az  megajánlott  vételárat,  a  vállalt  fizetési  feltételeket,  nyilatkozatot
arról, hogy az ajánlattevő 30 napos ajánlati kötöttséget vállal.
A nyertes pályázóval az eredmény közlésétől számított 30 napon belül megkötjük az adásvételi szerződést. A
vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül, átutalással kell megfizetni. 

A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.

Pályázó nyertes pályázat esetén vállalja, hogy a felszámoló által kijelölt ügyvéddel köti meg a szerződést és
viseli annak költségeit. A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.

Az értékesítés során a 2007. évi CXXVII. Törvény (Áfa tv.) és a Cstv. előírásait kell alkalmazni.

A  pályázatnak  tartalmaznia  kell  a  pályázó  szerződéskötéshez  szükséges  minden  adatát,  bánatpénz
befizetésének igazolását. 
 A  bánatpénzt  az  adós  Kft.  Pannon-Takarékszövetkezetnél  vezetett   63200157-11069571  számú
bankszámlájára lehet befizetni (átutalni) „EGRI FUTBALL CLUB Kft. f.a. KAUCIÓ” jelöléssel a pályázat
benyújtására  kiírt  határidőt  megelőző  nap  12  óráig  (átutalás  esetében  a  kauciónak  a  pályázati  határidőt
megelőző  nap  12  óráig  be  kell  érkeznie  a  megadott  számlaszámra).  A befizetett  KAUCIÓ  a  pályázati
nyertesnek a vételárba beszámít. A többi pályázó részére a befizetett összeg az értékelést követő 8 napon
belül visszautalásra kerül.

Az ajánlati biztosítékot a pályázó kizárólag a következő esetekben veszíti el:
 a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a

vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy
 a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő pályázó a felszámoló által elrendelt ártárgyaláson

neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép.



A vételárba hitelezői követelés beszámítására nincs lehetőség.

Az ajánlatokat kettős zárt borítékban, magyar nyelven, postai úton kérjük eljuttatni a pályázatot kiíró címére
(DUAL-PERFEKT KFT. Győri Kirendeltsége 9001 Győr, Pf.: 649., 9022 Győr, Liszt Ferenc u. 37.)

Az ajánlatok beérkezésének időpontja: 2014. augusztus 11. déli 12,00 óra.

A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételéről elismervényt állít ki.

További információ a felszámoló szervezet munkatársától Gáspár János felszámolóbiztostól a  06- 1-210-

0521 számon szerezhető be.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidőt követő 15 napon belül közjegyző jelenlétében kerül sor.
A  bontást  követő  15  napon  belül  a  felszámoló  az  ajánlatokat  értékeli.  Az  értékelés  eredményéről
jegyzőkönyv  készül,  melyet  bármely  hitelező  megtekinthet.  Az  ajánlatok  elbírálásának  eredményéről  a
felszámoló az érdekelteket írásban értesíti.
A felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja és új pályázatot írhat
ki.  A vételár  tekintetében 10% vagy annál  kisebb eltérés esetén a pályázók között  nyilvános ártárgyalás
megtartására  kerül  sor,  melynek  feltételeit  az  ártárgyalás  megkezdését  megelőzően  a  résztvevőkkel  a
felszámoló ismerteti. A felszámoló jogosult a határidőben benyújtott érvényes pályázókat felhívni magasabb
vételi ajánlat benyújtására.
Az elővásárlási jogosultak e jogukat a nyilvános értékesítés keretein belül gyakorolhatják oly módon, hogy a
véglegesen  kialakult  vételár  ismeretében  a  vételi  szándékról  nyilatkozatot  tesznek.  Az  elővásárlási  jog
gyakorlása  érdekében  a  felszámoló  felhívja  az  érdekelteket  arra,  hogy  a  jog  gyakorlására  irányuló
szándékukat a pályázatok benyújtási határidejéig írásban bejelenteni szíveskedjenek. 

A pályázatok nyilvános értékelése és nyilvános értékesítés időpontja és helye:
2014. 08. 23. 11 óra 30 perckor a felszámoló 9022 Győr, Liszt F. u. 37. szám alatti irodájában.

***



A DUAL-PERFEKT Kft.  (Cg.  01-09-717900)  –  1119 Budapest,  Fehérvári  út  85.  C.  ép.  4.  em.

levelezési cím: 1507 Budapest, Pf.: 139. –  mint a  KÖRMÉDIA Szolgáltató Kft. „felszámolás
alatt”  (1119 Budapest, Andor u. 21.; cégjegyzékszáma: 01 09 668223; adószáma: 12351169-2-43) 
kijelölt felszámolója,

nyilvános pályázati felhívás

útján  értékesíteni  kívánja  az  „fa”  adós  gazdálkodó  szervezet  tulajdonát  képező  alábbi
vagyontárgyát:

I. Digitális felvevőgép:               

   
Megnevezés: SONY Camcoder
Típus: DSR – 400 P
Gyártási év: 2005
Gyártási szám. 40756
Tartozéka: 3 db akkumlátor
Teljesítménye: 144-126 W/h
Fellelhető azon.sz.: SWIFT S–8110 S
Akkumlátor modellszámla: S–3802 A
Optika: 2/3” belső fókusz
Mikrofon: EV RE–50 B

Irányár (nettó):             175.000,-Ft

Pályázni 8.750,-Ft bánatpénz megfizetésével lehet  .

II. Digitális felvevőgép:               

   
Megnevezés: SONY Camcoder
Típus: DSR – 370 P
Gyártási év: ismeretlen
Gyártási szám. 41233
Gyártmánya: japán
Tartozéka: 3 db akkumlátor
Akkumlátor modellszámla: HTV–703
Optika az. sz: 12 325
Zoom LENS. N 118

Irányár (nettó):              175.000,-Ft

Pályázni 8.750,-Ft bánatpénz megfizetésével lehet  .



A kamerák mindegyikéhez tartozik 3-3 db lítium akkumlátor és 1-1 db töltő berendezés, továbbá 1-
1 db a tárolást biztosító hordeszköz. 
Az akkulmátorok minőségére vonatkozólag nem rendelkezünk információval. 
Az pályázatban kiírt vagyon megtekintése kizárólag a kapcsolattartónál Gáspár János felszámolónál
(1/210-0521)  előre  bejelentett  és  egyeztetett  módon történhet  a  következő  időpontokban:  2014.
augusztus 5. 8 és 10 óra között.
A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos vételi ajánlatokat kér benyújtani, melyeket a

 DUAL-PERFEKT Kft. Győri Kirendeltsége 

9001 Győr, Pf.: 649. szám alatti címre vár 
„KÖRMÉDIA  Kft. f.a. vételi ajánlat” 

megjelöléssel.
A  vételi  ajánlatnak  tartalmaznia  kell  az  megajánlott  vételárat,  a  vállalt  fizetési  feltételeket,
nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 30 napos ajánlati kötöttséget vállal.
A nyertes pályázóval az eredmény közlésétől  számított  30 napon belül  megkötjük az adásvételi
szerződést. A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül, átutalással kell megfizetni. 

Pályázó nyertes  pályázat  esetén vállalja,  hogy a  felszámoló által  kijelölt  ügyvéddel  köti  meg a
szerződést  és  viseli  annak  költségeit.  A megkötendő  adásvételi  szerződésre  a  magyar  jog  az
irányadó.

Az értékesítés során a 2007. évi CXXVII. Törvény (Áfa tv.) és a Cstv. előírásait kell alkalmazni.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szerződéskötéshez szükséges minden adatát, bánatpénz
befizetésének igazolását. 
A  bánatpénzt  a  DUAL-PERFEKT  Kft.  Pannon-Takarékszövetkezetnél  vezetett  63200157-

11047540  számú  bankszámlájára  lehet  befizetni  (átutalni)  „KÖRMÉDIA Kft.  f.a.  KAUCIÓ”
jelöléssel  a  pályázat  benyújtására  kiírt  határidőt  megelőző  nap  12  óráig  (átutalás  esetében  a
kauciónak a pályázati határidőt megelőző nap 12 óráig be kell érkeznie a megadott számlaszámra).
A befizetett  KAUCIÓ  a  pályázati  nyertesnek  a  vételárba  beszámít.  A többi  pályázó  részére  a
befizetett összeg az értékelést követő 8 napon belül visszautalásra kerül.

Az ajánlati biztosítékot a pályázó kizárólag a következő esetekben veszíti el:
 a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes

pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy
 a  Cstv.  49/A.  §  (4)  bekezdés  szerinti  ajánlatot  tévő pályázó a  felszámoló  által  elrendelt

ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

A vételárba hitelezői követelés beszámítására nincs lehetőség.

A felszámoló a vagyontárgyakat együttesen kívánja értékesíteni.

Az ajánlatokat kettős zárt borítékban, magyar nyelven, postai úton kérjük eljuttatni a pályázatot
kiíró címére (DUAL-PERFEKT KFT. Győri Kirendeltsége 9001 Győr, Pf.: 649., 9022 Győr, Liszt
Ferenc u. 37.)

Az ajánlatok beérkezésének időpontja: 2014. augusztus 11. déli 12,00 óra.

A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételéről elismervényt állít ki.



További információ a felszámoló szervezet munkatársától Gáspár János felszámolóbiztostól a 06- 1-
210-0521 számon szerezhető be.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidőt követő 15 napon belül közjegyző jelenlétében kerül
sor.
A bontást követő 15 napon belül a felszámoló az ajánlatokat értékeli. Az értékelés eredményéről
jegyzőkönyv  készül,  melyet  bármely  hitelező  megtekinthet.  Az  ajánlatok  elbírálásának
eredményéről a felszámoló az érdekelteket írásban értesíti.
A felszámoló  a  pályázatot  megfelelő  ajánlat  hiányában  eredménytelennek  nyilváníthatja  és  új
pályázatot írhat ki. A vételár tekintetében 10% vagy annál kisebb eltérés esetén a pályázók között
nyilvános  ártárgyalás  megtartására  kerül  sor,  melynek  feltételeit  az  ártárgyalás  megkezdését
megelőzően a résztvevőkkel a felszámoló ismerteti. A felszámoló jogosult a határidőben benyújtott
érvényes pályázókat felhívni magasabb vételi ajánlat benyújtására.

A pályázatok nyilvános értékelése és nyilvános értékesítés időpontja és helye:
2014. 08. 23. 10 óra 30 perckor a felszámoló 9022 Győr, Liszt F. u. 37. szám alatti irodájában.

***



A DUAL-PERFEKT Kft.  (Cg.  01-09-717900)  –  1119 Budapest,  Fehérvári  út  85.  C.  ép.  4.  em.

levelezési  cím:  1507  Budapest,  Pf.:  139.  –  mint  a  SZIGA-TECH  Kereskedelmi  Korlátolt

Felelősségű  Társaság  „felszámolás  alatt”  (7121  Szálka,  27/3.  hrsz.;  cégjegyzékszáma: 17  09
004542; adószáma: 12899515-2-17) kijelölt felszámolója,

nyilvános pályázati felhívás

útján  értékesíteni  kívánja  az  „fa”  adós  gazdálkodó  szervezet  tulajdonát  képező  alábbi
vagyontárgyát:

I. Ingatlan:               

   
Település neve: Szekszárd
Hrsz.: 28/10/A/45
Fekvése: belterület
Címe: 7100 Szekszárd, Rákóczi utca 134 II. em. 3.
Megnevezése: lakás
Területe: 75  m²
Tul. Hányad: 1/1

Irányár (nettó):              8.300.000,-Ft

Az épület földszint plusz 3 emeletes kialakítású, továbbá pinceszinttel is  rendelkezik.  Az épület
alapozása vasbeton sávalap bitumenlemezes szigeteléssel,  a  tetőszerkezet cserép fedésű, monolit
vasbeton födémszerkezetes kialakítású. A tartó és válaszfalak tégla falak, homlokzat hőszigetelt és
vakolt, illetve színre festett.
A ház földszinti részén garázsok, illetve egy üzlethelyiség került kialakításra. A bejárat az épület
közepén helyezkedik el.  A lépcsőház átlagos állapotú,  fűtött,  a  lift  nem működőképes, a lépcső
vasbeton  kialakítású.  A lépcsőházban  fölfelé  haladva  egymástól  eltolt  szinteket  tapasztalunk  az
épületen belül.
A lakás a II. emeleten, a jobb oldali folyosó végén található. A mérőórák elhelyezése a lépcsőházban
történt. A bejárati ajtó kínai acél biztonsági ajtó, mely több ponton záródik. A lakásba lépve egy
előtérbe jutunk, ahonnan egyenesen tovább haladva a konyhába,  balra egy szobába jutunk,  míg
jobbra a nappaliba. Az előteret és a nappalit összekötő folyosóról nyílik a fürdőszoba, melyben a
WC is található. A nappaliból nyílik egy másik egész szoba, illetve egy tároló (gardrób). A teraszt a
konyhán keresztül lehet megközelíteni.
Az előtér,  a  közlekedő folyosók,  a  konyha és a  fürdőszoba járólapja  mázas kerámia járólap.  A
fürdőszobában  a  falburkolat  csempe,  míg  a  többi  helyiségben  festett  fal.  A konyhában  a  mai
trendeknek megfelelően a konyhapult és a szekrény közötti rész csempével burkolt,  míg a többi
része festett. A szobákban és a gardróbban a korábbi padló burkolat felszedésre került és jelenleg a
repedezett padlókiegyenlítő réteg látszik. 
A kültéri  nyílászárók  szigetelt  műanyag  ablakok  és  erkélyajtók,  a  beltéri  ajtólapok  fa  amerikai
festett furnér ajtók. 
lakás összközműves, víz, csatorna, villany, gáz található a lakásban. 
A fűtést és a meleg vizet a házközponti gázkazán biztosítja. A lakás önálló mérőórával rendelkezik.
A hőleadás radiátorokon keresztül történik. 
Áramellátás: városi vezetékre rácsatlakozott
Vízellátás: városi vezetékre rácsatlakozott
Szennyvíz: városi vezetékre rácsatlakozott
Gáz: városi vezetékre rácsatlakozott



A tulajdoni lap III. része az ingatlan vonatkozásában az alábbi bejegyzéseket tartalmazza:
 keretbiztosítéki jelzálogjog került bejegyzésre 2011. 03. 04-én 20.250.000,- Ft keretösszeg

erejéig a Citibank Zrt. (1051 Budapest, Szabadság tér 7.) javára

Pályázni 415.000,-Ft bánatpénz megfizetésével lehet  .

II. Ingatlan:               

   
Település neve: Nagykozár
Hrsz.: 1032
Fekvése: belterület
Címe: 7741 Nagykozár, Hajnal utca 18.
Megnevezése: kivett lakóház
Területe: 927 m² (telek),  (lakóház)107 m2  

Tul. Hányad: 1/2

Irányár (nettó):              13.100.000,-Ft

Az  ingatlan  927  m2 telekterülettel  rendelkezik,  melyre  a  tulajdonos  saját  beruházásban  két
egyszintes  iker  családi  házat  épített,  melyekből  a  felszámolás pillanatában már  csak egy volt  a
társaság  tulajdonában,  a  másik  korábban  értékesítésre  került.  Ebből  adódik  az  ½-ed  tulajdoni
hányad  megnevezés.  A lakóház  2008-as  beruházás,  egyszintes  tetőtér  beépítésre  nem alkalmas
ikerház jellegű épület. A valóságban a telekre épült két épület egy pontján sem ér össze. Az épület
építési módja könnyűszerkezetes, acélvázas kialakítású, belülről gipszkarton borítással borított falak
kerültek  kialakításra.  A födémszerkezet  szintén  fém  vázas  kialakítású,  a  plafon  gipszkartonnal
borított.  A tetőszerkezet fémszerkezetű rácsos tartós kontyolt nyeregtető, mediterrán betoncserép
héjalással. Az ingatlan készültségi szintje 80%, hiányoznak a padló és falburkolatok, festések és a
beltéri nyílászárók. A fűtési rendszer kiépítésre került, a kazán hiányzik. A hőleadás padlófűtésen
keresztül történik. A nyílászárók fa szerkezetű hőszigetelt üvegezésűek, a bejárati ajtó szintén fa
szerkezetű.  Az  árnyékolástechnikai  rendszerek  hiányoznak,  nem  kerültek  kiépítésre.  Az  aljzata
simított  beton  aljzat,  az  épület  schiedel  szerelt  kéménnyel  került  megépítésre.  Az  épület  körüli
kezelő járda hiányzik. A külső felületek vakoltak és színre festettek, a lábazat műanyagszemcsés
lábazatburkolat.  Az  épület  utcafronti  részén  kapott  helyet  a  garázs,  melynek  nincs  közvetlen
kapcsolata  a  lakótérrel  így  a  lakásba  csak  az  udvarról  lehet  bejutni.  A garázsajtó  szekcionált
Hörmann  manuálisan  működő  hőszigetelt  garázsajtó.  A  motoros  működéshez  szükséges
előkészítéssel rendelkezik. A bejárati ajtón belépve egy előtérbe jutunk ahonnan bal kéz felé nyílik a
nappali  (melynek  a  túloldalán  található  a  garázs),  egyenesen  a  konyha,  míg  jobb  kéz  felé  egy
folyosóra érünk. A folyosóról nyílik bal oldalt egy külön WC, a fürdőszoba és egy mosókonyha,
jobb oldalt az egyik hálószoba, míg a másik a folyosó végén található. A fedett teraszra a hátsó
hálószobából jutunk ki. A nappali a konyhával egybe épült. 
Az épület alapterülete 107 m2. 

A tulajdoni lap III. része az ingatlan vonatkozásában az alábbi bejegyzéseket tartalmazza:



 keretbiztosítéki  jelzálogjog  került  bejegyzésre  2010.  03. 12-én  60.000.000,-  Ft  erejéig
OBERBANK (1062 Budapest, Váci út 1-3) javára

 jelzálogjog 191.058,46,- EUR ás járulékai erejéig az OBERBANK (1062 Budapest, Váci út
1-3) javára

Pályázni 593.000,-Ft bánatpénz megfizetésével lehet  .

Az  pályázatban  kiírt  vagyon  megtekintése  kizárólag  a  kapcsolattartónál,  Lubiczkiné  Sőrés
Orsolyánál  (70/367-4277)  előre  bejelentett  és  egyeztetett  módon  történhet  a  következő
időpontokban: 2014. augusztus 7-8. 9 és 10 óra között.
A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos vételi ajánlatokat kér benyújtani, melyeket a

 DUAL-PERFEKT Kft. Győri Kirendeltsége 

9001 Győr, Pf.: 649. szám alatti címre vár 
„SZIGA-TECH Kft. f.a. vételi ajánlat” 

megjelöléssel.
A  vételi  ajánlatnak  tartalmaznia  kell  az  megajánlott  vételárat,  a  vállalt  fizetési  feltételeket,
nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 30 napos ajánlati kötöttséget vállal.
A nyertes pályázóval az eredmény közlésétől  számított  30 napon belül  megkötjük az adásvételi
szerződést. A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül, átutalással kell megfizetni. 

Pályázó nyertes  pályázat  esetén vállalja,  hogy a  felszámoló által  kijelölt  ügyvéddel  köti  meg a
szerződést  és  viseli  annak  költségeit.  A megkötendő  adásvételi  szerződésre  a  magyar  jog  az
irányadó.

Az értékesítés során a 2007. évi CXXVII. Törvény (Áfa tv.) és a Cstv. előírásait kell alkalmazni.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szerződéskötéshez, ingatlan-nyilvántartási bejegyzéshez
szükséges minden adatát, bánatpénz befizetésének igazolását. 
A  bánatpénzt  az  adós  Pannon-Takarékszövetkezetnél  vezetett  63200157-11068996  számú
bankszámlájára lehet befizetni (átutalni) „SZIGA-TECH Kft. f.a. KAUCIÓ” jelöléssel a pályázat
benyújtására  kiírt  határidőt  megelőző  nap  12  óráig  (átutalás  esetében  a  kauciónak  a  pályázati
határidőt megelőző nap 12 óráig be kell érkeznie a megadott számlaszámra). A befizetett KAUCIÓ
a pályázati nyertesnek a vételárba beszámít. A többi pályázó részére a befizetett összeg az értékelést
követő 8 napon belül visszautalásra kerül.

Az ajánlati biztosítékot a pályázó kizárólag a következő esetekben veszíti el:
 a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes

pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy
 a  Cstv.  49/A.  §  (4)  bekezdés  szerinti  ajánlatot  tévő pályázó a  felszámoló  által  elrendelt

ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

A vételárba hitelezői követelés beszámítására nincs lehetőség.

Az ajánlatokat kettős zárt borítékban, magyar nyelven, postai úton kérjük eljuttatni a pályázatot
kiíró címére (DUAL-PERFEKT KFT. Győri Kirendeltsége 9001 Győr, Pf.: 649., 9022 Győr, Liszt
Ferenc u. 37.)

Az ajánlatok beérkezésének időpontja: 2014. augusztus 11. déli 12,00 óra.



A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételéről elismervényt állít ki.

További információ a felszámoló szervezet munkatársától Gáspár János felszámolóbiztostól a 06- 1-

210-0521 számon szerezhető be.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidőt követő 15 napon belül közjegyző jelenlétében kerül
sor.
A bontást követő 15 napon belül a felszámoló az ajánlatokat értékeli. Az értékelés eredményéről
jegyzőkönyv  készül,  melyet  bármely  hitelező  megtekinthet.  Az  ajánlatok  elbírálásának
eredményéről a felszámoló az érdekelteket írásban értesíti.
A felszámoló  a  pályázatot  megfelelő  ajánlat  hiányában  eredménytelennek  nyilváníthatja  és  új
pályázatot írhat ki. A vételár tekintetében 10% vagy annál kisebb eltérés esetén a pályázók között
nyilvános  ártárgyalás  megtartására  kerül  sor,  melynek  feltételeit  az  ártárgyalás  megkezdését
megelőzően a résztvevőkkel a felszámoló ismerteti. A felszámoló jogosult a határidőben benyújtott
érvényes pályázókat felhívni magasabb vételi ajánlat benyújtására.
Az  elővásárlási  jogosultak  e  jogukat  a  nyilvános  értékesítés  keretein  belül  gyakorolhatják  oly
módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek.
Az elővásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja az érdekelteket arra, hogy a jog
gyakorlására  irányuló  szándékukat  a  pályázatok  benyújtási  határidejéig  írásban  bejelenteni
szíveskedjenek. 

A pályázatok nyilvános értékelése és nyilvános értékesítés időpontja és helye:
2014. 08. 23. 10 órakor a felszámoló 9022 Győr, Liszt F. u. 37. szám alatti irodájában.

***



PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

A Dual-Perfekt Gazdasági Tanácsadó Kft. (Cg.: 01-09-717900; 1119 Budapest, Fehérvári út
85. C ép. IV. em.), mint a LŐWY & LŐWY Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. „f.a.” (Cg.:
06-06-000642; 6728 Szeged, Budapesti út 4.) Szegedi Törvényszék által kijelölt felszámolója,

nyilvános pályázat
útján,  értékesíteni  kívánja  a  felszámolás  alá  került  társaság  tulajdonában  álló  alábbi
vagyontárgyakat:

I. Ingatlan

Szeged belterület 2338/2/D/15 hrsz. alatt található (természetben Szeged, Római körút 6-10.)
garázs megnevezésű 25 négyzetméter területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányada

Az ingatlan tulajdoni lapján a III. részben az alábbi terhek kerültek feltüntetésre:

- Elidegenítési és terhelési tilalom
jogosult: VPOP

- Végrehajtási jog 767.304,-Ft és járulékai erejéig
jogosult: Szeged MJV Önkormányzata

Irányár: 2.000.000.- Ft 
Bánatpénz: 100.000,-Ft 

II. Gépjárművek

II/1 FIAT 250 Ducato típusú teher gépjármű
Forgalmi rendszám: KXA-718
Gyártási év: 2007
Pályázati irányára: 800.000,-Ft 
Bánatpénz: 40.000,-Ft
Megjegyzés: a jármű nem indítható

II/2 FIAT 250 Ducato típusú teher gépjármű
Forgalmi rendszám: KZH-199
Gyártási év: 2007
Pályázati irányára: 1.000.000,-Ft 
Bánatpénz: 50.000,-Ft
Megjegyzés: a jármű nem indítható

A  felszámoló  a  vagyontárgyakat  elsődlegesen  együtt  kívánja  értékesíteni,  az  egyes
tételekre  adott  ajánlatok  csak  abban  az  esetben  kerülnek  értékelésre,  amennyiben
együttes ajánlat nem érkezik. 

Vételár megfizetésének módja: átutalás
Vételár megfizetésének határideje: 2014. szeptember 15.
Szerződéskötésre meghatározott határidő: 2014. augusztus 31.

Az ingatlan és a pályázati tájékoztató 2014. augusztus 15. napján tekinthetőek meg 10.00 és
10.30  között  Szeged,  Római  körút  6-10.  garázssor  alatt  előzetes  telefonon  történt
bejelentkezést  követően  (telefonszám:  06-31-329-1511),  ugyanitt  kérhető  a  pályázati
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tájékoztatóval  kapcsolatos  információ  2014.  augusztus  11.  és  2014.  augusztus  15.  között
11.00 és 11.30 óra között.

A gépjárművek és a pályázati tájékoztató 2014. augusztus 15. napján tekinthetőek meg 13.00
és 13.15 között Jászberény,  Nagykátai út 28. alatt előzetes telefonon történt bejelentkezést
követően  (telefonszám:  06-31-329-1511),  ugyanitt  kérhető  a  pályázati  tájékoztatóval
kapcsolatos információ 2014. augusztus 11. és 2014. augusztus 15. között 11.00 és 11.30 óra
között.

A pályázaton való részvétel feltételei: 

- Ajánlati  biztosíték  megfizetése  a  Dual-Perfekt  Gazdasági  Tanácsadó  Kft.  Pannon
Takarékszövetkezetnél  vezetett  63200157-11047540  számú  bankszámlaszámlájára
LŐWY & LŐWY Bt. „f.a. pályázat megjegyzéssel.

- A bánatpénz a vételárba beszámításra kerül, eredménytelen pályázat esetén 8 napon
belül a pályázó részére visszafizetésre kerül.

- A  pályázatot  legkésőbb  (az  ajánlott  vételár  és  fizetési  mód  megjelölésével)  jelen
hirdetmény  Cégközlönyben  való  közzétételétől  számított  18.  napon  12  óráig  lehet
személyesen leadni a Dual-Perfekt Kft. 9022 Győr, Liszt F. u. 37. fszt. 2. szám alatti
telephelyén.

- Az ajánlatot zárt borítékban kell elhelyezni, a borítékon kérjük feltüntetni: LŐWY &
LŐWY Bt. „f.a.” pályázat”.

- Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, székhelyét, hatályos cégkivonatát, a
cégjegyzésre  jogosult  tisztségviselő  aláírási  címpéldányát,  a  megajánlott  nettó
vételárat,  a  vállalt  fizetési  feltételeket,  nyilatkozatot  arról,  hogy  az  ajánlattevő  60
napos ajánlati kötöttséget vállal.

- Az ajánlat benyújtásakor igazolni kell a bánatpénz megfizetését.
- A pályázatok  bontásáról  közjegyző  jelenlétében  a  pályázati  leadási  határidő  lejárta

után 8 munkanapon belül kerül sor. 
- A  pályázat  eredményéről  a  felszámoló  a  bontástól  számított  5  munkanapon  belül

írásban értesíti az ajánlattevőket.

A felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja és új
pályázatot hirdethet ki.

A beérkezett ajánlatok alapján a felszámoló értékesítési versenytárgyalást tart, amennyiben a
megajánlott vételárak közötti eltérés 10 %-on belül van. Ennek helyéről, idejéről, szabályairól
írásban értesíti az ajánlattevőket.

A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget.

A felszámoló felhívja az elővásárlási joggal rendelkezők figyelmét, hogy a Cstv. 49/C. § (2)
bekezdés alapján e jogukat az ajánlati feltételek teljesítésével a nyilvános értékesítés során, a
nyilvános  eredményhirdetés  helyszínén  és  időpontjában gyakorolhatják.  Eredményhirdetés:
2014. augusztus 25-én 11 óra 00 perckor a felszámoló Dual-Perfekt Kft. 9022 Győr, Liszt F.
u. 37. fszt. 2. szám alatti telephelyén.

A  pályázattal  kapcsolatban  felvilágosítás  a  06-31-3291511  telefonszámon  kérhető  2014.
augusztus 11. és 2014. augusztus 15. között 11.00 és 11.30 óra között.

2



A DUAL-PERFEKT Kft.  (Cg.  01-09-717900)  –  1119 Budapest,  Fehérvári  út  85.  C.  ép.  4.  em.

levelezési  cím: 1507 Budapest,  Pf.:  139.  –  mint  a   LIPID + B Kereskedelmi és  Szolgáltató
Korlátolt  Felelősségű  Társaság  "felszámolás  alatt"  (Cg.:  02  09  064055,  asz.:  11366799-2-
02.7831 Pellérd, Ipar u 4.) kijelölt felszámolója,

nyilvános pályázati felhívás

útján értékesíti az adós társaság vagyontárgyait: Az alább felsorolt ingatlanok, és az ingatlanban
található húsipari gépek, berendezések. 

A vagyon elemei:

Megnevezés Becsérték
Ingatlan      46 000 000 Ft 
Épületek      38 200 000 Ft 
Hűtőkamra        3 000 000 Ft 
Hűtési technológia        4 800 000 Ft 
  
Technológiai eszközök      24 018 000 Ft 
3 db Hűtőberendezés ( 100.-eFt/db)           300 000 Ft 
Tégelytöltő és záró gép        4 000 000 Ft 
3 db Zsírsütő berendezés (2.000.-eFt/db)        6 000 000 Ft 
Saválló tartály           300 000 Ft 
Tégelytöltő gép        2 000 000 Ft 
1500 kg mérleg           200 000 Ft 
Dátumozó szerkezet           150 000 Ft 
Kompresszor           500 000 Ft 
Szalonna kockázó gép        4 000 000 Ft 
Mobil tégelyhegesztő           138 000 Ft 
Hőcserélő rendszer        5 000 000 Ft 
Raklapos  állvány           100 000 Ft 
Raklap emelő           130 000 Ft 
10 db Defrosztáló kocsi ( 90.-eFt/db)           900 000 Ft 
10 db Acél kocsi ( 10.-eFt/db)           100 000 Ft 
Acél  tároló kocsi           200 000 Ft 
  
Összesen      70 018 000 Ft 

Az ingatlan főbb jellemzői

Hrsz Megnevezés Alapterület m2

Belterület
489/12 Kivett üzem 1500
Belterület
489/14 Kivett, beépített terület 1508

Az ingatlan Baranya megyében, Pellérd településen található, Pécsen keresztül a régi 57-es úton
közelíthető meg. 
A  belterületi  ingatlanok  a  község  központjától  nem  messze,  de  tudatos  településszerkezeti
kialakításnak köszönhetően elkülönített ipari övezetben helyezkednek el, más üzemekkel együtt. A
két ingatlan külön helyrajzi szám alatt nyilvántartott, de természetben egy egységet képező üzemi



terület.
Az  ingatlanon  található  épületek  eltérő  szerkezetű  részekből  állnak,  az  üzemépület  a  zsírsütés
technológiájához lett kialakítva.
Bruttó alapterület:  810 m2   Nettó alapterület: 453 m2 

A 489/12 és a 489/14 helyrajzi  számon felvett  ingatlanok tulajdoni lapján található bejegyzések
megegyeznek az alábbiak szerint:

Vízvezetési szolgalmi jog, jogosult a Pécsi Vízmű vállalat. 
Keretbiztosítéki jelzálogjog 350.000.000.-Ft (háromszázötvenmillió forint) erejéig, jogosult az OTP
Nyrt.
Végrehajtási  jog 17.292.426.-Ft  (tizenhétmillió-kilencvenkettőezer-  négyszázhuszonhat  forint)  és
járulékai erejéig, jogosult a NAV Baranya Megyei Adóigazgatósága.

A felszámolónak  az  ingatlanra  vonatkozó  környezetszennyezési  hatósági  eljárásról,  illetve  az
ingatlannal kapcsolatos környezeti terhekről tudomása nincs.

Technológiai eszközök főbb jellemzői
Az eszközök használtak, de működőképesek, kb. két éve nem működtek.

A meghirdetett vagyon irányára nettó 70.000.000.-Ft. (hetvenmillió forint). 
Az ajánlati biztosíték (bánatpénz) összege 2.300.000.- Ft (kettőmillió-háromszázezer forint)

Jelen  pályázat  keretében  csak  a  teljes  vagyon  megvásárlására  irányuló  ajánlatot  fogad  el  a
felszámoló.
Az  ingatlanról  készült  értékbecslés  és  az  eszközökről  készült  leltár  a  felszámoló  irodájában  –
előzetes időpont egyeztetést követően – megtekinthető. 
Az üzem megtekintésére előzetes időpont egyeztetés után van lehetőség.

A  pályázat  lebonyolítására  többszörösen  módosított  1991.  évi  XLIX:  törvénynek
(csődtörvény) a 2012. március 1. után hatályos előírásai továbbá a 237/2009. (X. 20.) Korm.
rendelet előírásai az irányadók.

Az  pályázatban  kiírt  vagyon  megtekintése  kizárólag  a  kapcsolattartónál  Gáspár  János
felszámolóbiztosnál (06-1/210-0521) előre bejelentett és egyeztetett módon történhet a következő
időpontokban: 2014. augusztus 12. 9 és 10 óra között.
A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos vételi ajánlatokat kér benyújtani, melyeket a

 DUAL-PERFEKT Kft. Győri Kirendeltsége 

9001 Győr, Pf.: 649. szám alatti címre vár 
„LIPID+B Kft. f.a. vételi ajánlat” 

megjelöléssel.
A  vételi  ajánlatnak  tartalmaznia  kell  az  megajánlott  vételárat,  a  vállalt  fizetési  feltételeket,
nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 30 napos ajánlati kötöttséget vállal.
A nyertes pályázóval az eredmény közlésétől  számított  30 napon belül  megkötjük az adásvételi
szerződést. A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül, átutalással kell megfizetni. 

Pályázó nyertes  pályázat  esetén vállalja,  hogy a  felszámoló által  kijelölt  ügyvéddel  köti  meg a
szerződést  és  viseli  annak  költségeit.  A megkötendő  adásvételi  szerződésre  a  magyar  jog  az
irányadó.



Az értékesítés során a 2007. évi CXXVII. Törvény (Áfa tv.) és a Cstv. előírásait kell alkalmazni.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szerződéskötéshez, ingatlan-nyilvántartási bejegyzéshez
szükséges minden adatát, bánatpénz befizetésének igazolását. 
A  bánatpénzt  az  adós  Pannon-Takarékszövetkezetnél  vezetett  63200157-11070351  számú
bankszámlájára  lehet  befizetni  (átutalni)  „LIPID+B  Kft.  f.a.  KAUCIÓ”  jelöléssel  a  pályázat
benyújtására  kiírt  határidőt  megelőző  nap  12  óráig  (átutalás  esetében  a  kauciónak  a  pályázati
határidőt megelőző nap 12 óráig be kell érkeznie a megadott számlaszámra). A befizetett KAUCIÓ
a pályázati nyertesnek a vételárba beszámít. A többi pályázó részére a befizetett összeg az értékelést
követő 8 napon belül visszautalásra kerül.

Az ajánlati biztosítékot a pályázó kizárólag a következő esetekben veszíti el:
 a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes

pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy
 a  Cstv.  49/A.  §  (4)  bekezdés  szerinti  ajánlatot  tévő pályázó a  felszámoló  által  elrendelt

ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

A vételárba hitelezői követelés beszámítására nincs lehetőség.

Az ajánlatokat kettős zárt borítékban, magyar nyelven, postai úton kérjük eljuttatni a pályázatot
kiíró címére (DUAL-PERFEKT KFT. Győri Kirendeltsége 9001 Győr, Pf.: 649., 9022 Győr, Liszt
Ferenc u. 37.)

Az ajánlatok beérkezésének időpontja: 2014. augusztus 18. déli 12,00 óra.

A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételéről elismervényt állít ki.

További információ a felszámoló szervezet munkatársától Gáspár János felszámolóbiztostól a 06- 1-
210-0521 számon szerezhető be.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidőt követő 15 napon belül közjegyző jelenlétében kerül
sor.
A bontást követő 15 napon belül a felszámoló az ajánlatokat értékeli. Az értékelés eredményéről
jegyzőkönyv  készül,  melyet  bármely  hitelező  megtekinthet.  Az  ajánlatok  elbírálásának
eredményéről a felszámoló az érdekelteket írásban értesíti.
A felszámoló  a  pályázatot  megfelelő  ajánlat  hiányában  eredménytelennek  nyilváníthatja  és  új
pályázatot írhat ki. A vételár tekintetében 10% vagy annál kisebb eltérés esetén a pályázók között
nyilvános  ártárgyalás  megtartására  kerül  sor,  melynek  feltételeit  az  ártárgyalás  megkezdését
megelőzően a résztvevőkkel a felszámoló ismerteti. A felszámoló jogosult a határidőben benyújtott
érvényes pályázókat felhívni magasabb vételi ajánlat benyújtására.
Az  elővásárlási  jogosultak  e  jogukat  a  nyilvános  értékesítés  keretein  belül  gyakorolhatják  oly
módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek.
Az elővásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja az érdekelteket arra, hogy a jog
gyakorlására  irányuló  szándékukat  a  pályázatok  benyújtási  határidejéig  írásban  bejelenteni
szíveskedjenek. 

A pályázatok nyilvános értékelése és nyilvános értékesítés időpontja és helye:
2014. 08. 29. 10 órakor a felszámoló 9022 Győr, Liszt F. u. 37. szám alatti irodájában.

***



PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Pécsi Törvényszék  az 8.Fpk.02-14-000018/4. számú végzésével elrendelte az HORVÁTH
és  Társai  Mezőgazdasági,  Szolgáltató  és  Kereskedelmi  Kft.  (7965  Drávasztára  020  hrsz.;
cégjegyzékszám:  Cg.02-09-068217)  gazdálkodó  szervezet  felszámolását. A  felszámolás
kezdő időpontja: 2014. március 27.

A DUAL-PERFEKT Gazdasági Tanácsadó Kft. (1119 Budapest, Fehérvári út 85/c ép. 4.
em.  cégjegyzékszám:  Cg.01-09-717900) mint  a  HORVÁTH  és  Társai  Mezőgazdasági,
Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. „f.a.” (7965 Drávasztára 020 hrsz.; cégjegyzékszám: Cg.02-
09-068217) gazdálkodó szervezet kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíteni kívánja az adós tulajdonát képező alábbiakban felsorolt vagyontárgyait:

1. Ingatlan:
Ingatlan címe: 7965 Drávasztára
Hrsz: 020 hrsz.
Fekvése: külterület

      Ingatlan teljes területe: 1 ha 3255 m2

 Ingatlan megnevezése: kivet major, 
A társaság tulajdoni hányada 1/1
Irányár: 10.300.000,- Ft
Ajánlati biztosíték 509.000,-Ft

Terhek: Az ingatlant jelzálogjog terheli 23.500.000,-Ft kölcsöntőke és járulékai erejéig
a Szent Lőrinc-Orbánság Takarékszövetkezet (7940 Szentlőrinc, Munkácsy Mihály utca 19.)
javára. 

Jelzálogjog terheli 60.455.250,-Ft kölcsöntőke és járulékai erejéig a Szent Lőrinc-Orbánság
Takarékszövetkezet (7940 Szentlőrinc, Munkácsy Mihály utca 19.) javára.

Végrehajtási  jog terheli 27.400,-Ft és járulékai erejéig Autras Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft. javára. 

Végrehajtási  jog  terheli  37.154.004,-Ft  és  járulékai  erejéig  a  Szent  Lőrinc-Orbánság
Takarékszövetkezet (7940 Szentlőrinc, Munkácsy Mihály utca 19.) javára.

A 020 hrsz-ú ingatlanon elhelyezkedő épületek jellemzői:

Az épületek szabadon álló beépítési módban kerültek elhelyezésre. 
Az ingatlanon belül az egyes épületek között betonozott térburkolat lett kialakítva, illetve a
parkolás céljából is betonozott területet készítettek. 

1./ Fejőépület
1990-1991-ben épült fejőház.
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Bruttó alapterülete: 10,17 m x 20,60 m = 209,51 m2

Nettó alapterület:        182,56 m2

Alapozás: beton sávalap.
Lábazati falszerkezet: beton.
Szigetelés: bitumenes lemezes vízszintes falszigetelés.
Függőleges teherhordó szerkezet: B30-as tömörtégla falazat.
Födémszerkezet: mennyezete alumínium trapézlemez.
Tetőszerkezet: nyeregtető fa szerkezetű ácsolattal, hullámpala héjalással.
Bádogos szerkezetek: függő eresz, lefolyócső, szegélybádog horganyzott lemezből.
Válaszfalak: téglából készültek.
Belső felületképzés: sima vakolat meszelve.
Külső felületképzés: sima homlokzati vakolat fehér festéssel.
Burkolatok: a  kialakított  vizes  helyiségekben  csempe  burkolat,  az  aljzaton  pedig

csúszásmentes  mettlachi  járólap,  illetve  a  fejőház  és  a  tejház  részen  simított
beton burkolat. 

Nyílászárók: fa és fém szerkezetűek vegyesen.

Az épületen belül a vízellátás kiépített, és az a községi vezetékes hálózatra van rákötve. 
A szennyvíz elvezetés házilagos szennyvízaknába történik. 
A  csapadékvíz  elvezetés szabadon  történik,  maga  az  épület  horganyzott  ereszcsatornával
ellátott. 
A meleg víz ellátást 3 darab villanybojler szolgáltatja.
Az elektromos energia szolgálati és világítási áram 220/380 V kiépített.
Fűtése: egyedi központi olajkazánnal történik lapradiátoros hő leadással. 
A fejőházban kialakított fejő technológiai Új-Zélandi NU-PULSE típusú 2 x 8-as halszálkás
beállókkal. 

A fejőház helyiségeinek ismertetése:
Fejőcsarnok   77,94 m2

Tejcsarnok   57      m2

Gépház       1,53 m2

Mosdó, előtér        4,51 m2

WC       3,36 m2

WC       1,15 m2

Öltöző   11,68 m2

Előtér       1,68 m2

Zuhanyzó       6,72 m2

Női WC       1,26 m2

Kazánház       9,07 m2

Iroda                  6,66 m  2

Össz. nettó alapterület 182,56 m2

Mivel az épületet évek óta nem használják, ezért ez az állagán már meglátszik. Azon kívül,
hogy már egy nagyobb takarításra szorul belülről, a technológia egyes részeit már ellopták, és
mivel  külterületen  található  az  ingatlan,  ezért  várható  további  a  szerkezeti  elemeknek  az
eltulajdonítása. A technológiából a tehénbeálló csövezése fel van szerelve, azonban a tartályok
hiányoznak. Az épületben a tevékenység újraindítása előtt a közmű vezetékezéseket át kell
vizsgáltatni,  illetve  azokról  a  hiányzó  részeket  pótoltatni  ahhoz,  hogy  működőképesek
legyenek, továbbá fontos a belső festések, illetve hiányzó részek pótlása ahhoz, hogy a fejés
újra indulhasson. Karbantartása időszerű. 
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A pályázatban kiírt ingatlant előzetes időpont egyeztetést követően 2014. augusztus 26. és 28.
9-12  óra  között  lehet  megtekinteni.  A  megtekintésben  segédkezik  és  információkat  ad
Némethné  [Telefonszám:  (70)  666-7306]  A  felszámoló  környezetvédelmi  feltárást  nem
végzett,  az  ebből  eredő  kockázatokat  a  vevő  viseli.  A megvásárlásra  felkínált  ingatlanért
kellékszavatosságot nem vállalunk, megtekintett állapotban kerül eladásra. 

A  felszámoló  az  értékesítéssel  kapcsolatban  írásos  vételi  ajánlatokat  kér  benyújtani  az
Horváth és Társai Kft. „f.a.” vételi ajánlat” megjelöléssel.
A  vételi  ajánlatnak  tartalmaznia  kell  az  megajánlott  nettó  vételárat,  a  vállalt  fizetési
feltételeket, nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 90 napos ajánlati kötöttséget vállal.
A  nyertes  pályázóval  az  eredmény  közlésétől  számított  30  napon  belül  megkötjük  az
adásvételi szerződést. A vételárat a szerződéskötéstől számított 30 napon belül, átutalással kell
megfizetni. A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.
A pályázatnak tartalmaznia  kell  a  pályázó szerződéskötéshez szükséges  minden adatát,  az
ajánlati biztosíték befizetésének igazolását.
Az ajánlati biztosíték a Dual-Perfekt Kft Pannon-Takarék Bank Zrt-nél vezetett  63200157-

11047540 számú  bankszámlájára  lehet  befizetni  (átutalni)  „Horváth  és  Társai  Kft.  „fa”
ajánlati biztosíték” jelöléssel a pályázat benyújtására kiírt határidőt megelőző nap 12 óráig
(átutalás esetében az ajánlati biztosítéknak a pályázati határidőt meg előző nap 12 óráig be
kell érkeznie a megadott számlaszámra).
A befizetett ajánlati biztosíték a pályázati nyertesnek a vételárba beszámít. A többi pályázó
részére a befizetett összeg az értékelést követő 8 napon belül visszautalásra kerül.
Az ajánlati biztosítékot a pályázó kizárólag a következő esetekben veszíti el:
– a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes
pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy
– a Cstv.  49/A. § (4) bekezdés szerinti  ajánlatot  tévő pályázó a felszámoló által  elrendelt
ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép.
A vételárba hitelezői követelés beszámítására nincs lehetőség.
A felszámoló  felhívja  az  elővásárlási  joggal  rendelkezőket,  hogy  elővásárlási  jogukat  e
pályázat keretében érvényesíthetik oly módon, hogy a jog gyakorlására irányuló szándékukat
a pályázatok benyújtási határidejéig írásban jelentsék be.
Pályázó nyertes pályázat esetén vállalja, hogy a felszámoló által kijelölt ügyvéddel köti meg a
szerződést és viseli annak költségeit.

Az  ajánlatokat  kettős,  zárt  borítékban,  magyar  nyelven,  postai  úton  kérjük  eljuttatni  a
pályázatot kiíró címére. (Dual- Perfekt Kft. Győri Kirendeltsége, 9022 Győr, Liszt Ferenc u.
37.)
Az ajánlatok beérkezésének időpontja a Cégközlönyben való közzétételtől számított 15. napot
követő első munkanap (déli) 12 óra.

***
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A DUAL-PERFEKT Kft. (Cg. 01-09-717900) – 1111 Budapest, Karinthy F. u. 4–6. II. em. levelezési
cím:  1507  Budapest,  Pf.:  139.  –  mint  a  KÉK  NEFELEJCS  Reklám  és  Ügynöki  Korlátolt
Felelősségű  Társaság  „f.a.” (2750  Nagykőrös,  Jókai  u.  25.;  cégjegyzékszáma:  13  09  105515)

kijelölt felszámolója,

nyilvános pályázati felhívás

útján értékesíteni kívánja az „fa” adós gazdálkodó szervezet tulajdonát képező vagyontárgyait.

 Romajor Nyomdagép Adast 31418070 Romayor 314 nyomdagép
Üzemképtelen, hulladékvas értéket képvisel.

Irányár: 20.000 Ft 

 Notebook
A G-MAX notebook használható, igaz csak korlátozottan.

Irányár: 30.000 Ft

A felszámoló együttesen kívánja értékesíteni az adós vagyontárgyait.

A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos vételi ajánlatokat kér benyújtani, melyeket a

 DUAL-PERFEKT Kft. Győri Kirendeltsége 
9001 Győr, Pf.: 649. szám alatti címre vár 

„KÉK NEFELEJCS Kft.  Kft. f.a. vételi ajánlat” 

megjelöléssel.
A  vételi  ajánlatnak  tartalmaznia  kell  a  megajánlott  vételárat,  a  vállalt  fizetési  feltételeket,
nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 30 napos ajánlati kötöttséget vállal.
A nyertes pályázóval az eredmény közlésétől  számított  30 napon belül  megkötjük az adásvételi
szerződést. A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül, átutalással kell megfizetni. 

A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.
A vételárat a mindenkori hatályos ÁFA törvény szabályozza.     

Az ajánlatok beérkezésének időpontja: 2014. szeptember 08. déli 12,00 óra.

A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételéről elismervényt állít ki.

További információ a felszámoló szervezet munkatársától Gáspár János felszámolóbiztostól a 06- 1-
210-0521 számon szerezhető be.



PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

A Dual-Perfekt Gazdasági Tanácsadó Kft. (Cg.: 01-09-717900; 1119 Budapest, Fehérvári út
85.  C  ép.  IV.  em.),  mint  a  SIBILLO  Konfekcióipari  és  Kereskedelmi  Korlátolt
Felelősségű  Társaság „f.a.” (Cg.: 05  09  019912;  3648  Csernely,  Aknatelep  0130/1.)
Miskolci Törvényszék által kijelölt felszámolója,

nyilvános pályázat
útján,  értékesíteni  kívánja  a  felszámolás  alá  került  társaság  tulajdonában  álló  alábbi
vagyontárgyakat:

I. Ingatlanok:

1. Csernely külterület  0130/1. hrsz.  alatt  található  (természetben Csernely,  Aknatelep)
kivett  ipartelep  megnevezésű  19.085  négyzetméter  területű  ingatlan  1/1  tulajdoni
hányada

Az ingatlan tulajdoni lapján a III. részben az alábbi terhek kerültek feltüntetésre:

- Vezetékjog
jogosult: ÉMÁSZ

- Egyetemleges jelzálogjog 12.000.000,-Ft és járulékai erejéig
jogosult: Sajóvölgye Takarékszövetkezet

- Végrehajtási jog 45.572.765,-Ft és járulékai erejéig
jogosult: NAV

- Végrehajtási jog 3.034.938,-Ft és járulékai erejéig
jogosult: Pallagi Kft.

- Végrehajtási jog 30.912.600,-Ft és járulékai erejéig
jogosult: NAV

2. Csernely külterület  0130/4. hrsz.  alatt  található  (természetben Csernely,  Aknatelep)
kivett  saját  használatú  út  megnevezésű  1.521  négyzetméter  területű  ingatlan  1/1
tulajdoni hányada

Az ingatlan tulajdoni lapján a III. részben az alábbi terhek kerültek feltüntetésre:

- Vezetékjog
jogosult: ÉMÁSZ

- Egyetemleges jelzálogjog 12.000.000,-Ft és járulékai erejéig
jogosult: Sajóvölgye Takarékszövetkezet

- Végrehajtási jog 45.572.765,-Ft és járulékai erejéig
jogosult: NAV

- Végrehajtási jog 3.034.938,-Ft és járulékai erejéig
jogosult: Pallagi Kft.

- Végrehajtási jog 30.912.600,-Ft és járulékai erejéig
jogosult: NAV

3. Csernely  külterület  0131.  hrsz.  alatt  található  (természetben  Csernely,  Aknatelep)
kivett  saját  használatú  út  megnevezésű  650  négyzetméter  területű  ingatlan  1/1
tulajdoni hányada
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Az ingatlan tulajdoni lapján a III. részben az alábbi terhek kerültek feltüntetésre:

- Egyetemleges jelzálogjog 12.000.000,-Ft és járulékai erejéig
jogosult: Sajóvölgye Takarékszövetkezet

- Végrehajtási jog 45.572.765,-Ft és járulékai erejéig
jogosult: NAV

Az ingatlanok irányára: 18.000.000.- Ft 
Bánatpénz: 540.000,-Ft 

II. Tárgyi eszközök

1. Kéttűs üzemképtelen Union Speciál típusú varrógép 
2. Egytűs üzemképtelen Pfaff típusú varrógép
3. Egytűs üzemképtelen Pfaff típusú varrógép
4. Egytűs üzemképtelen Juki típusú varrógép

A tárgyi eszközök irányára: 9.000.- Ft + ÁFA
Bánatpénz: 450,-Ft 

III. Készletek

1. 2438 darab gyereking

A készletek irányára: 1.219.000.- Ft + ÁFA
Bánatpénz: 60.950,-Ft

A  felszámoló  a  vagyontárgyakat  elsődlegesen  együtt  kívánja  értékesíteni,  az  egyes
tételekre  adott  ajánlatok  csak  abban  az  esetben  kerülnek  értékelésre,  amennyiben
együttes ajánlat nem érkezik. 

Vételár megfizetésének módja: átutalás
Vételár megfizetésének határideje: 2014. november 15.
Szerződéskötésre meghatározott határidő: 2014. október 31.

Az ingatlanok, a tárgyi eszközök és a készletek és a pályázati tájékoztató 2014. október 2.
napján tekinthetőek meg 16.00 és 16.15 között  Csernely,  Aknatelep 0130/1.  alatt  előzetes
telefonon történt bejelentkezést követően (telefonszám: 06-31-329-1511), ugyanitt kérhető a
pályázati  tájékoztatóval  kapcsolatos  információ  2014.  szeptember  29.  és  2014.  október  3.
között 11.00 és 11.30 óra között.

A pályázaton való részvétel feltételei: 

- Ajánlati  biztosíték  megfizetése  a  Sibillo  Kft.”f.a.”  Pannon  Takarék  Bank  Zrt-nél
vezetett  63200157-11070241-00000000  számú  bankszámlájára  Sibillo  Kft.  „f.a.
pályázat megjegyzéssel.

- A bánatpénz a vételárba beszámításra kerül, eredménytelen pályázat esetén 8 napon
belül a pályázó részére visszafizetésre kerül.

- A  pályázatot  legkésőbb  (az  ajánlott  vételár  és  fizetési  mód  megjelölésével)  jelen
hirdetmény  Cégközlönyben  való  közzétételétől  számított  18.  napon  12  óráig  lehet
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személyesen leadni a Dual-Perfekt Kft. 9022 Győr, Liszt F. u. 37. fszt. 2. szám alatti
telephelyén.

- Az ajánlatot zárt borítékban kell elhelyezni, a borítékon kérjük feltüntetni: SIBILLO
Kft. „f.a.” pályázat”.

- Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, székhelyét, hatályos cégkivonatát, a
cégjegyzésre  jogosult  tisztségviselő  aláírási  címpéldányát,  a  megajánlott  nettó
vételárat,  a  vállalt  fizetési  feltételeket,  nyilatkozatot  arról,  hogy  az  ajánlattevő  60
napos ajánlati kötöttséget vállal.

- Az ajánlat benyújtásakor igazolni kell a bánatpénz megfizetését.
- A pályázatok  bontásáról  közjegyző  jelenlétében  a pályázati  leadási  határidő  lejárta

után 8 munkanapon belül kerül sor. 
- A  pályázat  eredményéről  a  felszámoló  a  bontástól  számított  5  munkanapon  belül

írásban értesíti az ajánlattevőket.

A felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja és új
pályázatot hirdethet ki.

A beérkezett ajánlatok alapján a felszámoló értékesítési versenytárgyalást tart, amennyiben a
megajánlott vételárak közötti eltérés 10 %-on belül van. Ennek helyéről, idejéről, szabályairól
írásban értesíti az ajánlattevőket.

A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget.

A felszámoló felhívja az elővásárlási joggal rendelkezők figyelmét, hogy a Cstv. 49/C. § (2)
bekezdés alapján e jogukat az ajánlati feltételek teljesítésével a nyilvános értékesítés során, a
nyilvános  eredményhirdetés  helyszínén  és  időpontjában gyakorolhatják.  Eredményhirdetés:
2014. október 10-én 11 óra 45 perckor a felszámoló Dual-Perfekt Kft. 9022 Győr, Liszt F. u.
37. fszt. 2. szám alatti telephelyén.

A  pályázattal  kapcsolatban  felvilágosítás  a  06-31-3291511  telefonszámon  kérhető  2014.
szeptember 29. és 2014. október 3. között 11.00 és 11.30 óra között.
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PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

A Dual-Perfekt Gazdasági Tanácsadó Kft. (Cg.: 01-09-717900; 1119 Budapest, Fehérvári út
85. C ép. IV. em.), mint a LŐWY & LŐWY Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. „f.a.” (Cg.:
06-06-000642; 6728 Szeged, Budapesti út 4.) Szegedi Törvényszék által kijelölt felszámolója,

nyilvános pályázat
útján,  értékesíteni  kívánja  a  felszámolás  alá  került  társaság  tulajdonában  álló  alábbi
vagyontárgyakat:

Ingatlan

Szeged belterület 2338/2/D/15 hrsz. alatt található (természetben Szeged, Római körút 6-10.)
garázs megnevezésű 25 négyzetméter területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányada

Az ingatlan tulajdoni lapján a III. részben az alábbi terhek kerültek feltüntetésre:

- Elidegenítési és terhelési tilalom
jogosult: VPOP

- Végrehajtási jog 767.304,-Ft és járulékai erejéig
jogosult: Szeged MJV Önkormányzata

Irányár: 1.400.000.- Ft 
Bánatpénz: 70.000,-Ft 

Vételár megfizetésének módja: átutalás
Vételár megfizetésének határideje: 2014. november 15.
Szerződéskötésre meghatározott határidő: 2014. október 31.

Az ingatlan  és  a pályázati  tájékoztató  2014.  október  2.  napján tekinthetőek  meg 16.00 és
16.15  között  Szeged,  Római  körút  6-10.  garázssor  alatt  előzetes  telefonon  történt
bejelentkezést  követően  (telefonszám:  06-31-329-1511),  ugyanitt  kérhető  a  pályázati
tájékoztatóval kapcsolatos információ 2014. szeptember 29. és 2014. október 3. között 11.00
és 11.30 óra között.

A pályázaton való részvétel feltételei: 

- Ajánlati  biztosíték  megfizetése  a  Dual-Perfekt  Gazdasági  Tanácsadó  Kft.  Pannon
Takarékszövetkezetnél  vezetett  63200157-11047540  számú  bankszámlaszámlájára
LŐWY & LŐWY Bt. „f.a. pályázat megjegyzéssel.

- A bánatpénz a vételárba beszámításra kerül, eredménytelen pályázat esetén 8 napon
belül a pályázó részére visszafizetésre kerül.

- A  pályázatot  legkésőbb  (az  ajánlott  vételár  és  fizetési  mód  megjelölésével)  jelen
hirdetmény  Cégközlönyben  való  közzétételétől  számított  18.  napon  12  óráig  lehet
személyesen leadni a Dual-Perfekt Kft. 9022 Győr, Liszt F. u. 37. fszt. 2. szám alatti
telephelyén.

- Az ajánlatot zárt borítékban kell elhelyezni, a borítékon kérjük feltüntetni: LŐWY &
LŐWY Bt. „f.a.” pályázat”.

- Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, székhelyét, hatályos cégkivonatát, a
cégjegyzésre  jogosult  tisztségviselő  aláírási  címpéldányát,  a  megajánlott  nettó

1



vételárat,  a  vállalt  fizetési  feltételeket,  nyilatkozatot  arról,  hogy  az  ajánlattevő  60
napos ajánlati kötöttséget vállal.

- Az ajánlat benyújtásakor igazolni kell a bánatpénz megfizetését.
- A pályázatok  bontásáról  közjegyző  jelenlétében  a pályázati  leadási  határidő  lejárta

után 8 munkanapon belül kerül sor. 
- A  pályázat  eredményéről  a  felszámoló  a  bontástól  számított  5  munkanapon  belül

írásban értesíti az ajánlattevőket.

A felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja és új
pályázatot hirdethet ki.

A beérkezett ajánlatok alapján a felszámoló értékesítési versenytárgyalást tart, amennyiben a
megajánlott vételárak közötti eltérés 10 %-on belül van. Ennek helyéről, idejéről, szabályairól
írásban értesíti az ajánlattevőket.

A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget.

A felszámoló felhívja az elővásárlási joggal rendelkezők figyelmét, hogy a Cstv. 49/C. § (2)
bekezdés alapján e jogukat az ajánlati feltételek teljesítésével a nyilvános értékesítés során, a
nyilvános  eredményhirdetés  helyszínén  és  időpontjában gyakorolhatják.  Eredményhirdetés:
2014. október 10-én 11 óra 00 perckor a felszámoló Dual-Perfekt Kft. 9022 Győr, Liszt F. u.
37. fszt. 2. szám alatti telephelyén.

A  pályázattal  kapcsolatban  felvilágosítás  a  06-31-3291511  telefonszámon  kérhető  2014.
szeptember 29. és 2014. október 3. között 11.00 és 11.30 óra között.
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PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

A Dual-Perfekt Gazdasági Tanácsadó Kft. (Cg.: 01-09-717900; 1111 Budapest, Karinthy  F.
u. 4-6. II. em. 2.), mint a DÉL-BÉKÉSI FALUKÉP Szociális Szövetkezet „f.a.” (Cg.: 04-
02-001665; 5746 Kunágota, Álmos u. 69.) Gyulai Törvényszék által kijelölt felszámolója,

nyilvános pályázat
útján,  értékesíteni  kívánja  a  felszámolás  alá  került  társaság  tulajdonában  álló  alábbi
vagyontárgyakat:

Ingatlan 1.

Kunágota belterület 136. hrsz. alatt található (természetben Kunágota, Álmos u. 136. hrsz.)
kivett  beépítetlen  terület  megnevezésű  3082  négyzetméter  területű  ingatlan  1/1  tulajdoni
hányada

Az ingatlan tulajdoni lapján a III. részben az alábbi terhek kerültek feltüntetésre:

- Végrehajtási jog 8.278.392,-Ft és járulékai erejéig
jogosult: APEH

Irányár: 50.000.- Ft 
Bánatpénz: 2.500,-Ft (5%)

Ingatlan 2.

Magyarbánhegyes  belterület  1352.  hrsz.  alatt  található  (természetben  Magyarbánhegyes,
Árpád u. 91.)  kivett  lakóház,  udvar megnevezésű 1667 négyzetméter  területű  ingatlan  1/1
tulajdoni hányada

Az ingatlan tulajdoni lapján a III. részben az alábbi terhek kerültek feltüntetésre:

- Végrehajtási jog 8.278.392,-Ft és járulékai erejéig
jogosult: APEH

Irányár: 180.000.- Ft 
Bánatpénz: 9.000,-Ft (5%)

Vételár megfizetésének módja: átutalás
Vételár megfizetésének határideje: 2014. november 15.
Szerződéskötésre meghatározott határidő: 2014. október 31.

Az 1.  ingatlan és a pályázati tájékoztató 2014. október 2. napján tekinthetőek meg 10.00 és
10.15 között  Kunágota,  Álmos u.  136.  hrsz.  alatt  előzetes  telefonon történt  bejelentkezést
követően  (telefonszám:  06-31-329-1511),  ugyanitt  kérhető  a  pályázati  tájékoztatóval
kapcsolatos  információ  2014.  szeptember  29.  és  2014.  október  3.  között  11 és  11:30  óra
között.

A 2. ingatlan és a pályázati tájékoztató 2014. október 2. napján tekinthetőek meg 10.00 és
10.15 között Magyarbánhegyes, Árpád u. 91. alatt előzetes telefonon történt bejelentkezést
követően  (telefonszám:  06-31-329-1511),  ugyanitt  kérhető  a  pályázati  tájékoztatóval
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kapcsolatos információ 2014. szeptember 29. és 2014. október 3. között 11:00 és 11:30 óra
között.

A pályázaton való részvétel feltételei: 

- Ajánlati  biztosíték  megfizetése  a  Dual-Perfekt  Gazdasági  Tanácsadó  Kft.  Pannon
Takarékszövetkezetnél  vezetett  63200157-11047540  számú  bankszámlájára  DÉL-
BÉKÉSI FALUKÉP Szociális Szövetkezet „f.a. pályázat megjegyzéssel.

- A bánatpénz a vételárba beszámításra kerül, eredménytelen pályázat esetén 8 napon
belül a pályázó részére visszafizetésre kerül.

- A  pályázatot  legkésőbb  (az  ajánlott  vételár  és  fizetési  mód  megjelölésével)  jelen
hirdetmény  Cégközlönyben  való  közzétételétől  számított  18.  napon  12  óráig  lehet
személyesen leadni a Dual-Perfekt Kft. 9022 Győr, Liszt F. u. 37. fszt. 2. szám alatti
telephelyén.

- Az  ajánlatot  zárt  borítékban  kell  elhelyezni,  a  borítékon  kérjük  feltüntetni:  DÉL-
BÉKÉSI FALUKÉP Szociális Szövetkezet „f.a.” pályázat”.

- Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, székhelyét, hatályos cégkivonatát, a
cégjegyzésre  jogosult  tisztségviselő  aláírási  címpéldányát,  a  megajánlott  nettó
vételárat,  a  vállalt  fizetési  feltételeket,  nyilatkozatot  arról,  hogy  az  ajánlattevő  60
napos ajánlati kötöttséget vállal.

- Az ajánlat benyújtásakor igazolni kell a bánatpénz megfizetését.
- A pályázatok  bontásáról  közjegyző  jelenlétében  a pályázati  leadási  határidő  lejárta

után 8 munkanapon belül kerül sor. 
- A  pályázat  eredményéről  a  felszámoló  a  bontástól  számított  5  munkanapon  belül

írásban értesíti az ajánlattevőket.

A felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új
pályázatot hirdethet ki.

A beérkezett ajánlatok alapján a felszámoló értékesítési versenytárgyalást tart, amennyiben a
megajánlott vételárak közötti eltérés 10 %-on belül van. Ennek helyéről, idejéről, szabályairól
írásban értesíti az ajánlattevőket.

A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget.

A felszámoló felhívja az elővásárlási joggal rendelkezők figyelmét, hogy a Cstv. 49/C. § (2)
bekezdés alapján e jogukat az ajánlati feltételek teljesítésével a nyilvános értékesítés során, a
nyilvános  eredményhirdetés  helyszínén  és  időpontjában gyakorolhatják.  Eredményhirdetés:
2014. október 10-én 12 óra 00 perckor a felszámoló Dual-Perfekt Kft. 9022 Győr, Liszt F. u.
37. fszt. 2. szám alatti telephelyén.

A  pályázattal  kapcsolatban  felvilágosítás  a  06-31-3291511  telefonszámon  kérhető  2014.
szeptember 29. és 2014. október 3. között 11:00 és 11:30 óra között.
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A DUAL-PERFEKT Kft.  (Cg.  01-09-717900)  –  1119  Budapest,  Fehérvári  út  85.  c.  ép.  4.  em.

levelezési  cím:  1507  Budapest,  Pf.:  139.  –  mint  az  Egri  Futball  Club  Szolgáltató  Korlátolt

Felelősségű Társaság „felszámolás alatt”  (3300 Eger, Stadion utca 8.; cégjegyzékszáma: 10 09
026713; adószáma: 13601199-2-10)
kijelölt felszámolója,

nyilvános pályázati felhívás

útján  értékesíteni  kívánja  az  „fa”  adós  gazdálkodó  szervezet  tulajdonát  képező  alábbi
vagyontárgyait:

I. Betonalap:               
   
A sporttelepen 3 db vasbetonalap található.
A  vasbetonalapok  kialakítása,  a  betonba  behelyezett  csavarok  alapján,  ezek  a  betonalapok
térvilágító acéloszlopok tartására szolgálnak, szolgálnának. A csavarok fölött elhelyezett fa elem
munkavédelmi célokat szolgál, nehogy valakit a kiálló csavarok megsértsenek.  

Irányár:            1.500.000,-Ft  

Pályázni 75.000,-Ft bánatpénz megfizetésével lehet  .

II. Készletek: 

Különböző típusú, méretű, adós cég profiljához tartozó mezek, nadrágok, szabadidőruhák, 
sportszárak, széldzsekik, cipők, stb. 

Irányár:            313.900,-Ft  

Pályázni 15.695,-Ft bánatpénz megfizetésével lehet  .

III. Irodai eszközök:

– Canon NP6317 F134402
Üzemképes, de komplett nagyjavításra szorul.

Irányár:            5.000,-Ft

Pályázni 250,-Ft bánatpénz megfizetésével lehet  .

– HP számítógép Compag
Programhiányos, de üzemképes.

Irányár:            5.000,-Ft

Pályázni 250,-Ft bánatpénz megfizetésével lehet  .

– BENQ monitor
Üzemképes.

Irányár:            5.000,-Ft

Pályázni 250,-Ft bánatpénz megfizetésével lehet.



– PHILIPS Fax IPF375/IN01V
Sérült, de használható.

Irányár:            3.000,-Ft

Pályázni 150,-Ft bánatpénz megfizetésével lehet.

Az  pályázatban  kiírt  vagyonelemek  megtekintése  kizárólag  a  kapcsolattartónál,  Gáspár  János
felszámolóbiztosnál (06-1/210-0521 előre bejelentett és egyeztetett módon történhet a következő
időpontokban: 2014. október 21. 8-9 óra között.

A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos vételi ajánlatokat kér benyújtani, melyeket a

 DUAL-PERFEKT Kft. Győri Kirendeltsége 

9001 Győr, Pf.: 649. szám alatti címre vár 
„EGRI FUTBALL CLUB  Kft. f.a. vételi ajánlat” 

megjelöléssel.
A  vételi  ajánlatnak  tartalmaznia  kell  az  megajánlott  vételárat,  a  vállalt  fizetési  feltételeket,
nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 30 napos ajánlati kötöttséget vállal.
A nyertes pályázóval az eredmény közlésétől  számított  30 napon belül  megkötjük az adásvételi
szerződést. A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül, átutalással kell megfizetni. 

Pályázó nyertes  pályázat  esetén vállalja,  hogy a  felszámoló által  kijelölt  ügyvéddel  köti  meg a
szerződést  és  viseli  annak  költségeit.  A megkötendő  adásvételi  szerződésre  a  magyar  jog  az
irányadó.

Az értékesítés során a 2007. évi CXXVII. Törvény (Áfa tv.) és a Cstv. előírásait kell alkalmazni.

A megvásárlásra  felkínált  vagyontárgyakért  a  felszámoló  kellékszavatosságot  és  garanciát  nem
vállal, azt a pályázó a megtekintett állapotban veszi meg, ennek tudomásulvételéről a pályázónak
nyilatkoznia kell. 

Érvénytelen az az ajánlat, amely nem felel meg a jelen kiírásban meghatározott formai és tartalmi
követelményeknek, illetve amelyet nem az előírt helyen és időben nyújtották be. Az érvénytelen
ajánlat a pályázatból való kizárást vonja maga után.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szerződéskötéshez szükséges minden adatát, bánatpénz
befizetésének igazolását. 
 A bánatpénzt  az  adós  Kft.  Pannon-Takarékszövetkezetnél  vezetett   63200157-11069571 számú
bankszámlájára lehet befizetni (átutalni) „EGRI FUTBALL CLUB Kft. f.a. KAUCIÓ” jelöléssel a
pályázat  benyújtására  kiírt  határidőt  megelőző  nap  12  óráig  (átutalás  esetében  a  kauciónak  a
pályázati határidőt megelőző nap 12 óráig be kell érkeznie a megadott számlaszámra). A befizetett
KAUCIÓ a pályázati nyertesnek a vételárba beszámít. A többi pályázó részére a befizetett összeg az
értékelést követő 8 napon belül visszautalásra kerül.

Az ajánlati biztosítékot a pályázó kizárólag a következő esetekben veszíti el:
 a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes

pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy
 a  Cstv.  49/A.  §  (4)  bekezdés  szerinti  ajánlatot  tévő pályázó a  felszámoló  által  elrendelt

ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép.



A vételárba hitelezői követelés beszámítására nincs lehetőség.

A II.-III. tételek értékesítése során a felszámoló előnyben részesíti az együttes ajánlatot. 

Az ajánlatokat kettős zárt borítékban, magyar nyelven, postai úton kérjük eljuttatni a pályázatot
kiíró címére (DUAL-PERFEKT KFT. Győri Kirendeltsége 9001 Győr, Pf.: 649., 9022 Győr, Liszt
Ferenc u. 37.)

Az ajánlatok beérkezésének időpontja: 2014. október 27. déli 12,00 óra.

A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételéről elismervényt állít ki.

További információ a felszámoló szervezet munkatársától Gáspár János felszámolóbiztostól a 06- 1-

210-0521 számon szerezhető be.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidőt követő 15 napon belül közjegyző jelenlétében kerül
sor.
A bontást követő 15 napon belül a felszámoló az ajánlatokat értékeli. Az értékelés eredményéről
jegyzőkönyv  készül,  melyet  bármely  hitelező  megtekinthet.  Az  ajánlatok  elbírálásának
eredményéről a felszámoló az érdekelteket írásban értesíti.
A felszámoló  a  pályázatot  megfelelő  ajánlat  hiányában  eredménytelennek  nyilváníthatja  és  új
pályázatot írhat ki. A vételár tekintetében 10% vagy annál kisebb eltérés esetén a pályázók között
nyilvános  ártárgyalás  megtartására  kerül  sor,  melynek  feltételeit  az  ártárgyalás  megkezdését
megelőzően a résztvevőkkel a felszámoló ismerteti. A felszámoló jogosult a határidőben benyújtott
érvényes pályázókat felhívni magasabb vételi ajánlat benyújtására.

A felszámoló felhívja az elővásárlásra jogosultakat, hogy elővásárlási szándékukat – jogosultságuk
igazolása mellett, bánatpénz befizetése nélkül – a pályázatok beadási határidejéig, írásban adják le.  

A pályázatok nyilvános értékelése és nyilvános értékesítés időpontja és helye:
2014. 11. 07. 10 óra 30 perckor a felszámoló 9022 Győr, Liszt F. u. 37. szám alatti irodájában.

***



A DUAL-PERFEKT Kft.  (Cg.  01-09-717900)  –  1119 Budapest,  Fehérvári  út  85.  C.  ép.  4.  em.

levelezési  cím:  1507  Budapest,  Pf.:  139.  –  mint  a  SZIGA-TECH  Kereskedelmi  Korlátolt

Felelősségű  Társaság  „felszámolás  alatt”  (7121  Szálka,  27/3.  hrsz.;  cégjegyzékszáma: 17  09
004542; adószáma: 12899515-2-17) kijelölt felszámolója,

nyilvános pályázati felhívás

útján  értékesíteni  kívánja  az  „fa”  adós  gazdálkodó  szervezet  tulajdonát  képező  alábbi
vagyontárgyait:

I. Gépjárművek:               

1. ) JRJ-896 frsz-ú Fiat Punto Van gépkocsi:

Forgalmi rendszám: JRJ–896
Gyártmánya és típusa: Fiat Punto Van Dies
Első forgalomba helyezés: 2005. 06. hó
Műszaki érvényessége: 2013. 08. 23. 
Km-számláló állása: nem állapítható meg

A gépkocsi műszaki vizsgája lejárt. A hosszú ideje álló autó nem indítható. A gumik tönkrementek,
cserére  szorulnak.  A  gépkocsi  komplett  felkészítése  műszakira  s  komplett  szerviz  elvégzése
szükséges.

Irányár:              98.000,-Ft

Pályázni 4.900,-Ft bánatpénz megfizetésével lehet  .

2.) A ICP-358 frsz-ú Fiat Punto Van 1.2 gépkocsi:

Forgalmi rendszám: ICP–358
Gyártmánya és típusa: Fiat Punto Van 1.2
Első forgalomba helyezés: 2002. 07. hó
Műszaki érvényessége: 2014. 07. 20. 
Km-számláló állása: nem állapítható meg

A gépkocsi műszaki vizsgája lejárt. A hosszú ideje álló autó nem indítható. A gumik tönkrementek,
cserére  szorulnak.  A  gépkocsi  komplett  felkészítése  műszakira  s  komplett  szerviz  elvégzése
szükséges. A gépjármű ideiglenesen kivonásra került a forgalomból.

Irányár:             58.000,-Ft

Pályázni 2.900,-Ft bánatpénz megfizetésével lehet  .

3.) A JOK-737 frsz-ú Opel Corsa Van gépkocsi:

Forgalmi rendszám: JOK–737
Gyártmánya és típusa: Opel Corsa Van 1.4
Első forgalomba helyezés: 2005. 01. hó
Műszaki érvényessége: 2015. 02. 15. 
Km-számláló állása: nem állapítható meg



A gépkocsi  műszaki vizsgája érvényes,  de az autó üzemképtelen.  A hosszú ideje álló autó nem
indítható. A gumik tönkrementek, cserére szorulnak. A gépkocsi komplett felkészítése műszakira s
komplett szerviz elvégzése szükséges.

Irányár:           195.000,-Ft

Pályázni 9.750,-Ft bánatpénz megfizetésével lehet.

4.)A LFS-016 frsz-ú Iveco 35-15 Daily gépkocsi:

Forgalmi rendszám: LFS–016
Gyártmánya és típusa: Iveco 35-15 Daily
Első forgalomba helyezés: 2008. 08. hó
Műszaki érvényessége: 2014. 08. 28. 
Km-számláló állása: kb. 600.000 km

A gépkocsi műszaki vizsgája érvényes, de hamarosan lejár. A hosszú ideje álló autó nem indítható.
A gumik tönkrementek, cserére szorulnak.  A gépkocsi komplett felkészítése műszakira s komplett
szerviz elvégzése szükséges.

Irányár:          1.778.000,-Ft

Pályázni 88.900,-Ft bánatpénz megfizetésével lehet.

5.)A LMJ-779 frsz-ú Fiat Ducato 2.3 gépkocsi:

Forgalmi rendszám: LMJ–779 
Gyártmánya és típusa: Fiat Ducato 2.3
Első forgalomba helyezés: 2006. 10. hó
Műszaki érvényessége: 2014. 10. 12. 
Km-számláló állása: kb. 600.000 km

A gépkocsi  műszaki vizsgája érvényes,  de az autó üzemképtelen.  A hosszú ideje álló autó nem
indítható. A gumik tönkrementek, cserére szorulnak. A gépkocsi komplett felkészítése műszakira s
komplett szerviz elvégzése szükséges.

Irányár:          1.778.000,-Ft

Pályázni 88.900,-Ft bánatpénz megfizetésével lehet.

6.)A LCP-775 frsz-ú Iveco 35-15 Daily gépkocsi:

Forgalmi rendszám: LCP–775
Gyártmánya és típusa: Iveco 35-15 Daily
Első forgalomba helyezés: 2008. 03. hó
Műszaki érvényessége: 2014. 03. 12. 
Km-számláló állása: 505.000 km

Irányár:          1.619.000,-Ft

Pályázni 80.950,-Ft bánatpénz megfizetésével lehet.

A gépkocsi műszaki vizsgája lejárt, az autó üzemképtelen. A hosszú ideje álló autó nem indítható.
A gumik tönkrementek, cserére szorulnak.  A gépkocsi komplett felkészítése műszakira s komplett
szerviz elvégzése szükséges.



II. Targoncák:

1.) A CPQD35N-RW22 típusú targonca.

A targonca üzemképes, kifogástalan állapotú. Az üzemóra számláló állása 2576.

Irányár:          500.000,-Ft

Pályázni 25.000,-Ft bánatpénz megfizetésével lehet.

2.) A TFG25BK típusú targonca:

A targonca üzemképtelen. A korábbi szerviz alapján az üzemóra számláló állása 7600 – 7800 óra
között lehet. A targonca javítást igényel.

Irányár:          300.000,-Ft

Pályázni 15.000,-Ft bánatpénz megfizetésével lehet.

III.Berendezések:

 Színezőpaszta adagológép 100.000 Ft

 Vakolatkeverő gép 50.000 Ft

 Manuális színpaszta adagológép 50.000 Ft

 Vakolatkeverőgép 50.000 Ft

 Színezőgép 10.000 Ft

 Pasztázógép 50.000 Ft

 EPWL raklapmérleg 20.000 Ft

 Összecsukható szállítókocsi 5.000 Ft

 Dexion P90 állványrendszer 50.000 Ft

 3 db Klíma 2,2 kW 75.000 Ft

 Iratmegsemmisítő 3.000 Ft

 Irattartó szekrény 2.000 Ft

 Telefonközpont 20.000 Ft

 Munkaidő nyilvántartó terminál 10.000 Ft

 Automata kávéfőző 10.000 Ft

 TFT monitor 5.000 Ft

 Collomix vakolatkeverő gép 10.000 Ft



 Habarcskeverő 2.000 Ft

 Habarcskeverő MK120G 2.000 Ft

 Sokcélú létra 1.000 Ft

 Telefonközpont 20.000 Ft

 5 db P4 számítógép 50.000 Ft

 Iratmegsemmisítő DS1 2.000 Ft

 Hűtőszekrény 5.000 Ft

 Mikrohullámú sütő 5.000 Ft

 Csomagmérleg 2.000 Ft

 Telefon 2.000 Ft

 Szünetmentes tápegység 5.000 Ft

Irányár:          616.000,-Ft

Pályázni  30.800,-Ft bánatpénz megfizetésével lehet.

A felszámoló a berendezéseket együttesen kívánja értékesíteni.

A  pályázatban  kiírt  vagyon  megtekintése  kizárólag  a  kapcsolattartónál,  Lubiczkiné  Sőrés
Orsolyánál  (70/367-4277)  előre  bejelentett  és  egyeztetett  módon  történhet  a  következő
időpontokban: 2014. október 20. 9 és 10 óra között.
A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos vételi ajánlatokat kér benyújtani, melyeket a

 DUAL-PERFEKT Kft. Győri Kirendeltsége 

9001 Győr, Pf.: 649. szám alatti címre vár 
„SZIGA-TECH Kft. f.a. vételi ajánlat” 

megjelöléssel.
A  vételi  ajánlatnak  tartalmaznia  kell  az  megajánlott  vételárat,  a  vállalt  fizetési  feltételeket,
nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 30 napos ajánlati kötöttséget vállal.
A nyertes pályázóval az eredmény közlésétől  számított  30 napon belül  megkötjük az adásvételi
szerződést. A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül, átutalással kell megfizetni. 

Pályázó nyertes  pályázat  esetén vállalja,  hogy a  felszámoló által  kijelölt  ügyvéddel  köti  meg a
szerződést  és  viseli  annak  költségeit.  A megkötendő  adásvételi  szerződésre  a  magyar  jog  az
irányadó.

Az értékesítés során a 2007. évi CXXVII. Törvény (Áfa tv.) és a Cstv. előírásait kell alkalmazni.

A megvásárlásra  felkínált  vagyontárgyakért  a  felszámoló  kellékszavatosságot  és  garanciát  nem
vállal, azt a pályázó a megtekintett állapotban veszi meg, ennek tudomásulvételéről a pályázónak
nyilatkoznia kell. 



Érvénytelen az az ajánlat, amely nem felel meg a jelen kiírásban meghatározott formai és tartalmi
követelményeknek, illetve amelyet nem az előírt helyen és időben nyújtották be. Az érvénytelen
ajánlat a pályázatból való kizárást vonja maga után.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szerződéskötéshez  szükséges minden adatát, bánatpénz
befizetésének igazolását. 
A  bánatpénzt  az  adós  Pannon-Takarékszövetkezetnél  vezetett  63200157-11068996  számú
bankszámlájára lehet befizetni (átutalni) „SZIGA-TECH Kft. f.a. KAUCIÓ” jelöléssel a pályázat
benyújtására  kiírt  határidőt  megelőző  nap  12  óráig  (átutalás  esetében  a  kauciónak  a  pályázati
határidőt megelőző nap 12 óráig be kell érkeznie a megadott számlaszámra). A befizetett KAUCIÓ
a pályázati nyertesnek a vételárba beszámít. A többi pályázó részére a befizetett összeg az értékelést
követő 8 napon belül visszautalásra kerül.

Az ajánlati biztosítékot a pályázó kizárólag a következő esetekben veszíti el:
 a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes

pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy
 a  Cstv.  49/A.  §  (4)  bekezdés  szerinti  ajánlatot  tévő pályázó a  felszámoló  által  elrendelt

ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

A vételárba hitelezői követelés beszámítására nincs lehetőség.

Az ajánlatokat kettős zárt borítékban, magyar nyelven, postai úton kérjük eljuttatni a pályázatot
kiíró címére (DUAL-PERFEKT KFT. Győri Kirendeltsége 9001 Győr, Pf.: 649., 9022 Győr, Liszt
Ferenc u. 37.)

Az ajánlatok beérkezésének időpontja: 2014. október 27. déli 12,00 óra.

A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételéről elismervényt állít ki.

További információ a felszámoló szervezet munkatársától Gáspár János felszámolóbiztostól a 06- 1-

210-0521 számon szerezhető be, kedd és csütörtök 8-12 óráig.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidőt követő 15 napon belül közjegyző jelenlétében kerül
sor.
A bontást követő 15 napon belül a felszámoló az ajánlatokat értékeli. Az értékelés eredményéről
jegyzőkönyv  készül,  melyet  bármely  hitelező  megtekinthet.  Az  ajánlatok  elbírálásának
eredményéről a felszámoló az érdekelteket írásban értesíti.
A felszámoló  a  pályázatot  megfelelő  ajánlat  hiányában  eredménytelennek  nyilváníthatja  és  új
pályázatot írhat ki. A vételár tekintetében 10% vagy annál kisebb eltérés esetén a pályázók között
nyilvános  ártárgyalás  megtartására  kerül  sor,  melynek  feltételeit  az  ártárgyalás  megkezdését
megelőzően a résztvevőkkel a felszámoló ismerteti. A felszámoló jogosult a határidőben benyújtott
érvényes pályázókat felhívni magasabb vételi ajánlat benyújtására.

Az elővásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja az érdekelteket arra, hogy a jog
gyakorlására  irányuló  szándékukat  a  pályázatok  benyújtási  határidejéig  írásban  bejelenteni
szíveskedjenek. 

A pályázatok nyilvános értékelése és nyilvános értékesítés időpontja és helye:
2014. 11. 07. 11 órakor a felszámoló 9022 Győr, Liszt F. u. 37. szám alatti irodájában.



A DUAL-PERFEKT Kft.  (Cg.  01-09-717900)  –  1119 Budapest,  Fehérvári  út  85.  C.  ép.  4.  em.

levelezési  cím: 1507 Budapest,  Pf.:  139.  –  mint  a   LIPID + B Kereskedelmi és  Szolgáltató
Korlátolt  Felelősségű  Társaság  "felszámolás  alatt"  (Cg.:  02  09  064055,  asz.:  11366799-2-
02.7831 Pellérd, Ipar u 4.) kijelölt felszámolója,

nyilvános pályázati felhívás

útján értékesíti az adós társaság vagyontárgyait: Az alább felsorolt ingatlanok, és az ingatlanban
található húsipari gépek, berendezések. 

A vagyon elemei:

Megnevezés Becsérték
Ingatlan      46 000 000 Ft 
Épületek      38 200 000 Ft 
Hűtőkamra        3 000 000 Ft 
Hűtési technológia        4 800 000 Ft 
  
Technológiai eszközök      24 018 000 Ft 
3 db Hűtőberendezés ( 100.-eFt/db)           300 000 Ft 
Tégelytöltő és záró gép        4 000 000 Ft 
3 db Zsírsütő berendezés (2.000.-eFt/db)        6 000 000 Ft 
Saválló tartály           300 000 Ft 
Tégelytöltő gép        2 000 000 Ft 
1500 kg mérleg           200 000 Ft 
Dátumozó szerkezet           150 000 Ft 
Kompresszor           500 000 Ft 
Szalonna kockázó gép        4 000 000 Ft 
Mobil tégelyhegesztő           138 000 Ft 
Hőcserélő rendszer        5 000 000 Ft 
Raklapos  állvány           100 000 Ft 
Raklap emelő           130 000 Ft 
10 db Defrosztáló kocsi ( 90.-eFt/db)           900 000 Ft 
10 db Acél kocsi ( 10.-eFt/db)           100 000 Ft 
Acél  tároló kocsi           200 000 Ft 
  
Összesen      70 018 000 Ft 

Az ingatlan főbb jellemzői

Hrsz Megnevezés Alapterület m2

Belterület
489/12 Kivett üzem 1500
Belterület
489/14 Kivett, beépített terület 1508

Az ingatlan Baranya megyében, Pellérd településen található, Pécsen keresztül a régi 57-es úton
közelíthető meg. 
A  belterületi  ingatlanok  a  község  központjától  nem  messze,  de  tudatos  településszerkezeti
kialakításnak köszönhetően elkülönített ipari övezetben helyezkednek el, más üzemekkel együtt. A
két ingatlan külön helyrajzi szám alatt nyilvántartott, de természetben egy egységet képező üzemi



terület.
Az  ingatlanon  található  épületek  eltérő  szerkezetű  részekből  állnak,  az  üzemépület  a  zsírsütés
technológiájához lett kialakítva.
Bruttó alapterület:  810 m2   Nettó alapterület: 453 m2 

A 489/12 és a 489/14 helyrajzi  számon felvett  ingatlanok tulajdoni lapján található bejegyzések
megegyeznek az alábbiak szerint:

Vízvezetési szolgalmi jog, jogosult a Pécsi Vízmű vállalat. 
Keretbiztosítéki jelzálogjog 350.000.000.-Ft (háromszázötvenmillió forint) erejéig, jogosult az OTP
Nyrt.
Végrehajtási  jog 17.292.426.-Ft  (tizenhétmillió-kilencvenkettőezer-  négyszázhuszonhat  forint)  és
járulékai erejéig, jogosult a NAV Baranya Megyei Adóigazgatósága.

A felszámolónak  az  ingatlanra  vonatkozó  környezetszennyezési  hatósági  eljárásról,  illetve  az
ingatlannal kapcsolatos környezeti terhekről tudomása nincs.

Technológiai eszközök főbb jellemzői
Az eszközök használtak, de működőképesek, kb. két éve nem működtek.

A meghirdetett vagyon irányára nettó 58.000.000.-Ft. (ötvennyolcmillió forint). 
Az  ajánlati  biztosíték  (bánatpénz)  összege  1.940.000.-  Ft  (egymillió-kilencszáznegyvenezer
forint)

Jelen  pályázat  keretében  csak  a  teljes  vagyon  megvásárlására  irányuló  ajánlatot  fogad  el  a
felszámoló.
Az  ingatlanról  készült  értékbecslés  és  az  eszközökről  készült  leltár  a  felszámoló  irodájában  –
előzetes időpont egyeztetést követően – megtekinthető. 
Az üzem megtekintésére előzetes időpont egyeztetés után van lehetőség.

A  pályázat  lebonyolítására  többszörösen  módosított  1991.  évi  XLIX:  törvénynek
(csődtörvény) a 2012. március 1. után hatályos előírásai továbbá a 237/2009. (X. 20.) Korm.
rendelet előírásai az irányadók.

A pályázatban  kiírt  vagyon  megtekintése  kizárólag  a  kapcsolattartónál  Balogh  Imre  úrnál  (06-
30/956-7960) előre  bejelentett  és  egyeztetett  módon történhet  a  következő időpontokban:  2014.
október 21. 13 és 15 óra között.
A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos vételi ajánlatokat kér benyújtani, melyeket a

 DUAL-PERFEKT Kft. Győri Kirendeltsége 

9001 Győr, Pf.: 649. szám alatti címre vár 
„LIPID+B Kft. f.a. vételi ajánlat” 

megjelöléssel.
A  vételi  ajánlatnak  tartalmaznia  kell  az  megajánlott  vételárat,  a  vállalt  fizetési  feltételeket,
nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 30 napos ajánlati kötöttséget vállal.
A nyertes pályázóval az eredmény közlésétől  számított  30 napon belül  megkötjük az adásvételi
szerződést. A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül, átutalással kell megfizetni. 

Pályázó nyertes  pályázat  esetén vállalja,  hogy a  felszámoló által  kijelölt  ügyvéddel  köti  meg a
szerződést  és  viseli  annak  költségeit.  A megkötendő  adásvételi  szerződésre  a  magyar  jog  az



irányadó.

Az értékesítés során a 2007. évi CXXVII. Törvény (Áfa tv.) és a Cstv. előírásait kell alkalmazni.

A megvásárlásra  felkínált  vagyontárgyakért  a  felszámoló  kellékszavatosságot  és  garanciát  nem
vállal, azt a pályázó a megtekintett állapotban veszi meg, ennek tudomásulvételéről a pályázónak
nyilatkoznia kell. 

Érvénytelen az az ajánlat, amely nem felel meg a jelen kiírásban meghatározott formai és tartalmi
követelményeknek, illetve amelyet nem az előírt helyen és időben nyújtották be. Az érvénytelen
ajánlat a pályázatból való kizárást vonja maga után.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szerződéskötéshez, ingatlan-nyilvántartási bejegyzéshez
szükséges minden adatát, bánatpénz befizetésének igazolását. 
A  bánatpénzt  az  adós  Pannon-Takarékszövetkezetnél  vezetett  63200157-11070351  számú
bankszámlájára  lehet  befizetni  (átutalni)  „LIPID+B  Kft.  f.a.  KAUCIÓ”  jelöléssel  a  pályázat
benyújtására  kiírt  határidőt  megelőző  nap  12  óráig  (átutalás  esetében  a  kauciónak  a  pályázati
határidőt megelőző nap 12 óráig be kell érkeznie a megadott számlaszámra). A befizetett KAUCIÓ
a pályázati nyertesnek a vételárba beszámít. A többi pályázó részére a befizetett összeg az értékelést
követő 8 napon belül visszautalásra kerül.

Az ajánlati biztosítékot a pályázó kizárólag a következő esetekben veszíti el:
 a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes

pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy
 a  Cstv.  49/A.  §  (4)  bekezdés  szerinti  ajánlatot  tévő pályázó a  felszámoló  által  elrendelt

ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

A vételárba hitelezői követelés beszámítására nincs lehetőség.

Az ajánlatokat kettős zárt borítékban, magyar nyelven, postai úton kérjük eljuttatni a pályázatot
kiíró címére (DUAL-PERFEKT KFT. Győri Kirendeltsége 9001 Győr, Pf.: 649., 9022 Győr, Liszt
Ferenc u. 37.)

Az ajánlatok beérkezésének időpontja: 2014. október 27. déli 12,00 óra.

A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételéről elismervényt állít ki.

További információ a felszámoló szervezet munkatársától Gáspár János felszámolóbiztostól a 06- 1-
210-0521 számon szerezhető be.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidőt követő 15 napon belül közjegyző jelenlétében kerül
sor.
A bontást követő 15 napon belül a felszámoló az ajánlatokat értékeli. Az értékelés eredményéről
jegyzőkönyv  készül,  melyet  bármely  hitelező  megtekinthet.  Az  ajánlatok  elbírálásának
eredményéről a felszámoló az érdekelteket írásban értesíti.
A felszámoló  a  pályázatot  megfelelő  ajánlat  hiányában  eredménytelennek  nyilváníthatja  és  új
pályázatot írhat ki. A vételár tekintetében 10% vagy annál kisebb eltérés esetén a pályázók között
nyilvános  ártárgyalás  megtartására  kerül  sor,  melynek  feltételeit  az  ártárgyalás  megkezdését
megelőzően a résztvevőkkel a felszámoló ismerteti. A felszámoló jogosult a határidőben benyújtott
érvényes pályázókat felhívni magasabb vételi ajánlat benyújtására.

A felszámoló felhívja az elővásárlásra jogosultakat, hogy elővásárlási szándékukat – jogosultságuk



igazolása mellett, bánatpénz befizetése nélkül – a pályázatok beadási határidejéig, írásban adják le.  

A pályázatok nyilvános értékelése és nyilvános értékesítés időpontja és helye:
2014. 11. 07. 10 órakor a felszámoló 9022 Győr, Liszt F. u. 37. szám alatti irodájában.

***



A DUAL-PERFEKT Kft.  (Cg.  01-09-717900)  –  1119 Budapest,  Fehérvári  út  85.  C.  ép.  4.  em.

levelezési cím: 1507 Budapest, Pf.: 139. –  mint a  KÖRMÉDIA Szolgáltató Kft. „felszámolás
alatt”  (1119 Budapest, Andor u. 21.; cégjegyzékszáma: 01 09 668223; adószáma: 12351169-2-43) 
kijelölt felszámolója,

nyilvános pályázati felhívás

útján  értékesíteni  kívánja  az  „fa”  adós  gazdálkodó  szervezet  tulajdonát  képező  alábbi
vagyontárgyát:

I. Digitális felvevőgép:               

   
Megnevezés: SONY Camcoder
Típus: DSR – 400 P
Gyártási év: 2005
Gyártási szám. 40756
Tartozéka: 3 db akkumlátor
Teljesítménye: 144-126 W/h
Fellelhető azon.sz.: SWIFT S–8110 S
Akkumlátor modellszámla: S–3802 A
Optika: 2/3” belső fókusz
Mikrofon: EV RE–50 B

Irányár (nettó):             100.000,-Ft

Pályázni 5.000,-Ft bánatpénz megfizetésével lehet  .

II. Digitális felvevőgép:               

   
Megnevezés: SONY Camcoder
Típus: DSR – 370 P
Gyártási év: ismeretlen
Gyártási szám. 41233
Gyártmánya: japán
Tartozéka: 3 db akkumlátor
Akkumlátor modellszámla: HTV–703
Optika az. sz: 12 325
Zoom LENS. N 118

Irányár (nettó):              100.000,-Ft

Pályázni 5.000,-Ft bánatpénz megfizetésével lehet  .



A kamerák mindegyikéhez tartozik 3-3 db lítium akkumlátor és 1-1 db töltő berendezés, továbbá 1-
1 db a tárolást biztosító hordeszköz. 
Az akkulmátorok minőségére vonatkozólag nem rendelkezünk információval. 
Az pályázatban kiírt vagyon megtekintése kizárólag a kapcsolattartónál Gáspár János felszámolónál
(1/210-0521)  előre  bejelentett  és  egyeztetett  módon történhet  a  következő  időpontokban:  2014.
október 14. 8 és 10 óra között.
A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos vételi ajánlatokat kér benyújtani, melyeket a

 DUAL-PERFEKT Kft. Győri Kirendeltsége 

9001 Győr, Pf.: 649. szám alatti címre vár 
„KÖRMÉDIA  Kft. f.a. vételi ajánlat” 

megjelöléssel.
A  vételi  ajánlatnak  tartalmaznia  kell  az  megajánlott  vételárat,  a  vállalt  fizetési  feltételeket,
nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 30 napos ajánlati kötöttséget vállal.
A nyertes pályázóval az eredmény közlésétől  számított  30 napon belül  megkötjük az adásvételi
szerződést. A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül, átutalással kell megfizetni. 

Pályázó nyertes  pályázat  esetén vállalja,  hogy a  felszámoló által  kijelölt  ügyvéddel  köti  meg a
szerződést  és  viseli  annak  költségeit.  A megkötendő  adásvételi  szerződésre  a  magyar  jog  az
irányadó.

Az értékesítés során a 2007. évi CXXVII. Törvény (Áfa tv.) és a Cstv. előírásait kell alkalmazni.

A megvásárlásra  felkínált  vagyontárgyakért  a  felszámoló  kellékszavatosságot  és  garanciát  nem
vállal, azt a pályázó a megtekintett állapotban veszi meg, ennek tudomásulvételéről a pályázónak
nyilatkoznia kell. 

Érvénytelen az az ajánlat, amely nem felel meg a jelen kiírásban meghatározott formai és tartalmi
követelményeknek, illetve amelyet nem az előírt helyen és időben nyújtották be. Az érvénytelen
ajánlat a pályázatból való kizárást vonja maga után.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szerződéskötéshez szükséges minden adatát, bánatpénz
befizetésének igazolását. 
A  bánatpénzt  a  DUAL-PERFEKT  Kft.  Pannon-Takarékszövetkezetnél  vezetett  63200157-

11047540  számú  bankszámlájára  lehet  befizetni  (átutalni)  „KÖRMÉDIA Kft.  f.a.  KAUCIÓ”
jelöléssel  a  pályázat  benyújtására  kiírt  határidőt  megelőző  nap  12  óráig  (átutalás  esetében  a
kauciónak a pályázati határidőt megelőző nap 12 óráig be kell érkeznie a megadott számlaszámra).
A befizetett  KAUCIÓ  a  pályázati  nyertesnek  a  vételárba  beszámít.  A többi  pályázó  részére  a
befizetett összeg az értékelést követő 8 napon belül visszautalásra kerül.

Az ajánlati biztosítékot a pályázó kizárólag a következő esetekben veszíti el:
 a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes

pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy
 a  Cstv.  49/A.  §  (4)  bekezdés  szerinti  ajánlatot  tévő pályázó a  felszámoló  által  elrendelt

ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

A vételárba hitelezői követelés beszámítására nincs lehetőség.

A felszámoló a vagyontárgyakat együttesen kívánja értékesíteni.

Az ajánlatokat kettős zárt borítékban, magyar nyelven, postai úton kérjük eljuttatni a pályázatot
kiíró címére (DUAL-PERFEKT KFT. Győri Kirendeltsége 9001 Győr, Pf.: 649., 9022 Győr, Liszt



Ferenc u. 37.)

Az ajánlatok beérkezésének időpontja: 2014. október 20. déli 12,00 óra.

A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételéről elismervényt állít ki.

További információ a felszámoló szervezet munkatársától Gáspár János felszámolóbiztostól a 06- 1-
210-0521 számon szerezhető be.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidőt követő 15 napon belül közjegyző jelenlétében kerül
sor.
A bontást követő 15 napon belül a felszámoló az ajánlatokat értékeli. Az értékelés eredményéről
jegyzőkönyv  készül,  melyet  bármely  hitelező  megtekinthet.  Az  ajánlatok  elbírálásának
eredményéről a felszámoló az érdekelteket írásban értesíti.
A felszámoló  a  pályázatot  megfelelő  ajánlat  hiányában  eredménytelennek  nyilváníthatja  és  új
pályázatot írhat ki. A vételár tekintetében 10% vagy annál kisebb eltérés esetén a pályázók között
nyilvános  ártárgyalás  megtartására  kerül  sor,  melynek  feltételeit  az  ártárgyalás  megkezdését
megelőzően a résztvevőkkel a felszámoló ismerteti. A felszámoló jogosult a határidőben benyújtott
érvényes pályázókat felhívni magasabb vételi ajánlat benyújtására.

A pályázatok nyilvános értékelése és nyilvános értékesítés időpontja és helye:
2014. 10. 31. 10 órakor a felszámoló 9022 Győr, Liszt F. u. 37. szám alatti irodájában.

***



A DUAL-PERFEKT Kft.  (Cg.  01-09-717900)  –  1119  Budapest,  Fehérvári  út  85.  C.  ép.  4.  em.

levelezési cím: 1507 Budapest, Pf.: 139. – mint a DIVKO Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt

Felelősségű  Társaság  "fa" (1143  Budapest,  Stefánia  út  77.;  cégjegyzékszáma: 01  09  966347;
adószáma: 13134936-2-42)  kijelölt felszámolója,

nyilvános pályázati felhívás

útján  értékesíteni  kívánja  az  „fa”  adós  gazdálkodó  szervezet  tulajdonát  képező  alábbi
vagyontárgyait:

I. Ingatlan:               

   
Település neve: Balatonfüred
Hrsz.: 2157/8/A/9 
Fekvése: belterület
Címe: Balatonfüred, Csárda utca 11. III/9.
Megnevezése: lakás 
Területe: 71 m²
Tul. Hányad: 1/1

Az ingatlan a 1970-es években épült, 71 m2 –es lakás, mely 2 egész, és egy fél szobából áll.  
Az ingatlan szerkezeti egységei 12 lakásos társasház, mely lapostetős kivitelű. 
Téglafalazatú, az építés korában beépített fa nyílászáró-szerkezetekkel. Bizonyos lakások esetében
az  ablakokon  redőny  lett  felszerelve,  melyet  már  nyilvánvalóan  az  ott  lakók  alakíttattak  ki.
Drótüvegezett betétekkel rendelkező teraszkorlátú erkélyek vannak kialakítva. 
A parkolás a ház mögött kialakított kis parkolóban lehetséges. 
A belső ajtók farost-lemezelt ajtólapok mázolt kivitelben. 
A  szobákon  lévő  falburkolatok  a  szobában  tapétázottak,  egyéb  helyiségekben  pedig  festett
kivitelűek. 
A szobákban  az  aljzatburkolat  parketta.  A nagyszobában  a  parketta  ki  lett  jelentős  mértékben
égetve, mivel egy kandalló volt régebben ott felszerelve. 
A kisszoba sarokban beázás nyomai láthatóak. A beázás valószínűleg a lapostető hibájából történt,
és azt a háznak meg kellene csináltatnia. 
A vizes helyiségek, illetve a konyha mozaiklappal burkolt aljzatú, és csempézett oldalfal kivitelű. A
nappaliban  csaphornyos  parketta  található  tapétázott  oldalfalakkal,  és  a  fa  nyílászárók  mázolt
kivitelűek. Az ablakok kapcsolt gerébtokosak. 
A hálószoba a nappaliból nyílik, ablaka a teraszra néz ugyanúgy, mint a nappalié. A hálószobában
padlószőnyeg van az aljzaton elhelyezve, és az oldalfal tapétázott. 
A  kisszoba  az  előszobából  nyílik,  mely  tulajdonképpen  egy  félszoba,  burkolata  parketta,  az
oldalfala tapétázott. 
A bérlő  által  végzett  beruházások  a  tapétázás,  a  konyharészben  a  konyhaszekrény  kialakítása,
ugyanis csak a mosogató volt a lakásban. A villanyvezetékek cseréje, valamint szegélylécek pótlása.
A fűtés gázkazánnal történik, a melegvíz pedig gázbojleren keresztül. 

A lakásban adásvételi előszerződés által biztosított használati jog alapján tartózkodik a bérlő. 

A tulajdoni lap III. része az ingatlan vonatkozásában az alábbi bejegyzéseket tartalmazza:
 jelzálogjog terheli 95.891 CHF kölcsöntőke és járulékai erejéig



 Veszprémben 2008. június 16-án kelt zálogszerződés szerinti járulékai erejéig a Budapest
Hitel és Fejlesztési Zrt. (Budapest, Váci út 193.) javára

Irányár (nettó):             10.000.000,-Ft

Pályázni 500.000,-Ft bánatpénz megfizetésével lehet.

Az pályázatban kiírt vagyon megtekintése kizárólag a kapcsolattartónál, Horváth Attiláné Hölgynél
(06-30/417-3608) előre bejelentett és egyeztetett módon történhet a következő időpontokban: 2014.
október 14. 9-10 óra között.
A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos vételi ajánlatokat kér benyújtani, melyeket a

 DUAL-PERFEKT Kft. Győri Kirendeltsége 

9001 Győr, Pf.: 649. szám alatti címre vár 
„DIVKO Kft. f.a. vételi ajánlat” 

megjelöléssel.
A  vételi  ajánlatnak  tartalmaznia  kell  az  megajánlott  vételárat,  a  vállalt  fizetési  feltételeket,
nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 30 napos ajánlati kötöttséget vállal.
A nyertes pályázóval az eredmény közlésétől  számított  30 napon belül  megkötjük az adásvételi
szerződést. A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül, átutalással kell megfizetni. 

Pályázó nyertes  pályázat  esetén vállalja,  hogy a  felszámoló által  kijelölt  ügyvéddel  köti  meg a
szerződést  és  viseli  annak  költségeit.  A megkötendő  adásvételi  szerződésre  a  magyar  jog  az
irányadó.

Az értékesítés során a 2007. évi CXXVII. Törvény (Áfa tv.) és a Cstv. előírásait kell alkalmazni.

A megvásárlásra  felkínált  vagyontárgyakért  a  felszámoló  kellékszavatosságot  és  garanciát  nem
vállal, azt a pályázó a megtekintett állapotban veszi meg, ennek tudomásulvételéről a pályázónak
nyilatkoznia kell. 

Érvénytelen az az ajánlat, amely nem felel meg a jelen kiírásban meghatározott formai és tartalmi
követelményeknek, illetve amelyet nem az előírt helyen és időben nyújtották be. Az érvénytelen
ajánlat a pályázatból való kizárást vonja maga után.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szerződéskötéshez, ingatlan-nyilvántartási bejegyzéshez
szükséges minden adatát, bánatpénz befizetésének igazolását. 
 A bánatpénzt az adós társaság Pannon-Takarékszövetkezetnél vezetett: 63200157-11067562  számú
bankszámlájára  lehet  befizetni  (átutalni)  „DIVKO  Kft.  f.a.  KAUCIÓ”  jelöléssel  a  pályázat
benyújtására  kiírt  határidőt  megelőző  nap  12  óráig  (átutalás  esetében  a  kauciónak  a  pályázati
határidőt megelőző nap 12 óráig be kell érkeznie a megadott számlaszámra). A befizetett KAUCIÓ
a pályázati nyertesnek a vételárba beszámít. A többi pályázó részére a befizetett összeg az értékelést
követő 8 napon belül visszautalásra kerül.

Az ajánlati biztosítékot a pályázó kizárólag a következő esetekben veszíti el:
 a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes

pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy
 a  Cstv.  49/A.  §  (4)  bekezdés  szerinti  ajánlatot  tévő pályázó a  felszámoló  által  elrendelt

ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép.



A vételárba hitelezői követelés beszámítására nincs lehetőség.

Az ajánlatokat kettős zárt borítékban, magyar nyelven, postai úton kérjük eljuttatni a pályázatot
kiíró címére (DUAL-PERFEKT KFT. Győri Kirendeltsége 9001 Győr, Pf.: 649., 9022 Győr, Liszt
Ferenc u. 37.)

Az ajánlatok beérkezésének időpontja: 2014. október 20. déli 12,00 óra.

A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételéről elismervényt állít ki.

További információ a felszámoló szervezet munkatársától Gáspár János felszámolóbiztostól a 06- 1-

210-0521 számon szerezhető be.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidőt követő 15 napon belül közjegyző jelenlétében kerül
sor.
A bontást követő 15 napon belül a felszámoló az ajánlatokat értékeli. Az értékelés eredményéről
jegyzőkönyv  készül,  melyet  bármely  hitelező  megtekinthet.  Az  ajánlatok  elbírálásának
eredményéről a felszámoló az érdekelteket írásban értesíti.
A felszámoló  a  pályázatot  megfelelő  ajánlat  hiányában  eredménytelennek  nyilváníthatja  és  új
pályázatot írhat ki. A vételár tekintetében 10% vagy annál kisebb eltérés esetén a pályázók között
nyilvános  ártárgyalás  megtartására  kerül  sor,  melynek  feltételeit  az  ártárgyalás  megkezdését
megelőzően a résztvevőkkel a felszámoló ismerteti. A felszámoló jogosult a határidőben benyújtott
érvényes pályázókat felhívni magasabb vételi ajánlat benyújtására.

A felszámoló felhívja az elővásárlásra jogosultakat, hogy elővásárlási szándékukat – jogosultságuk
igazolása mellett, bánatpénz befizetése nélkül – a pályázatok beadási határidejéig, írásban adják le.  

A pályázatok nyilvános értékelése és nyilvános értékesítés időpontja és helye:
2014. 10. 31. 9 óra 30 perckor a felszámoló 9022 Győr, Liszt F. u. 37. szám alatti irodájában.

***



PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

A Dual-Perfekt Gazdasági Tanácsadó Kft. (Cg.: 01-09-717900; 1119 Budapest, Fehérvári út
85. C ép. IV. em.),  mint a  DŐRY KASTÉLY Turisztikai és Vendéglátóipari Korlátolt
Felelősségű Társaság „f.a.” (Cg.: 17 09 005858 ;  7159 Kisdorog, Fő u. 195.) Szekszárdi
Törvényszék által kijelölt felszámolója,

nyilvános pályázat
útján,  értékesíteni  kívánja  a  felszámolás  alá  került  társaság  tulajdonában  álló  alábbi
vagyontárgyakat:

Ingatlan

Kisdorog  belterület  275.  hrsz.  alatt  található  (természetben  Kisdorog,  Fő  u.  195.)  kivett
lakóház udvar megnevezésű 4912 négyzetméter területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányada

Az ingatlan tulajdoni lapján a III. részben az alábbi terhek kerültek feltüntetésre:

- Végrehajtási jog 2.955.765,-Ft és járulékai erejéig
jogosult: NAV

- Végrehajtási jog 7.061.250,-Ft és járulékai erejéig
jogosult: NAV

Irányár: 10.000.000.- Ft 
Bánatpénz: 500.000,-Ft 

Vételár megfizetésének módja: átutalás
Vételár megfizetésének határideje: 2014. november 15.
Szerződéskötésre meghatározott határidő: 2014. október 31.

Az ingatlan  és  a pályázati  tájékoztató  2014.  október  2.  napján tekinthetőek  meg 16.00 és
16.15 között  Kisdorog,  Fő u.  195.  alatt  előzetes  telefonon  történt  bejelentkezést  követően
(telefonszám:  06-31-329-1511),  ugyanitt  kérhető  a  pályázati  tájékoztatóval  kapcsolatos
információ 2014. szeptember 29. és 2014. október 3. között 11.00 és 11.30 óra között.

A pályázaton való részvétel feltételei: 

- Ajánlati  biztosíték  megfizetése  a  Dual-Perfekt  Gazdasági  Tanácsadó  Kft.  Pannon
Takarékszövetkezetnél  vezetett  63200157-11047540  számú  bankszámlaszámlájára
DŐRY Kastély Kft. „f.a. pályázat megjegyzéssel.

- A bánatpénz a vételárba beszámításra kerül, eredménytelen pályázat esetén 8 napon
belül a pályázó részére visszafizetésre kerül.

- A  pályázatot  legkésőbb  (az  ajánlott  vételár  és  fizetési  mód  megjelölésével)  jelen
hirdetmény  Cégközlönyben  való  közzétételétől  számított  18.  napon  12  óráig  lehet
személyesen leadni a Dual-Perfekt Kft. 9022 Győr, Liszt F. u. 37. fszt. 2. szám alatti
telephelyén.

- Az ajánlatot  zárt  borítékban  kell  elhelyezni,  a  borítékon  kérjük feltüntetni:  DŐRY
Kastély Kft. „f.a.” pályázat”.
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- Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, székhelyét, hatályos cégkivonatát, a
cégjegyzésre  jogosult  tisztségviselő  aláírási  címpéldányát,  a  megajánlott  nettó
vételárat,  a  vállalt  fizetési  feltételeket,  nyilatkozatot  arról,  hogy  az  ajánlattevő  60
napos ajánlati kötöttséget vállal.

- Az ajánlat benyújtásakor igazolni kell a bánatpénz megfizetését.
- A pályázatok  bontásáról  közjegyző  jelenlétében  a pályázati  leadási  határidő  lejárta

után 8 munkanapon belül kerül sor. 
- A  pályázat  eredményéről  a  felszámoló  a  bontástól  számított  5  munkanapon  belül

írásban értesíti az ajánlattevőket.

A felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja és új
pályázatot hirdethet ki.

A beérkezett ajánlatok alapján a felszámoló értékesítési versenytárgyalást tart, amennyiben a
megajánlott vételárak közötti eltérés 10 %-on belül van. Ennek helyéről, idejéről, szabályairól
írásban értesíti az ajánlattevőket.

A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget.

A felszámoló felhívja az elővásárlási joggal rendelkezők figyelmét, hogy a Cstv. 49/C. § (2)
bekezdés alapján e jogukat az ajánlati feltételek teljesítésével a nyilvános értékesítés során, a
nyilvános  eredményhirdetés  helyszínén  és  időpontjában gyakorolhatják.  Eredményhirdetés:
2014. október 10-én 11 óra 15 perckor a felszámoló Dual-Perfekt Kft. 9022 Győr, Liszt F. u.
37. fszt. 2. szám alatti telephelyén.

A  pályázattal  kapcsolatban  felvilágosítás  a  06-31-3291511  telefonszámon  kérhető  2014.
szeptember 29. és 2014. október 3. között 11.00 és 11.30 óra között.
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A DUAL-PERFEKT Kft.  (Cg.  01-09-717900)  –  1119 Budapest,  Fehérvári  út  85.  C.  ép.  4.  em.

levelezési cím: 1507 Budapest, Pf.: 139. – mint a G. DILL Consulting Tanácsadó és Szolgáltató

Korlátolt  Felelősségű  Társaság „felszámolás  alatt”  (1031  Budapest,  Városfal  köz  2.  fszt.;

cégjegyzékszáma: 01 09 948914; adószáma: 13583086-2-41)  kijelölt felszámolója,

nyilvános pályázati felhívás

útján  értékesíteni  kívánja  az  „fa”  adós  gazdálkodó  szervezet  tulajdonát  képező  alábbi
vagyontárgyát:

Gépjármű:                            Irányár (bruttó) :

Rendszáma: EUS–332
Típusa: Nissan Terrano 
Gyártási éve: 1991
Hengerűrtartalma: 2940 ccm
Km-számláló állása: 308.730 km
Műszaki érvényesség: 2011. 11. 04. (lejárt)                                                                   

 30.000,-Ft

Pályázni 1.500,- Ft bántatpénz megfizetésével lehet.

A gépkocsi erősen korrodált. A motor külső áramforással sem indítható. A féltengelyekné folyik az
olaj. A féltengelyek lógnak, kopottak. A gumiabroncsok elöregedtek, kopottak, használhatatlanok. A
gépkocsi  korábban  gyakorlatilag  minden  elemén  törve  volt,  amit  egyengetéssel,  kitteléssel
javítottak. A hátsó híd törött, javíthatatlan. Az utastér lelakott, kopott. A terepváltóból folyik az olaj,
működéséről nyilatkozni nem lehet, mivel az autó nem indítható. Az autó jelen állapotában hulladék
vas értéket képvisel. 

A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos vételi ajánlatokat kér benyújtani, melyeket az

DUAL-PERFEKT Kft. 

9001 Győr, Pf.: 649. szám alatti címre vár 
„G.DILL Consulting Kft. f.a. vételi ajánlat” 

megjelöléssel.
A  vételi  ajánlatnak  tartalmaznia  kell  az  megajánlott  vételárat,  a  vállalt  fizetési  feltételeket,
nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 30 napos ajánlati kötöttséget vállal.
A nyertes pályázóval az eredmény közlésétől  számított  30 napon belül  megkötjük az adásvételi
szerződést. A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül, átutalással kell megfizetni. 

A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szerződéskötéshez szükséges minden adatát, bánatpénz
befizetésének igazolását. 
 A  bánatpénzt  a  DUAL-PERFEKT  Kft.  Pannon-Takarékszövetkezetnél  vezetett  63200157-
11047540 számú bankszámlájára lehet befizetni (átutalni) „G.DILL Consulting Kft. f.a. KAUCIÓ”
jelöléssel  a  pályázat  benyújtására  kiírt  határidőt  megelőző  nap  12  óráig  (átutalás  esetében  a
kauciónak a pályázati határidőt megelőző nap 12 óráig be kell érkeznie a megadott számlaszámra).
A befizetett  KAUCIÓ  a  pályázati  nyertesnek  a  vételárba  beszámít.  A többi  pályázó  részére  a
befizetett összeg az értékelést követő 8 napon belül visszautalásra kerül.



A vételárba hitelezői követelés beszámítására nincs lehetőség.

Az ajánlatok beérkezésének időpontja: 2014. november 14. déli 12,00 óra.

A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételéről elismervényt állít ki.

További információ a felszámoló szervezet munkatársától Gáspár János felszámolóbiztostól a  06-

1/210-0521 számon szerezhető be.



A DUAL-PERFEKT Kft.  (Cg.  01-09-717900)  –  1119 Budapest,  Fehérvári  út  85.  C.  ép.  4.  em.

levelezési  cím: 1507 Budapest,  Pf.:  139.  –  mint  a   LIPID + B Kereskedelmi és  Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt"  (Cg.: 02 09 064055, asz.:  11366799-2-02.;
7831 Pellérd, Ipar u 4.) kijelölt felszámolója,

nyilvános pályázati felhívás

útján értékesíti az adós társaság vagyontárgyait: Az alább felsorolt ingatlanok, és az ingatlanban
található húsipari gépek, berendezések. 

A vagyon elemei:

Megnevezés Becsérték
Ingatlan      46 000 000 Ft 
Épületek      38 200 000 Ft 
Hűtőkamra        3 000 000 Ft 
Hűtési technológia        4 800 000 Ft 
  
Technológiai eszközök      24 018 000 Ft 
3 db Hűtőberendezés ( 100.-eFt/db)           300 000 Ft 
Tégelytöltő és záró gép        4 000 000 Ft 
3 db Zsírsütő berendezés (2.000.-eFt/db)        6 000 000 Ft 
Saválló tartály           300 000 Ft 
Tégelytöltő gép        2 000 000 Ft 
1500 kg mérleg           200 000 Ft 
Dátumozó szerkezet           150 000 Ft 
Kompresszor           500 000 Ft 
Szalonna kockázó gép        4 000 000 Ft 
Mobil tégelyhegesztő           138 000 Ft 
Hőcserélő rendszer        5 000 000 Ft 
Raklapos  állvány           100 000 Ft 
Raklap emelő           130 000 Ft 
10 db Defrosztáló kocsi ( 90.-eFt/db)           900 000 Ft 
10 db Acél kocsi ( 10.-eFt/db)           100 000 Ft 
Acél  tároló kocsi           200 000 Ft 
  
Összesen      70 018 000 Ft 

Az ingatlan főbb jellemzői

Hrsz Megnevezés Alapterület m2

Belterület
489/12 Kivett üzem 1500
Belterület
489/14 Kivett, beépített terület 1508

Az ingatlan Baranya megyében, Pellérd településen található, Pécsen keresztül a régi 57-es úton
közelíthető meg. 
A  belterületi  ingatlanok  a  község  központjától  nem  messze,  de  tudatos  településszerkezeti
kialakításnak köszönhetően elkülönített ipari övezetben helyezkednek el, más üzemekkel együtt. A
két ingatlan külön helyrajzi szám alatt nyilvántartott, de természetben egy egységet képező üzemi



terület.
Az  ingatlanon  található  épületek  eltérő  szerkezetű  részekből  állnak,  az  üzemépület  a  zsírsütés
technológiájához lett kialakítva.
Bruttó alapterület:  810 m2   Nettó alapterület: 453 m2 

A 489/12 és a 489/14 helyrajzi  számon felvett  ingatlanok tulajdoni lapján található bejegyzések
megegyeznek az alábbiak szerint:

Vízvezetési szolgalmi jog, jogosult a Pécsi Vízmű vállalat. 
Keretbiztosítéki jelzálogjog 350.000.000.-Ft (háromszázötvenmillió forint) erejéig, jogosult az OTP
Nyrt.
Végrehajtási  jog 17.292.426.-Ft  (tizenhétmillió-kilencvenkettőezer-  négyszázhuszonhat  forint)  és
járulékai erejéig, jogosult a NAV Baranya Megyei Adóigazgatósága.

A felszámolónak  az  ingatlanra  vonatkozó  környezetszennyezési  hatósági  eljárásról,  illetve  az
ingatlannal kapcsolatos környezeti terhekről tudomása nincs.

Technológiai eszközök főbb jellemzői
Az eszközök használtak, de működőképesek, kb. két éve nem működtek.

A meghirdetett vagyon irányára nettó 43.500.000.-Ft. (negyvenhárommillió-ötszázezer forint).
Az ajánlati biztosíték (bánatpénz) összege 1.505.000.- Ft (egymillió-ötszázötezer forint)

Jelen  pályázat  keretében  csak  a  teljes  vagyon  megvásárlására  irányuló  ajánlatot  fogad  el  a
felszámoló.
Az  ingatlanról  készült  értékbecslés  és  az  eszközökről  készült  leltár  a  felszámoló  irodájában  –
előzetes időpont egyeztetést követően – megtekinthető. 
Az üzem megtekintésére előzetes időpont egyeztetés után van lehetőség.

A  pályázat  lebonyolítására  többszörösen  módosított  1991.  évi  XLIX:  törvénynek
(csődtörvény) a 2012. március 1. után hatályos előírásai továbbá a 237/2009. (X. 20.) Korm.
rendelet előírásai az irányadók.

A pályázatban  kiírt  vagyon  megtekintése  kizárólag  a  felszámolóbiztosnál  Gáspár  Jánosnál  (06-
1/210-0521)  előre  bejelentett  és  egyeztetett  módon  történhet  a  következő  időpontokban:  2014.
december 4. és 2014. december 9.  8 és 12 óra között.
A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos vételi ajánlatokat kér benyújtani, melyeket a

 DUAL-PERFEKT Kft. Győri Kirendeltsége 

9001 Győr, Pf.: 649. szám alatti címre vár 
„LIPID+B Kft. f.a. vételi ajánlat” 

megjelöléssel.
A  vételi  ajánlatnak  tartalmaznia  kell  az  megajánlott  vételárat,  a  vállalt  fizetési  feltételeket,
nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 30 napos ajánlati kötöttséget vállal.
A nyertes pályázóval az eredmény közlésétől  számított  30 napon belül  megkötjük az adásvételi
szerződést. A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül, átutalással kell megfizetni. 

Pályázó nyertes  pályázat  esetén vállalja,  hogy a  felszámoló által  kijelölt  ügyvéddel  köti  meg a
szerződést  és  viseli  annak  költségeit.  A megkötendő  adásvételi  szerződésre  a  magyar  jog  az
irányadó.



Az értékesítés során a 2007. évi CXXVII. Törvény (Áfa tv.) és a Cstv. előírásait kell alkalmazni.

A megvásárlásra  felkínált  vagyontárgyakért  a  felszámoló  kellékszavatosságot  és  garanciát  nem
vállal, azt a pályázó a megtekintett állapotban veszi meg, ennek tudomásulvételéről a pályázónak
nyilatkoznia kell. 

Érvénytelen az az ajánlat, amely nem felel meg a jelen kiírásban meghatározott formai és tartalmi
követelményeknek, illetve amelyet nem az előírt helyen és időben nyújtották be. Az érvénytelen
ajánlat a pályázatból való kizárást vonja maga után.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szerződéskötéshez, ingatlan-nyilvántartási bejegyzéshez
szükséges minden adatát, bánatpénz befizetésének igazolását. 
A  bánatpénzt  az  adós  Pannon-Takarékszövetkezetnél  vezetett  63200157-11070351  számú
bankszámlájára  lehet  befizetni  (átutalni)  „LIPID+B  Kft.  f.a.  KAUCIÓ”  jelöléssel  a  pályázat
benyújtására  kiírt  határidőt  megelőző  nap  12  óráig  (átutalás  esetében  a  kauciónak  a  pályázati
határidőt megelőző nap 12 óráig be kell érkeznie a megadott számlaszámra). A befizetett KAUCIÓ
a pályázati nyertesnek a vételárba beszámít. A többi pályázó részére a befizetett összeg az értékelést
követő 8 napon belül visszautalásra kerül.

Az ajánlati biztosítékot a pályázó kizárólag a következő esetekben veszíti el:
 a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes

pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy
 a  Cstv.  49/A.  §  (4)  bekezdés  szerinti  ajánlatot  tévő pályázó a  felszámoló  által  elrendelt

ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

A vételárba hitelezői követelés beszámítására nincs lehetőség.

Az ajánlatokat kettős zárt borítékban, magyar nyelven, postai úton kérjük eljuttatni a pályázatot
kiíró címére (DUAL-PERFEKT KFT. Győri Kirendeltsége 9001 Győr, Pf.: 649., 9022 Győr, Liszt
Ferenc u. 37.)

Az ajánlatok beérkezésének időpontja: 2014. december 15. déli 12,00 óra.

A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételéről elismervényt állít ki.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidőt követő 15 napon belül közjegyző jelenlétében kerül
sor.
A bontást követő 15 napon belül a felszámoló az ajánlatokat értékeli. Az értékelés eredményéről
jegyzőkönyv  készül,  melyet  bármely  hitelező  megtekinthet.  Az  ajánlatok  elbírálásának
eredményéről a felszámoló az érdekelteket írásban értesíti.
A felszámoló  a  pályázatot  megfelelő  ajánlat  hiányában  eredménytelennek  nyilváníthatja  és  új
pályázatot írhat ki. A vételár tekintetében 10% vagy annál kisebb eltérés esetén a pályázók között
nyilvános  ártárgyalás  megtartására  kerül  sor,  melynek  feltételeit  az  ártárgyalás  megkezdését
megelőzően a résztvevőkkel a felszámoló ismerteti. A felszámoló jogosult a határidőben benyújtott
érvényes pályázókat felhívni magasabb vételi ajánlat benyújtására.

A felszámoló felhívja az elővásárlásra jogosultakat, hogy elővásárlási szándékukat – jogosultságuk
igazolása mellett, bánatpénz befizetése nélkül – a pályázatok beadási határidejéig, írásban adják le.  

A pályázatok nyilvános értékelése és nyilvános értékesítés időpontja és helye:
2014. 12. 19. 9 órakor a felszámoló 9022 Győr, Liszt F. u. 37. szám alatti irodájában.



***



A DUAL-PERFEKT Kft. (Cg. 01-09-717900) – 1111 Budapest, Karinthy F. u. 4-6. II. em. levelezési

cím:  1507 Budapest,  Pf.:  139. –  mint  az  "AVA" Ingatlanforgalmazási  Kft.  (1068 Budapest,

Városligeti  fasor  44.;  cégjegyzékszáma:  01  09  700612;  adószáma:  10575884-2-42) kijelölt
felszámolója,

nyilvános pályázati felhívás

útján értékesíteni kívánja az „fa” adós gazdálkodó szervezet tulajdonát képező alábbi követeléseit:

A budapesti belterületi 9366. és 9368 hrsz.-ú ingatlan, amely természetben Budapest, XII. Eötvös u.
32.sz.  alatt  található  2000.  okt.  1-i  megállapodás  alapján került  az  adós  felelős  őrzésébe.  Ezen
jogviszony alapján az ingatlant a mai napig az AVA Ingatlanforgalmazási Kft. f.a. birtokában tartja
annak ellenére, hogy jó néhány alkalommal felszólításra került az ingatlan tulajdonosa az ingatlan
visszavételére, ill. a felelős őrzéssel kapcsolatos költségek megtérítésére, felek közötti elszámolásra.
Emiatt  a  Fővárosi  Törvényszék  Gazdasági  Kollégiuma  előtt  25.G.  42.141/2012.  sz.  alatt  peres
eljárás  van folyamatban,  amely peres eljárás,  eljárásjogi okokból fellebbezés folytán a Fővárosi
Ítélőtábla elbírálása alatt  áll.  Az adós az AVA Kft f.a.  eddig felmerült  37.022.058.-Ft tőke, és a
kereseti  kérelem  beadásának  időpontjáig  felmerült  21.955.117.-Ft  kamat  és  az  ingatlan
felügyeletével  megbízott  gondnok  4.121.339.-Ft  munkabér  költségének,  vagyis  összesen
63.098.514.-Ft megfizetésére kérte kötelezni. 

A felszámoló a követelés vonatkozásában szavatosságot nem vállal.

Irányár: 6.309.850 Ft.

Pályázni az irányár 5%-ának (315.493,-Ft) megfizetésével lehet.

A pályázatban kiírt  követelés  vonatkozásában további  felvilágosítás  Gáspár János felszámolónál
kedd és csütörtöki napokon 8-12 óráig. (1/210-0521) 

A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos vételi ajánlatokat kér benyújtani, melyeket a

 DUAL-PERFEKT Kft. Győri Kirendeltsége 

9001 Győr, Pf: 649. szám alatti címre vár 
„AVA Kft. f.a. vételi ajánlat” 

megjelöléssel.

A vételi ajánlatnak tartalmaznia kell az megajánlott nettó vételárat,  a vállalt fizetési feltételeket,
nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 30 napos ajánlati kötöttséget vállal.
A nyertes pályázóval az eredmény közlésétől  számított  30 napon belül  megkötjük az adásvételi
szerződést. A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül, átutalással kell megfizetni. 

Pályázó nyertes  pályázat  esetén vállalja,  hogy a  felszámoló által  kijelölt  ügyvéddel  köti  meg a
szerződést  és  viseli  annak  költségeit.  A megkötendő  adásvételi  szerződésre  a  magyar  jog  az
irányadó.

Az értékesítés során a 2007. évi CXXVII. Törvény (Áfa tv.) és a Cstv. előírásait kell alkalmazni.

Érvénytelen az az ajánlat, amely nem felel meg a jelen kiírásban meghatározott formai és tartalmi
követelményeknek, illetve amelyet nem az előírt helyen és időben nyújtották be. Az érvénytelen



ajánlat a pályázatból való kizárást vonja maga után.

 A  bánatpénzt  a  DUAL-PERFEKT  Kft.  Pannon-Takarékszövetkezetnél  vezetett:  63200157-
11047540 számú bankszámlájára lehet befizetni (átutalni)  „AVA Kft.  f.a.  KAUCIÓ” jelöléssel  a
pályázat  benyújtására  kiírt  határidőt  megelőző  nap  12  óráig  (átutalás  esetében  a  kauciónak  a
pályázati határidőt megelőző nap 12 óráig be kell érkeznie a megadott számlaszámra). A befizetett
KAUCIÓ a pályázati nyertesnek a vételárba beszámít. A többi pályázó részére a befizetett összeg az
értékelést követő 8 napon belül visszautalásra kerül.

A vételárba hitelezői követelés beszámítására nincs lehetőség.

Az ajánlatokat kettős zárt borítékban, magyar nyelven, postai úton kérjük eljuttatni a pályázatot
kiíró címére (DUAL-PERFEKT KFT. Győri Kirendeltsége 9001 Győr, Pf.: 649., 9022 Győr, Liszt
Ferenc u. 37.)

Az ajánlatok beérkezésének időpontja: 2014. december 15. déli 12,00 óra.

A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételéről elismervényt állít ki.
További információ a felszámoló szervezet munkatársától Gáspár János felszámolóbiztostól a 06- 1-

210-0521 számon szerezhető be.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidőt követő 15 napon belül közjegyző jelenlétében kerül
sor.
A bontást követő 15 napon belül a felszámoló az ajánlatokat értékeli. Az értékelés eredményéről
jegyzőkönyv  készül,  melyet  bármely  hitelező  megtekinthet.  Az  ajánlatok  elbírálásának
eredményéről a felszámoló az érdekelteket írásban értesíti.
A felszámoló  a  pályázatot  megfelelő  ajánlat  hiányában  eredménytelennek  nyilváníthatja  és  új
pályázatot írhat ki. A vételár tekintetében 10% vagy annál kisebb eltérés esetén a pályázók között
nyilvános  ártárgyalás  megtartására  kerül  sor,  melynek  feltételeit  az  ártárgyalás  megkezdését
megelőzően a résztvevőkkel a felszámoló ismerteti. A felszámoló jogosult a határidőben benyújtott
érvényes pályázókat felhívni magasabb vételi ajánlat benyújtására.
Az  elővásárlási  jogosultak  e  jogukat  a  nyilvános  értékesítés  keretein  belül  gyakorolhatják  oly
módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek.
Az elővásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja az érdekelteket arra, hogy a jog
gyakorlására  irányuló  szándékukat  a  pályázatok  benyújtási  határidejéig  írásban  bejelenteni
szíveskedjenek. 

A pályázatok nyilvános értékelése és nyilvános értékesítés időpontja és helye:
2014. 12. 19. 9 óra 30 perckor a felszámoló 9022 Győr, Liszt F. u. 37. szám alatti irodájában.

***



PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

A Dual-Perfekt Gazdasági Tanácsadó Kft. (Cg.: 01-09-717900; 1119 Budapest, Fehérvári út
85.  C ép.  IV.  em.),  mint  a  DŐRY KASTÉLY Turisztikai  és  Vendéglátóipari  Korlátolt
Felelősségű Társaság „f.a.” (Cg.: 17 09 005858 ;  7159 Kisdorog,  Fő u.  195.,  adószám:
13890818-2-17) Szekszárdi Törvényszék által kijelölt felszámolója,

nyilvános pályázat
útján,  értékesíteni  kívánja  a  felszámolás  alá  került  társaság  tulajdonában  álló  alábbi
vagyontárgyakat:

Ingatlan

Kisdorog  belterület  275.  hrsz.  alatt  található  (természetben  Kisdorog,  Fő  u.  195.)  kivett
lakóház udvar megnevezésű 4912 négyzetméter területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányada

Az ingatlan tulajdoni lapján a III. részben az alábbi terhek kerültek feltüntetésre:

- Végrehajtási jog 2.955.765,-Ft és járulékai erejéig
jogosult: NAV

- Végrehajtási jog 7.061.250,-Ft és járulékai erejéig
jogosult: NAV

Irányár: 5.000.000.- Ft 
Bánatpénz: 250.000,-Ft 

Vételár megfizetésének módja: átutalás
Vételár megfizetésének határideje: 2015. január 31.
Szerződéskötésre meghatározott határidő: 2015. január 15.

Az ingatlan és a pályázati tájékoztató 2014. december 17. napján tekinthetőek meg 15.00 és
15.15 között  Kisdorog,  Fő u.  195.  alatt  előzetes  telefonon történt  bejelentkezést  követően
(telefonszám:  06-31-329-1511),  ugyanitt  kérhető  a  pályázati  tájékoztatóval  kapcsolatos
információ 2014. december 15. és 2014. december 19. között 11.00 és 11.30 óra között.

A pályázaton való részvétel feltételei: 

- Ajánlati  biztosíték  megfizetése  az  adós  társaság  Pannon  Takarékszövetkezetnél
vezetett 63200157-11071462 számú bankszámlájára DŐRY Kastély Kft. „f.a. pályázat
megjegyzéssel.

- A bánatpénz a vételárba beszámításra kerül, eredménytelen pályázat esetén 8 napon
belül a pályázó részére visszafizetésre kerül.

- A pályázatot  legkésőbb  (az  ajánlott  vételár  és  fizetési  mód  megjelölésével)  jelen
hirdetmény Cégközlönyben  való  közzétételétől  számított  18.  napon  12  óráig  lehet
leadni személyesen a Dual-Perfekt Kft. 9022 Győr, Liszt F. u. 37. fszt. 2. szám alatti
telephelyén, vagy postai úton a DUAL-PERFEKT Kft. 9001 Győr, Pf.: 649. címre.

- Az ajánlatot  zárt  borítékban  kell  elhelyezni,  a  borítékon  kérjük  feltüntetni:  DŐRY
Kastély Kft. „f.a.” pályázat”.

- Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, székhelyét, hatályos cégkivonatát, a
cégjegyzésre  jogosult  tisztségviselő  aláírási  címpéldányát,  a  megajánlott  nettó



vételárat,  a  vállalt  fizetési  feltételeket,  nyilatkozatot  arról,  hogy  az  ajánlattevő  60
napos ajánlati kötöttséget vállal.

- Az ajánlat benyújtásakor igazolni kell a bánatpénz megfizetését.
- A vevőnek vállalnia kell az esetlegesen felmerülő környezeti károk elhárítását.
- A pályázatok bontásáról  közjegyző  jelenlétében a  pályázati  leadási  határidő  lejárta

után 8 munkanapon belül kerül sor. 
- A pályázat  eredményéről  a  felszámoló  a  bontástól  számított  5  munkanapon  belül

írásban értesíti az ajánlattevőket.

A felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja és új
pályázatot hirdethet ki.

A beérkezett ajánlatok alapján a felszámoló értékesítési versenytárgyalást tart, amennyiben a
megajánlott vételárak közötti eltérés 10 %-on belül van. Ennek helyéről, idejéről, szabályairól
írásban értesíti az ajánlattevőket.

A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget.

A felszámoló felhívja az elővásárlási joggal rendelkezők figyelmét, hogy a Cstv. 49/C. § (2)
bekezdés alapján e jogukat az ajánlati feltételek teljesítésével a nyilvános értékesítés során, a
nyilvános  eredményhirdetés  helyszínén és  időpontjában gyakorolhatják.  Eredményhirdetés:
2015. január 9.-én 11 óra 15 perckor a felszámoló Dual-Perfekt Kft. 9022 Győr, Liszt F. u. 37.
fszt. 2. szám alatti telephelyén.

A pályázattal  kapcsolatban  felvilágosítás  a  06-31-3291511  telefonszámon  kérhető  2014.
december 15. és 2014. december 19. között 11.00 és 11.30 óra között.



PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

A Dual-Perfekt Gazdasági Tanácsadó Kft. (Cg.: 01-09-717900; 1119 Budapest, Fehérvári út
85. C ép. IV. em.), mint a SIBILLO Konfekcióipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű
Társaság „f.a.” (Cg.: 05 09 019912; 3648 Csernely, Aknatelep 0130/1., adószám: 22731816-
2-05) Miskolci Törvényszék által kijelölt felszámolója,

nyilvános pályázat
útján,  értékesíteni  kívánja  a  felszámolás  alá  került  társaság  tulajdonában  álló  alábbi
vagyontárgyakat:

I. Ingatlanok:

1. Csernely külterület  0130/1.  hrsz.  alatt  található  (természetben Csernely,  Aknatelep)
kivett  ipartelep  megnevezésű  19.085  négyzetméter  területű  ingatlan  1/1  tulajdoni
hányada

Az ingatlan tulajdoni lapján a III. részben az alábbi terhek kerültek feltüntetésre:

- Vezetékjog
jogosult: ÉMÁSZ

- Egyetemleges jelzálogjog 12.000.000,-Ft és járulékai erejéig
jogosult: Sajóvölgye Takarékszövetkezet

- Végrehajtási jog 45.572.765,-Ft és járulékai erejéig
jogosult: NAV

- Végrehajtási jog 3.034.938,-Ft és járulékai erejéig
jogosult: Pallagi Kft.

- Végrehajtási jog 30.912.600,-Ft és járulékai erejéig
jogosult: NAV

2. Csernely külterület  0130/4.  hrsz.  alatt  található  (természetben Csernely,  Aknatelep)
kivett  saját  használatú  út  megnevezésű  1.521  négyzetméter  területű  ingatlan  1/1
tulajdoni hányada

Az ingatlan tulajdoni lapján a III. részben az alábbi terhek kerültek feltüntetésre:

- Vezetékjog
jogosult: ÉMÁSZ

- Egyetemleges jelzálogjog 12.000.000,-Ft és járulékai erejéig
jogosult: Sajóvölgye Takarékszövetkezet

- Végrehajtási jog 45.572.765,-Ft és járulékai erejéig
jogosult: NAV

- Végrehajtási jog 3.034.938,-Ft és járulékai erejéig
jogosult: Pallagi Kft.

- Végrehajtási jog 30.912.600,-Ft és járulékai erejéig
jogosult: NAV

3. Csernely  külterület  0131.  hrsz.  alatt  található  (természetben  Csernely,  Aknatelep)
kivett  saját  használatú  út  megnevezésű  650  négyzetméter  területű  ingatlan  1/1
tulajdoni hányada

Az ingatlan tulajdoni lapján a III. részben az alábbi terhek kerültek feltüntetésre:



- Egyetemleges jelzálogjog 12.000.000,-Ft és járulékai erejéig
jogosult: Sajóvölgye Takarékszövetkezet

- Végrehajtási jog 45.572.765,-Ft és járulékai erejéig
jogosult: NAV

Az ingatlanok irányára: 9.000.000.- Ft 
Bánatpénz: 450.000,-Ft 

II. Tárgyi eszközök

1. Kéttűs üzemképtelen Union Speciál típusú varrógép 
2. Egytűs üzemképtelen Pfaff típusú varrógép
3. Egytűs üzemképtelen Pfaff típusú varrógép
4. Egytűs üzemképtelen Juki típusú varrógép

A tárgyi eszközök irányára: 3.000.- Ft + ÁFA
Bánatpénz: 150,-Ft 

III. Készletek

1. 2438 darab gyereking

A készletek irányára: 400.000.- Ft + ÁFA
Bánatpénz: 20.000,-Ft

A felszámoló  a  vagyontárgyakat  elsődlegesen  együtt  kívánja  értékesíteni,  az  egyes
tételekre  adott  ajánlatok  csak  abban  az  esetben  kerülnek  értékelésre,  amennyiben
együttes ajánlat nem érkezik. 

Vételár megfizetésének módja: átutalás
Vételár megfizetésének határideje: 2015. január 31.
Szerződéskötésre meghatározott határidő: 2015. január 15.

Az ingatlanok, a tárgyi eszközök és a készletek és a pályázati tájékoztató 2014. december 17.
napján tekinthetőek meg 15.00 és  15.15 között  Csernely,  Aknatelep 0130/1.  alatt  előzetes
telefonon történt bejelentkezést követően (telefonszám: 06-31-329-1511), ugyanitt kérhető a
pályázati tájékoztatóval kapcsolatos információ 2014. december 15. és 2014. december 19.
között 11.00 és 11.30 óra között.

A pályázaton való részvétel feltételei: 

- Ajánlati  biztosíték  megfizetése  a  Sibillo  Kft.”f.a.”  Pannon  Takarék  Bank  Zrt-
nélvezetett  63200157-11070241-00000000  számú bankszámlaszámlájára Sibillo Kft.
„f.a. pályázat megjegyzéssel.

- A bánatpénz a vételárba beszámításra kerül, eredménytelen pályázat esetén 8 napon
belül a pályázó részére visszafizetésre kerül.

- A pályázatot  legkésőbb  (az  ajánlott  vételár  és  fizetési  mód  megjelölésével)  jelen
hirdetmény Cégközlönyben  való  közzétételétől  számított  18.  napon  12  óráig  lehet



személyesen leadni a Dual-Perfekt Kft. 9022 Győr, Liszt F. u. 37. fszt. 2. szám alatti
telephelyén.

- Az ajánlatot zárt borítékban kell elhelyezni, a borítékon kérjük feltüntetni: SIBILLO
Kft. „f.a.” pályázat”.

- Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, székhelyét, hatályos cégkivonatát, a
cégjegyzésre  jogosult  tisztségviselő  aláírási  címpéldányát,  a  megajánlott  nettó
vételárat,  a  vállalt  fizetési  feltételeket,  nyilatkozatot  arról,  hogy  az  ajánlattevő  60
napos ajánlati kötöttséget vállal.

- Az ajánlat benyújtásakor igazolni kell a bánatpénz megfizetését.
- A vevőnek vállalnia kell az esetlegesen felmerülő környezeti károk elhárítását.
- A pályázatok bontásáról  közjegyző  jelenlétében a  pályázati  leadási  határidő  lejárta

után 8 munkanapon belül kerül sor. 
- A pályázat  eredményéről  a  felszámoló  a  bontástól  számított  5  munkanapon  belül

írásban értesíti az ajánlattevőket.

A felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja és új
pályázatot hirdethet ki.

A beérkezett ajánlatok alapján a felszámoló értékesítési versenytárgyalást tart, amennyiben a
megajánlott vételárak közötti eltérés 10 %-on belül van. Ennek helyéről, idejéről, szabályairól
írásban értesíti az ajánlattevőket.

A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget.

A felszámoló felhívja az elővásárlási joggal rendelkezők figyelmét, hogy a Cstv. 49/C. § (2)
bekezdés alapján e jogukat az ajánlati feltételek teljesítésével a nyilvános értékesítés során, a
nyilvános  eredményhirdetés  helyszínén és  időpontjában gyakorolhatják.  Eredményhirdetés:
2015. január 9-én 11 óra 45 perckor a felszámoló Dual-Perfekt Kft. 9022 Győr, Liszt F. u. 37.
fszt. 2. szám alatti telephelyén.

A pályázattal  kapcsolatban  felvilágosítás  a  06-31-3291511  telefonszámon  kérhető  2014.
december 15. és 2014. december 19. között 11.00 és 11.30 óra között.



A DUAL-PERFEKT Kft.  (Cg.  01-09-717900)  –  1119  Budapest,  Fehérvári  út  85.  c.  ép.  4.  em.

levelezési  cím:  1507  Budapest,  Pf.:  139.  –  mint  az  Egri  Futball  Club  Szolgáltató  Korlátolt

Felelősségű Társaság „felszámolás alatt”  (3300 Eger, Stadion utca 8.; cégjegyzékszáma: 10 09
026713; adószáma: 13601199-2-10)
kijelölt felszámolója,

nyilvános pályázati felhívás

útján  értékesíteni  kívánja  az  „fa”  adós  gazdálkodó  szervezet  tulajdonát  képező  alábbi
vagyontárgyait:

I. Betonalap:               
   
A sporttelepen 3 db vasbetonalap található.
A  vasbetonalapok  kialakítása,  a  betonba  behelyezett  csavarok  alapján,  ezek  a  betonalapok
térvilágító acéloszlopok tartására szolgálnak, szolgálnának. A csavarok fölött elhelyezett fa elem
munkavédelmi célokat szolgál, nehogy valakit a kiálló csavarok megsértsenek.  

Irányár:            1.000.000,-Ft  

Pályázni 50.000,-Ft bánatpénz megfizetésével lehet  .

II. Készletek: 

Különböző típusú, méretű, adós cég profiljához tartozó mezek, nadrágok, szabadidőruhák, 
sportszárak, széldzsekik, cipők, stb. 

Irányár:            235.000,-Ft  

Pályázni 11.750,-Ft bánatpénz megfizetésével lehet  .

III. Irodai eszközök:

– Canon NP6317 F134402
Üzemképes, de komplett nagyjavításra szorul.

Irányár:            5.000,-Ft

Pályázni 250,-Ft bánatpénz megfizetésével lehet  .

– HP számítógép Compag
Programhiányos, de üzemképes.

Irányár:            3.000,-Ft

Pályázni 150,-Ft bánatpénz megfizetésével lehet  .

– BENQ monitor
Üzemképes.

Irányár:            3.000,-Ft

Pályázni 150,-Ft bánatpénz megfizetésével lehet.



– PHILIPS Fax IPF375/IN01V
Sérült, de használható.

Irányár:            3.000,-Ft

Pályázni 150,-Ft bánatpénz megfizetésével lehet.

Az  pályázatban  kiírt  vagyonelemek  megtekintése  kizárólag  a  kapcsolattartónál,  Gáspár  János
felszámolóbiztosnál (06-1/210-0521 előre bejelentett és egyeztetett módon történhet a következő
időpontokban: 2015. január 6. 8-9 óra között.

A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos vételi ajánlatokat kér benyújtani, melyeket a

 DUAL-PERFEKT Kft. Győri Kirendeltsége 

9001 Győr, Pf.: 649. szám alatti címre vár 
„EGRI FUTBALL CLUB  Kft. f.a. vételi ajánlat” 

megjelöléssel.
A  vételi  ajánlatnak  tartalmaznia  kell  az  megajánlott  vételárat,  a  vállalt  fizetési  feltételeket,
nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 30 napos ajánlati kötöttséget vállal.
A nyertes pályázóval az eredmény közlésétől  számított  30 napon belül  megkötjük az adásvételi
szerződést. A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül, átutalással kell megfizetni. 

Pályázó nyertes  pályázat  esetén vállalja,  hogy a  felszámoló által  kijelölt  ügyvéddel  köti  meg a
szerződést  és  viseli  annak  költségeit.  A megkötendő  adásvételi  szerződésre  a  magyar  jog  az
irányadó.

Az értékesítés során a 2007. évi CXXVII. Törvény (Áfa tv.) és a Cstv. előírásait kell alkalmazni.

A megvásárlásra  felkínált  vagyontárgyakért  a  felszámoló  kellékszavatosságot  és  garanciát  nem
vállal, azt a pályázó a megtekintett állapotban veszi meg, ennek tudomásulvételéről a pályázónak
nyilatkoznia kell. 

Érvénytelen az az ajánlat, amely nem felel meg a jelen kiírásban meghatározott formai és tartalmi
követelményeknek, illetve amelyet nem az előírt helyen és időben nyújtották be. Az érvénytelen
ajánlat a pályázatból való kizárást vonja maga után.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szerződéskötéshez szükséges minden adatát, bánatpénz
befizetésének igazolását. 
 A bánatpénzt  az  adós  Kft.  Pannon-Takarékszövetkezetnél  vezetett   63200157-11069571 számú
bankszámlájára lehet befizetni (átutalni) „EGRI FUTBALL CLUB Kft. f.a. KAUCIÓ” jelöléssel a
pályázat  benyújtására  kiírt  határidőt  megelőző  nap  12  óráig  (átutalás  esetében  a  kauciónak  a
pályázati határidőt megelőző nap 12 óráig be kell érkeznie a megadott számlaszámra). A befizetett
KAUCIÓ a pályázati nyertesnek a vételárba beszámít. A többi pályázó részére a befizetett összeg az
értékelést követő 8 napon belül visszautalásra kerül.

Az ajánlati biztosítékot a pályázó kizárólag a következő esetekben veszíti el:
 a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes

pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy
 a  Cstv.  49/A.  §  (4)  bekezdés  szerinti  ajánlatot  tévő pályázó a  felszámoló  által  elrendelt

ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép.



A vételárba hitelezői követelés beszámítására nincs lehetőség.

A II.-III. tételek értékesítése során a felszámoló előnyben részesíti az együttes ajánlatot. 

Az ajánlatokat kettős zárt borítékban, magyar nyelven, postai úton kérjük eljuttatni a pályázatot
kiíró címére (DUAL-PERFEKT KFT. Győri Kirendeltsége 9001 Győr, Pf.: 649., 9022 Győr, Liszt
Ferenc u. 37.)

Az ajánlatok beérkezésének időpontja: 2015. január 12. déli 12,00 óra.

A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételéről elismervényt állít ki.

További információ a felszámoló szervezet munkatársától Gáspár János felszámolóbiztostól a 06- 1-

210-0521 számon szerezhető be.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidőt követő 15 napon belül közjegyző jelenlétében kerül
sor.
A bontást követő 15 napon belül a felszámoló az ajánlatokat értékeli. Az értékelés eredményéről
jegyzőkönyv  készül,  melyet  bármely  hitelező  megtekinthet.  Az  ajánlatok  elbírálásának
eredményéről a felszámoló az érdekelteket írásban értesíti.
A felszámoló  a  pályázatot  megfelelő  ajánlat  hiányában  eredménytelennek  nyilváníthatja  és  új
pályázatot írhat ki. A vételár tekintetében 10% vagy annál kisebb eltérés esetén a pályázók között
nyilvános  ártárgyalás  megtartására  kerül  sor,  melynek  feltételeit  az  ártárgyalás  megkezdését
megelőzően a résztvevőkkel a felszámoló ismerteti. A felszámoló jogosult a határidőben benyújtott
érvényes pályázókat felhívni magasabb vételi ajánlat benyújtására.

A felszámoló felhívja az elővásárlásra jogosultakat, hogy elővásárlási szándékukat – jogosultságuk
igazolása mellett, bánatpénz befizetése nélkül – a pályázatok beadási határidejéig, írásban adják le.  

A pályázatok nyilvános értékelése és nyilvános értékesítés időpontja és helye:
2015. 01. 16. 9 óra 30 perckor a felszámoló 9022 Győr, Liszt F. u. 37. szám alatti irodájában.

***



PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

A Dual-Perfekt Gazdasági Tanácsadó Kft. (Cg.: 01-09-717900; 1119 Budapest, Fehérvári út

85.  C  ép.  IV.  em.),  mint  a  BARTHA  Pénzügyi  Tanácsadó  Zártkörűen  Működő
Részvénytársaság „f.a.” (Cg.:  01  10  043598;  1022  Budapest,  Eszter  u.  2.,  adószáma:

12306176-2-41) Fővárosi Törvényszék által kijelölt felszámolója,

nyilvános pályázat
útján,  értékesíteni  kívánja  a  felszámolás  alá  került  társaság  tulajdonában  álló  alábbi

vagyontárgyakat:

Gépjárművek

1. Jaguár X Type típusú személygépjármű
Forgalmi rendszám: LMV-940
Gyártási év: 2007
Pályázati irányára: 2.100.000,-Ft 

2. Mercedes E320 CDI típusú személygépjármű
Forgalmi rendszám: KUP-038
Gyártási év: 2007
Pályázati irányára: 3.000.000,-Ft 

Megjegyzés: a jármű nem indítható, valószínűleg elektronika probléma miatt

3. LAND ROVER Discovery típusú személygépjármű
Forgalmi rendszám: LIB-943
Gyártási év: 2007
Pályázati irányára: 3.000.000,-Ft 

Megjegyzés: a jármű nem indítható, valószínűleg sorcsapány probléma miatt, hátsó légrugók

üzemképtelenek

4. LAND ROVER Range Rover típusú személygépjármű
Forgalmi rendszám: LMV-939
Gyártási év: 2006
Pályázati irányára: 3.600.000,-Ft 

Megjegyzés: a jármű nem indítható, valószínűleg elektronika probléma miatt hátsó légrugók

üzemképtelenek

Az ajánlati biztosíték (bánatpénz) összege a 237/2009.  (X.  20.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdés b)

pontja alapján 10 millió forint vagy annál magasabb összegű irányár (becsérték) esetén 10 millió forint

irányár (becsérték) után annak legfeljebb 5%-a, az afeletti összeg után pedig annak legfeljebb 3%-a,

összesen 551.000,- Ft.

A felszámoló a vagyontárgyakat kizárólag együtt kívánja értékesíteni, az egyes tételekre
adott ajánlatok nem kerülnek értékelésre.

Vételár megfizetésének módja: átutalás

Vételár megfizetésének határideje: 2015. január 31.

Szerződéskötésre meghatározott határidő: 2015. január 20.



A gépjárművek és a pályázati tájékoztató 2014. december 30. napján tekinthetőek meg 15.30

és 15.45 között Jászberény,  Nagykátai út 28. alatt előzetes telefonon történt bejelentkezést

követően  (telefonszám:  06-31-329-1511),  ugyanitt  kérhető  a  pályázati  tájékoztatóval

kapcsolatos információ 2014. december 29. és 2014. december 30. között 11.00 és 11.30 óra

között.

A pályázaton való részvétel feltételei: 

- Ajánlati biztosíték megfizetése a BARTHA Zrt. „f.a.” Pannon Takarék Bank Zrt.-nél vezetett

63200157-11072023 számú bankszámlaszámlájára pályázat megjegyzéssel.

- A bánatpénz a vételárba beszámításra kerül, eredménytelen pályázat esetén 8 napon

belül a pályázó részére visszafizetésre kerül.

- A pályázatot  legkésőbb  (az  ajánlott  vételár  és  fizetési  mód  megjelölésével)  jelen

hirdetmény Cégközlönyben  való  közzétételétől  számított  18.  napon  12  óráig  lehet

személyesen leadni a Dual-Perfekt Kft. 9022 Győr, Liszt F. u. 37. fszt. 2. szám alatti

telephelyén.

- Az ajánlatot zárt borítékban kell elhelyezni, a borítékon kérjük feltüntetni: „BARTHA

Zrt. „f.a.”  pályázat”.

- Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, székhelyét, hatályos 30 napnál nem

régebbi  cégkivonatát,  a  cégjegyzésre  jogosult  tisztségviselő  eredeti  aláírási

címpéldányát, a megajánlott nettó vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatkozatot

arról, hogy az ajánlattevő 60 napos ajánlati kötöttséget vállal.

- Az ajánlat benyújtásakor igazolni kell a bánatpénz megfizetését.

- Az ajánlathoz csatolni  kell  a  pályázó számlavezető bankja  által  kiállított  igazolást,

miszerint  a  vagyontárgyak  nettó  pályázati  irányárának  megfelelő  összeg,  azaz

11.700.000,-Ft elkülönített  számlán rendelkezésre áll  és  kizárólag ezen célra  került

elkülönítésre.
- Nyilatkozat  arra  vonatkozóan,  hogy  a  pályázó  a  meghirdetett  vagyont  megtekintette,  a

szükséges dokumentációt megismerte, azt a jelenlegi fizikai, műszaki, minőségi állapotában

kívánja  megvásárolni.  A  felszámoló  a  vagyontárgyak  értékesítése  során  garanciát,

kellékszavatosságot  nem  vállal,  az  ezzel  kapcsolatosan  felmerülő  igények  érvényesítését

kizárja. 

- A vagyonszerzéssel  kapcsolatos  minden  költség  a  pályázót  terheli  –  ide  értve  a  fizetendő

adókat  és  illetékeket,  -  valamint  a  szerződés  előkészítésének  és  ellenjegyzésének  a  díját,

amelyet a szerződés megkötésével egyidejűleg kell megfizetni.

- A pályázatok bontásáról  közjegyző  jelenlétében a  pályázati  leadási  határidő  lejárta

után 8 munkanapon belül kerül sor. 

- A pályázat  eredményéről  a  felszámoló  a  bontástól  számított  5  munkanapon  belül

írásban értesíti az ajánlattevőket.

A  felszámoló  fenntartja  magának  a  jogot,  hogy  megfelelő  ajánlat  hiányában  a  pályázatot

eredménytelennek nyilvánítsa és lezárja.  Ezen a jogcímen sem az eladóval,  sem a pályázatot kiíró

felszámolóval szemben semmilyen jogcímen igény nem érvényesíthető.

A beérkezett ajánlatok alapján a felszámoló értékesítési versenytárgyalást tart, amennyiben a

megajánlott vételárak közötti eltérés 10 %-on belül van. Ennek helyéről, idejéről, szabályairól

írásban értesíti az ajánlattevőket.

A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget.

A pályázattal  kapcsolatban  felvilágosítás  a  06-31-3291511  telefonszámon  kérhető  2014.

december 29. és 2014. december 30. között 11.00 és 11.30 óra között.



PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

A Dual-Perfekt Gazdasági Tanácsadó Kft. (Cg.: 01-09-717900; 1119 Budapest, Fehérvári út
85. C ép. IV. em.), mint a SZALKA-PIG Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű
Társaság „f.a.” (Cg.:  15  09  062632;  4337  Jármi,  Kölcsey  Ferenc  utca  4.  adószáma:
11250962-2-15) Nyíregyházi Törvényszék által kijelölt felszámolója,

nyilvános pályázat
útján,  értékesíteni  kívánja  a  felszámolás  alá  került  társaság  tulajdonában  álló  alábbi
vagyontárgyakat:

I. Ingatlanok:

Ingatlan 1.

Mátészalka  külterület  0119/5.  hrsz.  alatt  található  (természetben  Mátészalka,  Meggyesi  út
külterület) kivett sertéstelep megnevezésű 5070 négyzetméter területű ingatlan 1/1 tulajdoni
hányada

Az ingatlan tulajdoni lapján a III. részben az alábbi terhek kerültek feltüntetésre:

- Jelzálogjog 220.000.000,-Ft és járulékai erejéig
jogosult: Regionális Fejlesztési Finanszírozó Zrt.

Ingatlan 2.

Mátészalka  külterület  0119/6.  hrsz.  alatt  található  (természetben  Mátészalka,  Meggyesi  út
külterület) kivett sertéstelep megnevezésű 9460 négyzetméter területű ingatlan 1/1 tulajdoni
hányada

Az ingatlan tulajdoni lapján a III. részben az alábbi terhek kerültek feltüntetésre:

- Jelzálogjog 220.000.000,-Ft és járulékai erejéig
jogosult: Regionális Fejlesztési Finanszírozó Zrt.

Ingatlan 3.

Mátészalka  külterület  0119/7.  hrsz.  alatt  található  (természetben  Mátészalka,  Meggyesi  út
külterület)  kivett saját  használatú út megnevezésű 1386 négyzetméter területű ingatlan 1/1
tulajdoni hányada

Az ingatlan tulajdoni lapján a III. részben az alábbi terhek kerültek feltüntetésre:

- Jelzálogjog 220.000.000,-Ft és járulékai erejéig
jogosult: Regionális Fejlesztési Finanszírozó Zrt.

Ingatlan 4.

Mátészalka  külterület  0119/8.  hrsz.  alatt  található  (természetben  Mátészalka,  Meggyesi  út
külterület) kivett sertéstelep megnevezésű 9329 négyzetméter területű ingatlan 1/1 tulajdoni
hányada

Az ingatlan tulajdoni lapján a III. részben az alábbi terhek kerültek feltüntetésre:



- Jelzálogjog 220.000.000,-Ft és járulékai erejéig
jogosult: Regionális Fejlesztési Finanszírozó Zrt.

Ingatlan 5.

Mátészalka  külterület  0119/9.  hrsz.  alatt  található  (természetben  Mátészalka,  Meggyesi  út
külterület) kivett sertéstelep megnevezésű 11160 négyzetméter területű ingatlan 1/1 tulajdoni
hányada

Az ingatlan tulajdoni lapján a III. részben az alábbi terhek kerültek feltüntetésre:

- Jelzálogjog 220.000.000,-Ft és járulékai erejéig
jogosult: Regionális Fejlesztési Finanszírozó Zrt.

Ingatlan 6.

Mátészalka  külterület  0120/6.  hrsz.  alatt  található  (természetben  Mátészalka,  Meggyesi  út
külterület) kivett szennyvízszikkasztó megnevezésű 9825 négyzetméter területű ingatlan 1/1
tulajdoni hányada

Az ingatlan tulajdoni lapján a III. részben az alábbi terhek kerültek feltüntetésre:

- Jelzálogjog 120.000.000,-Ft és járulékai erejéig
jogosult: Regionális Fejlesztési Finanszírozó Zrt.

A  fenti  ingatlanok  szerves  egységet  alkotnak  a  Mátészalka,  Meggyesi  út  külterületén
sertéstelep funkciót betöltve, így az ingatlanok kizárólag együttesen értékesíthetőek.

Az ingatlanok irányára: 345.000.000.- Ft 
Az ajánlati biztosíték (bánatpénz) összege a 237/2009.  (X.  20.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdés b)
pontja alapján 10 millió forint vagy annál magasabb összegű irányár (becsérték) esetén 10 millió forint
irányár (becsérték) után annak legfeljebb 5%-a, az afeletti összeg után pedig annak legfeljebb 3%-a,
összesen 10.550.000,- Ft.

Vételár megfizetésének módja: átutalás
Vételár megfizetésének határideje: 2015. január 31.
Szerződéskötésre meghatározott határidő: 2015. január 15.

Az ingatlanok és a pályázati tájékoztató 2014. december 29. napján tekinthetőek meg 10.00 és
10.30 között Mátészalka, Meggyesi út külterület alatt előzetes telefonon történt bejelentkezést
követően  (telefonszám:  06-31-329-1511),  ugyanitt  kérhető  a  pályázati  tájékoztatóval
kapcsolatos információ 2014. december 18. és 2014. december 23. között 11 és 12 óra között.

II. Tárgyi eszközök:
III.

Weidemann 5625 CX teleszkópos homlokrakodó
Gyártási év: 2009.
Irányár: 8.000.000,-Ft + ÁFA
Bánatpénz: 400.000,-Ft

Vételár megfizetésének módja: átutalás
Vételár megfizetésének határideje: 2015. január 31.
Szerződéskötésre meghatározott határidő: 2015. január 15.



Az eszköz és a pályázati tájékoztató 2014. december 29. napján tekinthető meg 10.00 és 10.30
között  Mátészalka,  Meggyesi  út  külterület  alatt  előzetes  telefonon  történt  bejelentkezést
követően  (telefonszám:  06-31-329-1511),  ugyanitt  kérhető  a  pályázati  tájékoztatóval
kapcsolatos információ 2014. december 18. és 2014. december 23. között 11 és 12 óra között.

A pályázaton való részvétel feltételei: 

- Ajánlati biztosíték megfizetése a Szalka-Pig Kft. „f.a.” Pannon Takarék Bank Zrt.-nél
vezetett 63200157-11070265 számú bankszámlájára pályázat megjegyzéssel.

- A bánatpénz a vételárba beszámításra kerül, eredménytelen pályázat esetén 8 napon
belül a pályázó részére visszafizetésre kerül.

- A pályázatot  legkésőbb  (az  ajánlott  vételár  és  fizetési  mód  megjelölésével)  jelen
hirdetmény Cégközlönyben  való  közzétételétől  számított  18.  napon  12  óráig  lehet
személyesen leadni a Dual-Perfekt Kft. 9022 Győr, Liszt F. u. 37. fszt. 2. szám alatti
telephelyén.

- Az ajánlatot zárt borítékban kell elhelyezni, a borítékon kérjük feltüntetni: Szalka-Pig
Kft. „f.a.” pályázat”.

- Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, székhelyét, hatályos cégkivonatát, a
cégjegyzésre  jogosult  tisztségviselő  aláírási  címpéldányát,  a  megajánlott  nettó
vételárat,  a  vállalt  fizetési  feltételeket,  nyilatkozatot  arról,  hogy  az  ajánlattevő  60
napos ajánlati kötöttséget vállal.

- Az ajánlat benyújtásakor igazolni kell a bánatpénz megfizetését.
- Nyilatkozat  arra  vonatkozóan,  hogy  a  pályázó  a  meghirdetett  vagyont  megtekintette,  a

szükséges dokumentációt megismerte, azt a jelenlegi fizikai, műszaki, minőségi állapotában
kívánja  megvásárolni.  A  felszámoló  a  vagyontárgyak  értékesítése  során  garanciát,
kellékszavatosságot  nem  vállal,  az  ezzel  kapcsolatosan  felmerülő  igények  érvényesítését
kizárja. 

- A vagyonszerzéssel  kapcsolatos  minden  költség  a  pályázót  terheli  –  ide  értve  a  fizetendő
adókat  és  illetékeket,  -  valamint  a  szerződés  előkészítésének  és  ellenjegyzésének  a  díját,
amelyet a szerződés megkötésével egyidejűleg kell megfizetni.

- A vevőnek vállalnia kell az esetlegesen felmerülő környezeti károk elhárítását.
- A pályázatok bontásáról  közjegyző  jelenlétében a  pályázati  leadási  határidő  lejárta

után 8 munkanapon belül kerül sor. 
- A pályázat  eredményéről  a  felszámoló  a  bontástól  számított  5  munkanapon  belül

írásban értesíti az ajánlattevőket.

A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget.  A felszámoló
fenntartja  magának  a  jogot,  hogy  megfelelő  ajánlat  hiányában  a  pályázatot  eredménytelennek
nyilvánítsa és lezárja. Ezen a jogcímen sem az eladóval, sem a pályázatot kiíró felszámolóval szemben
semmilyen jogcímen igény nem érvényesíthető.

A beérkezett ajánlatok alapján a felszámoló értékesítési versenytárgyalást tart, amennyiben a
megajánlott vételárak közötti eltérés 10 %-on belül van. Ennek helyéről, idejéről, szabályairól
írásban értesíti az ajánlattevőket.

A felszámoló felhívja az elővásárlási joggal rendelkezők figyelmét, hogy a Cstv. 49/C. § (2)
bekezdés alapján e jogukat az ajánlati feltételek teljesítésével a nyilvános értékesítés során, a
nyilvános  eredményhirdetés  helyszínén és  időpontjában gyakorolhatják.  Eredményhirdetés:
2015. január 12-én 10 óra 00 perckor a felszámoló Dual-Perfekt Kft. 9022 Győr, Liszt F. u.
37. fszt. 2. szám alatti telephelyén.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás a 06-31-3291511 telefonszámon kérhető 2014. december 18.
és 2014. december 23. között 11 és 12 óra között.



PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

A Dual-Perfekt Gazdasági Tanácsadó Kft. (Cg.: 01-09-717900; 1111 Budapest, Karinthy  F. u.
4-6. II. em. 2.), mint a DÉL-BÉKÉSI FALUKÉP Szociális Szövetkezet „f.a.” (Cg.: 04-02-
001665; 5746 Kunágota, Álmos u. 69.) Gyulai Törvényszék által kijelölt felszámolója,

nyilvános pályázat
útján,  értékesíteni  kívánja  a  felszámolás  alá  került  társaság  tulajdonában  álló  alábbi
vagyontárgyakat:

Ingatlan 1.

Kunágota belterület 136. hrsz. alatt található (természetben Kunágota, Álmos u. 136. hrsz.)
kivett  beépítetlen  terület  megnevezésű  3082  négyzetméter  területű  ingatlan  1/1  tulajdoni
hányada

Az ingatlan tulajdoni lapján a III. részben az alábbi terhek kerültek feltüntetésre:

- Végrehajtási jog 8.278.392,-Ft és járulékai erejéig
jogosult: APEH

Irányár: 30.000.- Ft 

Ingatlan 2.

Magyarbánhegyes  belterület  1352.  hrsz.  alatt  található  (természetben  Magyarbánhegyes,
Árpád u.  91.) kivett  lakóház,  udvar megnevezésű 1667 négyzetméter  területű ingatlan 1/1
tulajdoni hányada

Az ingatlan tulajdoni lapján a III. részben az alábbi terhek kerültek feltüntetésre:

- Végrehajtási jog 8.278.392,-Ft és járulékai erejéig
jogosult: APEH

Irányár: 120.000.- Ft 

Vételár megfizetésének módja: átutalás
Vételár megfizetésének határideje: 2015. január 31.
Szerződéskötésre meghatározott határidő: 2015. január 15.

Az ingatlan1 és a pályázati tájékoztató 2014. december 22. napján tekinthetőek meg 10.00 és
10.15 között  Kunágota,  Álmos u.  136.  hrsz.  alatt  előzetes  telefonon történt bejelentkezést
követően  (telefonszám:  06-31-329-1511),  ugyanitt  kérhető  a  pályázati  tájékoztatóval
kapcsolatos információ 2014. december 22. és 2014. december 23. között 11 és 12 óra között.

Az ingatlan2 és a pályázati tájékoztató 2014. december 22. napján tekinthetőek meg 11.00 és
11.15 között Magyarbánhegyes, Árpád u. 91. alatt előzetes telefonon történt bejelentkezést
követően  (telefonszám:  06-31-329-1511),  ugyanitt  kérhető  a  pályázati  tájékoztatóval
kapcsolatos információ 2014. december 22. és 2014. december 23. között 11 és 12 óra között.

- A  vételi  ajánlatot  legkésőbb  (az  ajánlott  vételár  és  fizetési  mód  megjelölésével)  2014.
december 29. napján 12 óráig lehet személyesen leadni a Dual-Perfekt Kft. 9022 Győr, Liszt
F. u. 37. fszt. 2. szám alatti telephelyén.



- Az ajánlatot zárt borítékban kell elhelyezni, a borítékon kérjük feltüntetni: Dél-békési Falukép
Szövetkezet. „f.a.” pályázat”.

- Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, székhelyét, a megajánlott nettó vételárat, a
vállalt fizetési feltételeket.

- A pályázatok kiértékelése a leadási határidő lejárta után 15 munkanapon belül kerül sor. 
- A pályázat eredményéről a felszámoló a kiértékelést követően 5 munkanapon belül értesíti az

ajánlattevőket.

A  felszámoló  a  pályázatot  megfelelő  ajánlat  hiányában  eredménytelennek  nyilváníthatja  és  új
pályázatot hirdethet ki.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás a 06-31-3291511 telefonszámon kérhető  2014. december
22. és 2014. december 23. között 11 és 12 óra között.

A beérkezett ajánlatok alapján a felszámoló értékesítési versenytárgyalást tart, amennyiben a
megajánlott vételárak közötti eltérés 10 %-on belül van. Ennek helyéről, idejéről, szabályairól
írásban értesíti az ajánlattevőket.

A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget.

A felszámoló felhívja az elővásárlási joggal rendelkezők figyelmét, hogy a Cstv. 49/C. § (2)
bekezdés alapján e jogukat az ajánlati feltételek teljesítésével a nyilvános értékesítés során, a
nyilvános  eredményhirdetés  helyszínén és  időpontjában gyakorolhatják.  Eredményhirdetés:
2015. január 19-én 11 óra 30 perckor a felszámoló Dual-Perfekt Kft. 9022 Győr, Liszt F. u.
37. fszt. 2. szám alatti telephelyén.



A DUAL-PERFEKT Kft.  (Cg.  01-09-717900)  –  1119 Budapest,  Fehérvári  út  85.  C.  ép.  4.  em.

levelezési cím: 1507 Budapest, Pf.: 139. – mint a G. DILL Consulting Tanácsadó és Szolgáltató

Korlátolt  Felelősségű  Társaság „felszámolás  alatt”  (1031  Budapest,  Városfal  köz  2.  fszt.;

cégjegyzékszáma: 01 09 948914; adószáma: 13583086-2-41)  kijelölt felszámolója,

nyilvános pályázati felhívás

útján  értékesíteni  kívánja  az  „fa”  adós  gazdálkodó  szervezet  tulajdonát  képező  alábbi
vagyontárgyát:

Gépjármű:                            Irányár (bruttó) :

Rendszáma: EUS–332
Típusa: Nissan Terrano 
Gyártási éve: 1991
Hengerűrtartalma: 2940 ccm
Km-számláló állása: 308.730 km
Műszaki érvényesség: 2011. 11. 04. (lejárt)                                                                   

 30.000,-Ft

Pályázni 1.500,- Ft bántatpénz megfizetésével lehet.

A gépkocsi erősen korrodált. A motor külső áramforással sem indítható. A féltengelyeknél folyik az
olaj. A féltengelyek lógnak, kopottak. A gumiabroncsok elöregedtek, kopottak, használhatatlanok. A
gépkocsi  korábban  gyakorlatilag  minden  elemén  törve  volt,  amit  egyengetéssel,  gitteléssel
javítottak. A hátsó híd törött, javíthatatlan. Az utastér lelakott, kopott. A terepváltóból folyik az olaj,
működéséről nyilatkozni nem lehet, mivel az autó nem indítható. Az autó jelen állapotában hulladék
vas értéket képvisel. 

A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos vételi ajánlatokat kér benyújtani, melyeket az

DUAL-PERFEKT Kft. 

9001 Győr, Pf.: 649. szám alatti címre vár 
„G.DILL Consulting Kft. f.a. vételi ajánlat” 

megjelöléssel.
A  vételi  ajánlatnak  tartalmaznia  kell  az  megajánlott  vételárat,  a  vállalt  fizetési  feltételeket,
nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 30 napos ajánlati kötöttséget vállal.
A nyertes pályázóval az eredmény közlésétől  számított  30 napon belül  megkötjük az adásvételi
szerződést. A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül, átutalással kell megfizetni. 

A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szerződéskötéshez szükséges minden adatát, bánatpénz
befizetésének igazolását. 
 A  bánatpénzt  a  DUAL-PERFEKT  Kft.  Pannon-Takarékszövetkezetnél  vezetett  63200157-
11047540 számú bankszámlájára lehet befizetni (átutalni) „G.DILL Consulting Kft. f.a. KAUCIÓ”
jelöléssel  a  pályázat  benyújtására  kiírt  határidőt  megelőző  nap  12  óráig  (átutalás  esetében  a
kauciónak a pályázati határidőt megelőző nap 12 óráig be kell érkeznie a megadott számlaszámra).
A befizetett  KAUCIÓ  a  pályázati  nyertesnek  a  vételárba  beszámít.  A többi  pályázó  részére  a
befizetett összeg az értékelést követő 8 napon belül visszautalásra kerül.



A vételárba hitelezői követelés beszámítására nincs lehetőség.

Az ajánlatok beérkezésének időpontja: 2015. január 26. déli 12,00 óra.

A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételéről elismervényt állít ki.

További információ a felszámoló szervezet munkatársától Gáspár János felszámolóbiztostól a  06-

1/210-0521 számon szerezhető be.

***



A DUAL-PERFEKT Kft.  (Cg.  01-09-717900)  –  1119 Budapest,  Fehérvári  út  85.  C.  ép.  4.  em.

levelezési  cím: 1507 Budapest,  Pf.:  139.  –  mint a  VASI GÓLIÁT Építőipari,  Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság „fa” (9700 Szombathely-Zanat, Csillag u. 17.)  kijelölt
felszámolója,

nyilvános pályázati felhívás

útján  értékesíteni  kívánja  az  „fa”  adós  gazdálkodó  szervezet  tulajdonát  képező  alábbi
vagyontárgyát:

Ingatlan

Ingatlan megnevezése: közforgalom elől el nem zárt magánút
Helye: Táplánszentkereszt
Hrsz.: 742/9
Tul. Hányad: 1/1
Területe: 704 m²

Pályázati irányár: 35.200,- Ft. 

Pályázni 1.760,- Ft összegű bánatpénzt megfizetésével lehet.

A tulajdoni lap III. része az ingatlan vonatkozásában a felszámolás tényét jegyzi. 

A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos vételi ajánlatokat kér benyújtani, melyeket a

 DUAL-PERFEKT Kft. Győri Kirendeltsége 
9001 Győr, Pf.: 649. szám alatti címre vár 
„VASI GÓLIÁT Kft. f.a. vételi ajánlat” 

megjelöléssel.
A  vételi  ajánlatnak  tartalmaznia  kell  az  megajánlott  vételárat,  a  vállalt  fizetési  feltételeket,
nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 30 napos ajánlati kötöttséget vállal.
A nyertes pályázóval az eredmény közlésétől  számított  30 napon belül  megkötjük az adásvételi
szerződést. A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül, átutalással kell megfizetni. 

A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szerződéskötéshez szükséges minden adatát, bánatpénz
befizetésének igazolását. 
 A  bánatpénzt  a  DUAL-PERFEKT  Kft.  Pannon-Takarékszövetkezetnél  vezetett  63200157-

11047540  számú bankszámlájára  lehet  befizetni  (átutalni)  „VASI GÓLIÁT Kft.  f.a.  KAUCIÓ”
jelöléssel  a  pályázat  benyújtására  kiírt  határidőt  megelőző  nap  12  óráig  (átutalás  esetében  a
kauciónak a pályázati határidőt megelőző nap 12 óráig be kell érkeznie a megadott számlaszámra).
A befizetett  KAUCIÓ  a  pályázati  nyertesnek  a  vételárba  beszámít.  A többi  pályázó  részére  a
befizetett összeg az értékelést követő 8 napon belül visszautalásra kerül.

Az ajánlati biztosítékot a pályázó kizárólag a következő esetekben veszíti el:
 a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes

pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy



 a  Cstv.  49/A.  §  (4)  bekezdés  szerinti  ajánlatot  tévő pályázó a  felszámoló  által  elrendelt
ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

A vételárba hitelezői követelés beszámítására nincs lehetőség.

Az ajánlatokat kettős zárt borítékban, magyar nyelven, postai úton kérjük eljuttatni a pályázatot
kiíró címére (DUAL-PERFEKT KFT. Győri Kirendeltsége 9001 Győr, Pf.: 649., 9022 Győr, Liszt
Ferenc u. 37.)

Az ajánlatok beérkezésének időpontja: 2015. február 27. déli 12,00 óra.

A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételéről elismervényt állít ki.

További információ a felszámoló szervezet munkatársától Gáspár János felszámolóbiztostól a 06- 1-
210-0521 számon szerezhető be.

A bontást követő 15 napon belül a felszámoló az ajánlatokat értékeli. Az értékelés eredményéről
jegyzőkönyv  készül,  melyet  bármely  hitelező  megtekinthet.  Az  ajánlatok  elbírálásának
eredményéről a felszámoló az érdekelteket írásban értesíti.
A felszámoló  a  pályázatot  megfelelő  ajánlat  hiányában  eredménytelennek  nyilváníthatja  és  új
pályázatot írhat ki. A vételár tekintetében 10% vagy annál kisebb eltérés esetén a pályázók között
nyilvános  ártárgyalás  megtartására  kerül  sor,  melynek  feltételeit  az  ártárgyalás  megkezdését
megelőzően a résztvevőkkel a felszámoló ismerteti. A felszámoló jogosult a határidőben benyújtott
érvényes pályázókat felhívni magasabb vételi ajánlat benyújtására.
Az  elővásárlási  jogosultak  e  jogukat  a  nyilvános  értékesítés  keretein  belül  gyakorolhatják  oly
módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek.
Az elővásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja az érdekelteket arra, hogy a jog
gyakorlására  irányuló  szándékukat  a  pályázatok  benyújtási  határidejéig  írásban  bejelenteni
szíveskedjenek. 

***



Pályázati Hirdetmény 

A(z) Dual-Perfekt Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-717900, székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 85.., levelezési 
cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 85..), mint a(z) MESTER+PLUSZ Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 05 09 007228, 
székhely: 3886 Korlát, Széchenyi út 14.) Miskolci Törvényszék 5.Vpk.05-14-000001/5. sz. végzése által kijelölt 
vagyonrendezője, a Cégközlönyben 2015. március 26. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően 

nyilvános pályázati felhívás

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát

A pályázat adatai: 

A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: 
https://eer.gov.hu/palyazat/P8788 

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2015. április 13. 08 óra 00 perc

A pályázatok benyújtásának határideje: 2015. április 28. 08 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 20.000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: 

A bánatpénzt a DUAL-PERFKET Kft. Pannon Takarék Bank Zrt.-nél vezetett 63200157-11047540 számú 
bankszámlájára lehet befizetni (átutalni) „MESTER+PLUSZ Kft. f.a. KAUCIÓ”  (tekintettel arra, hogy adós 
társaság felszámolási eljárás során megszüntetésre került, így saját bankszámlával nem rendelkezhet ) jelöléssel a 
pályázat benyújtásáig. 

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: 

A befizetett KAUCIÓ a pályázati nyertesnek a vételárba beszámít. A többi pályázó részére a befizetett összeg az 
értékelést követő 8 napon belül visszautalásra kerül. Az ajánlati biztosítékot a pályázó kizárólag a következő 
esetekben veszíti el: a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes 
pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő 
pályázó a felszámoló által elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vett részt, vagy a már 
megtett ajánlatától visszalép. A vételárba hitelezői követelés beszámítására nincs lehetőség.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):   

Korlát, Széchenyi utca 14. Belterület Hrsz.: 84 Kivett lakóház, udvar Terület: 1.472 m2 Tulajdoni hányad: 1/1 Az 
ingatlan Korlát belterületén, a Széchenyi utcában helyezkedik el. 1472 m2 nagyságú telken található a 6 m x 12,50 
m alapterületű volt lakás, mely 75 m2 nagyságú. Az épület állaga romos. A tetőszerkezet héjalása szinte teljes 
egészében az enyészeté lett. Ennek következtében a vályogtégla falazat mállásnak indult. A hőszigeteletlen fa 
nyílászárók állapota rossz. Az ablakon lévő redőny leszakadt. A külső és belső vakolat hiányos. Az épület 
statikailag lakhatatlan, felújítása indokolatlan. Bontandó, így az ingatlant telekáron értékesíthető. A villany közmű 
a telekhatáron belül, a víz-és községi szennyvízcsatorna a telekhatáron található. 

A tulajdoni lapból kiderül, hogy vezetékjog illeti meg az ingatlan területéből 7 m2-t érintve az ÉMÁSZ Hálózati 
Kft. (3525 Miskolc, Dózsa György utca 13.) javára. 

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 400.000 forint.

https://eer.gov.hu/palyazat/P8788


Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: 

Az ingatlan helyszíni megtekintése a pályázat időtartama alatt időpont egyeztetéssel megoldható, kapcsolattartó  
Gáspár János felszámolóbiztos a 06-1/210-0521 telefonszámon érhető el keddi és csütörtöki napokon 8-12 óra 
között.

Vételár megfizetésének módja, határideje:

 A vételárat  – eredményes pályázat esetén – a szerződéskötéstől számított 15 napon belül, átutalással kell 
megfizetni a DUAL-PERFEKT Kft. Pannon Takarék Bank Zrt.-nél vezetett 63200157-11047540 számú 
pénzforgalmi számlájára  (tekintettel arra, hogy adós társaság felszámolási eljárás során megszüntetésre került, így 
saját bankszámlával nem rendelkezhet ).

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: 

A nyertes pályázatot benyújtóval a felszámoló a pályázat lezárását követő 30 napon belül szerződést köt. Nyertes 
pályázó vállalja, hogy a felszámoló által kijelölt ügyvéddel köti meg a szerződést és viseli annak költségeit. A 
megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje:

A teljes vételár megfizetése a tulajdonba- és birtokba adás feltétele. A birtokátruházás napja a szerződéskövetést 
követően, a vételár teljes kiegyenlítésének napja.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5)   bekezdés szerinti részletes feltételek: 

Kizárólagos értékelési szempont: a vételár nagysága. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a 
megajánlott legnagyobb vételárhoz képest 10%-nál kisebb mértékben eltérő) ajánlat esetén a pályázók 
között nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus Értékesítési 
Rendszer (EÉR) igénybevételével történik. Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján 
értékesítésre kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. 
Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban 
meghatározottaknak, továbbá az ajánlati ár nem haladja meg az eladási irányár 50%-át. A nyilvános 
értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Jelen pályázati 
felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötöttséget. A felszámoló a pályázati kiírást – 
megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Az eredmény 
értékelésnél 80%-os súllyal esik latba a vételár, 20%-os súlyt képvisel a vételár minél előbb történő 
megfizetése.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: 

A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatóak be: 
https://eer.gov.hu/palyazat/ 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 Magánszemély esetében: név, állampolgárság, lakóhely, anyja neve, személyi azonosító okmányának neve 
és száma, levelezési címe, adóazonosító jele, esetleges általános forgalmi adó alanyisága. Szervezet 
képviseletében: a képviselt szervezet neve, a szervezet bírósági bejegyzésének száma, Cégkivonata, 
adószáma, általános forgalmi adó alanyiság ténye, székhelye, levelezési címe a képviselő neve, 
személyazonosító okmányának neve és száma. 

 A megajánlott vételárat 

 Bánatpénz megfizetésének igazolása. A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a 
pályázat értékelésétől számított 8 napon belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az 

https://eer.gov.hu/jogszabaly/A1400017-P12-5.html


adásvételi szerződés megkötésére. A megvásárlásra felkínált vagyontárgyakért a felszámoló 
kellékszavatosságot és garanciát nem vállal, azt a pályázó a megtekintett állapotban veszi meg, ennek 
tudomásulvételéről a pályázónak nyilatkoznia kell. 

Az elővásárlásra jogosultak a vételi szándékukat a Cstv 49/C § (2) bekezdése alapján a nyilvános értékesítés 
keretén belül gyakorolhatják, oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról 
nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy-e jogukat a pályázat 
benyújtásának határidejéig jelezzék. 

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: 
https://eer.gov.hu/palyazat/P8788/tetelek.pdf

https://eer.gov.hu/palyazat/P8788/tetelek.pdf


A DUAL-PERFEKT Kft.  (Cg.  01-09-717900)  –  1119 Budapest,  Fehérvári  út  85.  C.  ép.  4.  em.

levelezési  cím: 1507 Budapest,  Pf.:  139. – mint a   Safety Signs Kereskedelmi és  Szolgáltató

Korlátolt Felelősségű Társaság „felszámolás alatt”  (2310 Szigetszentmiklós, Szilágyi Lajos utca
69/B.; cégjegyzékszáma: 13 09 150706; adószáma: 13804017-2-13)   kijelölt felszámolója,

nyilvános pályázati felhívás

útján  értékesíteni  kívánja  az  „fa”  adós  gazdálkodó  szervezet  tulajdonát  képező  alábbi
vagyontárgyát:

Készletek:   új, papír és műanyag alapú, tűz- és biztonságvédelmi táblák. Beszerzési idejük 2009-
2012. közötti.

                      
Irányár:                                                                                                                 nettó 100.000,-Ft

Pályázni 5.000,- Ft bántatpénz megfizetésével lehet.

A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos vételi ajánlatokat kér benyújtani, melyeket az

DUAL-PERFEKT Kft. 

9001 Győr, Pf.: 649. szám alatti címre vár 
„Safety Signs Kft. f.a. vételi ajánlat” 

megjelöléssel.
A  vételi  ajánlatnak  tartalmaznia  kell  az  megajánlott  vételárat,  a  vállalt  fizetési  feltételeket,
nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 30 napos ajánlati kötöttséget vállal.
A nyertes pályázóval az eredmény közlésétől  számított  30 napon belül  megkötjük az adásvételi
szerződést. A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül, átutalással kell megfizetni. 

A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szerződéskötéshez szükséges minden adatát, bánatpénz
befizetésének igazolását. 
 A  bánatpénzt  a  DUAL-PERFEKT  Kft.  Pannon-Takarékszövetkezetnél  vezetett  63200157-
11047540  számú  bankszámlájára  lehet  befizetni  (átutalni)  „Safety  Signs  Kft.  f.a.  KAUCIÓ”
jelöléssel  a  pályázat  benyújtására  kiírt  határidőt  megelőző  nap  12  óráig  (átutalás  esetében  a
kauciónak a pályázati határidőt megelőző nap 12 óráig be kell érkeznie a megadott számlaszámra).
A befizetett  KAUCIÓ  a  pályázati  nyertesnek  a  vételárba  beszámít.  A többi  pályázó  részére  a
befizetett összeg az értékelést követő 8 napon belül visszautalásra kerül.

A vételárba hitelezői követelés beszámítására nincs lehetőség.

Az ajánlatok beérkezésének időpontja: 2015. május 27. déli 12,00 óra.

A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételéről elismervényt állít ki.

További információ a felszámoló szervezet munkatársától Gáspár János felszámolóbiztostól a  06-

1/210-0521 számon szerezhető be.



***



Pályázati Hirdetmény 

A(z) Dual-Perfekt  Kft.  (cégjegyzékszám:  01-09-717900, székhely:  1119 Budapest,  Fehérvári  út 85..,  levelezési
cím:  1119  Budapest,  Fehérvári  út  85..),  mint  a(z)  BARTHA  Pénzügyi  Tanácsadó  Zártkörűen  Működő
Részvénytársaság "felszámolás  alatt" (cégjegyzékszám:  01 10 043598 ,  székhely:  1022 Budapest,  Eszter  u  2.)
Fővárosi  Törvényszék  39.Fpk.01-14-005039/6. sz.  végzése  által  kijelölt  felszámolóbiztosa,  a  Cégközlönyben
2015. június 11. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően 

nyilvános pályázati felhívás

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát

A pályázat adatai: 

A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: 

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2015. június 26. 08 óra 00 perc

A pályázatok benyújtásának határideje: 2015. július 13. 08 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 1.602.080 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: 

A  bánatpénzt  a  BARTHA  Zrt.  f.a.  Pannon  Takarék  Bank  Zrt.-nél  vezetett  63200157-11072023  számú
bankszámlájára  lehet  befizetni  (átutalni)  „BARTHA Zrt.  f.a.  KAUCIÓ” jelöléssel  a  pályázat  benyújtásáig.  Az
átutalási   bizonylatot  a  benyújtott  pályázathoz  mellékelni  kell.  Az  ajánlati  kötöttség a  pályázat  eredményének
közlésétől számított 30 nap.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: 

A befizetett KAUCIÓ a pályázati nyertesnek a vételárba beszámít. A többi pályázó részére a befizetett összeg az
értékelést  követő  8  napon  belül  visszautalásra  kerül.  Az  ajánlati  biztosítékot  a  pályázó  kizárólag  a  következő
esetekben veszíti el: a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes
pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő
pályázó a felszámoló által elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vett részt, vagy a már
megtett ajánlatától visszalép. A vételárba hitelezői követelés beszámítására nincs lehetőség. 

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):   

Budapest, XII. kerület
Belterület
Hrsz.: 6876/0/A/2
Címe: Bíró utca 19.
Lakás
Terület: 127 m2 (83,4 m2 belső alapterület + 87,5 m2 terasz)
Tulajdoni hányad: 1/1
Tulajdonos: BARTHA Pénzügyi Tanácsadó Zrt. „fa”
Címe: 1022 Budapest, Eszter utca 2. 

Az  ingatlan  a  főváros  budai  oldalán helyezkedik  el.  A társasház  10 éve  épült  11  lakásos  jó  állapotban  lévő,
rendszeresen karbantartott épület. Az épület városi aszfaltozott közúton jól megközelíthető.  A lakás teljes közmű
ellátottsággal rendelkezik.
A közös költség  – mely havonta 100.000 forint körül alakul – tartalmazza a gáz és víz díjat, illetve a közös

területek takarítását,  lift  üzemeltetését,  kert  locsolását  és  kertész  foglalkoztatását,  illetve  a  lakástakarék

befizetést. Nem tartalmaz beruházási alapot, így minden egyéb felújítás vagy állagmegóvás a lakók plusz

befizetéséből valósul meg. 



A villany egyedi mérőórás, mely jelenleg le van szerelve. A víz nem egyedi mérőórás hanem területi egységre
kerül  leosztásra  az  aktuális  vízszámla.  A  fűtésköltség  esetében  van  egyedi  hőmennyiségmérő,  azonban  a
fűtésköltség 50%-a kerül az egyedi  hőmennyiségmérő alapján elszámolásra, míg a maradék 50% terület alapon
kerül szétosztásra a lakók között. 
A lakás riasztórendszerrel felszerelt. Bejárati folyosót figyelő kamerával szerelt. 
A lakás a földszinten helyezkedik el, területe 127 m2 (83,4 m2 belső alapterület + 87,5 m2 terasz). 2 szoba, nappali,
konyha, fürdőszoba és WC található benne. A lakáshoz tartozik egy nagy terasz is.  

A társasház alapító okirata szerint az ingatlan tulajdonos váltásának esetében az új tulajdonos egyetemlegesen felel
az előző tulajdonos által hagyott tartozásokért, mely havonta folyamatosan növekszik, jelenleg havi 59.000,- Ft-tal.
Az albetéten lévő összes tartozás a társasház felé jelenleg: 3.194.407,- Ft.
 
A tulajdoni lapból kiderül, hogy jelzálogjog terheli 50.000.000,- Ft erejéig Chwoekh Khaled magánszemély javára
(1162 Budapest, Rozsos utca 61.), valamint vételi jog terheli Chwoekh Khaled javára 2012. 05. 01-től 2012. 05. 31-
ig terjedő időszakra.
Jelzálogjog kerület bejegyzésre 894.200,- Ft és járulékai, illetve 26.581,- Ft kamat erejéig a 1122 Budapest, Bíró
utca 19. társasház (1122 Budapest, Bíró utca 19.) javára.
Jelzálogjog  került  bejegyzésre  865.300,-  Ft  és  járulékai,  illetve  52.325,-  Ft  késedelmi  kamat  erejéig  a  1122
Budapest, Bíró utca 19. társasház (1122 Budapest, Bíró utca 19.) javára.
Jelzálogjog  került  bejegyzésre  595.400,-  Ft  és  járulékai,  illetve  74.170,-  Ft  késedelmi  kamat  erejéig  a  1122
Budapest, Bíró u. 19. Társasház (1122 Budapest, Bíró u. 19.) javára.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 46.736.000 forint.

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: 

A  pályázatban  kiírt  ingatlan  megtekintése  2015.  június  30.  napján  délelőtt  11  órakor  lehetséges  előzetes
bejelentkezés alapján, Tanács József úrnál a 20/340-7973 telefonszámon. 

Vételár megfizetésének módja, határideje:

A  vételárat   –  eredményes  pályázat  esetén  –  a  szerződéskötéstől  számított  15  napon  belül,  átutalással  kell
megfizetni a BARTHA Zrt. f.a. Pannon Takarék Bank Zrt.-nél vezetett 63200157-11072023 számú pénzforgalmi
számlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: 

A nyertes pályázatot benyújtóval a felszámoló a pályázat lezárását követő 30 napon belül szerződést köt. Nyertes
pályázó vállalja, hogy a felszámoló által kijelölt ügyvéddel köti meg a szerződést és viseli annak költségeit. A
megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje:

A teljes vételár megfizetése a tulajdonba- és birtokba adás feltétele. A birtokátruházás napja a szerződéskövetést
követően, a vételár teljes kiegyenlítésének napja.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5)   bekezdés szerinti részletes feltételek: 

Kizárólagos értékelési szempont: a vételár nagysága. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a megajánlott
legnagyobb  vételárhoz  képest  10%-nál  kisebb  mértékben  eltérő)  ajánlat  esetén  a  pályázók  között  nyilvános
ártárgyalást  tart.  Az  ártárgyalás  lebonyolítása  szintén  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszer  (EÉR)
igénybevételével  történik.  Ártárgyalás  megtartásának esetén elektronikus üzenet  útján értékesítésre kerülnek az
érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel
meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak, továbbá az ajánlati ár nem haladja meg az
eladási irányár 50%-át. A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással
nem élhet.  Jelen  pályázati  felhívás  a  felszámoló  számára  nem jelent  értékesítési  kötöttséget.  A  felszámoló  a

https://eer.gov.hu/jogszabaly/A1400017-P12-5.html


pályázati kiírást – megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. A pályázat
értékelésénél elsődleges értékelési szempont a vételár nagysága. 

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: 

A  pályázatok  kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatóak  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/ 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 Magánszemély  pályázó  esetén  az  ajánlathoz  csatolni  kell  a  pályázó  személyi  igazolványának,
lakcímkártyájának és adóigazolványának a pályázó aláírásával hitelesített másolatát. Külföldi ajánlattevő
köteles  belföldi  lakcímmel  vagy  székhellyel  rendelkező  kézbesítési  megbízottat  megnevezni  és  a
pályázathoz csatolni a kézbesítési megbízás teljes bizonyító erejű okiratát. 

 Szervezet, vagy gazdasági társaság pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó egy hónapnál nem
régebbi  cégkivonatát  vagy  hatósági  nyilvántartásba  vételének  igazolását,  az  eljáró  képviselője  aláírási
címpéldányát, az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását, továbbá amennyiben a pályázó képviselője
meghatalmazással jár el, a meghatalmazás teljes bizonyító erejű okiratát.

 Írásos vételi ajánlat

 Bánatpénz megfizetésének igazolása. 

A pályázat  eredményéről  a pályázat  kiírója a nyertes pályázót  a pályázat  értékelésétől számított  8 napon belül
írásban is  értesíti,  egyben  felszólítja  a  nyertes  pályázót  az  adásvételi  szerződés  megkötésére.  A megvásárlásra
felkínált vagyontárgyakért a felszámoló kellékszavatosságot és garanciát nem vállal, azt a pályázó a megtekintett
állapotban veszi meg, ennek tudomásulvételéről a pályázónak nyilatkoznia kell. 

Az elővásárlásra jogosultak a vételi  szándékukat  a  Cstv.  49/C § (2)  bekezdése alapján a nyilvános  értékesítés
keretén belül  gyakorolhatják,  oly módon,  hogy a véglegesen kialakult  vételár  ismeretében a  vételi  szándékról
nyilatkozatot  tesznek.  Ennek  érdekében  a  kiíró  kéri  az  elővásárlásra  jogosultakat,  hogy-e  jogukat  a  pályázat
benyújtásának határidejéig jelezzék. 

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el, ára: 100.000 Ft.+ÁFA. 

***



Pályázati Hirdetmény 

A(z)  Dual-Perfekt  Kft.  (cégjegyzékszám:  01-09-717900,  székhely:  1119  Budapest,  Fehérvári  út  85..,
levelezési  cím:  1119  Budapest,  Fehérvári  út  85..),  mint  a(z)  MESTER+PLUSZ  Kft.  „f.a”
(cégjegyzékszám:  05  09  007228,  székhely:  3886  Korlát,  Széchenyi  út  14.)  Miskolci  Törvényszék
5.Vpk.05-14-000001/5.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. június 18. napján
meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően 

n y i l v á n o s  p á l y á z a t i  f e l h í v á s

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai: 

A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: 
https://eer.gov.hu/palyazat/P50407 

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2015. július 3. 08 óra 00 perc 

A pályázatok benyújtásának határideje: 2015. július 20. 08 óra 00 perc 

Ajánlati biztosíték összege: 20.000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: 

A  bánatpénzt  a  DUAL-PERFKET  Kft.  Pannon  Takarék  Bank  Zrt.-nél  vezetett  63200157-11047540
számú bankszámlájára lehet befizetni (átutalni) „MESTER+PLUSZ Kft. f.a. KAUCIÓ” (tekintettel arra,
hogy  adós  társaság  felszámolási  eljárás  során  megszüntetésre  került,  így  saját  bankszámlával  nem
rendelkezhet ) jelöléssel a pályázat benyújtásáig. 

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: 

A befizetett KAUCIÓ a pályázati nyertesnek a vételárba beszámít. A többi pályázó részére a befizetett
összeg az értékelést követő 8 napon belül visszautalásra kerül. Az ajánlati biztosítékot a pályázó kizárólag
a következő esetekben veszíti el:a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön
létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4)
bekezdés  szerinti  ajánlatot  tévő  pályázó  a  felszámoló  által  elrendelt  elektronikus  ártárgyaláson  neki
felróható okból nem vett részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép. A vételárba hitelezői követelés
beszámítására nincs lehetőség.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):   

Korlát, Széchenyi utca 14. Belterület
Hrsz.: 84Kivett lakóház, udvar
Terület: 1.472 m2
Tulajdoni hányad: 1/1

Az ingatlan Korlát belterületén, a Széchenyi utcában helyezkedik el. 1472 m2 nagyságú telken található a
6 m x 12,50 m alapterületű volt lakás, mely 75 m2 nagyságú. Az épület állaga romos. A tetőszerkezet
héjalása szinte teljes egészében az enyészeté lett. Ennek következtében a vályogtégla falazat mállásnak
indult.  A hőszigeteletlen fa nyílászárók állapota rossz.  Az ablakon lévő redőny leszakadt.  A külső és
belső vakolat hiányos. Az épület statikailag lakhatatlan, felújítása indokolatlan. Bontandó, így az ingatlant
telekáron  értékesíthető.  A  villany  közmű  a  telekhatáron  belül,  a  víz-és  községi  szennyvízcsatorna  a
telekhatáron található. 

https://eer.gov.hu/palyazat/P50407


A tulajdoni lapból kiderül, hogy vezetékjog illeti meg az ingatlan területéből 7 m2-t érintve az ÉMÁSZ
Hálózati Kft. (3525 Miskolc, Dózsa György utca 13.) javára. 

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 400.000 forint.

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: 

Az  ingatlan  helyszíni  megtekintése  a  pályázat  időtartama  alatt  időpont  egyeztetéssel  megoldható,
kapcsolattartó  Gáspár  János  felszámolóbiztos  a  06-1/210-0521  telefonszámon  érhető  el  keddi  és
csütörtöki napokon 8-12 óra között.

Vételár megfizetésének módja, határideje:

 A vételárat – eredményes pályázat esetén – a szerződéskötéstől számított 15 napon belül, átutalással kell
megfizetni a DUAL-PERFEKT Kft. Pannon Takarék Bank Zrt.-nél vezetett 63200157-11047540 számú
pénzforgalmi számlájára (tekintettel arra, hogy adós társaság felszámolási eljárás során megszüntetésre
került, így saját bankszámlával nem rendelkezhet).

Részletfizetési lehetőség:   nincs

A szerződéskötés határideje: 

A nyertes pályázatot benyújtóval a felszámoló a pályázat lezárását követő 30 napon belül szerződést köt.
Nyertes pályázó vállalja, hogy a felszámoló által kijelölt ügyvéddel köti meg a szerződést és viseli annak
költségeit. A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje:

 A  teljes  vételár  megfizetése  a  tulajdonba-  és  birtokba  adás  feltétele.  A  birtokátruházás  napja  a
szerződéskövetést követően, a vételár teljes kiegyenlítésének napja.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5)   bekezdés szerinti részletes feltételek:

Kizárólagos  értékelési  szempont:  a  vételár  nagysága.  A  felszámoló  több  megfelelő  azonos  értékű  (a
megajánlott legnagyobb vételárhoz képest 10%-nál kisebb mértékben eltérő) ajánlat esetén a pályázók
között  nyilvános  ártárgyalást  tart.  Az  ártárgyalás  lebonyolítása  szintén  az  Elektronikus  Értékesítési
Rendszer (EÉR) igénybevételével történik. Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján
értékesítésre kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról.
Érvénytelen  az  ajánlat,  ha  nem  felel  meg  a  jogszabályban,  illetve  a  pályázati  kiírásban
meghatározottaknak,  továbbá az  ajánlati  ár  nem haladja  meg az  eladási  irányár  50%-át.  A nyilvános
értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Jelen pályázati
felhívás  a  felszámoló  számára  nem jelent  értékesítési  kötöttséget.  A felszámoló  a  pályázati  kiírást  –
megfelelő  ajánlat  hiányában  –  érvénytelennek  nyilváníthatja,  és  új  pályázatot  írhat  ki.  Az  eredmény
értékelésnél  80%-os  súllyal  esik  latba  a vételár,  20%-os  súlyt  képvisel  a  vételár  minél  előbb történő
megfizetése.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye:

A  pályázatok  kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatóak  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/

 A pályázatnak tartalmaznia kell:

 Magánszemély  pályázó  esetén  az  ajánlathoz  csatolni  kell  a  pályázó  személyi  igazolványának,

https://eer.gov.hu/palyazat/
https://eer.gov.hu/jogszabaly/A1400017-P12-5.html


lakcímkártyájának  és  adóigazolványának  a  pályázó  aláírásával  hitelesített  másolatát.  Külföldi
ajánlattevő  köteles  belföldi  lakcímmel  vagy  székhellyel  rendelkező  kézbesítési  megbízottat
megnevezni és a pályázathoz csatolni a kézbesítési megbízás teljes bizonyító erejű okiratát. 

 Szervezet,  vagy  gazdasági  társaság  pályázó  esetén  az  ajánlathoz  csatolni  kell  a  pályázó  egy
hónapnál nem régebbi cégkivonatát vagy hatósági nyilvántartásba vételének igazolását, az eljáró
képviselője  aláírási  címpéldányát,  az  ajánlati  biztosíték  megfizetésének  igazolását,  továbbá
amennyiben  a  pályázó  képviselője  meghatalmazással  jár  el,  a  meghatalmazás  teljes  bizonyító
erejű okiratát.

 Írásos vételi ajánlat

 Bánatpénz megfizetésének igazolása. 

A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat értékelésétől számított 8 napon
belül  írásban is  értesíti,  egyben felszólítja  a  nyertes  pályázót  az  adásvételi  szerződés megkötésére.  A
megvásárlásra felkínált vagyontárgyakért a felszámoló kellékszavatosságot és garanciát nem vállal, azt a
pályázó a megtekintett állapotban veszi meg, ennek tudomásulvételéről a pályázónak nyilatkoznia kell.
Az  elővásárlásra  jogosultak  a  vételi  szándékukat  a  Cstv.  49/C  §  (2)  bekezdése  alapján  a  nyilvános
értékesítés keretén belül gyakorolhatják, oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a
vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy-
e jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig jelezzék. 

A  fenti  vagyontárgyról  készített  tender  füzet  az  alábbi  linken  érhető  el:
https://eer.gov.hu/palyazat/P50407/tetelek.pdf

https://eer.gov.hu/palyazat/P50407/tetelek.pdf


Pályázati Hirdetmény 

A(z)  Dual-Perfekt  Kft.  (cégjegyzékszám:  01-09-717900,  székhely:  1119  Budapest,  Fehérvári  út  85..,
levelezési  cím:  1119  Budapest,  Fehérvári  út  85..),  mint  a(z)  DŐRY  KASTÉLY  Kft.  „f.a”
(cégjegyzékszám:  17  09  005858,  székhely:  7159  Kisdorog,  Fő  u.  159.)  Szekszárdi  Törvényszék
4.Fpk.17-14-000124/7. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. július 2. napján
meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően 

n y i l v á n o s  p á l y á z a t i  f e l h í v á s

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai: 

A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: 
https://eer.gov.hu/palyazat/P58713 

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2015. július 17. 08 óra 00 perc 

A pályázatok benyújtásának határideje: 2015. augusztus 3. 08 óra 00 perc 

Ajánlati biztosíték összege: 150 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje:

A bánatpénzt a DŐRY KASTÉLY Kft. „f.a.” Pannon Takarék Bank Zrt.-nél vezetett: 63200157-11071462
számú bankszámlájára lehet befizetni  (átutalni)  „DŐRY KASTÉLY Kft..  „f.a.” KAUCIÓ” jelöléssel  a
pályázat benyújtásáig.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény:

A befizetett KAUCIÓ a pályázati nyertesnek a vételárba beszámít. A többi pályázó részére a befizetett
összeg az értékelést követő 8 napon belül visszautalásra kerül. Az ajánlati biztosítékot a pályázó kizárólag
a következő esetekben veszíti el: a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön
létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4)
bekezdés  szerinti  ajánlatot  tévő  pályázó  a  felszámoló  által  elrendelt  elektronikus  ártárgyaláson  neki
felróható okból nem vett részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép. A vételárba hitelezői követelés
beszámítására nincs lehetőség.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):   

Ingatlan:
Ingatlan megnevezése: kivett lakóház udvar
Fekvése: belterület 
Címe: 7159 Kisdorog, Fő u. 195. 
Hrsz.: Kisdorog belterület 275.
Tul. Hányad: 1/1 
Területe: 4912 m²
Az ingatlan tulajdoni lapján a III. részben az alábbi terhek kerültek feltüntetésre:
Végrehajtási jog 2.955.765,-Ft adótartozás és járulékai erejéig jogosult: NAV
Végrehajtási jog 7.061.250,-Ft adótartozás és járulékai erejéig jogosult: NAV

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 3 000 000 forint.

https://eer.gov.hu/palyazat/P58713


Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: 

Az ingatlan 2015. július 30. napján tekinthetőek meg 13.00 és 13.30 között 7159 Kisdorog, Fő u. 195.
alatt előzetes telefonon történt bejelentkezést követően (telefonszám: 06-31-329-1511).

Vételár megfizetésének módja, határideje:

A vételárat – eredményes pályázat esetén – a szerződéskötéstől számított 45 napon belül, egy összegben
átutalással  kell  megfizetni  a  DŐRY KASTÉLY Kft.  „f.a.”  Pannon  Takarék  Bank  Zrt.-nél  vezetett:
63200157-11071462 számú pénzforgalmi számlájára.

Részletfizetési lehetőség:   nincs

A szerződéskötés határideje: 

A nyertes pályázatot benyújtóval a felszámoló a pályázat lezárását követő 30 napon belül szerződést köt.
Nyertes pályázó vállalja, hogy a felszámoló által kijelölt ügyvéddel köti meg a szerződést és viseli annak
költségeit. A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje:

A  teljes  vételár  megfizetése  a  tulajdonba-  és  birtokba  adás  feltétele.  A  birtokátruházás  napja  a
szerződéskövetést követően, a vételár teljes kiegyenlítésének napja.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5)   bekezdés szerinti részletes feltételek: 

Kizárólagos  értékelési  szempont:  a  vételár  nagysága.  A felszámoló  több  megfelelő  azonos  értékű  (a
megajánlott legnagyobb vételárhoz képest 10%-nál kisebb mértékben eltérő) ajánlat esetén a pályázók
között  nyilvános  ártárgyalást  tart.  Az  ártárgyalás  lebonyolítása  szintén  az  Elektronikus  Értékesítési
Rendszer (EÉR) igénybevételével történik. Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján
értékesítésre kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról,  annak kezdő és záró időpontjáról.
Érvénytelen  az  ajánlat,  ha  nem  felel  meg  a  jogszabályban,  illetve  a  pályázati  kiírásban
meghatározottaknak,  továbbá az  ajánlati  ár  nem haladja  meg az  eladási  irányár  50%-át.  A nyilvános
értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Jelen pályázati
felhívás  a  felszámoló  számára  nem jelent  értékesítési  kötöttséget.  A felszámoló  a  pályázati  kiírást  –
megfelelő  ajánlat  hiányában  –  érvénytelennek  nyilváníthatja,  és  új  pályázatot  írhat  ki.  A  pályázat
értékelésénél elsődleges értékelési szempont a vételár nagysága.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: 

A  pályázatok  kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatóak  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/ 

A pályázatnak tartalmaznia kell: 

• Magánszemély  pályázó  esetén  az  ajánlathoz  csatolni  kell  a  pályázó  személyi  igazolványának,
lakcímkártyájának  és  adóigazolványának  a  pályázó  aláírásával  hitelesített  másolatát.  Külföldi
ajánlattevő  köteles  belföldi  lakcímmel  vagy  székhellyel  rendelkező  kézbesítési  megbízottat
megnevezni és a pályázathoz csatolni a kézbesítési megbízás teljes bizonyító erejű okiratát.

• Szervezet,  vagy  gazdasági  társaság  pályázó  esetén  az  ajánlathoz  csatolni  kell  a  pályázó  egy
hónapnál nem régebbi cégkivonatát vagy hatósági nyilvántartásba vételének igazolását, az eljáró
képviselője  aláírási  címpéldányát,  az  ajánlati  biztosíték  megfizetésének  igazolását,  továbbá
amennyiben  a  pályázó  képviselője  meghatalmazással  jár  el,  a  meghatalmazás  teljes  bizonyító
erejű okiratát.

https://eer.gov.hu/jogszabaly/A1400017-P12-5.html


• Írásos vételi ajánlat

• Bánatpénz megfizetésének igazolása.

A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat értékelésétől számított 8 napon
belül  írásban is  értesíti,  egyben  felszólítja  a nyertes  pályázót  az adásvételi  szerződés megkötésére.  A
megvásárlásra felkínált vagyontárgyakért a felszámoló kellékszavatosságot és garanciát nem vállal, azt a
pályázó a megtekintett állapotban veszi meg, ennek tudomásulvételéről a pályázónak nyilatkoznia kell.
Az  elővásárlásra  jogosultak  a  vételi  szándékukat  a  Cstv.  49/C  §  (2)  bekezdése  alapján  a  nyilvános
értékesítés keretén belül gyakorolhatják, oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a
vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy-
e jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig jelezzék. 

A  fenti  vagyontárgyról  készített  tender  füzet  az  alábbi  linken  érhető  el:
https://eer.gov.hu/palyazat/P58713/tetelek.pdf

https://eer.gov.hu/palyazat/P58713/tetelek.pdf


A DUAL-PERFEKT Kft.  (Cg.  01-09-717900) –  1119 Budapest,  Fehérvári  út  85.  C.  ép.  4.  em.
levelezési  cím:  1507 Budapest,  Pf.:  139.  –  mint  a  Mány-Invest  Ingatlanfejlesztő  Építőipari
Kereskedelmi  és  Szolgáltató  Korlátolt  Felelősségű  Társaság  „felszámolás  alatt”   (2040
Budaörs,  Gyár  u.  12.;  cégjegyzékszáma: 13  09  136923;  adószáma: 22653716-2-13) kijelölt
felszámolója,

nyilvános pályázati felhívás

útján  értékesíteni  kívánja  az  „fa”  adós  gazdálkodó  szervezet  tulajdonát  képező  alábbi
vagyontárgyát:

Gépjármű: 

Opel Astra Classic

Gyártási év: 2006.
Hengerűrtartalom: 1700 cm3
Műszaki érvényesség: lejárt

Leírás: a gépjármű üzemképtelen, nem indul. Szelepfedél le van szerelve, a vezérművön por és 
korrózió nyomai. Két db tükör, irányjelző lámpák, 2 db hátsó lámpa, csomagtartó belső kárpit, 
pótkerék, motor elektronika, mellső ajtó, üvegek hiányoznak. Az utastérben a kárpit szakadozott. A 
felépítményen több sérülés van, korábban újrafényezték. A két darab rendszámtábla és a forgalmi 
engedély hiányzik.

A gépkocsi Jászberény, Nagykátai út 28. sz. alatti telephelyen található, mely előzetes időpont 
egyeztetés alapján megtekinthető. Érdeklődni a 06-31/329-1511 telefonszámon lehet 9-15 óra 
között. 

                      
Irányár:                                                                                                                nettó 80.000,-Ft

Pályázni 4.000,- Ft bántatpénz megfizetésével lehet.

A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos vételi ajánlatokat kér benyújtani, melyeket az

DUAL-PERFEKT Kft. 
9001 Győr, Pf.: 649. szám alatti címre vár 
„Mány-Invest Kft.  f.a. vételi ajánlat” 

megjelöléssel.
A  vételi  ajánlatnak  tartalmaznia  kell  az  megajánlott  vételárat,  a  vállalt  fizetési  feltételeket,
nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 30 napos ajánlati kötöttséget vállal.
A nyertes pályázóval az eredmény közlésétől számított  30 napon belül megkötjük az adásvételi
szerződést. A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül, átutalással kell megfizetni. 

A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szerződéskötéshez szükséges minden adatát, bánatpénz
befizetésének igazolását. 
 A bánatpénzt a  DUAL-PERFEKT Kft. Pannon Takarék Bank Zrt.-nél vezetett 63200157-11047540
számú  bankszámlájára  lehet  befizetni  (átutalni)  „Mány-Invest  Kft.  f.a.  KAUCIÓ”  jelöléssel  a



pályázat  benyújtására  kiírt  határidőt  megelőző  nap  12  óráig  (átutalás  esetében  a  kauciónak  a
pályázati határidőt megelőző nap 12 óráig be kell érkeznie a megadott számlaszámra). A befizetett
KAUCIÓ a pályázati nyertesnek a vételárba beszámít. A többi pályázó részére a befizetett összeg az
értékelést követő 8 napon belül visszautalásra kerül.

A vételárba hitelezői követelés beszámítására nincs lehetőség.

Az ajánlatok beérkezésének időpontja: 2015. július 17. déli 12,00 óra.

A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételéről elismervényt állít ki.

További információ a felszámoló szervezet munkatársától Gáspár János felszámolóbiztostól a  06-
1/210-0521 számon szerezhető be.



Pályázati Hirdetmény 

A(z)  Dual-Perfekt  Kft.  (cégjegyzékszám:  01-09-717900,  székhely:  1119  Budapest,  Fehérvári  út  85..,
levelezési cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 85..), mint a(z) SZIGA-TECH Kft. „f.a” (cégjegyzékszám:
17  09  004542,  székhely:  7121  Szálka,  hrsz  kültelek  27/3.)  Szekszárdi  Törvényszék  4.Fpk.17-14-
000012/6. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. július 30. napján meghirdetett
pályázati felhívásnak megfelelően 

n y i l v á n o s  p á l y á z a t i  f e l h í v á s

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai: 

A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: 
https://eer.gov.hu/palyazat/P74075 

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:  2015. augusztus 14. 08 óra 00 perc 

A pályázatok benyújtásának határideje: 2015. augusztus 31. 08 óra 00 perc 

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 350 000 forint.

Ajánlati biztosíték összege: 17 500 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A bánatpénzt a SZIGA-TECH Kft.
f.a. Pannon Takarék Bank Zrt.-nél vezetett: 63200157-11068996 számú bankszámlájára lehet befizetni
(átutalni) „SZIGA-TECH Kft. f.a. KAUCIÓ” jelöléssel a pályázat benyújtásáig.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A befizetett KAUCIÓ a pályázati nyertesnek a
vételárba  beszámít.  A  többi  pályázó  részére  a  befizetett  összeg  az  értékelést  követő  8  napon  belül
visszautalásra  kerül.  Az ajánlati  biztosítékot  a  pályázó  kizárólag  a  következő  esetekben  veszíti  el:  a
szerződés  a  nyertes  pályázó  érdekkörében  felmerülő  okból  nem jön  létre,  vagy  a  nyertes  pályázó  a
vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő
pályázó a felszámoló által elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vett részt, vagy a
már megtett ajánlatától visszalép. A vételárba hitelezői követelés beszámítására nincs lehetőség.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):   

Dryvit  szigetelő rendszer tartozékai:  fémszeg, coprix tárcsa, persely,  dugó, tárcsás dűbelek különböző
méretekben.

1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Dryvit szigetelő rendszer tartozékai

Típus: Egyéb 
Tehermentes: nem
Citibank Europe plc. Magyarországi Fióktelepe 
Mennyisége: 432 100 db 

Az  ingóság  megtekinthetőségének  helye,  ideje,  egyéb  közlemény: A  pályázatban  kiírt  vagyon
megtekintése kizárólag a kapcsolattartónál, Lubiczkiné Sőrés Orsolyánál (70/367-4277) előre bejelentett
és egyeztetett módon történhet a következő időpontokban: 2015. augusztus 24. napján 10 - 12 órakor
között. 

https://eer.gov.hu/palyazat/P74075


Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül,
átutalással kell megfizetni a SZIGA-TECH Kft. f.a. Pannon Takarék Bank Zrt.-nél vezetett: 63200157-
11068996 számú bankszámlájára. Az értékesítés során a mindenkori hatályos ÁFA törvény és a Cstv.
előírásait kell alkalmazni.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázatot benyújtóval a felszámoló a pályázat lezárását követő
30 napon belül szerződést köt. Nyertes pályázó vállalja, hogy a felszámoló által kijelölt ügyvéddel köti
meg  a  szerződést  és  viseli  annak  költségeit.  A megkötendő  adásvételi  szerződésre  a  magyar  jog  az
irányadó.

A  vagyontárgy  elszállításának,  átvételének  módja,  határideje: A  teljes  vételár  megfizetése  a
tulajdonba- és birtokba adás feltétele. A birtokátruházás napja a szerződéskövetést követően, a vételár
teljes kiegyenlítésének napja.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5)   bekezdés szerinti részletes feltételek:  Kizárólagos értékelési
szempont:  a vételár nagysága.  A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a megajánlott  legnagyobb
vételárhoz  képest  10%-nál  kisebb  mértékben  eltérő)  ajánlat  esetén  a  pályázók  között  nyilvános
ártárgyalást  tart.  Az  ártárgyalás  lebonyolítása  szintén  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszer  (EÉR)
igénybevételével  történik.  Ártárgyalás  megtartásának  esetén  elektronikus  üzenet  útján  értékesítésre
kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az
ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak, továbbá az
ajánlati ár nem haladja meg az eladási irányár 50%-át. A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző
pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem
jelent  értékesítési  kötöttséget.  A  felszámoló  a  pályázati  kiírást  –  megfelelő  ajánlat  hiányában  –
érvénytelennek nyilváníthatja,  és új  pályázatot  írhat  ki.  A pályázat  értékelésénél  elsődleges  értékelési
szempont a vételár nagysága.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: 

A  pályázatok  kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatóak  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/

A pályázatnak tartalmaznia kell:

–  Magánszemély  pályázó  esetén  az  ajánlathoz  csatolni  kell  a  pályázó  személyi  igazolványának,
lakcímkártyájának és adóigazolványának a pályázó aláírásával hitelesített másolatát. Külföldi ajánlattevő
köteles  belföldi  lakcímmel  vagy  székhellyel  rendelkező  kézbesítési  megbízottat  megnevezni  és  a
pályázathoz csatolni a kézbesítési megbízás teljes bizonyító erejű okiratát.

– Szervezet, vagy gazdasági társaság pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó egy hónapnál
nem  régebbi  cégkivonatát  vagy  hatósági  nyilvántartásba  vételének  igazolását,  az  eljáró  képviselője
aláírási  címpéldányát,  az ajánlati  biztosíték megfizetésének igazolását,  továbbá amennyiben a pályázó
képviselője meghatalmazással jár el, a meghatalmazás teljes bizonyító erejű okiratát.– Írásos vételi ajánlat

– Bánatpénz megfizetésének igazolása.

A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat értékelésétől számított 8 napon
belül  írásban is  értesíti,  egyben felszólítja  a  nyertes  pályázót  az adásvételi  szerződés megkötésére.  A
megvásárlásra felkínált vagyontárgyakért a felszámoló kellékszavatosságot és garanciát nem vállal, azt a
pályázó a megtekintett állapotban veszi meg, ennek tudomásulvételéről a pályázónak nyilatkoznia kell.
Az  elővásárlásra  jogosultak  a  vételi  szándékukat  a  Cstv.  49/C  §  (2)  bekezdése  alapján  a  nyilvános
értékesítés keretén belül gyakorolhatják, oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a
vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy-
e jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig jelezzék. 

https://eer.gov.hu/palyazat/
https://eer.gov.hu/jogszabaly/A1400017-P12-5.html


A  fenti  vagyontárgyról  készített  tender  füzet  az  alábbi  linken  érhető  el:
https://eer.gov.hu/palyazat/P74075/tetelek.pdf

https://eer.gov.hu/palyazat/P74075/tetelek.pdf


Pályázati Hirdetmény 

A(z)  Dual-Perfekt  Kft.  (cégjegyzékszám:  01-09-717900,  székhely:  1119  Budapest,  Fehérvári  út  85..,
levelezési cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 85..), mint a(z) ZSILLE Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 14 09
300616 , székhely: 7400 Kaposvár, Zaranyi utca 6-8.) Kaposvári Törvényszék 7.Fpk.14-14-000413/8. sz.
végzése  által  kijelölt  felszámolója,  a  Cégközlönyben  2015.  július  30.  napján  meghirdetett  pályázati
felhívásnak megfelelően 

n y i l v á n o s  p á l y á z a t i  f e l h í v á s

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai: 

A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: 
https://eer.gov.hu/palyazat/P77814 

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2015. augusztus 14. 10 óra 00 perc 

A pályázatok benyújtásának határideje: 2015. augusztus 31. 10 óra 00 perc 

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 240 000 forint.

Ajánlati biztosíték összege: 12 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A bánatpénzt a DUAL-PERFEKT
Kft.  felszámolószervezet  Pannon  Takarék  Bank  Zrt.-nél  vezetett:  63200157-11047540  számú
bankszámlájára lehet befizetni (átutalni) „ZSILLE Kft. f.a. KAUCIÓ” jelöléssel a pályázat benyújtásáig.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A befizetett KAUCIÓ a pályázati nyertesnek a
vételárba  beszámít.  A  többi  pályázó  részére  a  befizetett  összeg  az  értékelést  követő  8  napon  belül
visszautalásra  kerül.  Az ajánlati  biztosítékot  a  pályázó  kizárólag  a  következő  esetekben  veszíti  el:  a
szerződés  a  nyertes  pályázó  érdekkörében  felmerülő  okból  nem jön  létre,  vagy  a  nyertes  pályázó  a
vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő
pályázó a felszámoló által elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vett részt, vagy a
már megtett ajánlatától visszalép. A vételárba hitelezői követelés beszámítására nincs lehetőség.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak): 

2 db INCONTRO, 1 DB BIANCHI gyártmányú PEGASO italautomaták. A gépek NAV engedéllyel nem
rendelkeznek.

1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: ITALAUTOMATÁK 2 DB INCONTRO,
1 DB BIANCHI GYÁRTMÁNYÚ PEGASO GÉP

Típus: Egyéb 
Tehermentes: igen 
Mennyisége: 3 db 

Az  ingóság  megtekinthetőségének  helye,  ideje,  egyéb  közlemény: A  pályázatban  kiírt  ingóság
megtekintése 2015. augusztus 26. napján 10 órakor lehetséges. A kapcsolattartónál Tanács Józsefnél lehet
érdeklődni a 20/340-7973 telefonszámon. 

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül,

https://eer.gov.hu/palyazat/P77814


átutalással kell megfizetni a DUAL-PERFEKT Kft. felszámolószervezet Pannon Takarék Bank Zrt.-nél
vezetett: 63200157-11047540 számú bankszámlájára „ZSILLE Kft. f.a. vételár" címén.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázatot benyújtóval a felszámoló a pályázat lezárását követő
30 napon belül szerződést köt. Nyertes pályázó vállalja, hogy a felszámoló által kijelölt ügyvéddel köti
meg  a  szerződést  és  viseli  annak  költségeit.  A megkötendő  adásvételi  szerződésre  a  magyar  jog  az
irányadó.

A  vagyontárgy  elszállításának,  átvételének  módja,  határideje: A  teljes  vételár  megfizetése  a
tulajdonba- és birtokba adás feltétele. A birtokátruházás napja a szerződéskövetést követően, a vételár
teljes kiegyenlítésének napja.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5)   bekezdés szerinti részletes feltételek:  Kizárólagos értékelési
szempont:  a vételár nagysága.  A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a megajánlott  legnagyobb
vételárhoz  képest  10%-nál  kisebb  mértékben  eltérő)  ajánlat  esetén  a  pályázók  között  nyilvános
ártárgyalást  tart.  Az  ártárgyalás  lebonyolítása  szintén  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszer  (EÉR)
igénybevételével  történik.  Ártárgyalás  megtartásának  esetén  elektronikus  üzenet  útján  értékesítésre
kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az
ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak, továbbá az
ajánlati ár nem haladja meg az eladási irányár 50%-át. A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző
pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem
jelent  értékesítési  kötöttséget.  A  felszámoló  a  pályázati  kiírást  –  megfelelő  ajánlat  hiányában  –
érvénytelennek nyilváníthatja,  és új  pályázatot  írhat  ki.  A pályázat  értékelésénél  elsődleges  értékelési
szempont a vételár nagysága.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: 

A  pályázatok  kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatóak  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/

A pályázatnak tartalmaznia kell:

– Magánszemély pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó személyi igazolványának, 
lakcímkártyájának és adóigazolványának a pályázó aláírásával hitelesített másolatát. Külföldi ajánlattevő 
köteles belföldi lakcímmel vagy székhellyel rendelkező kézbesítési megbízottat megnevezni és a 
pályázathoz csatolni a kézbesítési megbízás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Szervezet, vagy gazdasági társaság pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó egy hónapnál 
nem régebbi cégkivonatát vagy hatósági nyilvántartásba vételének igazolását, az eljáró képviselője 
aláírási címpéldányát, az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását, továbbá amennyiben a pályázó 
képviselője meghatalmazással jár el, a meghatalmazás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Írásos vételi ajánlat.
– Bánatpénz megfizetésének igazolása.

A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat értékelésétől számított 8 napon 
belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés megkötésére. A 
megvásárlásra felkínált vagyontárgyakért a felszámoló kellékszavatosságot és garanciát nem vállal, azt a 
pályázó a megtekintett állapotban veszi meg, ennek tudomásulvételéről a pályázónak nyilatkoznia kell. 
Az elővásárlásra jogosultak a vételi szándékukat a Cstv. 49/C § (2) bekezdése alapján a nyilvános 
értékesítés keretén belül gyakorolhatják, oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a 
vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy-
e jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig jelezzék. 
A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: 
https://eer.gov.hu/palyazat/P77814/tetelek.pdf

https://eer.gov.hu/palyazat/P77814/tetelek.pdf
https://eer.gov.hu/palyazat/
https://eer.gov.hu/jogszabaly/A1400017-P12-5.html


PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

A DUAL-PERFEKT Gazdasági Tanácsadó Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-717900, székhely:
1119 Budapest, Fehérvári út 85. C. ép. IV. em.., levelezési cím:. 1119 Budapest, Fehérvári út
85.  C.  ép.  IV.  em.),  mint  a  „FŐNIX-SPORT”  Kereskedelmi  és  Szolgáltató  Kft.  (5310
Kisújszállás, Báthory u. 22.) Szolnoki Törvényszék által kijelölt felszámolója,

nyilvános pályázat
útján,  értékesíteni  kívánja  a  felszámolás  alá  került  társaság  tulajdonában  álló  alábbi
vagyontárgyakat:

Készletek

Férfi és női alsó és felsőruházati termékek.

A készletek pályázati irányára: 100.000,-Ft + ÁFA

Megjegyzés: A készletek kifutott, nem divatos, méreten aluli és méreten felüli termékek,
a korábbi helytelen tárolás miatt a termékek jelentős része penészes.

Vételár megfizetésének módja: átutalás
Vételár megfizetésének határideje: 2015. augusztus 14.
Szerződéskötésre meghatározott határidő: 2015. augusztus 14.

A tárgyi eszközök és készletek, valamint a vonatkozó pályázati tájékoztató 2015. augusztus 6.
napján tekinthetőek meg 15.00 és 15.30 között Demecser, Hunyadi út 35. szám alatt előzetes
telefonon történt bejelentkezést követően (telefonszám: 06-31-329-1511), ugyanitt kérhető a
pályázati  tájékoztatóval  kapcsolatos  információ  2015.  augusztus  3.  és  2015.  augusztus  7.
között 11 és 12 óra között

- A vételi ajánlatot legkésőbb (az ajánlott vételár és fizetési mód megjelölésével) 2015.
augusztus 7. napján 14 óráig lehet személyesen leadni az Dual-Perfekt Kft. 9022 Győr,
Liszt F. u. 37. fszt. 2. szám alatti telephelyén.

- Az ajánlatot zárt borítékban kell elhelyezni, a borítékon kérjük feltüntetni: „FŐNIX-
SPORT” Kft. „f.a.” pályázat”.

- Az  ajánlatnak  tartalmaznia  kell  a  pályázó  nevét,  székhelyét,  e-mail  címét,  a
megajánlott nettó vételárat, a vállalt fizetési feltételeket.

- A pályázatok kiértékelése a leadási határidő lejárta után 3 munkanapon belül kerül sor.
- A pályázat eredményéről a felszámoló a kiértékelést követően 1 munkanapon belül

értesíti az ajánlattevőket email formájában.

A felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja és új
pályázatot hirdethet ki.

1



A beérkezett ajánlatok alapján a felszámoló értékesítési versenytárgyalást tart, amennyiben a
megajánlott vételárak közötti eltérés 10 %-on belül van. Ennek helyéről, idejéről, szabályairól
írásban értesíti az ajánlattevőket.

A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget.
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PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

A DUAL-PERFEKT Gazdasági Tanácsadó Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-717900, székhely:
1119 Budapest, Fehérvári út 85. C. ép. IV. em.., levelezési cím:. 1119 Budapest, Fehérvári út
85. C. ép. IV. em.), mint a  REPASSZ Javitó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségü Társaság
"fa" (4024 Debrecen, Vigkedvű M. u. 49.) Debreceni Törvényszék által kijelölt felszámolója,

nyilvános pályázat
útján,  értékesíteni  kívánja  a  felszámolás  alá  került  társaság  tulajdonában  álló  alábbi
vagyontárgyakat:

Tárgyi eszközök

KLL010  forgalmi  rendszámú  Citroen  Berlingo  típusú  tehergépjármű  (elhasznált,
karbantartatlan,  elektromos  és/vagy  üzemanyag  ellátó  probléma,  tengelykapcsoló,  vagy
sebességváltó probléma)

A tárgyi eszközök pályázati irányára: 80.000,-Ft + ÁFA

Készletek

Vegyes gépalkatrészek (dugattyú gyűrűk, hajtókar, nívópálcák, szívószeleplapok).

A készletek pályázati irányára: 20.000,-Ft + ÁFA

Vételár megfizetésének módja: átutalás
Vételár megfizetésének határideje: 2015. augusztus 14.
Szerződéskötésre meghatározott határidő: 2015. augusztus 14.

A  felszámoló  a  tárgyi  eszközöket  és  a  készleteket  elsődlegesen  együtt  kívánja
értékesíteni,  az egyes tárgyi eszközökre és készletekre adott ajánlatok csak abban az
esetben kerülnek értékelésre, amennyiben együttes ajánlat nem érkezik. 

A tárgyi eszközök és készletek, valamint a vonatkozó pályázati tájékoztató 2015. augusztus 6.
napján tekinthetőek meg 14.00 és 14.30 között Demecser, Hunyadi út 35. szám alatt előzetes
telefonon történt bejelentkezést követően (telefonszám: 06-31-329-1511), ugyanitt kérhető a
pályázati  tájékoztatóval  kapcsolatos  információ  2015.  augusztus  3.  és  2015.  augusztus  7.
között 11 és 12 óra között

- A vételi ajánlatot legkésőbb (az ajánlott vételár és fizetési mód megjelölésével) 2015.
augusztus 7. napján 14 óráig lehet személyesen leadni az Dual-Perfekt Kft. 9022 Győr,
Liszt F. u. 37. fszt. 2. szám alatti telephelyén.

- Az ajánlatot zárt borítékban kell elhelyezni, a borítékon kérjük feltüntetni: REPASSZ
Kft. „f.a.” pályázat”.

- Az  ajánlatnak  tartalmaznia  kell  a  pályázó  nevét,  székhelyét,  e-mail  címét,  a
megajánlott nettó vételárat, a vállalt fizetési feltételeket.

- A pályázatok kiértékelése a leadási határidő lejárta után 3 munkanapon belül kerül sor.
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- A pályázat eredményéről a felszámoló a kiértékelést követően 1 munkanapon belül
értesíti az ajánlattevőket email formájában.

A felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja és új
pályázatot hirdethet ki.

A beérkezett ajánlatok alapján a felszámoló értékesítési versenytárgyalást tart, amennyiben a
megajánlott vételárak közötti eltérés 10 %-on belül van. Ennek helyéről, idejéről, szabályairól
írásban értesíti az ajánlattevőket.

A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget.
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PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

A DUAL-PERFEKT Gazdasági Tanácsadó Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-717900, székhely:
1119 Budapest, Fehérvári út 85. C. ép. IV. em.., levelezési cím:. 1119 Budapest, Fehérvári út
85. C. ép. IV. em.), mint a SIBILLO Konfekcióipari és Kereskedelmi Kft. (3648 Csernely,
Aknatelep 0130/1.) Miskolci Törvényszék által kijelölt felszámolója,

nyilvános pályázat
útján,  értékesíteni  kívánja  a  felszámolás  alá  került  társaság  tulajdonában  álló  alábbi
vagyontárgyakat:

Tárgyi eszközök

1. Kéttűs üzemképtelen Union Speciál típusú varrógép
2. Egytűs üzemképtelen Pfaff típusú varrógép
3. Egytűs üzemképtelen Pfaff típusú varrógép
4. Egytűs üzemképtelen Juki típusú varrógép

A tárgyi eszközök pályázati irányára: 2.000,-Ft + ÁFA

Készletek

1. 2438 darab gyereking

A készletek pályázati irányára: 200.000,-Ft + ÁFA

A  felszámoló  a  tárgyi  eszközöket  és  a  készleteket  elsődlegesen  együtt  kívánja
értékesíteni,  az egyes tárgyi eszközökre és készletekre adott ajánlatok csak abban az
esetben kerülnek értékelésre, amennyiben együttes ajánlat nem érkezik. 

Vételár megfizetésének módja: átutalás
Vételár megfizetésének határideje: 2015. augusztus 14.
Szerződéskötésre meghatározott határidő: 2015. augusztus 14.

A tárgyi eszközök és készletek, valamint a vonatkozó pályázati tájékoztató 2015. augusztus 6.
napján tekinthetőek meg 15.30 és 16.00 között Demecser, Hunyadi út 35. szám alatt előzetes
telefonon történt bejelentkezést követően (telefonszám: 06-31-329-1511), ugyanitt kérhető a
pályázati  tájékoztatóval  kapcsolatos  információ  2015.  augusztus  3.  és  2015.  augusztus  7.
között 11 és 12 óra között

- A vételi ajánlatot legkésőbb (az ajánlott vételár és fizetési mód megjelölésével) 2015.
augusztus 7. napján 14 óráig lehet személyesen leadni az Dual-Perfekt Kft. 9022 Győr,
Liszt F. u. 37. fszt. 2. szám alatti telephelyén.

- Az ajánlatot zárt borítékban kell elhelyezni, a borítékon kérjük feltüntetni: SIBILLO
Kft. „f.a.” pályázat”.

- Az  ajánlatnak  tartalmaznia  kell  a  pályázó  nevét,  székhelyét,  e-mail  címét,  a
megajánlott nettó vételárat, a vállalt fizetési feltételeket.

- A pályázatok kiértékelése a leadási határidő lejárta után 3 munkanapon belül kerül sor.
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- A pályázat eredményéről a felszámoló a kiértékelést követően 1 munkanapon belül
értesíti az ajánlattevőket email formájában.

A felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja és új
pályázatot hirdethet ki.

A beérkezett ajánlatok alapján a felszámoló értékesítési versenytárgyalást tart, amennyiben a
megajánlott vételárak közötti eltérés 10 %-on belül van. Ennek helyéről, idejéről, szabályairól
írásban értesíti az ajánlattevőket.

A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget.
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DUAL-PERFEKT KFT.
1119 Budapest, Fehérvári út 85. C. ép. 4. em. 

Levelezési cím: 1507 Budapest, Pf.: 139.
Tel: 1-210-0521,    Fax: 1-279-0635

(Cégjegyzék szám: 01-09-717900) 

A DUAL-PERFEKT Kft.  (Cg.  01-09-717900) –  1119 Budapest,  Fehérvári  út  85.  C. ép.  4.  em.
levelezési  cím:  1507  Budapest,  Pf.:  139.  –  mint  a  Balatonudvari  Vitorláskikötő  Klub
Kereskedelmi és Szolgáltató Zárkörűen Működő Részvénytársaság „felszámolás alatt”  (8242
Balatonudvari,  Ady Endre utca 16.; cégjegyzékszáma: 19 10 500251; adószáma: 13990963-2-19)
kijelölt felszámolója,

nyilvános pályázati felhívás

útján  értékesíteni  kívánja  az  „fa”  adós  gazdálkodó  szervezet  tulajdonát  képező  alábbi
vagyontárgyát:

Betonelemek: 
NC-30 7 méteres oszlop: 31 db
NC-30 8 méteres oszlop: 37 db
NC-30 9 méteres oszlop: 46 db
Összesen                        114 db

10 – 12 cm vastag vasbeton lemezek (kikötői platform): 
0,45 x 4 m:   13 db
1,45 x 4 m:   42 db
1,45 x 4,4 m:19 db
Összesen:    74 db

                      
Irányár:                                                                                                                nettó 10.000.000,-Ft

Az ÁFA fizetési kötelezettség a fordított adózás alapján történik.

Pályázni 500.000,- Ft bántatpénz megfizetésével lehet.

A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos vételi ajánlatokat kér benyújtani, melyeket az

DUAL-PERFEKT Kft. 
9001 Győr, Pf.: 649. szám alatti címre vár 

„Balatonudvari Vitorláskikötő Klub Zrt. f.a. vételi ajánlat” 

megjelöléssel.
A  vételi  ajánlatnak  tartalmaznia  kell  az  megajánlott  vételárat,  a  vállalt  fizetési  feltételeket,
nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 30 napos ajánlati kötöttséget vállal.
A nyertes pályázóval az eredmény közlésétől  számított  30 napon belül  megkötjük az adásvételi



szerződést. A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül, átutalással kell megfizetni. 

A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szerződéskötéshez szükséges minden adatát, bánatpénz
befizetésének igazolását. 
 A bánatpénzt az adós társaság Pannon Takarék Bank Zrt.-nél vezetett 63200157-11073763 számú
bankszámlájára lehet befizetni (átutalni) „Balatonudvari Vitorláskikötő Klub Zrt.  f.a. KAUCIÓ”
jelöléssel  a  pályázat  benyújtására  kiírt  határidőt  megelőző  nap  12  óráig  (átutalás  esetében  a
kauciónak a pályázati határidőt megelőző nap 12 óráig be kell érkeznie a megadott számlaszámra).
A befizetett  KAUCIÓ a  pályázati  nyertesnek  a  vételárba  beszámít.  A többi  pályázó  részére  a
befizetett összeg az értékelést követő 8 napon belül visszautalásra kerül.

A vételárba hitelezői követelés beszámítására nincs lehetőség.

Az ajánlatok beérkezésének időpontja: 2015. augusztus 11 . déli 12,00 óra.

A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételéről elismervényt állít ki.

További információ a felszámoló szervezet munkatársától Gáspár János felszámolóbiztostól a  06-
1/210-0521 számon szerezhető be.

A felszámoló a pályázati kiírást a  Cstv. 49/D (1) és (2) bekezdések alapján jelentette meg.



Pályázati Hirdetmény 

A(z)  Dual-Perfekt  Kft.  (cégjegyzékszám:  01-09-717900,  székhely:  1119 Budapest,  Fehérvári  út  85..,
levelezési cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 85..), mint a(z) ZSILLE Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 14 09
300616 , székhely: 7400 Kaposvár, Zaranyi utca 6-8.) Kaposvári Törvényszék 7.Fpk.14-14-000413/8. sz.
végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. november 19. napján meghirdetett pályázati
felhívásnak megfelelően 

nyilvános pályázati felhívás

útján,  az  alábbi  feltételekkel  értékesíti  az  adós  vagyona  egészét  vagy  telephelye  eszközeinek
összességét.

A pályázat adatai: 
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: 
https://eer.gov.hu/palyazat/P234131 

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2015. december 4. 09 óra 00 perc 

A pályázatok benyújtásának határideje: 2015. december 21. 09 óra 00 perc 

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 60 000 forint.

Ajánlati biztosíték összege: 3 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A bánatpénzt a DUAL-PERFEKT
Kft.  felszámolószervezet  Pannon  Takarék  Bank  Zrt.-nél  vezetett:  63200157-11047540  számú
bankszámlájára lehet befizetni (átutalni) „ZSILLE Kft. f.a. KAUCIÓ” jelöléssel a pályázat benyújtásáig.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A befizetett KAUCIÓ a pályázati nyertesnek a
vételárba  beszámít.  A  többi  pályázó  részére  a  befizetett  összeg  az  értékelést  követő  8  napon  belül
visszautalásra  kerül.  Az ajánlati  biztosítékot  a  pályázó  kizárólag  a  következő  esetekben  veszíti  el:  a
szerződés  a  nyertes  pályázó  érdekkörében  felmerülő  okból  nem jön  létre,  vagy a  nyertes  pályázó  a
vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő
pályázó a felszámoló által elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vett részt, vagy a
már megtett ajánlatától visszalép. A vételárba hitelezői követelés beszámítására nincs lehetőség.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak): 
2 db INCONTRO, 1 DB BIANCHI gyártmányú PEGASO italautomaták. A gépek NAV engedéllyel nem
rendelkeznek.

1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: ITALAUTOMATA 2 DB INCONTRO
Típus: Egyéb 
Tehermentes: igen 
Mennyisége: 2 db 
2.  tétel: A  pályázatban  szereplő  vagyontárgy(ak)  megnevezése:  1  DB  BIANCHI  GYÁRTMÁNYÚ
PEGASO GÉP
Típus: Egyéb 
Tehermentes: igen 
Mennyisége: 1 db 

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A pályázatban kiírt ingóság
megtekintése 2015. december 15. napján 10 órakor lehetséges. A kapcsolattartónál Tanács Józsefnél lehet
érdeklődni a 20/340-7973 telefonszámon. 

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül,

https://eer.gov.hu/palyazat/P187670


átutalással kell megfizetni a DUAL-PERFEKT Kft. felszámolószervezet Pannon Takarék Bank Zrt.-nél
vezetett: 63200157-11047540 számú bankszámlájára „ZSILLE Kft. f.a. vételár" címén.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázatot benyújtóval a felszámoló a pályázat lezárását követő
30 napon belül szerződést köt. Nyertes pályázó vállalja, hogy a felszámoló által kijelölt ügyvéddel köti
meg  a  szerződést  és  viseli  annak  költségeit.  A megkötendő  adásvételi  szerződésre  a  magyar  jog  az
irányadó.

A  vagyontárgy  elszállításának,  átvételének  módja,  határideje: A  teljes  vételár  megfizetése  a
tulajdonba- és birtokba adás feltétele. A birtokátruházás napja a szerződéskövetést követően, a vételár
teljes kiegyenlítésének napja.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5)   bekezdés szerinti részletes feltételek:  Kizárólagos értékelési
szempont:  a vételár nagysága.  A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a megajánlott  legnagyobb
vételárhoz  képest  10%-nál  kisebb  mértékben  eltérő)  ajánlat  esetén  a  pályázók  között  nyilvános
ártárgyalást  tart.  Az  ártárgyalás  lebonyolítása  szintén  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszer  (EÉR)
igénybevételével  történik.  Ártárgyalás  megtartásának  esetén  elektronikus  üzenet  útján  értékesítésre
kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az
ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak, továbbá az
ajánlati ár nem haladja meg az eladási irányár 50%-át. A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző
pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem
jelent  értékesítési  kötöttséget.  A  felszámoló  a  pályázati  kiírást  –  megfelelő  ajánlat  hiányában  –
érvénytelennek nyilváníthatja,  és új  pályázatot  írhat  ki.  A pályázat  értékelésénél  elsődleges  értékelési
szempont a vételár nagysága.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: 
A  pályázatok  kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatóak  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/

A pályázatnak tartalmaznia kell:
–  Magánszemély  pályázó  esetén  az  ajánlathoz  csatolni  kell  a  pályázó  személyi  igazolványának,
lakcímkártyájának és adóigazolványának a pályázó aláírásával hitelesített másolatát. Külföldi ajánlattevő
köteles  belföldi  lakcímmel  vagy  székhellyel  rendelkező  kézbesítési  megbízottat  megnevezni  és  a
pályázathoz csatolni a kézbesítési megbízás teljes bizonyító erejű okiratát.
–  Szervezet, vagy gazdasági társaság pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó egy hónapnál
nem  régebbi  cégkivonatát  vagy  hatósági  nyilvántartásba  vételének  igazolását,  az  eljáró  képviselője
aláírási  címpéldányát,  az ajánlati  biztosíték megfizetésének igazolását,  továbbá amennyiben a pályázó
képviselője meghatalmazással jár el, a meghatalmazás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Írásos vételi ajánlat
– Bánatpénz megfizetésének igazolása.
A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat értékelésétől számított 8 napon
belül  írásban is  értesíti,  egyben felszólítja  a nyertes  pályázót  az adásvételi  szerződés megkötésére.  A
megvásárlásra felkínált vagyontárgyakért a felszámoló kellékszavatosságot és garanciát nem vállal, azt a
pályázó a megtekintett állapotban veszi meg, ennek tudomásulvételéről a pályázónak nyilatkoznia kell.
Az  elővásárlásra  jogosultak  a  vételi  szándékukat  a  Cstv.  49/C  §  (2)  bekezdése  alapján  a  nyilvános
értékesítés keretén belül gyakorolhatják, oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a
vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy-
e jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig jelezzék. 
A  fenti  vagyontárgyról  készített  tender  füzet  az  alábbi  linken  érhető  el:
https://eer.gov.hu/palyazat/P234131/tetelek.pdf

https://eer.gov.hu/palyazat/P187670/tetelek.pdf
https://eer.gov.hu/palyazat/
https://eer.gov.hu/jogszabaly/A1400017-P12-5.html


Pályázati Hirdetmény 

A(z)  Dual-Perfekt  Kft.  (cégjegyzékszám:  01-09-717900,  székhely:  1119 Budapest,  Fehérvári  út  85..,
levelezési  cím: 1119 Budapest,  Fehérvári  út  85..),  mint  a(z) PAPIRFELDOLGOZÓ SZÖVETKEZET
„f.a” (cégjegyzékszám: 13 02 050933, székhely: 2151 Fót, Kelemen Márton utca 7.) Budapest Környéki
Törvényszék  11.Fpk.13-14-002359/14.  sz. végzése által  kijelölt  felszámolója,  a Cégközlönyben 2015.
december 31. napján megjelent árverési hirdetménynek megfelelően 

nyilvános pályázati felhívás

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságait.

I. A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):    

PAPIRFELDOLGOZÓ SZÖVETKEZET f.a. tulajdonában lévő készáruk az EÉR rendszeren csatolt lista
alapján.  Az anyagok mennyisége,  mennyiségi  egysége a lista alapján nyomon követhető,  a tételeknél
külön nem került felsorolásra.  

A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: 
https://eer.gov.hu/palyazat/P275320 

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 538 000 forint.

Ajánlati biztosíték összege: 26 900 forint.

I  I. A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

PAPIRFELDOLGOZÓ SZÖVETKEZET f.a. tulajdonában lévő alapanyagok az EÉR rendszerén csatolt
lista alapján. Az anyagok mennyisége, mennyiségi egysége a lista alapján nyomon követhető, a tételeknél
külön nem került felsorolásra.

A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: 
https://eer.gov.hu/palyazat/P275326

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 556 000 forint.

Ajánlati biztosíték összege: 27 800 forint.

II  I. A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

PAPIRFELDOLGOZÓ SZÖVETKEZET f.a. tulajdonában lévő gépek az EÉR rendszeren csatolt  lista
alapján. Bérleti szerződés 10.1 pontja alapján, a bérelt helyiségekbe lévő adós társaság tulajdonát képező
ingóságokra ( kivétel számítógépek és a hozzá tartozó softwerbázis) zálogjog illeti a bérbeadót.
 Jogosult: Lizzy Card Kft. 

III/1. PAPIRFELDOLGOZÓ SZÖVETKEZET f.a. tulajdonában lévő gépek:
Nyilvántartási szám      Megnevezés
858 Zsugorfóliázó FW63-1 No 15981
854 Zsugorfóliázógép Cuminteh
584 Tégelysajtó (orosz)
507 Kelly rotációs cimkenyomó
599 Seypa 132 PMC vágógép
708 Spirálozógép (Renz) 42SE
734 Spirálozógép (Renz) 42SE50362

https://eer.gov.hu/palyazat/P275320
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719 Spirálozógép (Renz) 42SE5958
845 Spirállyukasztó
564 Hidas stanc
137 Oszlopos fúró Présgép
139 Oszlopos fúró 

Elektromos mérleg
836 Kompresszor (141) ATLAS COPCO
851 Kompresszor ATLAS COPCO GA 
838 Padlósurológép 

Kazán 
205 Drótfűzőgép
210 Drótfűzőgép 

Az 584-es leltári számú stancoló gép működőképes, gyártmánya orosz, dobozok kivágására használták.

Az 507-es leltári számú gép működőképes, kis méretű, kb. 20 éves, kimetsző szerszámokkal együtt.

Az 599-es leltári számú gép működőképes, automata vágógép.

A 205, 210-es leltári számú gépek orosz gyártmányúak, használhatóak.

A 708, 734, 719-es leltári számú gépek kézi spirálozógépek, RENZ gyártmányúak, a 90-es évek eleji
beszerzések, jó állapotúak.

A 845-es leltári számú gép a spirálozógépekhez tartozó lyukasztógép. 1990-es évek eleji, működőképes, a
hozzá tartozó szerszámok megvannak.

Az 564-es  leltári  számú gép nagyon régi,  kb.  50éves.  Speciális  célra  használható  csak,  régen doboz
készítéshez használták, ma már nincs rá igény. Kb. 1 tonna súlyú.

A 858, 854-es leltári számú gépek kézi zsugorfóliázók, lassúbb mint a gépi de olcsóbb üzemeltetésű és
szebben dolgozik.

Az elektromos mérleg 2 tonnás méréshatárú, 1 kg pontossággal mér. Hitelesítve nincs, szabadon álló nem
beépített. 

A 836-os leltári számú gép egy csavarkompresszor, melynél a vízleválasztó beépítve van.

A 851-es leltári számú gép egy csavarkompresszor, melynél a vízleválasztó külön van.

A 838-as leltári számú gép egy kézi padlósúrológép. Jelenleg az akkumulátora hiányzik, az üzemcsarnok
tisztítására használták, kézi erővel hajtott gép.

A kazán 4-5 éves, Saunier-Duval Isofast, 35 kW-os, mely jelenleg beépített állapotban van.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 7 983 000 forint.
Ajánlati biztosíték összege: 399 150 forint.

A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: 
https://eer.gov.hu/palyazat/P275329 

III/2. PAPIRFELDOLGOZÓ SZÖVETKEZET f.a. tulajdonában lévő gépek:

Nyilvántartási szám                          Megnevezés
713 Zsugorfóliázó FW6-1000 No 15931

https://eer.gov.hu/palyazat/P275329


849 Pántológép 
Biegelő Polygráf PD70

855 Raklapemelő
731 "Renz Super 500 " stancoló
559 Bobinázógép
866 Bobinagép Irodabútor
669 DOMINANT515 nyomógép P2870515
524 Hajtogatógép (Multi Effect A/2)
495 Müller Martiai fűzőgép 937625/BO39 
496 Müller Martiai fűzőgép Tip.: 271 936627/VO40
497 Müller Martiai fűzőgép 937625/BO36 
62 Excenterprés lyukasztó
773 Kötészeti présgép
552 KR-3 körolló
769 Köszörűgép 

Dekopír fűrész
116 Dombornyomógép 

Asztali számítógép 5 db
SmiPack csomagológép 
Mobil kompresszor 
Hűtőszekrény 5 db
Tekercsemelő 2 db
Tárcsaköszörű (egyenes köszörű) 
Tárcsaköszörű (ferde köszörű)
Lemezhívó 
Lemezbeégető

850 Posta hajtogatógép
352 Kröpfölő gép 

Pantográf 
Lemez levilágító

856 Elektromos targonca (1322) 
Aku töltő targoncánál 
Raklapemelő (béka) 7 db

722 Bálázó (141)
724 Bálázó elszívó
ÖSSZESEN 4 228 000,- FT

A 669-es leltári  számú gép,  kb.  20 éves,  működőképes,  egy nyomóműves gép melyet  évek óta  nem
használtak.
A 116-os leltári számú gép működőképes, használtan került a cég tulajdonába, kb. 30 éves.Az 524-es
leltári számú gép nagyon régi, A2-es méretig tud 3 hajtást.
A 496, 497, 495-ös leltári számú gépek svájci gyártmányúak, jó műszaki állapotban.
A 731,  62-es  leltári  számú gépek a spirálozógépekhez  tartozó  lyukasztógépek.  1990-es  évek elejiek,
működőképesek, a hozzá tartozó szerszámok megvannak.
A 773-as leltári számú gépet speciális helyen használják, régen könyveket préseltek vele, működőképes.
Az 552-es leltári számú gép, egy körolló, melyet hullámkartonok, kartonok vágására használtak.
A 713-as leltári számú gép egy 22 kW-os alagutas hegesztő csomagológép. 1992-es, nagy fogyasztású,
nem korszerű gép.
Az 559, 866-os leltári számú gép nagy tekercsből gyárt kis tekercset, pl. pénztárgépekhez. Egyedi kis
tételű gyártáshoz, speciális méretre.
A 855-ös leltári számú gép raklapemelő, kb. 5-6 évesek, jó állapotúak. 
A 849-es leltári számú pántológép MOSCA gyártmányú, az újság tömböket műanyag pánttal fogja össze.
A Biegelő Polygráf PD70-es gép a kartondobozoknál a hajtás előtt megtöri a kartont
A 850-es leltári számú gép a kész újságot hajtja félbe, használtan került a cég tulajdonába, soha nem
használták, működőképes. A 352-es leltári számú gép „múzeumi darab”, nagyon régi, tasakgyártásnál,
sarok kivágására használták. Kb. 1 tonna öntvény.



A 856-os leltári számú gép egy elektromos targonca, Daewo T 18, kb. 15 éves, működőképes, jó állapotú.
Villás emelésen kívül alkalmas tekercs emelésre, tartozék rendelkezésre áll. Aku töltő tartozik hozzá.
A Pantográf egy gravírozógép, vésetek készítéséhez.
A lemez levilágító  gép fém lemezre  világítja  le  a  filmet.  Nagyon jó állapotú,  működőképes.  Elavult
technológia, ma már digitálisan csinálják.
A  724-es  leltári  számú  gép  egy  mezőgazdasági  bálázó,  jelenleg  üzemen  kívül  van.  Papírhulladék
bálázásához használták, kb. 25 éves, 2 éve részben szétszerelték, javításra szorul. A bálázó elszívó hozzá
tartozik.
Tárcsaköszörű: saját gyártású, speciális gép

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 4 228 000 forint.
Ajánlati biztosíték összege: 211 400 forint.

A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: 
https://eer.gov.hu/palyazat/P275346 

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2016. január 15. 08 óra 00 perc 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2016. február 1. 08 óra 00 perc 

Ajánlati  biztosíték  formája,  megfizetésének  módja  és  határideje: A  bánatpénzt  a
PAPIRFELDOLGOZÓ  SZÖVETKEZET.  f.a.  Pannon  Takarék  Bank  Zrt.-nél  vezetett:  63200157-
11075260 számú bankszámlájára lehet befizetni (átutalni) „ PAPIRFELDOLGOZÓ SZÖVETKEZET f.a.
KAUCIÓ” jelöléssel a pályázat benyújtásáig.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A befizetett KAUCIÓ a pályázati nyertesnek a
vételárba  beszámít.  A  többi  pályázó  részére  a  befizetett  összeg  az  értékelést  követő  8  napon  belül
visszautalásra  kerül.  Az ajánlati  biztosítékot  a  pályázó  kizárólag  a  következő  esetekben  veszíti  el:  a
szerződés  a  nyertes  pályázó  érdekkörében  felmerülő  okból  nem jön  létre,  vagy a  nyertes  pályázó  a
vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő
pályázó a felszámoló által elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vett részt, vagy a
már megtett ajánlatától visszalép. A vételárba hitelezői követelés beszámítására nincs lehetőség.

Az  ingóság  megtekinthetőségének  helye,  ideje,  egyéb  közlemény: A  pályázatban  kiírt  ingóság
megtekintése 2016. január 26. napján 8-12 óra között lehetséges. A kapcsolattartónál Pazar Kálmán Úrnál
lehet érdeklődni a 30/276-0337 telefonszámon. 

Vételár megfizetésének módja, határideje:   A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül,
átutalással kell megfizetni a PAPIRFELDOLGOZÓ SZÖVETKEZET f.a. Pannon Takarék Bank Zrt.-nél
vezetett: 63200157-11075260 számú bankszámlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázatot benyújtóval a felszámoló a pályázat lezárását követő
30 napon belül szerződést köt. Nyertes pályázó vállalja, hogy a felszámoló által kijelölt ügyvéddel köti
meg  a  szerződést  és  viseli  annak  költségeit.  A megkötendő  adásvételi  szerződésre  a  magyar  jog  az
irányadó.

A  vagyontárgy  elszállításának,  átvételének  módja,  határideje: A  teljes  vételár  megfizetése  a
tulajdonba- és birtokba adás feltétele. A birtokátruházás napja a szerződéskövetést követően, a vételár
teljes kiegyenlítésének napja.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5)   bekezdés szerinti részletes feltételek:  Kizárólagos értékelési
szempont:  a vételár nagysága.  A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a megajánlott  legnagyobb
vételárhoz  képest  10%-nál  kisebb  mértékben  eltérő)  ajánlat  esetén  a  pályázók  között  nyilvános
ártárgyalást  tart.  Az  ártárgyalás  lebonyolítása  szintén  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszer  (EÉR)
igénybevételével  történik.  Ártárgyalás  megtartásának  esetén  elektronikus  üzenet  útján  értékesítésre
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kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az
ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak, továbbá az
ajánlati ár nem haladja meg az eladási irányár 50%-át. A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző
pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem
jelent  értékesítési  kötöttséget.  A  felszámoló  a  pályázati  kiírást  –  megfelelő  ajánlat  hiányában  –
érvénytelennek nyilváníthatja,  és új  pályázatot  írhat  ki.  A pályázat  értékelésénél  elsődleges  értékelési
szempont a vételár nagysága. 

A felszámoló a nyilvános pályázati hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye:

A  pályázatok  kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatóak  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/ 

A pályázatnak tartalmaznia kell:
–  Magánszemély  pályázó  esetén  az  ajánlathoz  csatolni  kell  a  pályázó  személyi  igazolványának,
lakcímkártyájának és adóigazolványának a pályázó aláírásával hitelesített másolatát. Külföldi ajánlattevő
köteles  belföldi  lakcímmel  vagy  székhellyel  rendelkező  kézbesítési  megbízottat  megnevezni  és  a
pályázathoz csatolni a kézbesítési megbízás teljes bizonyító erejű okiratát.
–  Szervezet, vagy gazdasági társaság pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó egy hónapnál
nem  régebbi  cégkivonatát  vagy  hatósági  nyilvántartásba  vételének  igazolását,  az  eljáró  képviselője
aláírási  címpéldányát,  az ajánlati  biztosíték megfizetésének igazolását,  továbbá amennyiben a pályázó
képviselője meghatalmazással jár el, a meghatalmazás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Írásos vételi ajánlat
– Bánatpénz megfizetésének igazolása.
A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat értékelésétől számított 8 napon 
belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés megkötésére. A 
megvásárlásra felkínált vagyontárgyakért a felszámoló kellékszavatosságot és garanciát nem vállal, azt a 
pályázó a megtekintett állapotban veszi meg, ennek tudomásulvételéről a pályázónak nyilatkoznia kell. 
Az elővásárlásra jogosultak a vételi szándékukat a Cstv. 49/C § (3) bekezdése alapján az értékesítés 
keretén belül gyakorolhatják, oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi 
szándékról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy ezen 
jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig írásban jelezzék. A felszámoló az elektronikus értékesítés 
érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot az elővásárlásra 
jogosultaknak – az őket megillető sorrendben – bemutatja annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: 
kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal.



 

DUAL-PERFEKT KFT.
1119 Budapest, Fehérvári út 85. C. ép. 4. em. 

Levelezési cím: 1507 Budapest, Pf.: 139.
Tel: 1-210-0521,    Fax: 1-279-0635

(Cégjegyzék szám: 01-09-717900) 

A DUAL-PERFEKT Kft.  (Cg.  01-09-717900) –  1119 Budapest,  Fehérvári  út  85.  C.  ép.  4.  em.
levelezési cím: 1507 Budapest, Pf.: 139. – mint a KEUC Közép-Európai Consulting Üzletviteli
Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság „f.a.” (4400 Nyíregyháza, Vasvári Pál u. 42. fszt.
1.; cégjegyzékszáma: 15 09 080304; adószáma: 14285839-2-15)  kijelölt felszámolója,

nyilvános pályázati felhívás

útján  értékesíteni  kívánja  az  „fa”  adós  gazdálkodó  szervezet  tulajdonát  képező  alábbi
vagyontárgyát:

Gépjármű: 

PEUGEOT 2006 1.4 HDI

Gyártási év: 2007.
Hengerűrtartalom: 1398 cm3
Műszaki érvényesség: lejárt (2013.03.07.)

Leírás: a gépjármű üzemképtelen,  nem indul. A nagy állásidő alapján (3év) fékjavítást,  vezérlés
cserét, szervizt,  nagyjavítást igényel. Feltételezhető, hogy ennek költségigénye jelentős. Forgalmi
engedély és a törzskönyv hiányzik.

A gépkocsi Sopron, Fuvaros u. 4. sz. alatti telephelyen található, mely előzetes időpont egyeztetés
alapján megtekinthető. Érdeklődni a 06-20/340-7973 telefonszámon lehet Tanács József Úrnál 9-15
óra között. 

                      
Irányár:                                                                                                                nettó 433.000,-Ft

Pályázni 21.650,- Ft bántatpénz megfizetésével lehet.

A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos vételi ajánlatokat kér benyújtani, melyeket az

DUAL-PERFEKT Kft. 
9001 Győr, Pf.: 649. szám alatti postai címre, vagy a Dual-Perfekt Kft. 9022 Győr, Liszt Ferenc u.

37. sz. alatti kirendeltségére vár 
„KEUC  Kft.  f.a. vételi ajánlat” 

megjelöléssel.
A  vételi  ajánlatnak  tartalmaznia  kell  az  megajánlott  vételárat,  a  vállalt  fizetési  feltételeket,
nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 30 napos ajánlati kötöttséget vállal.



A nyertes pályázóval  az eredmény közlésétől  számított  30 napon belül  megkötjük az adásvételi
szerződést. A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül, átutalással kell megfizetni. 

A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szerződéskötéshez szükséges minden adatát, bánatpénz
befizetésének igazolását. 
A bánatpénzt a  DUAL-PERFEKT Kft. Pannon Takarék Bank Zrt.-nél vezetett 63200157-11047540
számú bankszámlájára lehet befizetni (átutalni)  „KEUC Kft. f.a. KAUCIÓ” jelöléssel a pályázat
benyújtására  kiírt  határidőt  megelőző  nap  12  óráig  (átutalás  esetében  a  kauciónak  a  pályázati
határidőt megelőző nap 12 óráig be kell érkeznie a megadott számlaszámra). A befizetett KAUCIÓ
a pályázati nyertesnek a vételárba beszámít. A többi pályázó részére a befizetett összeg az értékelést
követő 8 napon belül visszautalásra kerül.

A vételárba hitelezői követelés beszámítására nincs lehetőség.

Az ajánlatok beérkezésének időpontja: 2016. január 29. déli 12,00 óra.

A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételéről elismervényt állít ki.

További információ a felszámoló szervezet munkatársától Gáspár János felszámolóbiztostól a  06-
1/210-0521 számon szerezhető be.



Pályázati Hirdetmény 

A(z)  Dual-Perfekt  Kft.  (cégjegyzékszám:  01-09-717900,  székhely:  1119 Budapest,  Fehérvári  út  85..,
levelezési cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 85..), mint a(z) POSEIDON MINERAL WATER Kft. „f.a”
(cégjegyzékszám: 01 09 941023, székhely:  1039 Budapest, Bebó Károly utca 10. 4 em. 18) Fővárosi
Törvényszék  8.Fpk.01-14-003240/17.  sz.  végzése  által  kijelölt  felszámolója,  a  Cégközlönyben  2016.
február 4. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően 

nyilvános pályázati felhívás

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanjait.

A pályázatban szereplő I. vagyontárgy(ak): 

Szentgyörgyvölgy Belterület Hrsz.: 1186 Kivett beépítetlen terület Tulajdoni hányad: 1/1-ed
A tulajdoni lapra egy jelzálog jog került felvitelre Molnár Zsolt (1039 Budapest, Lukács György utca 15.
III/10.) javára 3.000.000,- Ft erejéig. A tulajdoni lapból kiderül, hogy 3 végrehajtási jog terheli 723.902,-
Ft adóhátralék és járulékai erejéig, 426.200,- Ft adóhátralék és járulékai erejéig, illetve 1.278.200,- Ft
adóhátralék és járulékai erejéig a Nemzeti Adó és Vámhivatal (1054 Budapest, Széchenyi utca 2.) javára. 

Az  ingatlan  természetben  egy  beépítetlen  területet  testesít  meg,  melyen  fák,  bokrok  találhatóak.  Az
ingatlan elhanyagolt, láthatólag nem gondozza senki. Az ingatlan egyik oldalról sem bekerített, szabad
szemmel nem láthatóak a telek határai. Az ingatlan nem lehet közvetlenül megközelíteni az útról. Az út és
a terület között egy harmadik ingatlan (1185 hrsz) található, melyen jogilag nem lehet átjárni. Az ingatlan
829 m2, a legkisebb telekméret melyre az építési hatóság engedélyt ad ki 1.500 m2, ezen méret alatti
telkek nem beépíthetőek. 
A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.
1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett beépítetlen terület
Típus: telek 
Területe: 829 m² 
Állapota: elhanyagolt, gazos 
Tehermentes: nem 
Tulajdoni hányad: 1/1 

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 56 000 forint.
Ajánlati biztosíték összege: 2 800 forint.

A pályázat  adatai: A pályázatok kizárólag  az Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR) keresztül
nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P304645 

A pályázatban szereplő II. vagyontárgy(ak): 

Szentgyörgyvölgy Belterület Hrsz.: 1190 Kivett beépítetlen terület Tulajdoni hányad: 1/1-ed
A tulajdoni lapból kiderül, hogy 3 végrehajtási jog terheli 723.902,- Ft adóhátralék és járulékai erejéig,
426.200,-  Ft adóhátralék  és  járulékai  erejéig,  illetve  1.278.200,-  Ft  adóhátralék  és járulékai  erejéig a
Nemzeti Adó és Vámhivatal (1054 Budapest, Széchenyi utca 2.) javára. 
Az  ingatlan  természetben  egy  beépítetlen  területet  testesít  meg,  melyen  fák,  bokrok  találhatóak.  Az
ingatlan elhanyagolt, láthatólag nem gondozza senki. Az ingatlan egyik oldalról sem bekerített, szabad
szemmel nem láthatóak a telek határai. Az ingatlan nem lehet közvetlenül megközelíteni az útról. Az út és
a terület között egy harmadik ingatlan (1185 hrsz) található, melyen jogilag nem lehet átjárni. Az ingatlan
573 m2, a legkisebb telekméret melyre az építési hatóság engedélyt ad ki 1.500 m2, ezen méret alatti
telkek nem beépíthetőek. 
A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

https://eer.gov.hu/palyazat/P304645


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett beépítetlen terület
Típus: telek 
Területe: 573 m² 
Állapota: elhanyagolt, gazos 
Tehermentes: nem 
Tulajdoni hányad: 1/1 

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 40 000 forint.
Ajánlati biztosíték összege: 2 000 forint.

A pályázat  adatai: A pályázatok kizárólag  az Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR) keresztül
nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P304758 

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2016. február 19. 09 óra 00 perc 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2016. március 7. 09 óra 00 perc 

Ajánlati  biztosíték  formája,  megfizetésének  módja  és  határideje:  A  bánatpénzt  a  POSEIDON
MINERAL  WATER  Kft.  f.a.  Pannon  Takarék  Bank  Zrt.-nél  vezetett:  63200157-11077633  számú
bankszámlájára lehet befizetni (átutalni) „POSEIDON MINERAL WATER Kft. f.a. KAUCIÓ” jelöléssel
a pályázat benyújtásáig. 

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A befizetett KAUCIÓ a pályázati nyertesnek a
vételárba  beszámít.  A  többi  pályázó  részére  a  befizetett  összeg  az  értékelést  követő  8  napon  belül
visszautalásra  kerül.  Az ajánlati  biztosítékot  a  pályázó  kizárólag  a  következő  esetekben  veszíti  el:  a
szerződés  a  nyertes  pályázó  érdekkörében  felmerülő  okból  nem jön  létre,  vagy a  nyertes  pályázó  a
vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő
pályázó a felszámoló által elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vett részt, vagy a
már megtett ajánlatától visszalép. A vételárba hitelezői követelés beszámítására nincs lehetőség.

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan nem elkerített, a
felszámoló közreműködése nélkül megtekinthető. 

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül,
átutalással kell megfizetni a POSEIDON MINERAL WATER Kft. f.a. Pannon Takarék Bank Zrt.-nél
vezetett: 63200157-11077633 számú pénzforgalmi számlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázatot benyújtóval a felszámoló a pályázat lezárását követő
30 napon belül szerződést köt. Nyertes pályázó vállalja, hogy a felszámoló által kijelölt ügyvéddel köti
meg  a  szerződést  és  viseli  annak  költségeit.  A megkötendő  adásvételi  szerződésre  a  magyar  jog  az
irányadó.

A  vagyontárgy  elszállításának,  átvételének  módja,  határideje: A  teljes  vételár  megfizetése  a
tulajdonba- és birtokba adás feltétele. A birtokátruházás napja a szerződéskövetést követően, a vételár
teljes kiegyenlítésének napja.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5)   bekezdés szerinti részletes feltételek: Kizárólagos értékelési
szempont:  a vételár nagysága.  A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a megajánlott  legnagyobb
vételárhoz  képest  10%-nál  kisebb  mértékben  eltérő)  ajánlat  esetén  a  pályázók  között  nyilvános
ártárgyalást  tart.  Az  ártárgyalás  lebonyolítása  szintén  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszer  (EÉR)
igénybevételével  történik.  Ártárgyalás  megtartásának  esetén  elektronikus  üzenet  útján  értékesítésre
kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az

https://eer.gov.hu/jogszabaly/A1400017-P12-5.html
https://eer.gov.hu/palyazat/P304758


ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak, továbbá az
ajánlati ár nem haladja meg az eladási irányár 50%-át. A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző
pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem
jelent  értékesítési  kötöttséget.  A  felszámoló  a  pályázati  kiírást  –  megfelelő  ajánlat  hiányában  –
érvénytelennek nyilváníthatja,  és új  pályázatot  írhat  ki.  A pályázat  értékelésénél  elsődleges  értékelési
szempont a vételár nagysága.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: 
A  pályázatok  kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatóak  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/ 
A pályázatnak tartalmaznia kell:
–  Magánszemély  pályázó  esetén  az  ajánlathoz  csatolni  kell  a  pályázó  személyi  igazolványának,
lakcímkártyájának és adóigazolványának a pályázó aláírásával hitelesített másolatát. Külföldi ajánlattevő
köteles  belföldi  lakcímmel  vagy  székhellyel  rendelkező  kézbesítési  megbízottat  megnevezni  és  a
pályázathoz csatolni a kézbesítési megbízás teljes bizonyító erejű okiratát.
–  Szervezet, vagy gazdasági társaság pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó egy hónapnál
nem  régebbi  cégkivonatát  vagy  hatósági  nyilvántartásba  vételének  igazolását,  az  eljáró  képviselője
aláírási  címpéldányát,  az ajánlati  biztosíték megfizetésének igazolását,  továbbá amennyiben a pályázó
képviselője meghatalmazással jár el, a meghatalmazás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Írásos vételi ajánlat
– Bánatpénz megfizetésének igazolása.
Az irányár az áfa összegét nem tartalmazza. Az ingatlan értékesítésre az ÁFA tv. 86. § (1) bek. j) és k)
pontja szerinti adózás szabályai érvényesek. 
A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat értékelésétől számított 8 napon
belül  írásban is  értesíti,  egyben felszólítja  a nyertes  pályázót  az adásvételi  szerződés megkötésére.  A
megvásárlásra felkínált vagyontárgyakért a felszámoló kellékszavatosságot és garanciát nem vállal, azt a
pályázó a megtekintett állapotban veszi meg, ennek tudomásulvételéről a pályázónak nyilatkoznia kell.
Az elővásárlásra  jogosultak a vételi  szándékukat  a Cstv.  49/C § (3) bekezdése alapján az értékesítés
keretén  belül  gyakorolhatják,  oly  módon,  hogy  a  véglegesen  kialakult  vételár  ismeretében  a  vételi
szándékról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy ezen
jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig írásban jelezzék. A felszámoló az elektronikus értékesítés
érvényességének  és  eredményességének  megállapítását  követően  a  nyertes  ajánlatot  az  elővásárlásra
jogosultaknak  –  az  őket  megillető  sorrendben  –  bemutatja  annak  érdekében,  hogy  nyilatkozzanak:
kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. 



Pályázati Hirdetmény 

A(z)  Dual-Perfekt  Kft.  (cégjegyzékszám:  01-09-717900,  székhely:  1119 Budapest,  Fehérvári  út  85..,
levelezési cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 85..), mint a(z) SNS-BAU Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 13 09
088560,  székhely:  2100  Gödöllő,  Ottó  Ferenc  utca  22.  B  ép.)  Budapest  Környéki  Törvényszék
12.Fpk.13-15-000353/7. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2016. február 4. napján
meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően 

n y i l v á n o s  p á l y á z a t i  f e l h í v á s

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat  adatai: A pályázatok kizárólag  az Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR) keresztül
nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P214961 

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2016. február 19. 09 óra 00 perc 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2016. március 7. 09 óra 00 perc 
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 34 620 000 forint.
Ajánlati biztosíték összege: 1 238 600 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A bánatpénzt az SNS-BAU Kft. f.a.
Pannon  Takarék  Bank  Zrt.-nél  vezetett:  63200157-11075349  számú  bankszámlájára  lehet  befizetni
(átutalni) „SNS-BAU Kft. f.a. KAUCIÓ” jelöléssel a pályázat benyújtásáig.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A befizetett KAUCIÓ a pályázati nyertesnek a
vételárba  beszámít.  A  többi  pályázó  részére  a  befizetett  összeg  az  értékelést  követő  8  napon  belül
visszautalásra  kerül.  Az ajánlati  biztosítékot  a  pályázó  kizárólag  a  következő  esetekben  veszíti  el:  a
szerződés  a  nyertes  pályázó  érdekkörében  felmerülő  okból  nem jön  létre,  vagy a  nyertes  pályázó  a
vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő
pályázó a felszámoló által elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vett részt, vagy a
már megtett ajánlatától visszalép. A vételárba hitelezői követelés beszámítására nincs lehetőség.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak): 
Pest megye Gödöllő Belterület
Hrsz.: 6986/10/A/2, LAKÁS
Földrészlet: 475 m2
Alapterület: 158,3 m2
Három egész + két félszoba
Tulajdoni hányad: 1/1-ed.
Az ikerház 2-es számú lakása földszint + tetőtér beépítéssel, elkülönített telekrésszel. 
A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A  tulajdoni  lapból  kiderül, hogy  2009.  július  3-én  tulajdonjog  fenntartással  történt  eladás  van
bejegyezve,  melynek  jogosultja  a  Bakumenko  Nyikolaj  Nyikolajovics  névre.  Jelzálogjog  terheli
15.000.000,-  Ft  és  járulékai  erejéig Jermilog  Oleg  Vasziljavica  javára.  A tulajdoni  lapon tulajdonjog
bejegyzés  iránti  kérelem elutasítása  található.  Végrehajtási  jog  terheli  11.476.520,-  Ft  adótartozás  és
járulékai erejéig a Nemzeti Adó-és Vámhivatal (1054 Budapest, Széchenyi utca 2.) javára. Végrehajtási
jog  terheli  962.326,-  Ft  főkövetelés  és  járulékai  erejéig  a  Budapest  Autófinanszírozási  Zrt.  (1138
Budapest, Váci u. 188.) javára. 
Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje,  egyéb közlemény: A pályázatban kiírt  ingatlan
megtekintése 2016. március 2. napján 10 órakor lehetséges. A kapcsolattartónál Tanács József Úrnál lehet
érdeklődni a 20/340-7973 telefonszámon. 

https://eer.gov.hu/palyazat/P214961


Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül,
átutalással  kell  megfizetni  az SNS-BAU Kft.  f.a.  Pannon Takarék  Bank Zrt.-nél  vezetett:  63200157-
11075349 számú pénzforgalmi számlájára.
Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázatot benyújtóval a felszámoló a pályázat lezárását követő
30 napon belül szerződést köt. Nyertes pályázó vállalja, hogy a felszámoló által kijelölt ügyvéddel köti
meg  a  szerződést  és  viseli  annak  költségeit.  A megkötendő  adásvételi  szerződésre  a  magyar  jog  az
irányadó.

A  vagyontárgy  elszállításának,  átvételének  módja,  határideje: A  teljes  vételár  megfizetése  a
tulajdonba- és birtokba adás feltétele. A birtokátruházás napja a szerződéskövetést követően, a vételár
teljes kiegyenlítésének napja.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5)   bekezdés szerinti részletes feltételek: Kizárólagos értékelési
szempont:  a vételár nagysága.  A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a megajánlott  legnagyobb
vételárhoz  képest  10%-nál  kisebb  mértékben  eltérő)  ajánlat  esetén  a  pályázók  között  nyilvános
ártárgyalást  tart.  Az  ártárgyalás  lebonyolítása  szintén  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszer  (EÉR)
igénybevételével  történik.  Ártárgyalás  megtartásának  esetén  elektronikus  üzenet  útján  értékesítésre
kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az
ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak, továbbá az
ajánlati ár nem haladja meg az eladási irányár 50%-át. A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző
pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem
jelent  értékesítési  kötöttséget.  A  felszámoló  a  pályázati  kiírást  –  megfelelő  ajánlat  hiányában  –
érvénytelennek nyilváníthatja,  és új  pályázatot  írhat  ki.  A pályázat  értékelésénél  elsődleges  értékelési
szempont a vételár nagysága.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: 
A  pályázatok  kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatóak  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/
 A pályázatnak tartalmaznia kell:
–  Magánszemély  pályázó  esetén  az  ajánlathoz  csatolni  kell  a  pályázó  személyi  igazolványának,
lakcímkártyájának és adóigazolványának a pályázó aláírásával hitelesített másolatát. Külföldi ajánlattevő
köteles  belföldi  lakcímmel  vagy  székhellyel  rendelkező  kézbesítési  megbízottat  megnevezni  és  a
pályázathoz csatolni a kézbesítési megbízás teljes bizonyító erejű okiratát.
–  Szervezet, vagy gazdasági társaság pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó egy hónapnál
nem  régebbi  cégkivonatát  vagy  hatósági  nyilvántartásba  vételének  igazolását,  az  eljáró  képviselője
aláírási  címpéldányát,  az ajánlati  biztosíték megfizetésének igazolását,  továbbá amennyiben a pályázó
képviselője meghatalmazással jár el, a meghatalmazás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Írásos vételi ajánlat
– Bánatpénz megfizetésének igazolása. 
Az irányár az áfa összegét nem tartalmazza. Az értékesítéskor az áfa megállapítása a hatályos áfatörvény
alapján történik.
A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat értékelésétől számított 8 napon
belül  írásban is  értesíti,  egyben felszólítja  a nyertes  pályázót  az adásvételi  szerződés megkötésére.  A
megvásárlásra felkínált vagyontárgyakért a felszámoló kellékszavatosságot és garanciát nem vállal, azt a
pályázó a megtekintett állapotban veszi meg, ennek tudomásulvételéről a pályázónak nyilatkoznia kell.
Az elővásárlásra  jogosultak a vételi  szándékukat  a Cstv.  49/C § (3) bekezdése alapján az értékesítés
keretén  belül  gyakorolhatják,  oly  módon,  hogy  a  véglegesen  kialakult  vételár  ismeretében  a  vételi
szándékról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy ezen
jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig írásban jelezzék. A felszámoló az elektronikus értékesítés
érvényességének  és  eredményességének  megállapítását  követően  a  nyertes  ajánlatot  az  elővásárlásra
jogosultaknak  –  az  őket  megillető  sorrendben  –  bemutatja  annak  érdekében,  hogy  nyilatkozzanak:
kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. 
A  fenti  vagyontárgyról  készített  tender  füzet  az  alábbi  linken  érhető  el:

https://eer.gov.hu/palyazat/
https://eer.gov.hu/jogszabaly/A1400017-P12-5.html


https://eer.gov.hu/palyazat/P214961/tetelek.pdf

https://eer.gov.hu/palyazat/P214961/tetelek.pdf


Pályázati Hirdetmény 

A(z)  Dual-Perfekt  Kft.  (cégjegyzékszám:  01-09-717900,  székhely:  1119 Budapest,  Fehérvári  út  85..,
levelezési cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 85..), mint a(z) SNS-BAU Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 13 09
088560,  székhely:  2100  Gödöllő,  Ottó  Ferenc  utca  22.  B  ép.)  Budapest  Környéki  Törvényszék
12.Fpk.13-15-000353/7. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2016. április 21. napján
meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően 

nyilvános pályázati felhívás

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai: 
A  pályázatok  kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatók  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P383870 

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:  2016. május 6. 08 óra 00 perc 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2016. május 23. 08 óra 00 perc 
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 34 620 000 forint.
Ajánlati biztosíték összege: 1 238 600 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A bánatpénzt az SNS-BAU Kft. f.a.
Pannon  Takarék  Bank  Zrt.-nél  vezetett:  63200157-11075349  számú  bankszámlájára  lehet  befizetni
(átutalni) „SNS-BAU Kft. f.a. KAUCIÓ” jelöléssel a pályázat benyújtásáig.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A befizetett KAUCIÓ a pályázati nyertesnek a
vételárba  beszámít.  A  többi  pályázó  részére  a  befizetett  összeg  az  értékelést  követő  8  napon  belül
visszautalásra  kerül.  Az ajánlati  biztosítékot  a  pályázó  kizárólag  a  következő  esetekben  veszíti  el:  a
szerződés  a  nyertes  pályázó  érdekkörében  felmerülő  okból  nem jön  létre,  vagy a  nyertes  pályázó  a
vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő
pályázó a felszámoló által elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vett részt, vagy a
már megtett ajánlatától visszalép. A vételárba hitelezői követelés beszámítására nincs lehetőség.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak): 
Gödöllő Belterület 
Hrsz.: 6986/10/A/2
Pest megye
Ingatlan postai címe: 2100 Gödölő, Ottó Ferenc utca 22. B ép. 
Lakás
Típus: lakóépület 
Állapota: átlagos
Földrészlet: 475 m2
Alapterület: 158,3 m2
Három egész + két félszoba
Tulajdoni hányad: 1/1-ed.
Az ikerház 2-es számú lakása földszint + tetőtér beépítéssel, elkülönített telekrésszel. 
A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

Tehermentes: nem 

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 
A tulajdoni lapból kiderül, hogy 2009. július 3-én tulajdonjog fenntartással történt eladás van bejegyezve,
melynek jogosultja a Bakumenko Nyikolaj  Nyikolajovics névre. Jelzálogjog terheli 15.000.000,- Ft és
járulékai  erejéig  Jermilog  Oleg  Vasziljavica  javára.  A  tulajdoni  lapon  tulajdonjog  bejegyzés  iránti
kérelem elutasítása található. Végrehajtási jog terheli 11.476.520,- Ft adótartozás és járulékai erejéig a
Nemzeti Adó-és Vámhivatal (1054 Budapest, Széchenyi utca 2.) javára. Végrehajtási jog terheli 962.326,-

https://eer.gov.hu/palyazat/P383870


Ft főkövetelés  és  járulékai  erejéig a  Budapest  Autófinanszírozási  Zrt.  (1138 Budapest,  Váci  u.  188.)
javára. 

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje,  egyéb közlemény: A pályázatban kiírt  ingatlan
megtekintése 2016. május 18. napján 10 óra 30 perckor lehetséges. A kapcsolattartónál Tanács József
Úrnál lehet érdeklődni a 20/340-7973 telefonszámon. 

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül,
átutalással  kell  megfizetni  az SNS-BAU Kft.  f.a.  Pannon Takarék  Bank Zrt.-nél  vezetett:  63200157-
11075349 számú pénzforgalmi számlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázatot benyújtóval a felszámoló a pályázat lezárását követő
30 napon belül szerződést köt. Nyertes pályázó vállalja, hogy a felszámoló által kijelölt ügyvéddel köti
meg  a  szerződést  és  viseli  annak  költségeit.  A megkötendő  adásvételi  szerződésre  a  magyar  jog  az
irányadó.

A  vagyontárgy  elszállításának,  átvételének  módja,  határideje:  A  teljes  vételár  megfizetése  a
tulajdonba- és birtokba adás feltétele. A birtokátruházás napja a szerződéskövetést követően, a vételár
teljes kiegyenlítésének napja.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: 
Kizárólagos  értékelési  szempont:  a  vételár  nagysága.  A felszámoló  több megfelelő  azonos  értékű  (a
megajánlott legnagyobb vételárhoz képest 10%-nál kisebb mértékben eltérő) ajánlat esetén a pályázók
között  nyilvános  ártárgyalást  tart.  Az  ártárgyalás  lebonyolítása  szintén  az  Elektronikus  Értékesítési
Rendszer (EÉR) igénybevételével történik. Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján
értékesítésre kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról.
Érvénytelen  az  ajánlat,  ha  nem  felel  meg  a  jogszabályban,  illetve  a  pályázati  kiírásban
meghatározottaknak,  továbbá az ajánlati  ár  nem haladja meg az eladási  irányár  50%-át.  A nyilvános
értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Jelen pályázati
felhívás  a  felszámoló  számára  nem jelent  értékesítési  kötöttséget.  A felszámoló  a  pályázati  kiírást  –
megfelelő  ajánlat  hiányában  –  érvénytelennek  nyilváníthatja,  és  új  pályázatot  írhat  ki.  A  pályázat
értékelésénél elsődleges értékelési szempont a vételár nagysága.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: 
A  pályázatok  kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatóak  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/ 
A pályázatnak tartalmaznia kell:
–  Magánszemély  pályázó  esetén  az  ajánlathoz  csatolni  kell  a  pályázó  személyi  igazolványának,
lakcímkártyájának és adóigazolványának a pályázó aláírásával hitelesített másolatát. Külföldi ajánlattevő
köteles  belföldi  lakcímmel  vagy  székhellyel  rendelkező  kézbesítési  megbízottat  megnevezni  és  a
pályázathoz csatolni a kézbesítési megbízás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Szervezet, vagy gazdasági társaság pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó egy hónapnál
nem  régebbi  cégkivonatát  vagy  hatósági  nyilvántartásba  vételének  igazolását,  az  eljáró  képviselője
aláírási  címpéldányát,  az ajánlati  biztosíték megfizetésének igazolását,  továbbá amennyiben a pályázó
képviselője meghatalmazással jár el, a meghatalmazás teljes bizonyító erejű okiratát.
–  Írásos  vételi  ajánlat,  nettó  vételár  megjelölését.  Amennyiben  eltér  az  EÉR  felületén  és  az  írásos
pályázatban megadott vételár összege, úgy az írásos pályázat a mérvadó.
– Bánatpénz megfizetésének igazolása.
Az irányár az áfa összegét nem tartalmazza. Az értékesítéskor az áfa megállapítása a hatályos áfatörvény
alapján történik.
A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat értékelésétől számított 8 napon
belül  írásban is  értesíti,  egyben felszólítja  a nyertes  pályázót  az adásvételi  szerződés megkötésére.  A
megvásárlásra felkínált vagyontárgyakért a felszámoló kellékszavatosságot és garanciát nem vállal, azt a
pályázó a megtekintett állapotban veszi meg, ennek tudomásulvételéről a pályázónak nyilatkoznia kell.

https://eer.gov.hu/jogszabaly/A1400017-P12-5.html


Az elővásárlásra  jogosultak a vételi  szándékukat  a Cstv.  49/C § (3) bekezdése alapján az értékesítés
keretén  belül  gyakorolhatják,  oly  módon,  hogy  a  véglegesen  kialakult  vételár  ismeretében  a  vételi
szándékról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy ezen
jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig írásban jelezzék. A felszámoló az elektronikus értékesítés
érvényességének  és  eredményességének  megállapítását  követően  a  nyertes  ajánlatot  az  elővásárlásra
jogosultaknak  –  az  őket  megillető  sorrendben  –  bemutatja  annak  érdekében,  hogy  nyilatkozzanak:
kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. 
A  fenti  vagyontárgyról  készített  tender  füzet  az  alábbi  linken  érhető  el:
https://eer.gov.hu/palyazat/P383870/tetelek.pdf

https://eer.gov.hu/palyazat/P383870/tetelek.pdf


Pályázati Hirdetmény 

A(z)  Dual-Perfekt  Kft.  (cégjegyzékszám:  01-09-717900,  székhely:  1119  Budapest,  Fehérvári  út  85..,
levelezési  cím: 1119 Budapest,  Fehérvári  út  85..),  mint  a(z) PAPIRFELDOLGOZÓ SZÖVETKEZET
„f.a” (cégjegyzékszám: 13 02 050933, székhely:  2151 Fót, Keleti Márton utca 7.) Budapest Környéki
Törvényszék  11.Fpk.13-14-002359/14.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2016.
április 28. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően 

nyilvános pályázati felhívás

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságait.

I. A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak): 

PAPIRFELDOLGOZÓ SZÖVETKEZET f.a. tulajdonában lévő gépek az EÉR rendszeren csatolt  lista
alapján. 
Bérleti  szerződés  10.1  pontja  alapján,  a  bérelt  helyiségekbe  lévő  adós  társaság  tulajdonát  képező
ingóságokra ( kivétel számítógépek és a hozzá tartozó softwerbázis) zálogjog illeti a bérbeadót. Jogosult:
Lizzy Card Kft. 
PAPIRFELDOLGOZÓ SZÖVETKEZET f.a. tulajdonában lévő gépek:
Nyilvántartási szám Megnevezés
858 Zsugorfóliázó FW63-1 No 15981
854 Zsugorfóliázógép Cuminteh
584 Tégelysajtó (orosz)
507 Kelly rotációs cimkenyomó
599 Seypa 132 PMC vágógép
708 Spirálozógép (Renz) 42SE
734 Spirálozógép (Renz) 42SE50362
719 Spirálozógép (Renz) 42SE5958
845 Spirállyukasztó
564 Hidas stanc
137 Oszlopos fúró Présgép
139 Oszlopos fúró
769 Köszörűgép 

Dekopír fűrész 
Elektromos mérleg

836 Kompresszor (141) ATLAS COPCO
851 Kompresszor ATLAS COPCO GA 
838 Padlósurológép 

Kazán 
205 Drótfűzőgép
210 Drótfűzőgép

Az 584-es leltári számú stancoló gép működőképes, gyártmánya orosz, dobozok kivágására használták.
Az 507-es leltári számú gép működőképes, kis méretű, kb. 20 éves, kimetsző szerszámokkal együtt.
Az 599-es leltári számú gép működőképes, automata vágógép.
A 205, 210-es leltári számú gépek orosz gyártmányúak, használhatóak.
A 708, 734, 719-es leltári számú gépek kézi spirálozógépek, RENZ gyártmányúak, a 90-es évek eleji
beszerzések, jó állapotúak.
A 845-es leltári számú gép a spirálozógépekhez tartozó lyukasztógép. 1990-es évek eleji, működőképes, a
hozzá tartozó szerszámok megvannak.
Az 564-es  leltári  számú gép nagyon  régi,  kb.  50éves.  Speciális  célra  használható  csak,  régen doboz
készítéshez használták, ma már nincs rá igény. Kb. 1 tonna súlyú.
A 858, 854-es leltári számú gépek kézi zsugorfóliázók, lassúbb mint a gépi de olcsóbb üzemeltetésű és
szebben dolgozik.
Az elektromos mérleg 2 tonnás méréshatárú, 1 kg pontossággal mér. Hitelesítve nincs, szabadon álló nem



beépített. A 836-os leltári számú gép egy csavarkompresszor, melynél a vízleválasztó beépítve van.
A 851-es leltári számú gép egy csavarkompresszor, melynél a vízleválasztó külön van.
A 838-as leltári számú gép egy kézi padlósúrológép. Jelenleg az akkumulátora hiányzik, az üzemcsarnok
tisztítására használták, kézi erővel hajtott gép.
A kazán 4-5 éves, Saunier-Duval Isofast, 35 kW-os, mely jelenleg beépített állapotban van.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: gépek
Típus: Ipari gép 
Tehermentes:  nem  Bérleti  szerződés  10.1  pontja  alapján,  a  bérelt  helyiségekbe  lévő  adós  társaság
tulajdonát képező ingóságokra ( kivétel számítógépek és a hozzá tartozó softwerbázis) zálogjog illeti a
bérbeadót. Jogosult: Lizzy Card Kft. 
Mennyisége: 21 db 

A pályázat adatai: 
A  pályázatok  kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatók  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P394571 

A  fenti  vagyontárgyról  készített  tender  füzet  az  alábbi  linken  érhető  el:
https://eer.gov.hu/palyazat/P394571/tetelek.pdf

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 3 380 000 forint.
Ajánlati biztosíték összege: 169     000 forint.

II.   A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):   
PAPIRFELDOLGOZÓ SZÖVETKEZET f.a. tulajdonában lévő gépek az EÉR rendszeren csatolt  lista
alapján. Bérleti szerződés 10.1 pontja alapján, a bérelt helyiségekbe lévő adós társaság tulajdonát képező
ingóságokra ( kivétel számítógépek és a hozzá tartozó softwerbázis) zálogjog illeti a bérbeadót. Jogosult:
Lizzy Card Kft. 

PAPIRFELDOLGOZÓ SZÖVETKEZET f.a. tulajdonában lévő gépek:
Nyilvántartási szám Megnevezés
856 Elektromos targonca (1322) 

Aku töltő targoncánál

A 856-os leltári számú gép egy elektromos targonca, Daewo T 18, kb. 15 éves, működőképes, jó állapotú.
Villás emelésen kívül alkalmas tekercs emelésre, tartozék rendelkezésre áll. Aku töltő tartozik hozzá.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: gépek
Típus: Ipari gép 
Tehermentes: nem 
Bérleti  szerződés  10.1  pontja  alapján,  a  bérelt  helyiségekbe  lévő  adós  társaság  tulajdonát  képező
ingóságokra ( kivétel számítógépek és a hozzá tartozó softwerbázis) zálogjog illeti a bérbeadót. Jogosult:
Lizzy Card Kft. 
Mennyisége: 2 db 

A  pályázatok  kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatók  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P394567 

A  fenti  vagyontárgyról  készített  tender  füzet  az  alábbi  linken  érhető  el:
https://eer.gov.hu/palyazat/P394567/tetelek.pdf
 

https://eer.gov.hu/palyazat/P394567/tetelek.pdf
https://eer.gov.hu/palyazat/P394567
https://eer.gov.hu/palyazat/P394571/tetelek.pdf
https://eer.gov.hu/palyazat/P394571


A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 200 000 forint.
Ajánlati biztosíték összege: 10     000 forint.

III.   A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):   

PAPIRFELDOLGOZÓ SZÖVETKEZET f.a. tulajdonában lévő gépek az EÉR rendszeren csatolt  lista
alapján. Bérleti szerződés 10.1 pontja alapján, a bérelt helyiségekbe lévő adós társaság tulajdonát képező
ingóságokra ( kivétel számítógépek és a hozzá tartozó softwerbázis) zálogjog illeti a bérbeadót. Jogosult:
Lizzy Card Kft. 
PAPIRFELDOLGOZÓ SZÖVETKEZET f.a. tulajdonában lévő gépek:
Nyilvántartási szám Megnevezés
855 Raklapemelő
62 Excenterprés lyukasztó
552 KR-3 körolló 

Raklapemelő (béka) 
Raklapemelő (béka)

A 855-ös leltári  számú gép raklapemelő,  kb.  5-6 évesek,  jó állapotúak.  A 62-es leltári  számú gép a
spirálozógépekhez tartozó lyukasztógép. 1990-es évek eleji, működőképes, a hozzá tartozó szerszám is
megvan.
Az 552-es leltári számú gép, egy körolló, melyet hullámkartonok, kartonok vágására használtak.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: gépek
Típus: Ipari gép 
Tehermentes: nem 
Bérleti  szerződés  10.1  pontja  alapján,  a  bérelt  helyiségekbe  lévő  adós  társaság  tulajdonát  képező
ingóságokra ( kivétel számítógépek és a hozzá tartozó softwerbázis) zálogjog illeti a bérbeadót. Jogosult:
Lizzy Card Kft. 
Mennyisége: 5 db

A  pályázatok  kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatók  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P394583 

A  fenti  vagyontárgyról  készített  tender  füzet  az  alábbi  linken  érhető  el:
https://eer.gov.hu/palyazat/P394583/tetelek.pdf

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 400 000 forint.
Ajánlati biztosíték összege: 20 000 forint.

IV.   A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):   

PAPIRFELDOLGOZÓ SZÖVETKEZET f.a. tulajdonában lévő gépek az EÉR rendszeren csatolt  lista
alapján. Bérleti szerződés 10.1 pontja alapján, a bérelt helyiségekbe lévő adós társaság tulajdonát képező
ingóságokra ( kivétel számítógépek és a hozzá tartozó softwerbázis) zálogjog illeti a bérbeadót. Jogosult:
Lizzy Card Kft. 
PAPIRFELDOLGOZÓ SZÖVETKEZET f.a. tulajdonában lévő gépek:
Nyilvántartási szám Megnevezés
849 Pántológép 

A 849-es leltári számú pántológép MOSCA gyártmányú, az újság tömböket műanyag pánttal fogja össze.

https://eer.gov.hu/palyazat/P394583/tetelek.pdf
https://eer.gov.hu/palyazat/P394583


A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: gépek
Típus: Ipari gép 
Tehermentes:nem  Bérleti  szerződés  10.1  pontja  alapján,  a  bérelt  helyiségekbe  lévő  adós  társaság
tulajdonát képező ingóságokra ( kivétel számítógépek és a hozzá tartozó softwerbázis) zálogjog illeti a
bérbeadót. Jogosult: Lizzy Card Kft. 
Mennyisége: 1 db

A  pályázatok  kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatók  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P394592 

A  fenti  vagyontárgyról  készített  tender  füzet  az  alábbi  linken  érhető  el:
https://eer.gov.hu/palyazat/P394592/tetelek.pdf

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 80 000 forint.
Ajánlati biztosíték összege: 4 000 forint.

V.   A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):   
PAPIRFELDOLGOZÓ SZÖVETKEZET f.a. tulajdonában lévő gépek az EÉR rendszeren csatolt  lista
alapján. Bérleti szerződés 10.1 pontja alapján, a bérelt helyiségekbe lévő adós társaság tulajdonát képező
ingóságokra ( kivétel számítógépek és a hozzá tartozó softwerbázis) zálogjog illeti a bérbeadót. Jogosult:
Lizzy Card Kft. 
PAPIRFELDOLGOZÓ SZÖVETKEZET f.a. tulajdonában lévő gépek:
Nyilvántartási szám Megnevezés 

Lemezbeégető

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: gépek
Típus: Ipari gép 
Tehermentes: nem 
Bérleti  szerződés  10.1  pontja  alapján,  a  bérelt  helyiségekbe  lévő  adós  társaság  tulajdonát  képező
ingóságokra ( kivétel számítógépek és a hozzá tartozó softwerbázis) zálogjog illeti a bérbeadót. Jogosult:
Lizzy Card Kft. 
Mennyisége: 1 db 

A  pályázatok  kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatók  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P394610 

A  fenti  vagyontárgyról  készített  tender  füzet  az  alábbi  linken  érhető  el:
https://eer.gov.hu/palyazat/P394610/tetelek.pdf

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 60 000 forint.
Ajánlati biztosíték összege: 3 000 forint.

VI.   A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):   
PAPIRFELDOLGOZÓ SZÖVETKEZET f.a. tulajdonában lévő gépek az EÉR rendszeren csatolt  lista
alapján. Bérleti szerződés 10.1 pontja alapján, a bérelt helyiségekbe lévő adós társaság tulajdonát képező
ingóságokra ( kivétel számítógépek és a hozzá tartozó softwerbázis) zálogjog illeti a bérbeadót. Jogosult:
Lizzy Card Kft. 
PAPIRFELDOLGOZÓ SZÖVETKEZET f.a. tulajdonában lévő gépek:
Nyilvántartási szám Megnevezés
713 Zsugorfóliázó FW6-1000 No 15931 

https://eer.gov.hu/palyazat/P394610/tetelek.pdf
https://eer.gov.hu/palyazat/P394610
https://eer.gov.hu/palyazat/P394592/tetelek.pdf
https://eer.gov.hu/palyazat/P394592


Biegelő Polygráf PD70
731 "Renz Super 500 " stancoló
559 Bobinázógép
866 Bobinagép 

Irodabútor
669 DOMINANT515 nyomógép P2870515
524 Hajtogatógép (Multi Effect A/2)
495 Müller Martiai fűzőgép 937625/BO39 
496 Müller Martiai fűzőgép Tip.: 271 936627/VO40
497 Müller Martiai fűzőgép 937625/BO36 
773 Kötészeti présgép 
116 Dombornyomógép 

Asztali számítógép 
Asztali számítógép 
Asztali számítógép 
Asztali számítógép 
Asztali számítógép 
SmiPack csomagológép 
Mobil kompresszor 
Hűtőszekrény 
Hűtőszekrény 
Hűtőszekrény 
Hűtőszekrény 
Hűtőszekrény 
Tekercsemelő 
Tekercsemelő 
Tárcsaköszörű (egyenes köszörű) 
Tárcsaköszörű (ferde köszörű) 
Lemezhívó 

850 Posta hajtogatógép
352 Kröpfölő gép 

Pantográf 
Lemez levilágító 
Raklapemelő (béka) 
Raklapemelő (béka) 
Raklapemelő (béka) 
Raklapemelő (béka) 
Raklapemelő (béka)

722 Bálázó (141)
724 Bálázó elszívó

A 669-es  leltári  számú gép, kb.  20 éves,  működőképes,  egy nyomóműves  gép melyet  évek óta  nem
használtak.
A 116-os leltári számú gép működőképes, használtan került a cég tulajdonába, kb. 30 éves.
Az 524-es leltári számú gép nagyon régi, A2-es méretig tud 3 hajtást.
A 496, 497, 495-ös leltári számú gépek svájci gyártmányúak, jó műszaki állapotban.
A 731-es leltári számú gép a spirálozógépekhez tartozó lyukasztógép. 1990-es évek eleji, működőképes, a
hozzá tartozó szerszámok megvannak.
A 773-as leltári számú gépet speciális helyen használják, régen könyveket préseltek vele, működőképes.
A 713-as leltári számú gép egy 22 kW-os alagutas hegesztő csomagológép. 1992-es, nagy fogyasztású,
nem  korszerű  gép.Az  559,  866-os  leltári  számú  gép  nagy  tekercsből  gyárt  kis  tekercset,  pl.
pénztárgépekhez. Egyedi kis tételű gyártáshoz, speciális méretre.
A Biegelő Polygráf PD70-es gép a kartondobozoknál a hajtás előtt megtöri a kartont
A 850-es leltári számú gép a kész újságot hajtja félbe, használtan került a cég tulajdonába, soha nem
használták, működőképes. A 352-es leltári számú gép „múzeumi darab”, nagyon régi, tasakgyártásnál,
sarok kivágására használták. Kb. 1 tonna öntvény.



A Pantográf egy gravírozógép, vésetek készítéséhez.
A lemez levilágító  gép fém lemezre  világítja  le  a  filmet.  Nagyon jó állapotú,  működőképes.  Elavult
technológia, ma már digitálisan csinálják.
A  724-es  leltári  számú  gép  egy  mezőgazdasági  bálázó,  jelenleg  üzemen  kívül  van.  Papírhulladék
bálázásához használták, kb. 25 éves, 2 éve részben szétszerelték, javításra szorul. A bálázó elszívó hozzá
tartozik.
Tárcsaköszörű: saját gyártású, speciális gép

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: gépek
Típus: Ipari gép 
Tehermentes:  nem  Bérleti  szerződés  10.1  pontja  alapján,  a  bérelt  helyiségekbe  lévő  adós  társaság
tulajdonát képező ingóságokra ( kivétel számítógépek és a hozzá tartozó softwerbázis) zálogjog illeti a
bérbeadót. Jogosult: Lizzy Card Kft. 
Mennyisége: 41 db 

A  pályázatok  kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatók  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P394619 

A  fenti  vagyontárgyról  készített  tender  füzet  az  alábbi  linken  érhető  el:
https://eer.gov.hu/palyazat/P394619/tetelek.pdf

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 2 168 000 forint.
Ajánlati biztosíték összege: 108 400 forint.

VII.   A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):   
PAPIRFELDOLGOZÓ SZÖVETKEZET f.a.  tulajdonában lévő alapanyagok a csatolt  lista alapján.Az
anyagok mennyisége,  mennyiségi  egysége  a  lista  alapján  nyomon követhető,  a  tételeknél  külön nem
került felsorolásra.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: PAPIRFELDOLGOZÓ SZÖVETKEZET
f.a. alapanyagai
Típus: Anyagok 
Tehermentes: igen 
Mennyisége: 10 000 db 
Becsérték: 555 675 forint 

A  pályázatok  kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatók  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P394758 

A  fenti  vagyontárgyról  készített  tender  füzet  az  alábbi  linken  érhető  el:
https://eer.gov.hu/palyazat/P394758/tetelek.pdf

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 200 000 forint.
Ajánlati biztosíték összege: 10 000 forint.

VIII.   A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):   
PAPIRFELDOLGOZÓ  SZÖVETKEZET  f.a.  tulajdonában  lévő  készáruk  az  EÉR-ben  csatolt  lista
alapján.  Az anyagok mennyisége,  mennyiségi  egysége a lista alapján nyomon követhető,  a tételeknél
külön nem került felsorolásra.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

https://eer.gov.hu/palyazat/P394758/tetelek.pdf
https://eer.gov.hu/palyazat/P394758
https://eer.gov.hu/palyazat/P394619/tetelek.pdf
https://eer.gov.hu/palyazat/P394619


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: PAPIRFELDOLGOZÓ SZÖVETKEZET
f.a. készárui
Típus: Egyéb 
Tehermentes: igen 
Mennyisége: 10 000 db 
Becsérték: 538 189 forint 

A  pályázatok  kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatók  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P394761 

A  fenti  vagyontárgyról  készített  tender  füzet  az  alábbi  linken  érhető  el:
https://eer.gov.hu/palyazat/P394761/tetelek.pdf
 
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 200 000 forint.
Ajánlati biztosíték összege: 10     000 forint.

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2016. május 13. 08 óra 00 perc 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2016. május 30. 08 óra 00 perc 

Ajánlati  biztosíték  formája,  megfizetésének  módja  és  határideje: A  bánatpénzt  a
PAPIRFELDOLGOZÓ  SZÖVETKEZET.  f.a.  Pannon  Takarék  Bank  Zrt.-nél  vezetett:  63200157-
11075260 számú bankszámlájára lehet befizetni (átutalni) „ PAPIRFELDOLGOZÓ SZÖVETKEZET f.a.
KAUCIÓ” jelöléssel a pályázat benyújtásáig.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A befizetett KAUCIÓ a pályázati nyertesnek a
vételárba  beszámít.  A  többi  pályázó  részére  a  befizetett  összeg  az  értékelést  követő  8  napon  belül
visszautalásra  kerül.  Az ajánlati  biztosítékot  a  pályázó  kizárólag  a  következő  esetekben  veszíti  el:  a
szerződés  a  nyertes  pályázó  érdekkörében  felmerülő  okból  nem jön  létre,  vagy  a  nyertes  pályázó  a
vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő
pályázó a felszámoló által elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vett részt, vagy a
már megtett ajánlatától visszalép. A vételárba hitelezői követelés beszámítására nincs lehetőség.

Az  ingóság  megtekinthetőségének  helye,  ideje,  egyéb  közlemény: A  pályázatban  kiírt  ingóság
megtekintése 2016. május 23. napján 8-12 óra között lehetséges. A kapcsolattartónál Pazar Kálmán Úrnál
lehet érdeklődni a 30/276-0337 telefonszámon. 

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül,
átutalással kell megfizetni a PAPIRFELDOLGOZÓ SZÖVETKEZET f.a.Pannon Takarék Bank Zrt.-nél
vezetett: 63200157-11075260 számú bankszámlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázatot benyújtóval a felszámoló a pályázat lezárását követő
30 napon belül szerződést köt. Nyertes pályázó vállalja, hogy a felszámoló által kijelölt ügyvéddel köti
meg  a  szerződést  és  viseli  annak  költségeit.  A megkötendő  adásvételi  szerződésre  a  magyar  jog  az
irányadó.

A  vagyontárgy  elszállításának,  átvételének  módja,  határideje: A  teljes  vételár  megfizetése  a
tulajdonba- és birtokba adás feltétele. A birtokátruházás napja a szerződéskövetést követően, a vételár
teljes kiegyenlítésének napja.

https://eer.gov.hu/palyazat/P394761/tetelek.pdf
https://eer.gov.hu/palyazat/P394761


17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5)   bekezdés szerinti részletes feltételek: Kizárólagos értékelési
szempont:  a vételár nagysága.  A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a megajánlott  legnagyobb
vételárhoz  képest  10%-nál  kisebb  mértékben  eltérő)  ajánlat  esetén  a  pályázók  között  nyilvános
ártárgyalást  tart.  Az  ártárgyalás  lebonyolítása  szintén  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszer  (EÉR)
igénybevételével  történik.  Ártárgyalás  megtartásának  esetén  elektronikus  üzenet  útján  értékesítésre
kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az
ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak, továbbá az
ajánlati ár nem haladja meg az eladási irányár 50%-át. A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző
pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem
jelent  értékesítési  kötöttséget.  A  felszámoló  a  pályázati  kiírást  –  megfelelő  ajánlat  hiányában  –
érvénytelennek nyilváníthatja,  és új  pályázatot  írhat  ki.  A pályázat  értékelésénél  elsődleges  értékelési
szempont a vételár nagysága. 

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázatok kizárólag az Elektronikus
Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatóak be: https://eer.gov.hu/palyazat/ 
A pályázatnak tartalmaznia kell:
–  Magánszemély  pályázó  esetén  az  ajánlathoz  csatolni  kell  a  pályázó  személyi  igazolványának,
lakcímkártyájának és adóigazolványának a pályázó aláírásával hitelesített másolatát. Külföldi ajánlattevő
köteles  belföldi  lakcímmel  vagy  székhellyel  rendelkező  kézbesítési  megbízottat  megnevezni  és  a
pályázathoz csatolni a kézbesítési megbízás teljes bizonyító erejű okiratát.
–  Szervezet, vagy gazdasági társaság pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó egy hónapnál
nem  régebbi  cégkivonatát  vagy  hatósági  nyilvántartásba  vételének  igazolását,  az  eljáró  képviselője
aláírási  címpéldányát,  az ajánlati  biztosíték megfizetésének igazolását,  továbbá amennyiben a pályázó
képviselője meghatalmazással jár el, a meghatalmazás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Írásos vételi ajánlat, nettó vételár megjelölésével.
– Bánatpénz megfizetésének igazolása.
Az irányár az áfa összegét nem tartalmazza. Az értékesítéskor az áfa megállapítása a hatályos áfatörvény
alapján történik.
A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat értékelésétől számított 8 napon
belül  írásban is  értesíti,  egyben felszólítja  a  nyertes  pályázót  az adásvételi  szerződés megkötésére.  A
megvásárlásra felkínált vagyontárgyakért a felszámoló kellékszavatosságot és garanciát nem vállal, azt a
pályázó a megtekintett állapotban veszi meg, ennek tudomásulvételéről a pályázónak nyilatkoznia kell.
Az elővásárlásra  jogosultak a  vételi  szándékukat  a Cstv.  49/C § (3) bekezdése alapján az értékesítés
keretén  belül  gyakorolhatják,  oly  módon,  hogy  a  véglegesen  kialakult  vételár  ismeretében  a  vételi
szándékról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy ezen
jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig írásban jelezzék. A felszámoló az elektronikus értékesítés
érvényességének  és  eredményességének  megállapítását  követően  a  nyertes  ajánlatot  az  elővásárlásra
jogosultaknak  –  az  őket  megillető  sorrendben  –  bemutatja  annak  érdekében,  hogy  nyilatkozzanak:
kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal.

https://eer.gov.hu/jogszabaly/A1400017-P12-5.html


Árverési Hirdetmény 

A(z)  Dual-Perfekt  Kft.  (cégjegyzékszám:  01-09-717900,  székhely:  1119  Budapest,  Fehérvári  út  85..,
levelezési  cím: 1119 Budapest,  Fehérvári  út  85..),  mint  a(z) PAPIRFELDOLGOZÓ SZÖVETKEZET
„f.a” (cégjegyzékszám: 13 02 050933, székhely: 2151 Fót, Kelemen Márton utca 7.) Budapest Környéki
Törvényszék  11.Fpk.13-14-002359/14.  sz. végzése által  kijelölt  felszámolója,  a Cégközlönyben 2016.
április 28. napján megjelent árverési hirdetménynek megfelelően 

nyilvános árverés

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós kis értékű ingóságát.

Az árverés adatai: 
Az  árverés  helye:  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszer  (EÉR)  által  biztosított  online  felület
(https://eer.gov.hu/arveres/A394767) 

Az árverés kezdete: 2016. május 13. 08 óra 00 perc 
Az árverés vége: 2016. május 30. 08 óra 00 perc 
Kikiáltási ár (minimálár):150 000 forint. 
Árverési előleg összege: 7 500 forint.

Licitlépcső: 
1 millió forintig:5 000 forint 
1 millió forint és 5 millió forint között:30 000 forint 
5 millió forint és 20 millió forint között:50 000 forint 
20 millió forint és 200 millió forint között:200 000 forint 
200 millió forint és afelett:500 000 forint 

Az árverési előleg megfizetésének módja, határideje: Az árverési előleget a PAPIRFELDOLGOZÓ
SZÖVETKEZET. f.a.Pannon Takarék Bank Zrt.-nél vezetett: 63200157-11075260 számú bankszámlájára
lehet befizetni (átutalni).

Az árveréssel kapcsolatos egyéb közlemény: Az átutalás közlemény rovatában kerüljön feltüntetésre a
„PAPIRFELDOLGOZÓ SZÖVETKEZET. „f.a.” árverési előleg” megjelölés.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak):   
Forgalmi rendszám: GJA-498
Gyártmány, típus: NISSAN VANETTE 2.3D
Gyártási év: 1997
Első magyarországi forgalomba helyezés dátuma: 1997.10.02.
Hengertérfogat: 2.283 cm3
Motorteljesítmény: 55 kW
Saját tömeg: 1.370 Kg
Együttes tömeg: 2.505 kg
Ülések száma: 2Szállítható személyek száma: 2
A gépkocsi színe: 01 fehér
Gépjármű jellemzői:
Állapota a futásteljesítményének és korának megfelel.
A vezetőfülke átlagos állapotú kívül, belül kopottas, lelakott5 fokozatú manuális váltóval szerelt
Diesel
Forgalomból kivonásra került

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

https://eer.gov.hu/arveres/A394767


1. tétel:
Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: NISSAN VANETTE 2.3 D
Típus: Jármű 
Gyártmány: NISSAN VANETTE 2.3D 
Gyártási idő: 1997. 
Állapot: Átlagos 
Tehermentes: igen 
Mennyisége: 1 db 
Becsérték: 301 500 forint 

Az  ingóság  megtekinthetőségének  helye,  ideje,  egyéb  közlemény:  A  pályázatban  kiírt  ingóság
megtekintése 2016. május 23. napján 8-12 óra között lehetséges. A kapcsolattartónál Pazar Kálmán Úrnál
lehet érdeklődni a 30/276-0337 telefonszámon. 

Vételár  megfizetésének  módja,  határideje: A  vételárat  az  értékesítéshez  kapcsolódó  számla
kibocsátását  követően  8  napon  belül  átutalással  kell  megfizetni  –  az  PAPIRFELDOLGOZÓ
SZÖVETKEZET.  f.a.  Pannon  Takarék  Bank  Zrt.-nél  vezetett:  63200157-11075260  számlájára  –
részletfizetésre nincs lehetőség.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés  határideje: Szerződéskötésre  az  értékelés  érvényességének  és  eredményességének
megállapításáról szóló közlemény közzétételét követő 30 napon belül kerül sor.

A  vagyontárgy  elszállításának,  átvételének  módja,  határideje: A  vagyontárgy  elszállításának,
átvételének módja, határideje: a vevő legkésőbb a teljes vételár megfizetését követő 15 napon belül saját
költségén köteles gondoskodni a megvásárolt vagyontárgy birtokba vételéről, az ingóság átvételéről és
elszállításáról.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Nyertes pályázat esetén az árverési előleg
a  vételárba  beszámításra  kerül.  Az eredménytelen  ajánlattevők  részére  a  befizetett  árverési  előleg  az
elbírálást követő 8 napon belül visszafizetésre kerül, mely összegre a felszámoló kamatot nem fizet. Áfás
értékesítés esetén az Áfa körbe tartozó nyertes pályázó esetében, figyelemmel az Áfa tv.142. § (1) g)
pontjára a 100.000 Ft vételárat meghaladó értékesítés esetén az adót a vevő fizeti meg a fordított adózás
szabályai szerint, az Áfa körbe nem tartozó nyertes pályázó esetében a felszámoló számlája 27% áfát
tartalmaz.  Az értékelés  érvényességének és  eredményességének megállapításáról,  vagy érvénytelenné,
illetőleg  eredménytelenné  nyilvánításról  szóló közleményt  a  pályázat  lejártát  követő  8 napon belül  a
felszámoló elkészíti és közzé teszi az EÉR felületén .A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző
pályázó  adós  társasággal  szemben  a  Cstv.  49.  §.(4)  bekezdése  szerint  beszámítással  nem élhet.  Az
árverést  az  nyeri,  aki  a  licit  lezárása  előtt  a  legmagasabb  összegű  érvényes  árajánlatot  teszi.  A
vagyontárgyak  megtekintett  állapotban kerülnek árverése.  A felszámoló  a  fel  nem tüntetett,  esetleges
látható vagy rejtett hibákért a felelősséget kizárja. Ha az árverésen érvényes ajánlat nincs, a felszámoló az
árverést  eredménytelennek  nyilvánítja.  A  nyilvános  árverésre  az  1991.  évi  XLIX.  tv.  (Cstv.)  és  a
felszámolási  eljárásban  az  adós  vagyontárgyainak  elektronikus  értékesítéséről  szóló  17/2014.  (II.  3.)
Korm. rendelet előírásai szerint kerül sor. Elővásárlási jogosultak jogaikat a véglegesen kialakult vételár
ismeretében gyakorolhatják.
A  fenti  vagyontárgyról  készített  tender  füzet  az  alábbi  linken  érhető  el:
https://eer.gov.hu/arveres/A394767/tetelek.pdf

https://eer.gov.hu/arveres/A394767/tetelek.pdf


Árverési Hirdetmény 

A(z)  Dual-Perfekt  Kft.  (cégjegyzékszám:  01-09-717900,  székhely:  1119  Budapest,  Fehérvári  út  85..,
levelezési cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 85..), mint a(z) BCS Budakeszi Kft. „f.a” (cégjegyzékszám:
13  09  156574,  székhely:  2092  Budaörsi  ,  Budaörsi  út  15  út  15.)  Budapest  Környéki  Törvényszék
6.Fpk.13-15-000406/12.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2016. április 28. napján
megjelent árverési hirdetménynek megfelelően 

nyilvános árverés

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós kis értékű ingóságát.

Az árverés adatai:   

Az  árverés  helye:  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszer  (EÉR)  által  biztosított  online  felület
(https://eer.gov.hu/arveres/A394775) 

Az árverés kezdete: 2016. május 13. 08 óra 00 perc 
Az árverés vége: 2016. május 30. 08 óra 00 perc 
Kikiáltási ár (minimálár): 540 000 forint. 
Árverési előleg összege: 27 000 forint.

Licitlépcső: 
1 millió forintig: 5 000 forint 
1 millió forint és 5 millió forint között: 30 000 forint 
5 millió forint és 20 millió forint között: 50 000 forint 
20 millió forint és 200 millió forint között: 200 000 forint 
200 millió forint és afelett: 500 000 forint 

Az árverési  előleg  megfizetésének  módja,  határideje: Az árverési  előleget  a  BCS Budakeszi  Kft.
f.a.Pannon Takarék Bank Zrt.-nél  vezetett:  63200157-11079518 számú bankszámlájára  lehet  befizetni
(átutalni).

Az árveréssel kapcsolatos egyéb közlemény: Az átutalás közlemény rovatában kerüljön feltüntetésre a
„BCS Budakeszi Kft. „f.a.” árverési előleg” megjelölés.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak):   
Forgalmi rendszám: KMB-117
Gyártmány, típus: CITROEN Berlingo 1.9 D
Gyártási év: 2006
Első magyarországi forgalomba helyezés dátuma: 2006.10.31.
Hengertérfogat: 1.868 cm3
Motorteljesítmény: 51 Kw
Saját tömeg: 1.206 Kg
Együttes tömeg: 1.805 kg
Ülések száma: 2
Szállítható személyek száma: 2
A gépkocsi színe: fehér

Gépjármű jellemzői:
Megfelelő általános esztétikai állapot. Karosszérián kisebb felületi sérülések a jármű jobb és bal oldalán.
A  jármű  minimális,  javított  előzménykárral  rendelkezik,  akkumulátor  nincs.  A  jármű  jelenleg
lemeztárcsára szerelt gumiabroncsokkal rendelkezik, a téli gumiabroncsok állaga megfelelő, azonban a
nagy állásidő miatt azok szükséges cseréje prognosztizálható. A beltér a futásteljesítménynek megfelelő,
jó általános állapotban van. A jármű a nagy állásidő alapján azonban szerviz és fékjavítást igényel.
A jármű 2014. májusig rendelkezett csak érvényes műszaki vizsgával.

https://eer.gov.hu/arveres/A394775


A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 540 000 forint.

1. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: CITROEN Berlingo 1.9 D
Típus: Jármű 
Gyártmány:CITROEN Berlingo 1.9 D 
Gyártási idő: 2006. 
Állapot: Átlagos 
Tehermentes: igen 
Mennyisége: 1 db 

Az  ingóság  megtekinthetőségének  helye,  ideje,  egyéb  közlemény: A  pályázatban  kiírt  ingóság
megtekintése 2016. május 17. napján 10 órakor lehetséges. A kapcsolattartónál Tanács József Úrnál lehet
érdeklődni a 20/340-7973 telefonszámon. 

Vételár  megfizetésének  módja,  határideje: A  vételárat  az  értékesítéshez  kapcsolódó  számla
kibocsátását követően 8 napon belül átutalással kell megfizetni – az BCS Budakeszi Kft. f.a. Pannon
Takarék Bank Zrt.-nél vezetett: 63200157-11079518 számlájára – részletfizetésre nincs lehetőség.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés  határideje: Szerződéskötésre  az  értékelés  érvényességének  és  eredményességének
megállapításáról szóló közlemény közzétételét követő 30 napon belül kerül sor.

A  vagyontárgy  elszállításának,  átvételének  módja,  határideje:  A  vagyontárgy  elszállításának,
átvételének módja, határideje: a vevő legkésőbb a teljes vételár megfizetését követő 15 napon belül saját
költségén köteles gondoskodni a megvásárolt vagyontárgy birtokba vételéről, az ingóság átvételéről és
elszállításáról.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Nyertes pályázat esetén az árverési előleg
a  vételárba  beszámításra  kerül.  Az eredménytelen  ajánlattevők  részére  a  befizetett  árverési  előleg  az
elbírálást követő 8 napon belül visszafizetésre kerül, mely összegre a felszámoló kamatot nem fizet. Áfás
értékesítés esetén az Áfa körbe tartozó nyertes pályázó esetében, figyelemmel az Áfa tv.142. § (1) g)
pontjára a 100.000 Ft vételárat meghaladó értékesítés esetén az adót a vevő fizeti meg a fordított adózás
szabályai szerint, az Áfa körbe nem tartozó nyertes pályázó esetében a felszámoló számlája 27% áfát
tartalmaz.  Az értékelés  érvényességének és  eredményességének megállapításáról,  vagy érvénytelenné,
illetőleg  eredménytelenné  nyilvánításról  szóló közleményt  a  pályázat  lejártát  követő  8 napon belül  a
felszámoló elkészíti és közzé teszi az EÉR felületén .A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző
pályázó  adós  társasággal  szemben  a  Cstv.  49.  §.(4)  bekezdése  szerint  beszámítással  nem élhet.  Az
árverést  az  nyeri,  aki  a  licit  lezárása  előtt  a  legmagasabb  összegű  érvényes  árajánlatot  teszi.  A
vagyontárgyak  megtekintett  állapotban kerülnek árverése.  A felszámoló  a  fel  nem tüntetett,  esetleges
látható vagy rejtett hibákért a felelősséget kizárja. Ha az árverésen érvényes ajánlat nincs, a felszámoló az
árverést  eredménytelennek  nyilvánítja.  A  nyilvános  árverésre  az  1991.  évi  XLIX.  tv.  (Cstv.)  és  a
felszámolási  eljárásban  az  adós  vagyontárgyainak  elektronikus  értékesítéséről  szóló  17/2014.  (II.  3.)
Korm. rendelet előírásai szerint kerül sor. Elővásárlási jogosultak jogaikat a véglegesen kialakult vételár
ismeretében gyakorolhatják.

A  fenti  vagyontárgyról  készített  tender  füzet  az  alábbi  linken  érhető  el:
https://eer.gov.hu/arveres/A394775/tetelek.pdf

https://eer.gov.hu/arveres/A394775/tetelek.pdf


 

DUAL-PERFEKT KFT.
1119 Budapest, Fehérvári út 85. C. ép. 4. em. 

Levelezési cím: 1507 Budapest, Pf.: 139.
Tel: 1-210-0521,    Fax: 1-279-0635

(Cégjegyzék szám: 01-09-717900) 

A DUAL-PERFEKT Kft.  (Cg.  01-09-717900) –  1119 Budapest,  Fehérvári  út  85.  C.  ép.  4.  em.
levelezési cím: 1507 Budapest, Pf.: 139. – mint a KEUC Közép-Európai Consulting Üzletviteli
Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság „f.a.” (4400 Nyíregyháza, Vasvári Pál u. 42. fszt.
1.; cégjegyzékszáma: 15 09 080304; adószáma: 14285839-2-15)  kijelölt felszámolója,

nyilvános pályázati felhívás

útján értékesíteni kívánja az „fa” adós gazdálkodó szervezet tulajdonát képező alábbi követelést:

Ferenczy Múzeummal szembeni -  14.818.276 Ft és  járulékai  -  bizonytalan behajthatóságú
követelés.

KEUC Kft. f.a. I. rendű és a Körics Forrásmenedzsement Kft. (1114 Budapest, Bartók Béla út 35.)
II. rendű felpereseknek Ferenczy Múzeum alperes ellen megbízási díj megfizetése iránt indított per
van folyamatban.
                    
Irányár:                                                                                                                 440.000,-Ft

Pályázni 22.000,- Ft bántatpénz megfizetésével lehet.

A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos vételi ajánlatokat kér benyújtani, melyeket az

DUAL-PERFEKT Kft. 
9001 Győr, Pf.: 649. szám alatti postai címre, vagy a Dual-Perfekt Kft. 9022 Győr, Liszt Ferenc u.

37. sz. alatti kirendeltségére vár 
„KEUC  Kft.  f.a. vételi ajánlat” 

megjelöléssel.
A  vételi  ajánlatnak  tartalmaznia  kell  az  megajánlott  vételárat,  a  vállalt  fizetési  feltételeket,
nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 30 napos ajánlati kötöttséget vállal.
A nyertes pályázóval  az eredmény közlésétől  számított  30 napon belül  megkötjük az adásvételi
szerződést. A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül, átutalással kell megfizetni. 

A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szerződéskötéshez szükséges minden adatát, bánatpénz
befizetésének igazolását. 
A bánatpénzt a  DUAL-PERFEKT Kft. Pannon Takarék Bank Zrt.-nél vezetett 63200157-11047540
számú bankszámlájára lehet befizetni (átutalni)  „KEUC Kft. f.a. KAUCIÓ” jelöléssel a pályázat
benyújtására  kiírt  határidőt  megelőző  nap  12  óráig  (átutalás  esetében  a  kauciónak  a  pályázati
határidőt  megelőző  nap  12  óráig  be  kell  érkeznie  a  megadott  számlaszámra),  a  kaució  a
házipénztárba  is  befizethető  a  pályázati  lejárat  időpontjáig.  A  befizetett  KAUCIÓ  a  pályázati



nyertesnek a vételárba beszámít. A többi pályázó részére a befizetett összeg az értékelést követő 8
napon belül visszautalásra kerül.

A vételárba hitelezői követelés beszámítására nincs lehetőség.

Az ajánlatok beérkezésének időpontja: 2016. május 20. déli 12,00 óra.

A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételéről elismervényt állít ki.

További információ a felszámoló szervezet munkatársától Gáspár János felszámolóbiztostól a  06-
1/210-0521 számon szerezhető be.



Pályázati Hirdetmény 

A(z)  Dual-Perfekt  Kft.  (cégjegyzékszám:  01-09-717900,  székhely:  1119  Budapest,  Fehérvári  út  85..,
levelezési cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 85..), mint a(z) BARTHA Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám: 01 10
043598 , székhely:  1022 Budapest, Eszter utca 2.) Fővárosi Törvényszék  39.Fpk.01-14-005039/6.  sz.
végzése  által  kijelölt  felszámolója,  a  Cégközlönyben  2016.  május  5.  napján  meghirdetett  pályázati
felhívásnak megfelelően 

nyilvános pályázati felhívás

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós üzletrészeit.

I. A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak): 
A KEREKED Ingatlanhasznosító és Vagyonkezelő Korlátolt  Felelősségű Társaság1051 Budapest,  Sas
utca 14.; Cégjegyzékszám: 01 09 680669 Adószám: 11871327-2-41) 4,97 %-os üzletrésze. A jegyzett
tőke: 100.600.000 Ft
Az üzletrész: 5.000.000 Ft
Az  üzletrészre  elővásárlási  jog  illeti  meg  a  tagokat,  valamint  a  taggyűlés  (a  társaság)  beleegyezése
szükséges az üzletrész kívülálló személyre történő átruházására. 

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: üzletrész
Cég neve:  KEREKED Ingatlanhasznosító és Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság 
Cégjegyzékszáma: 01-09-680669 
Cég főtevékenysége: TEÁOR 68 Ingatlanügyletek 
Az értékesítendő üzletrész által megtestesített tulajdoni hányad: Kisebbségi tulajdon . 
Jogtiszta: igen 
Becsérték: 5 000 000 forint 

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 4 000 000 forint.
Ajánlati biztosíték összege: 200 000 forint.

A pályázat adatai: 
A  pályázatok  kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatók  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P400182 

A  fenti  vagyontárgyról  készített  tender  füzet  az  alábbi  linken  érhető  el:
https://eer.gov.hu/palyazat/P400182/tetelek.pdf

II.   A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):   
A WELL WAY Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1077 Budapest, Wesselényi
utca 10.; Cégjegyzékszám: 01 09 931061 Adószám: 12926080-2-42 ) 50%-os üzletrésze. 
A társaság törzstőkéje: 3.000.000,- Ft
Üzletrésze: 1.500.000,- Ft
Az üzletrész kívülálló személyre történő átruházása abban az esetben lehetséges, ha a Tag a törzsbetétét
teljes  mértékben  befizette.  Az  üzletrész  kívülálló  személyre  történő  átruházása  esetén  a  tagot,  a
Társaságot, valamint a Taggyűlés által kijelölt személyt - ebben a sorrendben - az adásvételi szerződés
útján átruházni kívánt az üzletrészre elővásárlási jog illeti meg. 

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: üzletrész
Cég neve: WELL WAY Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
Cégjegyzékszáma: 01-09-931061 
Cég főtevékenysége: Egyéb 8299'08 M. n. s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás (Főtevékenység) 

https://eer.gov.hu/palyazat/P400182/tetelek.pdf
https://eer.gov.hu/palyazat/P400182


Az értékesítendő üzletrész által megtestesített tulajdoni hányad: Kizárólagos tulajdon 
Jogtiszta: igen 
Becsérték: 1 500 000 forint 

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 1 125 000 forint.
Ajánlati biztosíték összege: 56 250 forint.

A pályázat adatai: 
A  pályázatok  kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatók  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P400180 

A  fenti  vagyontárgyról  készített  tender  füzet  az  alábbi  linken  érhető  el:
https://eer.gov.hu/palyazat/P400180/tetelek.pdf

III. A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak): 
A Kőérberek Ingatlanforgalmazó Kft. (1054 Budapest, Hold utca 6. I. em. 1.; Cégjegyzékszám: 01 09
718203 Adószám: 13089496-2-41) 20%-os üzletrésze. A társaság törzstőkéje: 3.000.000,- Ft
Üzletrésze: 600.000,- Ft
Az üzletrész  kívülálló  személyre  történő átruházásához a  Társaság beleegyezése  szükséges,  melyre  a
taggyűlés  3/4-es  szavazattöbbségű  határozattal  engedélyez.  Az  üzletrész  kívülálló  személyre  történő
átruházása esetén a tagot, a Társaságot, valamint a Taggyűlés által kijelölt személyt - ebben a sorrendben
- az adásvételi szerződés útján átruházni kívánt az üzletrészre elővásárlási jog illeti meg. 

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: üzletrész
Cég neve: Kőérberek Ingatlanforgalmazó Kft. 
Cégjegyzékszáma: 01-09-718203 
Cég főtevékenysége: TEÁOR 68 Ingatlanügyletek 
Az értékesítendő üzletrész által megtestesített tulajdoni hányad: Kisebbségi tulajdon . 
Jogtiszta: igen 
Becsérték: 5     200     000 forint 

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 3 900 000 forint.
Ajánlati biztosíték összege: 195 000 forint.

A pályázat adatai: 
A  pályázatok  kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatók  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P400177 

A  fenti  vagyontárgyról  készített  tender  füzet  az  alábbi  linken  érhető  el:
https://eer.gov.hu/palyazat/P400177/tetelek.pdf

IV.   A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):   
A  YOP  Management  &  Marketing  Korlátolt  Felelősségű  Társaság  (1022  Budapest,  Eszter  utca  2.;
adószám: 13904746-2-41, cégjegyzékszáma: 01 09 879196) 50%-os üzletrésze. 
Az  üzletrészre  elővásárlási  jog  illeti  meg  a  tagokat,  valamint  a  taggyűlés  (a  társaság)  beleegyezése
szükséges az üzletrész kívülálló személyre történő átruházására. 

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: üzletrész
Cég neve: YOP Management & Marketing Korlátolt Felelősségű Társaság 
Cégjegyzékszáma: 01-09-879196 
Cég főtevékenysége: Egyéb 8299'08 M. n. s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás (Főtevékenység)

https://eer.gov.hu/palyazat/P400177/tetelek.pdf
https://eer.gov.hu/palyazat/P400177
https://eer.gov.hu/palyazat/P400180/tetelek.pdf
https://eer.gov.hu/palyazat/P400180


Az értékesítendő üzletrész által megtestesített tulajdoni hányad: Kizárólagos tulajdon 
Jogtiszta: igen 
Becsérték: 1 500 000 forint 

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 1 125 000 forint.
Ajánlati biztosíték összege:   56     250 forint.

A pályázat adatai: 
A  pályázatok  kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatók  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P400170 

A  fenti  vagyontárgyról  készített  tender  füzet  az  alábbi  linken  érhető  el:
https://eer.gov.hu/palyazat/P400170/tetelek.pdf

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2016. május 20. 08 óra 00 perc 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2016. június 6. 08 óra 00 perc 

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A bánatpénzt a BARTHA Zrt. f.a.
Pannon  Takarék  Bank  Zrt.-nél  vezetett  63200157-11072023  számú  bankszámlájára  lehet  befizetni
(átutalni)  „BARTHA Zrt. f.a. KAUCIÓ” jelöléssel a pályázat benyújtásáig.  Az átutalási  bizonylatot a
benyújtott  pályázathoz  mellékelni  kell.  Az  ajánlati  kötöttség  a  pályázat  eredményének  közlésétől
számított 30 nap.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A befizetett KAUCIÓ a pályázati nyertesnek a
vételárba  beszámít.  A  többi  pályázó  részére  a  befizetett  összeg  az  értékelést  követő  8  napon  belül
visszautalásra  kerül.  Az ajánlati  biztosítékot  a  pályázó  kizárólag  a  következő  esetekben  veszíti  el:  a
szerződés  a  nyertes  pályázó  érdekkörében  felmerülő  okból  nem jön  létre,  vagy  a  nyertes  pályázó  a
vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő
pályázó a felszámoló által elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vett részt, vagy a
már megtett ajánlatától visszalép. A vételárba hitelezői követelés beszámítására nincs lehetőség.

Vételár  megfizetésének  módja,  határideje: A  vételárat  –  eredményes  pályázat  esetén  –  a
szerződéskötéstől  számított  15  napon  belül,  átutalással  kell  megfizetni  a  BARTHA Zrt.  f.a.  Pannon
Takarék Bank Zrt.-nél vezetett 63200157-11072023 számú pénzforgalmi számlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázatot benyújtóval a felszámoló a pályázat lezárását követő
30 napon belül szerződést köt. Nyertes pályázó vállalja, hogy a felszámoló által kijelölt ügyvéddel köti
meg  a  szerződést  és  viseli  annak  költségeit.  A megkötendő  adásvételi  szerződésre  a  magyar  jog  az
irányadó.

A  vagyontárgy  elszállításának,  átvételének  módja,  határideje: A  cégbírósági  változásbejegyzésre
kizárólag a teljes vételár kifizetésének időpontja után kerülhet sor.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5)   bekezdés szerinti részletes feltételek: Kizárólagos értékelési
szempont:  a vételár nagysága.  A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a megajánlott  legnagyobb
vételárhoz  képest  10%-nál  kisebb  mértékben  eltérő)  ajánlat  esetén  a  pályázók  között  nyilvános
ártárgyalást  tart.  Az  ártárgyalás  lebonyolítása  szintén  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszer  (EÉR)
igénybevételével  történik.  Ártárgyalás  megtartásának  esetén  elektronikus  üzenet  útján  értékesítésre
kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az
ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak, továbbá az
ajánlati ár nem haladja meg az eladási irányár 50%-át. A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző

https://eer.gov.hu/jogszabaly/A1400017-P12-5.html
https://eer.gov.hu/palyazat/P400170/tetelek.pdf
https://eer.gov.hu/palyazat/P400170


pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem
jelent  értékesítési  kötöttséget.  A  felszámoló  a  pályázati  kiírást  –  megfelelő  ajánlat  hiányában  –
érvénytelennek nyilváníthatja,  és új  pályázatot  írhat  ki.  A pályázat  értékelésénél  elsődleges  értékelési
szempont a vételár nagysága.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázatok kizárólag az Elektronikus
Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatóak be: https://eer.gov.hu/palyazat/ 
A pályázatnak tartalmaznia kell:
Magánszemély  pályázó  esetén  az  ajánlathoz  csatolni  kell  a  pályázó  személyi  igazolványának,
lakcímkártyájának és adóigazolványának a pályázó aláírásával hitelesített másolatát. Külföldi ajánlattevő
köteles  belföldi  lakcímmel  vagy  székhellyel  rendelkező  kézbesítési  megbízottat  megnevezni  és  a
pályázathoz  csatolni  a kézbesítési  megbízás  teljes bizonyító  erejű okiratát.  Szervezet,  vagy gazdasági
társaság pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó egy hónapnál nem régebbi cégkivonatát vagy
hatósági  nyilvántartásba  vételének  igazolását,  az  eljáró  képviselője  aláírási  címpéldányát,  az  ajánlati
biztosíték megfizetésének igazolását, továbbá amennyiben a pályázó képviselője meghatalmazással jár el,
a meghatalmazás teljes bizonyító erejű okiratát.
Írásos vételi ajánlat
Bánatpénz megfizetésének igazolása. 
A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat értékelésétől számított 8 napon
belül  írásban is  értesíti,  egyben felszólítja  a  nyertes  pályázót  az adásvételi  szerződés megkötésére.  A
megvásárlásra felkínált vagyontárgyakért a felszámoló kellékszavatosságot és garanciát nem vállal, azt a
pályázó a megtekintett állapotban veszi meg, ennek tudomásulvételéről a pályázónak nyilatkoznia kell.
Az elővásárlásra  jogosultak a  vételi  szándékukat  a Cstv.  49/C § (3) bekezdése alapján az értékesítés
keretén  belül  gyakorolhatják,  oly  módon,  hogy  a  véglegesen  kialakult  vételár  ismeretében  a  vételi
szándékról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy ezen
jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig írásban jelezzék. A felszámoló az elektronikus értékesítés
érvényességének  és  eredményességének  megállapítását  követően  a  nyertes  ajánlatot  az  elővásárlásra
jogosultaknak  –  az  őket  megillető  sorrendben  –  bemutatja  annak  érdekében,  hogy  nyilatkozzanak:
kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. 



Pályázati Hirdetmény 

A(z)  Dual-Perfekt  Kft.  (cégjegyzékszám:  01-09-717900,  székhely:  1119  Budapest,  Fehérvári  út  85..,
levelezési cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 85..), mint a(z) DOMUS NOVA Kft. „f.a” (cégjegyzékszám:
19  09  503179,  székhely:  8444  Szentgál,  Kossuth  utca  2.  4  em.  8)  Veszprémi  Törvényszék
6..Fpk.252/2015/15.  sz.  végzése által  kijelölt  felszámolója,  a  Cégközlönyben 2016. május  12.  napján
meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően 

nyilvános pályázati felhívás

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai: 
A  pályázatok  kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatók  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P405520 

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2016. május 27. 08 óra 00 perc 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2016. június 13. 08 óra 00 perc 
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 182 000 000 forint.
Ajánlati biztosíték összege: 5 660 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A befizetett KAUCIÓ a pályázati
nyertesnek a vételárba beszámít. A többi pályázó részére a befizetett összeg az értékelést követő 8 napon
belül visszautalásra kerül. Az ajánlati biztosítékot a pályázó kizárólag a következő esetekben veszíti el: a
szerződés  a  nyertes  pályázó  érdekkörében  felmerülő  okból  nem jön  létre,  vagy  a  nyertes  pályázó  a
vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő
pályázó a felszámoló által elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vett részt, vagy a
már megtett ajánlatától visszalép. A vételárba hitelezői követelés beszámítására nincs lehetőség.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A bánatpénzt az "DOMUS NOVA" Kft. f.a.
Pannon  Takarék  Bank  Zrt.-nél  vezetett:  63200157-11078153  számú  bankszámlájára  lehet  befizetni
(átutalni) "DOMUS NOVA" Kft. f.a. KAUCIÓ jelöléssel a pályázat benyújtásáig.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak): 
Szentgál 
Külterület, 
Hrsz.: 0330/10
Kivett irodaház, üzemcsarnok és udvar
Az ingatlan területe: 3.576 m2
Tulajdoni hányad: 1/1-ed

A tulajdoni lapból kiderül, hogy a 0330/7 hrsz-ú ingatlan osztásából alakult ki a vizsgált ingatlan területe.
A 0330/10  hrsz-ú  ingatlan  2007-2008-ban  épült.  Előtte  ezen  területen  lévő  épület  leégett,  ezért  vált
szükségessé  az  új  üzem  felépítése.  Az  ingatlanban  kárpitozott  bútorok  gyártása  folyt,  mely  olasz
érdekeltségű. Az új épületegyüttes egy irodaépületből áll, mely földszint + két emelet kialakítású, és 398
m2 alapterületű.  Az irodaház mögött,  ahhoz csatlakozva található egy földszintes üzemcsarnok (1.565
m2), valamint raktárépület (543 m2). A terület úszótelek, az épület megközelítése a körülötte lévő 0330/9
hrsz-ú  majorról  lehetséges,  mely  közvetlen  kapcsolatban  van  a  0330/8-as  és  a  0299-es  úttal.
Megközelítése ezek felől gyalogosan és gépkocsival lehetséges. A telken belül összesen 17 darab parkoló
kialakítása történt. A csarnok-és raktárrész megközelítése kamionnal is megoldott. 

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett irodaház, üzemcsarnok, udvar
Típus: ipari ingatlan 
Területe: 3 576 m² 

https://eer.gov.hu/palyazat/P405520


Állapota: felújított 
Közművesítettség foka: teljesen közművesített 
Tehermentes: nem 
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1 

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai: 
A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Szentgál 
Ingatlan fekvése: külterület 
Ingatlan postai címe: 8444 Szentgál, hrsz. 0330/10 
Területnagyság: 3 576 m² 
Az  épület  fő  rendeltetés  szerinti  jellege  (lakóház,  üdülő,  gazdasági  épület  stb.):  kivett  irodaház,
üzemcsarnok, udvar 

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): A tulajdoni lapból kiderül, hogy keretbiztosítéki jelzálogjog
terheli 150.000.000,- Ft keretösszeg erejéig a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. (1095 Budapest, Lechner
Ödön fasor 9.) javára. 

Ingatlan állapota: felújított

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje,  egyéb közlemény: A pályázatban kiírt  ingatlan
megtekintése 2016. június 07. napján 12 órakor lehetséges. A kapcsolattartónál Tanács Józsefnél lehet
érdeklődni a 20/340-7973 telefonszámon. 

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül,
átutalással  kell  megfizetni  a  "DOMUS  NOVA"  Kft.  f.a.  Pannon  Takarék  Bank  Zrt.-nél  vezetett:
63200157-11078153 számú pénzforgalmi számlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázatot benyújtóval a felszámoló a pályázat lezárását követő
30 napon belül szerződést köt. Nyertes pályázó vállalja, hogy a felszámoló által kijelölt ügyvéddel köti
meg  a  szerződést  és  viseli  annak  költségeit.  A megkötendő  adásvételi  szerződésre  a  magyar  jog  az
irányadó.

A  vagyontárgy  elszállításának,  átvételének  módja,  határideje: A  teljes  vételár  megfizetése  a
tulajdonba- és birtokba adás feltétele. A birtokátruházás napja a szerződéskövetést követően, a vételár
teljes kiegyenlítésének napja.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5)   bekezdés szerinti részletes feltételek: Kizárólagos értékelési
szempont:  a vételár nagysága.  A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a megajánlott  legnagyobb
vételárhoz  képest  10%-nál  kisebb  mértékben  eltérő)  ajánlat  esetén  a  pályázók  között  nyilvános
ártárgyalást  tart.  Az  ártárgyalás  lebonyolítása  szintén  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszer  (EÉR)
igénybevételével  történik.  Ártárgyalás  megtartásának  esetén  elektronikus  üzenet  útján  értékesítésre
kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az
ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak, továbbá az
ajánlati ár nem haladja meg az eladási irányár 70%-át. A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző
pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem
jelent  értékesítési  kötöttséget.  A  felszámoló  a  pályázati  kiírást  –  megfelelő  ajánlat  hiányában  –
érvénytelennek nyilváníthatja,  és új  pályázatot  írhat  ki.  A pályázat  értékelésénél  elsődleges  értékelési
szempont a vételár nagysága.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázatok kizárólag az Elektronikus
Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatóak be: https://eer.gov.hu/palyazat/ 
A pályázatnak tartalmaznia kell:
–  Magánszemély  pályázó  esetén  az  ajánlathoz  csatolni  kell  a  pályázó  személyi  igazolványának,

https://eer.gov.hu/jogszabaly/A1400017-P12-5.html


lakcímkártyájának és adóigazolványának a pályázó aláírásával hitelesített másolatát. Külföldi ajánlattevő
köteles  belföldi  lakcímmel  vagy  székhellyel  rendelkező  kézbesítési  megbízottat  megnevezni  és  a
pályázathoz csatolni a kézbesítési megbízás teljes bizonyító erejű okiratát.
–  Szervezet, vagy gazdasági társaság pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó egy hónapnál
nem  régebbi  cégkivonatát  vagy  hatósági  nyilvántartásba  vételének  igazolását,  az  eljáró  képviselője
aláírási  címpéldányát,  az ajánlati  biztosíték megfizetésének igazolását,  továbbá amennyiben a pályázó
képviselője meghatalmazással jár el, a meghatalmazás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Írásos vételi ajánlatot, nettó vételár megjelölésével.
– Bánatpénz megfizetésének igazolása.
Az irányár az áfa összegét nem tartalmazza. Az értékesítéskor az áfa megállapítása a hatályos áfatörvény
alapján történik. A "DOMUS NOVA" Kft. f.a. ingatlan értékesítésnél adómentességet választott.
A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat értékelésétől számított 8 napon
belül  írásban is  értesíti,  egyben felszólítja  a  nyertes  pályázót  az adásvételi  szerződés megkötésére.  A
megvásárlásra felkínált vagyontárgyakért a felszámoló kellékszavatosságot és garanciát nem vállal, azt a
pályázó a megtekintett állapotban veszi meg, ennek tudomásulvételéről a pályázónak nyilatkoznia kell.
Az elővásárlásra  jogosultak a  vételi  szándékukat  a Cstv.  49/C § (3) bekezdése alapján az értékesítés
keretén  belül  gyakorolhatják,  oly  módon,  hogy  a  véglegesen  kialakult  vételár  ismeretében  a  vételi
szándékról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy ezen
jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig írásban jelezzék. A felszámoló az elektronikus értékesítés
érvényességének  és  eredményességének  megállapítását  követően  a  nyertes  ajánlatot  az  elővásárlásra
jogosultaknak  –  az  őket  megillető  sorrendben  –  bemutatja  annak  érdekében,  hogy  nyilatkozzanak:
kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal.

A  fenti  vagyontárgyról  készített  tender  füzet  az  alábbi  linken  érhető  el:
https://eer.gov.hu/palyazat/P405520/tetelek.pdf

https://eer.gov.hu/palyazat/P405520/tetelek.pdf


Pályázati Hirdetmény 

A(z)  Dual-Perfekt  Kft.  (cégjegyzékszám:  01-09-717900,  székhely:  1119  Budapest,  Fehérvári  út  85..,
levelezési cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 85..), mint a(z) KOMJÁTI Kft „f.a” (cégjegyzékszám: 13 09
067354 , székhely:  2767 Tápiógyörgye,  Temető út 6.) Budapest Környéki Törvényszék  6.Fpk.13-14-
002582/11. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2016. május 12. napján meghirdetett
pályázati felhívásnak megfelelően 

nyilvános pályázati felhívás

útján,  az  alábbi  feltételekkel  értékesíti  az  adós  vagyona  egészét  vagy  telephelye  eszközeinek
összességét.

1.) VAGYONÖSSZESSÉG

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak): 

I. Ingatlan
Tápiógyörgye
belterület
Hrsz.: 1189/2
Kivett agyagbánya és fóliázó épület
Földrészlet: 5040 m2
Tulajdoni hányad: 1/1
A telek területe 5040 m2

A telek sík felületű, füves terület. Egy nyitott szín (épület) található rajta. A nyitott színépület a mellette
lévő 1189/5 hrsz-ú ingatlanon található nagycsarnok folytatásában helyezkedik el. A nyitott szín egyik
hosszanti  oldala  nyitott,  a  többi  oldala  tégla  falazattal  fedett.  Tetőszerkezete:  nyeregtetős,  hullámpala
fedéssel. Az épület aljzata: beton. Az épület körül beton térburkolat van kialakítva. A nyitott szín a nyers
téglák tárolására szolgált, míg a téglagyár működött. Jelenleg is található nyers, kiégetetlen tégla a szín
alatt. 

1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett agyagbánya és fóliázó épület
Típus: ipari ingatlan 
Területe: 5 040 m² 
Állapota: átlagos 
Közművesítettség foka: részlegesen közművesített 
Tehermentes: nem 
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1 
Becsérték: 2 500 000 forint 

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai: 
A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Tápiógyörgye 
Ingatlan fekvése: belterület 
Helyrajzi szám: 1189/2 
Ingatlan postai címe: 2767 Tápiógyörgye, hrsz. 1189/2 
Területnagyság: 5 040 m² 
Az épület  fő rendeltetés  szerinti  jellege (lakóház,  üdülő,  gazdasági épület  stb.):  kivett  agyagbánya és
fóliázó épület 

Az  ingatlan  terhei  (tulajdoni  lap  III.  rész): A  tulajdoni  lapból  kiderül,  hogy  jelzálogjog  terheli
180.000.000,- Ft kölcsön és járulékai erejéig az MKB Bank Zrt (1056 Budapest, Váci út 38.) javára.
Elidegenítési és terhelési tilalom terheli a bejegyzett jelzálogjog biztosítására az MKB Bank Zrt (1056
Budapest, Váci út 38.) javára. Keretbiztosítéki jelzálogjog terheli 43.000.000,- Ft erejéig az MKB Bank



Zrt (1056 Budapest, Váci út 38.) javára. 

Ingatlan állapota: átlagos

II. Ingatlan
Tápiógyörgye
belterület
Hrsz.: 1189/4
Kivett agyagbánya
Földrészlet: 8160 m2
Tulajdoni hányad: 1/1

A telek jellemzői: sík terület, mely gazos, bozótos felületű. Ezen területen agyagbányászat nem történt,
tulajdonképpen ezen ingatlan használatlan volt. Kerítetlen.
A vizsgált ingatlanon épület nincs elhelyezve. Enyhén téglalap alakú telekterület. 

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett agyagbánya
Típus: ipari ingatlan 
Területe: 8 160 m² 
Állapota: átlagos 
Közművesítettség foka: közművesítetlen 
Tehermentes: nem 
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1 
Becsérték: 2 864 000 forint 

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai: 
A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Tápiógyörgye 
Ingatlan fekvése: belterület 
Helyrajzi szám: 1189/4 
Ingatlan postai címe: 2767 Tápiógyörgye, hrsz. 1189/4 
Területnagyság: 8 160 m² 
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett agyagbánya 

Az  ingatlan  terhei  (tulajdoni  lap  III.  rész): A  tulajdoni  lapból  kiderül,  hogy  jelzálogjog  terheli
180.000.000,- Ft kölcsön és járulékai erejéig az MKB Bank Zrt (1056 Budapest, Váci út 38.) javára.
Elidegenítési és terhelési tilalom terheli a bejegyzett jelzálogjog biztosítására az MKB Bank Zrt (1056
Budapest, Váci út 38.) javára. Keretbiztosítéki jelzálogjog terheli 43.000.000,- Ft erejéig az MKB Bank
Zrt (1056 Budapest, Váci út 38.) javára. 
Ingatlan állapota: átlagos

III. Ingatlan
Tápiógyörgye
belterület
Hrsz.: 1189/5
Kivett kivett ipartelep
Földrészlet: 21347 m2
Tulajdoni hányad: 1/1

A telek jellemzői: sík terület. A telken található egyes épületek között beton térburkolat található. Beton
térburkolat térmértéke kb. 1500 m2. A telek dróthálós kerítéssel kerített.
Térvilágítás: az egész iparterületen kiépített. Ezen helyrajzi szám alatt található ingatlan tulajdonképpen
az 1930-as évek végén épült téglagyárat takarja. A téglagyár egyes épületeinek felújítása 1986-ban történt
meg. Ez leginkább az irodaépületre vonatkozik. A KOMJÁTI Kft. „fa” az ingatlant 2004-ben vásárolta
meg.  Az  ingatlanon  a  téglagyártási  tevékenységet  folytatták.  Ezen  ipartelepen  mintegy  5  éve
tevékenységet a KOMJÁTI Kft „fa” nem végez. A felszámolás kezdete előttig az ingatlan bérbe volt



adva.
Az ingatlanon 5 darab épület található.

1. – irodaépület
Az épület 1986-ban lett felújítva, illetve egy részét akkor építették hozzá. Az épületen belül van kialakítva
az irodarész után a szociális blokk, mely étkező-konyha részt, valamint férfi és női öltözőket tartalmaz.
Az étkező és az öltözők között található a kazán helyiség. A helyiségben vegyes tüzelési módú kazán
található. Az épületen belül a hőleadás lemez radiátorok segítségével történik. Alapterülete: 250 m2

2. – raktár, szerelőműhely
Régi épület, mely műszaki állapota vegyes. Bizonyos épületrészei jobb állapotúak. Az épület egy 66 m
hosszú, 10 m széles épület.  Az épületen esőcsatorna egyáltalán nem található.  Az épület  körül beton
kezelőjárda kialakított.
Műszaki állapota gyenge.
Alapterülete: 660 m2

3. – csarnok
A csarnoképület gyakorlatilag egy ikercsarnok épületet takar, mely nincs elválasztva, tehát egylégterű. A
csarnok egyik  felében  vannak  kialakítva  a  téglaégető  kemencék,  illetve  a  szállító  alagút,  melyek  az
épületen belül téglafalazattal ellátott folyosókat jelentenek. Az épület belmagassága kb. 5 m. Az épület
műszaki állapota gyenge. Alapterülete: 3500 m2

4. – műhely
Ezen épület a csarnok hosszanti belső oldala mögött található, önálló épület. Az épület műszaki állapota
nagyon gyenge. Alapterülete: 112 m2

5. jelű épület – raktár
Ezen épület a Temető utcával párhuzamosan, a temető felé eső részen helyezkedik el. Belmagassága 4,20
m.
Az épületen körben horganyzott lemezcsatorna van felszerelve, mely közepes állapotú, funkcióját betölti.
Az  épület  körül,  3  oldalánál  beton  térburkolat  van  kialakítva.  Az  épület  műszaki  állapota:  közepes.
Alapterülete: 264 m2

3. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett ipartelep
Típus: ipari ingatlan 
Területe: 21 347 m² 
Állapota: felújítandó 
Közművesítettség foka: teljesen közművesített 
Tehermentes: nem 
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1 
Becsérték: 40 640 000 forint 

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai: 
A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Tápiógyörgye 
Ingatlan fekvése: belterület 
Helyrajzi szám: 1189/5 
Ingatlan postai címe: 2767 Tápiógyörgye, hrsz. 1189/5 
Területnagyság: 21 347 m² 
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett ipartelep 

Az  ingatlan  terhei  (tulajdoni  lap  III.  rész): A  tulajdoni  lapból  kiderül,  hogy  Földmérési  jelek
elhelyezését biztosító használati jog terheli a Pest Megyei Földhivatal (Budapest, Sas utca 19.) javára.
Jelzálogjog terheli 180.000.000,- Ft kölcsön és járulékai erejéig az MKB Bank Zrt (1056 Budapest, Váci
út 38.) javára. Elidegenítési  és terhelési  tilalom terheli  a bejegyzett  jelzálogjog biztosítására az MKB
Bank Zrt (1056 Budapest, Váci út 38.) javára. Keretbiztosítéki jelzálogjog terheli 43.000.000,- Ft erejéig



az MKB Bank Zrt (1056 Budapest, Váci út 38.) javára. 

Ingatlan állapota: felújítandó

IV. Ingatlan
Tápiógyörgye
belterület
Hrsz.: 1189/6
Kivett agyagbánya
Földrészlet: 4035m2
Tulajdoni hányad: 1/1
A vizsgált ingatlan Tápiógyörgye belterületén található. A telek területe: 4035 m2A telek jellemzői: sík
felületű,  beépítetlen,  cserjés,  füves,  hasznosítatlan  terület.  Megközelíthetősége:  a  1189/5  hrsz-ú
ingatlanról, illetve a 1189/6 és a 1189/4 hrsz-ú ingatlanok között elvileg egy földút húzódik. Jelenleg ez a
földút  nincs  elkülönülve  az  előbbiekben  megnevezett  két  beépítetlen  területű  telektől.  Az ingatlanon
épület nincs elhelyezve. Közel háromszög alakú telek.
Közművesítetlen. Az ingatlan kerítetlen. 

4. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett beépítetlen terület
Típus: ipari ingatlan 
Területe: 4 035 m² 
Állapota: átlagos 
Közművesítettség foka: közművesítetlen 
Tehermentes: igen 
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1 
Becsérték: 1 416 000 forint 

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai: 
A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Tápiógyörgye 
Ingatlan fekvése: belterület 
Helyrajzi szám: 1189/6 
Ingatlan postai címe: 2767 Tápiógyörgye, hrsz. 1189/6 
Területnagyság: 4 035 m² 
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett beépítetlen terület 

Az  ingatlan  terhei  (tulajdoni  lap  III.  rész): A  tulajdoni  lapból  kiderül,  hogy  jelzálogjog  terheli
180.000.000,- Ft kölcsön és járulékai erejéig az MKB Bank Zrt (1056 Budapest, Váci út 38.) javára.
Elidegenítési  tilalom terheli  a bejegyzett  jelzálogjog biztosítására az MKB Bank Zrt (1056 Budapest,
Váci út 38.) javára. Keretbiztosítéki jelzálogjog terheli 43.000.000,- Ft erejéig az MKB Bank Zrt (1056
Budapest, Váci út 38.) javára. Vezetékjog 6 m2 területre az ÉMÁSZ Kft. javára. 
Ingatlan állapota: átlagos

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 47 420 000 forint.
Ajánlati biztosíték összege: 1 622 600 forint.

A pályázat adatai: 
A  pályázatok  kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatók  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P328379 
A  fenti  vagyontárgyról  készített  tender  füzet  az  alábbi  linken  érhető  el:
https://eer.gov.hu/palyazat/P328379/tetelek.pdf

2.) VAGYONÖSSZESSÉG

https://eer.gov.hu/palyazat/P328379/tetelek.pdf
https://eer.gov.hu/palyazat/P328379


A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):   

I. Ingatlan
Tápiógyörgye
külterület
Hrsz.: 0141/2
Kivett agyagbánya
Földrészlet: 20000 m2
Tulajdoni hányad: 1/1
A  tulajdoni  lapból  kiderül,  hogy  a  10040/1995.09.28.  számú  bejegyző  határozat  bányatelekké
nyilvánította. 

1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett agyagbánya
Típus: ipari ingatlan 
Területe: 20 000 m² 
Állapota: átlagos 
Közművesítettség foka: közművesítetlen 
Tehermentes: nem 
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
 
Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai: 
A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Tápiógyörgye 
Ingatlan fekvése: külterület 
Helyrajzi szám: 0141/2 
Ingatlan postai címe: 2767 Tápiógyörgye, hrsz. 0141/2 
Területnagyság: 20 000 m² 
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett agyagbánya 

Az  ingatlan  terhei  (tulajdoni  lap  III.  rész): A  tulajdoni  lapból  kiderül,  hogy  jelzálogjog  terheli
180.000.000,- Ft kölcsön és járulékai erejéig az MKB Bank Zrt (1056 Budapest, Váci út 38.) javára.
Elidegenítési  tilalom terheli  a bejegyzett  jelzálogjog biztosítására az MKB Bank Zrt (1056 Budapest,
Váci út 38.) javára. Keretbiztosítéki jelzálogjog terheli 43.000.000,- Ft erejéig az MKB Bank Zrt (1056
Budapest, Váci út 38.) javára. 

Ingatlan állapota: átlagos

II. Ingatlan
Tápiógyörgye
külterület
Hrsz.: 0141/30
Kivett agyagbánya
Földrészlet: 20000 m2
Tulajdoni hányad: 1/1
A  tulajdoni  lapból  kiderül,  hogy  a  10040/1995.09.28.  számú  bejegyző  határozat  bányatelekké
nyilvánította. 

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett agyagbánya
Típus: ipari ingatlan 
Területe: 20 000 m² 
Állapota: átlagos 
Közművesítettség foka: közművesítetlen 
Tehermentes: igen 
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
 



Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai: 
A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Tápiógyörgye 
Ingatlan fekvése: külterület 
Helyrajzi szám: 0141/30 
Ingatlan postai címe: 2767 Tápiógyörgye, hrsz. 0141/30 
Területnagyság: 20 000 m² 
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett agyagbánya 

Az  ingatlan  terhei  (tulajdoni  lap  III.  rész):  A  tulajdoni  lapból  kiderül,  hogy  jelzálogjog  terheli
180.000.000,- Ft kölcsön és járulékai erejéig az MKB Bank Zrt (1056 Budapest, Váci út 38.) javára.
Elidegenítési  tilalom terheli  a bejegyzett  jelzálogjog biztosítására az MKB Bank Zrt (1056 Budapest,
Váci út 38.) javára. Keretbiztosítéki jelzálogjog terheli 43.000.000,- Ft erejéig az MKB Bank Zrt (1056
Budapest, Váci út 38.) javára. 

Ingatlan állapota: átlagos

III. Ingatlan
Tápiógyörgye
külterület
Hrsz.: 0141/34
Kivett agyagbánya
Földrészlet: 10000 m2
Tulajdoni hányad: 1/1

3. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett agyagbánya
Típus: ipari ingatlan 
Területe: 10 000 m² 
Állapota: átlagos 
Közművesítettség foka: közművesítetlen 
Tehermentes: nem 
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
 
Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai: 
A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Tápiógyörgye 
Ingatlan fekvése: külterület 
Helyrajzi szám: 0141/34 
Ingatlan postai címe: 2767 Tápiógyörgye, hrsz. 0141/34 
Területnagyság: 10 000 m² 
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett agyagbánya 

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Keretbiztosítéki jelzálogjog terheli 88.000.000,- Ft erejéig
az MKB Bank Zrt (1056 Budapest, Váci út 38.) javára. 

Ingatlan állapota: átlagos

IV. Ingatlan
Tápiógyörgye
külterület
Hrsz.: 0141/37
Kivett agyagbánya
Földrészlet: 30000 m2
Tulajdoni hányad: 1/1

4. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett agyagbánya



Típus: ipari ingatlan 
Területe: 30 000 m² 
Állapota: átlagos 
Közművesítettség foka: közművesítetlen 
Tehermentes: nem 
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
 
Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai: 
A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Tápiógyörgye 
Ingatlan fekvése: külterület 
Helyrajzi szám: 0141/37 
Ingatlan postai címe: 2767 Tápiógyörgye, hrsz. 0141/37 
Területnagyság: 30 000 m² 
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett agyagbánya 

Az  ingatlan  terhei  (tulajdoni  lap  III.  rész):  A  tulajdoni  lapból  kiderül,  hogy  földmérési  jelek
elhelyezését biztosító használati jog van alapítva a Pest Megyei Földhivatal (1051 Budapest V., Sas utca
19.) javára. Keretbiztosítéki jelzálogjog terheli 88.000.000,- Ft erejéig az MKB Bank Zrt (1056 Budapest,
Váci út 38.) javára. 

Ingatlan állapota: átlagos

Természetben a 0141/2, a 0141/30, a 0141/34 és a 0141/37 hrsz-ú ingatlanok egy egységet alkotnak. Az
ingatlanok egy téglalap alakú földterületet  jelenítenek meg.  Az agyagbányászat  során 7 m mélységig
bányászták ki az agyagot a földterületen. Az agyagbányászat már jó ideje befejeződött ezen a területen.
Ezt követően a talajvíz, valamint a csapadékvíz az agyaggödör területén egybefüggő víztükröt alakított ki.
A víztükrön belül részben természetes úton, részben bizonyos betelepítés kapcsán a tóban halak élnek. A
vízfelület  egyes  részeinél  nádas  alakult  ki  természetes  úton.  Jelenleg a  területet  nem használja  senki.
Hasznosítása halastóként lehetséges.
Az ingatlanok földúton közelíthetőek meg.  A téglalap egyik rövidebb, illetve hosszabb oldala mellett
végig  földút  található.  Az  ingatlanok  közvetlen  környezetében,  attól  mintegy  500  m-re  a  községi
önkormányzat  kezelésében lévő halastó található.  Ezen községi  halastavat  a község lakói  horgászatra
használják. Az ingatlanok mintegy 6,2 ha egybefüggő területet alkotnak víztükörként. 1 hektárnyi terület
jelenleg szántóként van hasznosítva.
 Az ingatlanok összterülete: Hrsz: 0141/2 7 ha 0141/30 2 ha 0141/34 1 ha 0141/37 3 ha Összesen: 8 ha

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 28 000 000 forint.
Ajánlati biztosíték összege: 1 040 000 forint.

A pályázat adatai: 
A  pályázatok  kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatók  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P405925 
A  fenti  vagyontárgyról  készített  tender  füzet  az  alábbi  linken  érhető  el:
https://eer.gov.hu/palyazat/P405925/tetelek.pdf

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2016. május 27. 08 óra 00 perc 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2016. június 13. 08 óra 00 perc 

Ajánlati  biztosíték  formája,  megfizetésének módja és  határideje: A bánatpénzt  a  KOMJÁTI Kft.
"f.a." Pannon Takarék Bank Zrt.-nél vezetett: 63200157-11076010 számú bankszámlájára lehet befizetni

https://eer.gov.hu/palyazat/P405925/tetelek.pdf
https://eer.gov.hu/palyazat/P405925


(átutalni) “KOMJÁTI Kft. f.a. KAUCIÓ” jelöléssel a pályázat benyújtásáig.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A befizetett KAUCIÓ a pályázati nyertesnek a
vételárba  beszámít.  A  többi  pályázó  részére  a  befizetett  összeg  az  értékelést  követő  8  napon  belül
visszautalásra  kerül.  Az ajánlati  biztosítékot  a  pályázó  kizárólag  a  következő  esetekben  veszíti  el:  a
szerződés  a  nyertes  pályázó  érdekkörében  felmerülő  okból  nem jön  létre,  vagy  a  nyertes  pályázó  a
vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő
pályázó a felszámoló által elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vett részt, vagy a
már megtett ajánlatától visszalép. A vételárba hitelezői követelés beszámítására nincs lehetőség.

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A pályázatban kiírt ingatlan
megtekintése 2016. június 03. napján 12 órakor lehetséges. A kapcsolattartónál Tanács Józsefnél lehet
érdeklődni a 20/340-7973 telefonszámon. 

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül,
átutalással kell  megfizetni a KOMJÁTI Kft. "f.a." Pannon Takarék Bank Zrt.-nél vezetett:  63200157-
11076010 számú pénzforgalmi számlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázatot benyújtóval a felszámoló a pályázat lezárását követő
30 napon belül szerződést köt. Nyertes pályázó vállalja, hogy a felszámoló által kijelölt ügyvéddel köti
meg  a  szerződést  és  viseli  annak  költségeit.  A megkötendő  adásvételi  szerződésre  a  magyar  jog  az
irányadó.

A  vagyontárgy  elszállításának,  átvételének  módja,  határideje: A  teljes  vételár  megfizetése  a
tulajdonba- és birtokba adás feltétele. A birtokátruházás napja a szerződéskövetést követően, a vételár
teljes kiegyenlítésének napja.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5)   bekezdés szerinti részletes feltételek: Kizárólagos értékelési
szempont:  a vételár nagysága.  A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a megajánlott  legnagyobb
vételárhoz  képest  10%-nál  kisebb  mértékben  eltérő)  ajánlat  esetén  a  pályázók  között  nyilvános
ártárgyalást  tart.  Az  ártárgyalás  lebonyolítása  szintén  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszer  (EÉR)
igénybevételével  történik.  Ártárgyalás  megtartásának  esetén  elektronikus  üzenet  útján  értékesítésre
kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az
ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak, továbbá az
ajánlati ár nem haladja meg az eladási irányár 50%-át. A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző
pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem
jelent  értékesítési  kötöttséget.  A  felszámoló  a  pályázati  kiírást  –  megfelelő  ajánlat  hiányában  –
érvénytelennek nyilváníthatja,  és új  pályázatot  írhat  ki.  A pályázat  értékelésénél  elsődleges  értékelési
szempont a vételár nagysága.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázatok kizárólag az Elektronikus
Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatóak be: https://eer.gov.hu/palyazat/ 
A pályázatnak tartalmaznia kell:
–  Magánszemély  pályázó  esetén  az  ajánlathoz  csatolni  kell  a  pályázó  személyi  igazolványának,
lakcímkártyájának és adóigazolványának a pályázó aláírásával hitelesített másolatát. Külföldi ajánlattevő
köteles  belföldi  lakcímmel  vagy  székhellyel  rendelkező  kézbesítési  megbízottat  megnevezni  és  a
pályázathoz csatolni a kézbesítési megbízás teljes bizonyító erejű okiratát.
–  Szervezet, vagy gazdasági társaság pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó egy hónapnál
nem  régebbi  cégkivonatát  vagy  hatósági  nyilvántartásba  vételének  igazolását,  az  eljáró  képviselője
aláírási  címpéldányát,  az ajánlati  biztosíték megfizetésének igazolását,  továbbá amennyiben a pályázó
képviselője meghatalmazással jár el, a meghatalmazás teljes bizonyító erejű okiratát.
–  Írásos vételi ajánlat (a felszámoló tételes ajánlatot kér benyújtani az egyes ingatlanokra tekintettel a
kiállítandó számviteli bizonylatokra.)
– Bánatpénz megfizetésének igazolása.

https://eer.gov.hu/jogszabaly/A1400017-P12-5.html


Az irányár az áfa összegét nem tartalmazza. Az értékesítéskor az áfa megállapítása a hatályos áfatörvény
alapján történik. (Áfa tv. 86. § (1) bek. j) és k) pontja)
A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat értékelésétől számított 8 napon
belül  írásban is  értesíti,  egyben felszólítja  a  nyertes  pályázót  az adásvételi  szerződés megkötésére.  A
megvásárlásra felkínált vagyontárgyakért a felszámoló kellékszavatosságot és garanciát nem vállal, azt a
pályázó a megtekintett állapotban veszi meg, ennek tudomásulvételéről a pályázónak nyilatkoznia kell.
Az elővásárlásra  jogosultak a  vételi  szándékukat  a Cstv.  49/C § (3) bekezdése alapján az értékesítés
keretén  belül  gyakorolhatják,  oly  módon,  hogy  a  véglegesen  kialakult  vételár  ismeretében  a  vételi
szándékról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy ezen
jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig írásban jelezzék. A felszámoló az elektronikus értékesítés
érvényességének  és  eredményességének  megállapítását  követően  a  nyertes  ajánlatot  az  elővásárlásra
jogosultaknak  –  az  őket  megillető  sorrendben  –  bemutatja  annak  érdekében,  hogy  nyilatkozzanak:
kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal.



 

DUAL-PERFEKT KFT.
1119 Budapest, Fehérvári út 85. C. ép. 4. em. 

Levelezési cím: 1507 Budapest, Pf.: 139.
Tel: 1-210-0521,    Fax: 1-279-0635

(Cégjegyzék szám: 01-09-717900) 

A DUAL-PERFEKT Kft.  (Cg.  01-09-717900) –  1119 Budapest,  Fehérvári  út  85.  C.  ép.  4.  em.
levelezési cím: 1507 Budapest, Pf.: 139. – mint a SZIGA-TECH Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 17
09 004542, székhely: 7121 Szálka, hrsz kültelek 27/3.)  kijelölt felszámolója,

nyilvános pályázati felhívás

útján  értékesíteni  kívánja  az  „fa”  adós  gazdálkodó  szervezet  tulajdonát  képező  alábbi
vagyontárgyat:

Dryvit szigetelő rendszer tartozékai: fémszeg, coprix tárcsa, persely, dugó, tárcsás dűbelek
különböző méretekben.

Típus: Egyéb 
Tehermentes: nem
Zálogjogosult: Citibank Europe plc. Magyarországi Fióktelepe 
Mennyisége: 432 100 db 
                    
Irányár:                                                                                                                 200.000,-Ft

Pályázni 10.000,- Ft bántatpénz megfizetésével lehet.

A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos vételi ajánlatokat kér benyújtani, melyeket az

DUAL-PERFEKT Kft. 
9001 Győr, Pf.: 649. szám alatti postai címre, vagy a Dual-Perfekt Kft. 9022 Győr, Liszt Ferenc u.

37. sz. alatti kirendeltségére vár 
„SZIGA-TECH Kft.  f.a. vételi ajánlat” 

megjelöléssel.
A  vételi  ajánlatnak  tartalmaznia  kell  az  megajánlott  vételárat,  a  vállalt  fizetési  feltételeket,
nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 30 napos ajánlati kötöttséget vállal.
A nyertes pályázóval  az eredmény közlésétől  számított  30 napon belül  megkötjük az adásvételi
szerződést. A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül, átutalással kell megfizetni. 

A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szerződéskötéshez szükséges minden adatát, bánatpénz
befizetésének igazolását. 
A bánatpénzt a SZIGA-TECH Kft. f.a. Pannon Takarék Bank Zrt.-nél vezetett: 63200157-11068996
számú  bankszámlájára  lehet  befizetni  (átutalni)  „SZIGA-TECH Kft.  f.a.  KAUCIÓ” jelöléssel  a
pályázat  benyújtására  kiírt  határidőt  megelőző  nap  12  óráig  (átutalás  esetében  a  kauciónak  a
pályázati határidőt megelőző nap 12 óráig be kell érkeznie a megadott számlaszámra), a kaució a
házipénztárba  is  befizethető  a  pályázati  lejárat  időpontjáig.  A  befizetett  KAUCIÓ  a  pályázati



nyertesnek a vételárba beszámít. A többi pályázó részére a befizetett összeg az értékelést követő 8
napon belül visszautalásra kerül.

Az ajánlati biztosítékot a pályázó kizárólag a következő esetekben veszíti el:
a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a

vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy
a  Cstv.  49/A.  §  (4)  bekezdés  szerinti  ajánlatot  tévő  pályázó  a  felszámoló  által  elrendelt

ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

A vételárba hitelezői követelés beszámítására nincs lehetőség.

Az ajánlatok beérkezésének időpontja: 2016. június 20. déli 12,00 óra.

A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételéről elismervényt állít ki.

További információ a felszámoló szervezet munkatársától Gáspár János felszámolóbiztostól a  06-
1/210-0521 számon szerezhető be.

A  felszámoló  a  pályázatot  megfelelő  ajánlat  hiányában  eredménytelennek  nyilváníthatja  és  új
pályázatot  írhat  ki.  Megfelelő,  a  vételár  tekintetében  10%  vagy annál  kisebb  eltérés  esetén  a
pályázók  között  nyilvános  ártárgyalás  megtartására  kerül  sor,  melynek  feltételeit  az  ártárgyalás
megkezdését  megelőzően  a  résztvevőkkel  a  felszámoló  ismerteti.  A  felszámoló  jogosult  a
határidőben benyújtott érvényes pályázókat felhívni magasabb vételi ajánlat benyújtására.
Az  elővásárlási  jogosultak  e  jogukat  a  nyilvános  értékesítés  keretein  belül  gyakorolhatják  oly
módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek.
Az elővásárlási  jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja az érdekelteket arra, hogy a jog
gyakorlására  irányuló  szándékukat  a  pályázatok  benyújtási  határidejéig  írásban  bejelenteni
szíveskedjenek. 



 

DUAL-PERFEKT KFT.
1119 Budapest, Fehérvári út 85. C. ép. 4. em. 

Levelezési cím: 1507 Budapest, Pf.: 139.
Tel: 1-210-0521,    Fax: 1-279-0635

(Cégjegyzék szám: 01-09-717900) 

A DUAL-PERFEKT Kft.  (Cg.  01-09-717900) –  1119 Budapest,  Fehérvári  út  85.  C.  ép.  4.  em.
levelezési  cím:  1507  Budapest,  Pf.:  139.  –  mint  a  GOLD-CITY-CAR-HUNGARY  Korlátolt
Felelősségű Társaság „f.a.” (székhely: 1184 Budapest, Aranyeső u. 8., cégjegyzékszám: 01-09-
189228, adószám: 24919555-2-43)  kijelölt felszámolója,

nyilvános pályázati felhívás

útján  értékesíteni  kívánja  az  „fa”  adós  gazdálkodó  szervezet  tulajdonát  képező  alábbi
vagyontárgyát:

I. Gépjármű
Rendszám EYA-011
Gyártmány: OPEL
Típus: Astra Caravan
Karosszéria kombi
Hengerűrtartalom 1700 cm³
Teljesítmény 44 kW
Üzemanyag dízel
Gyártási év 1994
szállítható személyek száma 5
km. óra állása 201.147
műszaki vizsga érvényessége 2014.09

A jármű javított frontális előzménykárral rendelkezik, akkumulátor nincs. A jármű lemeztárcsára
szerelt gumiabroncsokkal rendelkezik, a téli gumiabroncsok elöregedtek, futófelületük minimális. A
beltér a futásteljesítménynek megfelelő. A gépjármű okmányokkal nem rendelkezik.

Irányár:                                                                                                                 60.000,-Ft

Pályázni 3.000,- Ft bántatpénz megfizetésével lehet.

A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos vételi ajánlatokat kér benyújtani, melyeket az

DUAL-PERFEKT Kft. 
9001 Győr, Pf.: 649. szám alatti postai címre, vagy a Dual-Perfekt Kft. 9022 Győr, Liszt Ferenc u.

37. sz. alatti kirendeltségére vár 
„Gold-City-Car-Hungary Kft.  f.a. vételi ajánlat” 

megjelöléssel.
A  vételi  ajánlatnak  tartalmaznia  kell  az  megajánlott  vételárat,  a  vállalt  fizetési  feltételeket,
nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 30 napos ajánlati kötöttséget vállal.
A nyertes pályázóval  az eredmény közlésétől  számított  30 napon belül  megkötjük az adásvételi



szerződést. A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül, átutalással kell megfizetni. 

A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szerződéskötéshez szükséges minden adatát, bánatpénz
befizetésének igazolását. 
A bánatpénzt a Dual-Perfekt Kft. f.a. Pannon Takarék Bank Zrt.-nél vezetett: 63200157-11024563
számú  bankszámlájára  lehet  befizetni  (átutalni)  „Gold-City-Car-Hungary  Kft.  f.a.  KAUCIÓ”
jelöléssel  a  pályázat  benyújtására  kiírt  határidőt  megelőző  nap  12  óráig  (átutalás  esetében  a
kauciónak a pályázati határidőt megelőző nap 12 óráig be kell érkeznie a megadott számlaszámra), a
kaució  a  házipénztárba  is  befizethető  a  pályázati  lejárat  időpontjáig.  A  befizetett  KAUCIÓ  a
pályázati nyertesnek a vételárba beszámít. A többi pályázó részére a befizetett összeg az értékelést
követő 8 napon belül visszautalásra kerül.

Az ajánlati biztosítékot a pályázó kizárólag a következő esetekben veszíti el:
a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a

vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy
a  Cstv.  49/A.  §  (4)  bekezdés  szerinti  ajánlatot  tévő  pályázó  a  felszámoló  által  elrendelt

ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

A vételárba hitelezői követelés beszámítására nincs lehetőség.

Az ajánlatok beérkezésének időpontja: 2016. június 20. déli 12,00 óra.

A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételéről elismervényt állít ki.

További információ a felszámoló szervezet munkatársától Gáspár János felszámolóbiztostól a  06-
1/210-0521 számon szerezhető be.

A  felszámoló  a  pályázatot  megfelelő  ajánlat  hiányában  eredménytelennek  nyilváníthatja  és  új
pályázatot  írhat  ki.  Megfelelő,  a  vételár  tekintetében  10%  vagy annál  kisebb  eltérés  esetén  a
pályázók  között  nyilvános  ártárgyalás  megtartására  kerül  sor,  melynek  feltételeit  az  ártárgyalás
megkezdését  megelőzően  a  résztvevőkkel  a  felszámoló  ismerteti.  A  felszámoló  jogosult  a
határidőben benyújtott érvényes pályázókat felhívni magasabb vételi ajánlat benyújtására.
Az  elővásárlási  jogosultak  e  jogukat  a  nyilvános  értékesítés  keretein  belül  gyakorolhatják  oly
módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek.
Az elővásárlási  jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja az érdekelteket arra, hogy a jog
gyakorlására  irányuló  szándékukat  a  pályázatok  benyújtási  határidejéig  írásban  bejelenteni
szíveskedjenek. 



 

DUAL-PERFEKT KFT.
1119 Budapest, Fehérvári út 85. C. ép. 4. em. 

Levelezési cím: 1507 Budapest, Pf.: 139.
Tel: 1-210-0521,    Fax: 1-279-0635

(Cégjegyzék szám: 01-09-717900) 

A DUAL-PERFEKT Kft.  (Cg.  01-09-717900) –  1119 Budapest,  Fehérvári  út  85.  C.  ép.  4.  em.
levelezési cím: 1507 Budapest, Pf.: 139. – mint a "Jóbarátság" Mezőgazdasági és Vagyonkezelő
Szövetkezet „f.a.” (székhely: 8438 Veszprémvarsány, Könyves Kálmán u. 2., cégjegyzékszám: 08-
02-001719, adószám: 10075432-2-08)  kijelölt felszámolója,

nyilvános pályázati felhívás

útján értékesíteni kívánja az „fa” adós gazdálkodó szervezet tulajdonát képező alábbi ingatlanait:

I. Ingatlan
Gic külterület
Hrsz: 0245/4
kivett mocsár
7.043 m²

Becsérték: 63.387,-Ft

Az ingatlan körül magánerdő helyezkedik el. A mocsár a terület legmélyebb pontján alakult ki.

II. Ingatlan
Gic külterület
Hrsz: 0215/5
kivett árok
2.860 m²

Becsérték: 25.740,-Ft

III. Ingatlan
Gic külterület
Hrsz.: 0212
kivett árok
3.541 m²

Becsérték: 31.869,-Ft

IV. Ingatlan
Gic külterület
Hrsz: 0205
kivett árok
3.237 m²

Becsérték: 29.133,-Ft



V. Ingatlan
Gic külterület
Hrsz.: 0203
kivett árok
248 m²

Becsérték: 2.232,-Ft

VI. Ingatlan
Gic külterület
Hrsz: 0193
kivett árok
3.757 m²

Becsérték: 33.813,-Ft

VII. Ingatlan
Gic külterület
Hrsz: 0166
kivett árok
5.400 m²

Becsérték: 48.600,-Ft

VIII. Ingatlan
Gic külterület
Hrsz: 0157/9
kivett árok
2.126 m²

Becsérték: 19.034,-Ft

A II-VIII. Ingatlanok két árokrendszert alkotnak. Ezen árokrendszerek a termőföldek, illetve legelő
között helyezkednek el. Mindkét árokrendszer a közutat keresztezi, a közút alatt húzódik.

Az ingatlanok tulajdoni lapjain teher nem szerepel.

Az ingatlanok együttesen kerülnek értékesítésre.
                    
Irányár:                                                                                                                 253.808,-Ft

Pályázni 12.690,- Ft bántatpénz megfizetésével lehet.

A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos vételi ajánlatokat kér benyújtani, melyeket az

DUAL-PERFEKT Kft. 
9001 Győr, Pf.: 649. szám alatti postai címre, vagy a Dual-Perfekt Kft. 9022 Győr, Liszt Ferenc u.

37. sz. alatti kirendeltségére vár 
„Jóbarátság Szövetkezet  f.a. vételi ajánlat” 

megjelöléssel.



A  vételi  ajánlatnak  tartalmaznia  kell  az  megajánlott  vételárat,  a  vállalt  fizetési  feltételeket,
nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 30 napos ajánlati kötöttséget vállal.
A nyertes pályázóval  az eredmény közlésétől  számított  30 napon belül  megkötjük az adásvételi
szerződést. A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül, átutalással kell megfizetni. 

Nyertes pályázó vállalja, hogy a felszámoló által kijelölt ügyvéddel köti meg a szerződést és viseli
annak költségeit. A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szerződéskötéshez szükséges minden adatát, bánatpénz
befizetésének igazolását. 
A bánatpénzt a Dual-Perfekt Kft. f.a. Pannon Takarék Bank Zrt.-nél vezetett: 63200157-11024563
számú bankszámlájára lehet befizetni (átutalni) „Jóbarátság Szövetkezet f.a. KAUCIÓ” jelöléssel a
pályázat  benyújtására  kiírt  határidőt  megelőző  nap  12  óráig  (átutalás  esetében  a  kauciónak  a
pályázati határidőt megelőző nap 12 óráig be kell érkeznie a megadott számlaszámra), a kaució a
házipénztárba  is  befizethető  a  pályázati  lejárat  időpontjáig.  A  befizetett  KAUCIÓ  a  pályázati
nyertesnek a vételárba beszámít. A többi pályázó részére a befizetett összeg az értékelést követő 8
napon belül visszautalásra kerül.

Az ajánlati biztosítékot a pályázó kizárólag a következő esetekben veszíti el:
a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a

vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy
a  Cstv.  49/A.  §  (4)  bekezdés  szerinti  ajánlatot  tévő  pályázó  a  felszámoló  által  elrendelt

ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

A vételárba hitelezői követelés beszámítására nincs lehetőség.

Az ajánlatok beérkezésének időpontja: 2016. június 20. déli 12,00 óra.

A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételéről elismervényt állít ki.

További információ a felszámoló szervezet munkatársától Gáspár János felszámolóbiztostól a  06-
1/210-0521 számon szerezhető be.

A  felszámoló  a  pályázatot  megfelelő  ajánlat  hiányában  eredménytelennek  nyilváníthatja  és  új
pályázatot  írhat  ki.  Megfelelő,  a  vételár  tekintetében  10%  vagy annál  kisebb  eltérés  esetén  a
pályázók  között  nyilvános  ártárgyalás  megtartására  kerül  sor,  melynek  feltételeit  az  ártárgyalás
megkezdését  megelőzően  a  résztvevőkkel  a  felszámoló  ismerteti.  A  felszámoló  jogosult  a
határidőben benyújtott érvényes pályázókat felhívni magasabb vételi ajánlat benyújtására.
Az  elővásárlási  jogosultak  e  jogukat  a  nyilvános  értékesítés  keretein  belül  gyakorolhatják  oly
módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek.
Az elővásárlási  jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja az érdekelteket arra, hogy a jog
gyakorlására  irányuló  szándékukat  a  pályázatok  benyújtási  határidejéig  írásban  bejelenteni
szíveskedjenek. 



Pályázati Hirdetmény 

A(z)  Dual-Perfekt  Kft.  (cégjegyzékszám:  01-09-717900,  székhely:  1119  Budapest,  Fehérvári  út  85..,
levelezési cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 85..), mint a(z) SNS-BAU Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 13 09
088560,  székhely:  2100  Gödöllő,  Ottó  Ferenc  utca  22.  B  ép.)  Budapest  Környéki  Törvényszék
12.Fpk.13-15-000353/7. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2016. június 9. napján
meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően 

nyilvános pályázati felhívás

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai: 
A  pályázatok  kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatók  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P430505 

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2016. június 24. 08 óra 00 perc 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2016. július 11. 08 óra 00 perc 
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 34 620 000 forint.
Ajánlati biztosíték összege: 1 238 600 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A bánatpénzt az SNS-BAU Kft. f.a.
Pannon  Takarék  Bank  Zrt.-nél  vezetett:  63200157-11075349  számú  bankszámlájára  lehet  befizetni
(átutalni) „SNS-BAU Kft. f.a. KAUCIÓ” jelöléssel a pályázat benyújtásáig.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A befizetett KAUCIÓ a pályázati nyertesnek a
vételárba  beszámít.  A  többi  pályázó  részére  a  befizetett  összeg  az  értékelést  követő  8  napon  belül
visszautalásra  kerül.  Az ajánlati  biztosítékot  a  pályázó  kizárólag  a  következő  esetekben  veszíti  el:  a
szerződés  a  nyertes  pályázó  érdekkörében  felmerülő  okból  nem jön  létre,  vagy  a  nyertes  pályázó  a
vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő
pályázó a felszámoló által elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vett részt, vagy a
már megtett ajánlatától visszalép. A vételárba hitelezői követelés beszámítására nincs lehetőség.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):   
Gödöllő Belterület
Hrsz.: 6986/10/A/2
Pest megye
Lakás
Földrészlet: 475 m2
Alapterület: 158,3 m2
Három egész + két félszoba
Tulajdoni hányad: 1/1-ed.
Az ikerház 2-es számú lakása földszint + tetőtér beépítéssel, elkülönített telekrésszel. 

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: lakás
Típus: lakóépület 
Területe: 158,3 m² 
Állapota: átlagos 
Tehermentes: nem 
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1 

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai: 
A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Gödölő 

https://eer.gov.hu/palyazat/P430505


Ingatlan fekvése: belterület 
Helyrajzi szám: 6986/10/A/2 
Ingatlan postai címe: 2100 Gödölő, Ottó Ferenc utca 22. B ép. 
Területnagyság: 158,3 m² 
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): lakás 

Az  ingatlan  terhei  (tulajdoni  lap  III.  rész): A  tulajdoni  lapból  kiderül,  hogy  2009.  július  3-én
tulajdonjog  fenntartással  történt  eladás  van  bejegyezve,  melynek  jogosultja  a  Bakumenko  Nyikolaj
Nyikolajovics névre. Jelzálogjog terheli 15.000.000,- Ft és járulékai erejéig Jermilog Oleg Vasziljavica
javára.  A  tulajdoni  lapon  tulajdonjog  bejegyzés  iránti  kérelem elutasítása  található.  Végrehajtási  jog
terheli 11.476.520,- Ft adótartozás és járulékai erejéig a Nemzeti Adó-és Vámhivatal (1054 Budapest,
Széchenyi utca 2.) javára. Végrehajtási jog terheli 962.326,- Ft főkövetelés és járulékai erejéig a Budapest
Autófinanszírozási Zrt. (1138 Budapest, Váci u. 188.) javára. 

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje,  egyéb közlemény: A pályázatban kiírt  ingatlan
megtekintése 2016. június 28. napján 10 órakor lehetséges. A kapcsolattartónál Tanács József Úrnál lehet
érdeklődni a 20/340-7973 telefonszámon. 

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül,
átutalással  kell  megfizetni  az  SNS-BAU Kft.  f.a.  Pannon Takarék  Bank Zrt.-nél  vezetett:  63200157-
11075349 számú pénzforgalmi számlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázatot benyújtóval a felszámoló a pályázat lezárását követő
30 napon belül szerződést köt. Nyertes pályázó vállalja, hogy a felszámoló által kijelölt ügyvéddel köti
meg  a  szerződést  és  viseli  annak  költségeit.  A megkötendő  adásvételi  szerződésre  a  magyar  jog  az
irányadó.

A  vagyontárgy  elszállításának,  átvételének  módja,  határideje: A  teljes  vételár  megfizetése  a
tulajdonba- és birtokba adás feltétele. A birtokátruházás napja a szerződéskövetést követően, a vételár
teljes kiegyenlítésének napja.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5)   bekezdés szerinti részletes feltételek: Kizárólagos értékelési
szempont:  a vételár nagysága.  A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a megajánlott  legnagyobb
vételárhoz  képest  10%-nál  kisebb  mértékben  eltérő)  ajánlat  esetén  a  pályázók  között  nyilvános
ártárgyalást  tart.  Az  ártárgyalás  lebonyolítása  szintén  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszer  (EÉR)
igénybevételével  történik.  Ártárgyalás  megtartásának  esetén  elektronikus  üzenet  útján  értékesítésre
kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az
ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak. A nyilvános
értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Jelen pályázati
felhívás  a  felszámoló  számára  nem jelent  értékesítési  kötöttséget.  A felszámoló  a  pályázati  kiírást  –
megfelelő  ajánlat  hiányában  –  érvénytelennek  nyilváníthatja,  és  új  pályázatot  írhat  ki.  A  pályázat
értékelésénél elsődleges értékelési szempont a vételár nagysága.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázatok kizárólag az Elektronikus
Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatóak be: https://eer.gov.hu/palyazat/ 
A pályázatnak tartalmaznia kell:
–  Magánszemély  pályázó  esetén  az  ajánlathoz  csatolni  kell  a  pályázó  személyi  igazolványának,
lakcímkártyájának és adóigazolványának a pályázó aláírásával hitelesített másolatát. Külföldi ajánlattevő
köteles  belföldi  lakcímmel  vagy  székhellyel  rendelkező  kézbesítési  megbízottat  megnevezni  és  a
pályázathoz csatolni a kézbesítési megbízás teljes bizonyító erejű okiratát.
–  Szervezet, vagy gazdasági társaság pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó egy hónapnál
nem  régebbi  cégkivonatát  vagy  hatósági  nyilvántartásba  vételének  igazolását,  az  eljáró  képviselője
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aláírási  címpéldányát,  az ajánlati  biztosíték megfizetésének igazolását,  továbbá amennyiben a pályázó
képviselője meghatalmazással jár el, a meghatalmazás teljes bizonyító erejű okiratát.
–  Írásos  vételi  ajánlat,  nettó  vételár  megjelölését.  Amennyiben  eltér  az  EÉR  felületén  és  az  írásos
pályázatban megadott vételár összege, úgy az írásos pályázat a mérvadó.
– Bánatpénz megfizetésének igazolása.
Az irányár az áfa összegét nem tartalmazza. Az értékesítéskor az áfa megállapítása a hatályos áfatörvény
alapján történik.
A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat értékelésétől számított 8 napon
belül  írásban is  értesíti,  egyben felszólítja  a  nyertes  pályázót  az adásvételi  szerződés megkötésére.  A
megvásárlásra felkínált vagyontárgyakért a felszámoló kellékszavatosságot és garanciát nem vállal, azt a
pályázó a megtekintett állapotban veszi meg, ennek tudomásulvételéről a pályázónak nyilatkoznia kell.
Az elővásárlásra  jogosultak a  vételi  szándékukat  a Cstv.  49/C § (3) bekezdése alapján az értékesítés
keretén  belül  gyakorolhatják,  oly  módon,  hogy  a  véglegesen  kialakult  vételár  ismeretében  a  vételi
szándékról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy ezen
jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig írásban jelezzék. A felszámoló az elektronikus értékesítés
érvényességének  és  eredményességének  megállapítását  követően  a  nyertes  ajánlatot  az  elővásárlásra
jogosultaknak  –  az  őket  megillető  sorrendben  –  bemutatja  annak  érdekében,  hogy  nyilatkozzanak:
kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. 

A  fenti  vagyontárgyról  készített  tender  füzet  az  alábbi  linken  érhető  el:
https://eer.gov.hu/palyazat/P430505/tetelek.pdf

https://eer.gov.hu/palyazat/P430505/tetelek.pdf


Pályázati Hirdetmény 

A(z)  Dual-Perfekt  Kft.  (cégjegyzékszám:  01-09-717900,  székhely:  1119  Budapest,  Fehérvári  út  85..,
levelezési  cím:  1119  Budapest,  Fehérvári  út  85..),  mint  a(z)  RED  HOT  MUSIC  Kft.  „f.a”
(cégjegyzékszám: 05 09 017270, székhely: 3530 Miskolc, Vörösmarty Mihály utca 48. 8 em. 3) Miskolci
Törvényszék  7.Fpk.05-14-000265/13.  sz.  végzése  által  kijelölt  felszámolója,  a  Cégközlönyben  2016.
június 23. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően 

nyilvános pályázati felhívás

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai: 
A  pályázatok  kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatók  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P445681 

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2016. július 8. 12 óra 00 perc 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2016. július 25. 12 óra 00 perc 
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 360 000 forint.
Ajánlati biztosíték összege: 18 000 forint.

Ajánlati  biztosíték  formája,  megfizetésének  módja  és  határideje: A  bánatpénzt  Dual-Perfekt
Gazdasági  Tanácsadó  Kft.  Pannon  Takarék  Bank  Zrt.-nél  vezetett:  63200157-11047540  számú
bankszámlájára lehet befizetni (átutalni) RED HOT MUSIC Korlátolt Felelősségű Társaság „felszámolás
alatt” KAUCIÓ” jelöléssel a pályázat benyújtásáig.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A befizetett KAUCIÓ a pályázati nyertesnek a
vételárba  beszámít.  A  többi  pályázó  részére  a  befizetett  összeg  az  értékelést  követő  8  napon  belül
visszautalásra  kerül.  Az ajánlati  biztosítékot  a  pályázó  kizárólag  a  következő  esetekben  veszíti  el:  a
szerződés  a  nyertes  pályázó  érdekkörében  felmerülő  okból  nem jön  létre,  vagy  a  nyertes  pályázó  a
vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő
pályázó a felszámoló által elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vett részt, vagy a
már megtett ajánlatától visszalép. A vételárba hitelezői követelés beszámítására nincs lehetőség.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak): 

Vagyontárgy megnevezése: Allen Heath GL2800M 824 Keverőpult
Jellemzők: 8 bus 24 csatorna 
Tehermentes: igen

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingóság 2016. július 19. napján
tekinthető meg 10.00 órakor előzetesen telefonon történt bejelentkezést követően (telefonszám: 06-70-
594-1069).

Vételár  megfizetésének  módja,  határideje: A  vételárat  –  eredményes  pályázat  esetén  –  a
szerződéskötéstől  számított  45 napon belül,  egy összegben átutalással  kell  megfizetni  a  Dual-Perfekt
Gazdasági  Tanácsadó  Kft.  Pannon  Takarék  Bank  Zrt.-nél  vezetett:  63200157-11047540  számú
pénzforgalmi számlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázatot benyújtóval a felszámoló a pályázat lezárását követő
30 napon belül szerződést köt. Nyertes pályázó vállalja, hogy a felszámoló által kijelölt ügyvéddel köti
meg  a  szerződést  és  viseli  annak  költségeit.  A megkötendő  adásvételi  szerződésre  a  magyar  jog  az
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irányadó.

A  vagyontárgy  elszállításának,  átvételének  módja,  határideje: A  teljes  vételár  megfizetése  a
tulajdonba- és birtokba adás feltétele. A birtokátruházás napja a szerződéskövetést követően, a vételár
teljes kiegyenlítésének napja

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5)   bekezdés szerinti részletes feltételek: Kizárólagos értékelési
szempont:  a vételár nagysága.  A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a megajánlott  legnagyobb
vételárhoz  képest  10%-nál  kisebb  mértékben  eltérő)  ajánlat  esetén  a  pályázók  között  nyilvános
ártárgyalást  tart.  Az  ártárgyalás  lebonyolítása  szintén  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszer  (EÉR)
igénybevételével  történik.  Ártárgyalás  megtartásának  esetén  elektronikus  üzenet  útján  értékesítésre
kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az
ajánlat,  ha  nem  felel  meg  a  pályázati  kiírásban  meghatározottaknak.  A  nyilvános  értékesítésen  a
tulajdonjogot  szerző  pályázó  az  adóssal  szemben  beszámítással  nem élhet.  Jelen  pályázati  felhívás  a
felszámoló  számára  nem jelent  értékesítési  kötöttséget.  A felszámoló  a  pályázati  kiírást  –  megfelelő
ajánlat  hiányában  – érvénytelennek  nyilváníthatja,  és  új  pályázatot  írhat  ki.  A pályázat  értékelésénél
elsődleges értékelési szempont a vételár nagysága.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázatok kizárólag az Elektronikus
Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatóak be: https://eer.gov.hu/palyazat/ 
A pályázatnak tartalmaznia kell: 
Magánszemély  pályázó  esetén  az  ajánlathoz  csatolni  kell  a  pályázó  személyi  igazolványának,
lakcímkártyájának és adóigazolványának a pályázó aláírásával hitelesített másolatát. Külföldi ajánlattevő
köteles  belföldi  lakcímmel  vagy  székhellyel  rendelkező  kézbesítési  megbízottat  megnevezni  és  a
pályázathoz csatolni a kézbesítési megbízás teljes bizonyító erejű okiratát.
Szervezet, vagy gazdasági társaság pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó egy hónapnál nem
régebbi  cégkivonatát  vagy hatósági  nyilvántartásba  vételének igazolását,  az  eljáró képviselője aláírási
címpéldányát, az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását, továbbá amennyiben a pályázó képviselője
meghatalmazással jár el, a meghatalmazás teljes bizonyító erejű okiratát.
- Írásos vételi ajánlat, nettó vételár megjelölésével.
- Bánatpénz megfizetésének igazolása.
Az irányár az áfa összegét nem tartalmazza. Az értékesítéskor az áfa megállapítása a hatályos áfatörvény
alapján történik.
A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat értékelésétől számított 8 napon
belül  írásban is  értesíti,  egyben felszólítja  a  nyertes  pályázót  az adásvételi  szerződés megkötésére.  A
megvásárlásra felkínált vagyontárgyakért a felszámoló kellékszavatosságot és garanciát nem vállal, azt a
pályázó a megtekintett állapotban veszi meg, ennek tudomásulvételéről a pályázónak nyilatkoznia kell.
Az  elővásárlásra  jogosultak  a  vételi  szándékukat  a  Cstv.  49/C  §  (2)  bekezdése  alapján  a  nyilvános
értékesítés keretén belül gyakorolhatják, oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a
vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy-
e jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig jelezzék. 

A  fenti  vagyontárgyról  készített  tender  füzet  az  alábbi  linken  érhető  el:
https://eer.gov.hu/palyazat/P445681/tetelek.pdf

https://eer.gov.hu/palyazat/P445681/tetelek.pdf
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Pályázati Hirdetmény 

A(z)  Dual-Perfekt  Kft.  (cégjegyzékszám:  01-09-717900,  székhely:  1119  Budapest,  Fehérvári  út  85..,
levelezési cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 85..), mint a(z) BARTHA Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám: 01 10
043598 , székhely:  1022 Budapest, Eszter utca 2.) Fővárosi Törvényszék  39.Fpk.01-14-005039/6.  sz.
végzése  által  kijelölt  felszámolója,  a  Cégközlönyben  2016.  június  23.  napján  meghirdetett  pályázati
felhívásnak megfelelően 

nyilvános pályázati felhívás

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós üzletrészeit:

I. A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):   

A  YOP  Management  &  Marketing  Korlátolt  Felelősségű  Társaság  (1022  Budapest,  Eszter  utca  2.;
adószám: 13904746-2-41, cégjegyzékszáma: 01 09 879196) 50%-os üzletrésze. 

Az üzletrész a társaság tagjaira - a társaság saját üzletrészét (Gt. 135.§) kivéve - szabadon átruházható.

Az üzletrészt  kívülálló  személyre  csak akkor lehet átruházni,  ha a tag a törzsbetétét  teljes mértékben
befizette,  kivéve a Gt.  138 §.-ban foglalt  esetet.  A tagot,  a  társaságot  vagy a taggyűlés  által  kijelölt
személyt  az adásvételi  szerződés  útján átruházni  kívánt  üzletrészre  elővásárlási  jog illeti  meg a fenti
sorrendben.

Az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásához a taggyűlés (a társaság) beleegyezése szükséges.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: üzletrész
Cég neve: YOP Management & Marketing Korlátolt Felelősségű Társaság 
Cégjegyzékszáma: 01-09-879196 
Cég főtevékenysége: Egyéb 
Az értékesítendő üzletrész által megtestesített tulajdoni hányad: Kizárólagos tulajdon 
Jogtiszta: igen 
Becsérték: 1 500 000 forint 

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen:   840     000 forint.
Ajánlati biztosíték összege: 42 000 forint

A pályázat adatai: 
A  pályázatok  kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatók  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P447734 

A  fenti  vagyontárgyról  készített  tender  füzet  az  alábbi  linken  érhető  el:
https://eer.gov.hu/palyazat/P447734/tetelek.pdf

II. A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak): 

A WELL WAY Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1077 Budapest, Wesselényi
utca 10.; Cégjegyzékszám: 01 09 931061 Adószám: 12926080-2-42 ) 50%-os üzletrésze.
A társaság törzstőkéje: 3.000.000,- Ft
Üzletrésze: 1.500.000,- Ft

Az üzletrész a társaság tagjaira - a társaság saját üzletrészét (Gt. 135. §) kivéve - szabadon átruházható.
Az üzletrész kívülálló személyre történő átruházása abban az esetben lehetséges , ha a Tag a törzsbetétét
teljes  mértékben  befizette,  kivéve  a  Gt.  138.  §-ban  foglalt  esetet.  A tagot,  a  Társaságot,  valamint  a

https://eer.gov.hu/palyazat/P447734/tetelek.pdf
https://eer.gov.hu/palyazat/P447734


Taggyűlés által kijelölt személyt - ebben a sorrendben - az adásvételi szerződés útján átruházni kívánt az
üzletrészre elővásárlási jog illeti meg. Az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásához a taggyűlés
(a társaság) beleegyezése szükséges.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: üzletrész
Cég neve: WELL WAY Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
Cégjegyzékszáma: 01-09-931061 
Cég főtevékenysége: Egyéb 
Az értékesítendő üzletrész által megtestesített tulajdoni hányad: Kizárólagos tulajdon 
Jogtiszta: igen 
Becsérték: 1 500 000 forint 

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen:   840     000 forint.
Ajánlati biztosíték összege: 42 000 forint.

A pályázat adatai: 
A  pályázatok  kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatók  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P447738 

A  fenti  vagyontárgyról  készített  tender  füzet  az  alábbi  linken  érhető  el:
https://eer.gov.hu/palyazat/P447738/tetelek.pdf

III. A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak): 

A KEREKED Ingatlanhasznosító és Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (1051 Budapest, Sas
utca 14.; Cégjegyzékszám: 01 09 680669 Adószám: 11871327-2-41) 4,97 %-os üzletrésze. 
A jegyzett tőke: 100.600.000 Ft
Az üzletrész: 5.000.000 Ft

Az üzletrész a társaság tagjaira szabadon átruházható. A társaság hozzájárulására csak abban az esetben
van szükség, ha az üzletrész mellékszolgáltatásra is kötelez.

Az üzletrészt olyan személyre, aki a társaságnak még nem tagja, csak akkor lehet átruházni, ha a tag a
törzsbetétet teljes mértékben szolgáltatta és ehhez a taggyűlés 3/4-es szótöbbséggel hozott határozattal
hozzájárult, kivéve, ha az átruházásra azért került sor, mert a vagyoni hozzájárulás, illetve pótbefizetés
teljesítésének  elmulasztása,  vagy  kizárás  miatt  a  tag  tagsági  viszonya  megszűnt.  Pénzszolgáltatás  -
adásvételi szerződés - ellenében átruházni kívánt üzletrész megszerzésére a többi tag, a társaság, vagy a
társaság  által  kijelölt  személy  -  ebben a  sorrendben -  az  elővásárlási  jogra  vonatkozó rendelkezések
megfelelő alkalmazásával másokat megelőzően jogosult. /Ptk.3:167. § (1) és (2)/Amennyiben több tag
kíván elővásárlási jogával élni, törzsbetéteinek arányában jogosultak azt gyakorolni.

A  társaság  saját  üzletrészét  legalább  3/4-es  szótöbbséggel  hozott  határozatával  a  törzstőkén  felüli
vagyonából megvásárolhatja. Csak azok az üzletrészek vásárolhatók meg, amelyekre a törzsbetétek teljes
összegét befizették, illetőleg teljesítették.

A megvásárolt üzletrészt a társaság a vásárlástól számított 1 éven belül köteles elidegeníteni, vagy azt a
tagoknak -  törzsbetéteik arányában - térítés  nélkül átadni,  illetve a törzstőke leszállítása szabályainak
alkalmazásával bevonni.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: üzletrész
Cég neve: KEREKED Ingatlanhasznosító és Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság 
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Cégjegyzékszáma: 01-09-680669 
Cég főtevékenysége: TEÁOR 68 Ingatlanügyletek 
Az értékesítendő üzletrész által megtestesített tulajdoni hányad: Kisebbségi tulajdon . 
Jogtiszta: igen 
Becsérték: 5 000 000 forint 

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 3 000 000 forint.
Ajánlati biztosíték összege: 150 000 forint.

A pályázat adatai: 
A  pályázatok  kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatók  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P447732 

A  fenti  vagyontárgyról  készített  tender  füzet  az  alábbi  linken  érhető  el:
https://eer.gov.hu/palyazat/P447732/tetelek.pdf

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2016. július 8. 08 óra 00 perc 
A pályázatok benyújtásának határideje:  2016. július 25. 08 óra 00 perc 

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A bánatpénzt a BARTHA Zrt. f.a.
Pannon  Takarék  Bank  Zrt.-nél  vezetett  63200157-11072023  számú  bankszámlájára  lehet  befizetni
(átutalni)  „BARTHA Zrt. f.a. KAUCIÓ” jelöléssel a pályázat benyújtásáig.  Az átutalási  bizonylatot a
benyújtott  pályázathoz  mellékelni  kell.  Az  ajánlati  kötöttség  a  pályázat  eredményének  közlésétől
számított 30 nap.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A befizetett KAUCIÓ a pályázati nyertesnek a
vételárba  beszámít.  A  többi  pályázó  részére  a  befizetett  összeg  az  értékelést  követő  8  napon  belül
visszautalásra  kerül.  Az ajánlati  biztosítékot  a  pályázó  kizárólag  a  következő  esetekben  veszíti  el:  a
szerződés  a  nyertes  pályázó  érdekkörében  felmerülő  okból  nem jön  létre,  vagy  a  nyertes  pályázó  a
vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő
pályázó a felszámoló által elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vett részt, vagy a
már megtett ajánlatától visszalép. A vételárba hitelezői követelés beszámítására nincs lehetőség.

Vételár  megfizetésének  módja,  határideje: A  vételárat  –  eredményes  pályázat  esetén  –  a
szerződéskötéstől  számított  15  napon  belül,  átutalással  kell  megfizetni  a  BARTHA Zrt.  f.a.  Pannon
Takarék Bank Zrt.-nél vezetett 63200157-11072023 számú pénzforgalmi számlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázatot benyújtóval a felszámoló a pályázat lezárását követő
30 napon belül szerződést köt. Nyertes pályázó vállalja, hogy a felszámoló által kijelölt ügyvéddel köti
meg  a  szerződést  és  viseli  annak  költségeit.  A megkötendő  adásvételi  szerződésre  a  magyar  jog  az
irányadó.

A  vagyontárgy  elszállításának,  átvételének  módja,  határideje: A  cégbírósági  változásbejegyzésre
kizárólag a teljes vételár kifizetésének időpontja után kerülhet sor.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5)   bekezdés szerinti részletes feltételek: Kizárólagos értékelési
szempont:  a vételár nagysága.  A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a megajánlott  legnagyobb
vételárhoz  képest  10%-nál  kisebb  mértékben  eltérő)  ajánlat  esetén  a  pályázók  között  nyilvános
ártárgyalást  tart.  Az  ártárgyalás  lebonyolítása  szintén  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszer  (EÉR)
igénybevételével  történik.  Ártárgyalás  megtartásának  esetén  elektronikus  üzenet  útján  értékesítésre
kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az
ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak. A nyilvános
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értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Jelen pályázati
felhívás  a  felszámoló  számára  nem jelent  értékesítési  kötöttséget.  A felszámoló  a  pályázati  kiírást  –
megfelelő  ajánlat  hiányában  –  érvénytelennek  nyilváníthatja,  és  új  pályázatot  írhat  ki.  A  pályázat
értékelésénél elsődleges értékelési szempont a vételár nagysága.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye:  A pályázatok kizárólag az Elektronikus
Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatóak be: https://eer.gov.hu/palyazat/ 
A pályázatnak tartalmaznia kell:
-  Magánszemély  pályázó  esetén  az  ajánlathoz  csatolni  kell  a  pályázó  személyi  igazolványának,
lakcímkártyájának és adóigazolványának a pályázó aláírásával hitelesített másolatát. Külföldi ajánlattevő
köteles  belföldi  lakcímmel  vagy  székhellyel  rendelkező  kézbesítési  megbízottat  megnevezni  és  a
pályázathoz csatolni a kézbesítési megbízás teljes bizonyító erejű okiratát. 
- Szervezet, vagy gazdasági társaság pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó egy hónapnál
nem  régebbi  cégkivonatát  vagy  hatósági  nyilvántartásba  vételének  igazolását,  az  eljáró  képviselője
aláírási  címpéldányát,  az ajánlati  biztosíték megfizetésének igazolását,  továbbá amennyiben a pályázó
képviselője meghatalmazással jár el, a meghatalmazás teljes bizonyító erejű okiratát.
- Írásos vételi ajánlat
- Bánatpénz megfizetésének igazolása. 
A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat értékelésétől számított 8 napon
belül  írásban is  értesíti,  egyben felszólítja  a  nyertes  pályázót  az adásvételi  szerződés megkötésére.  A
megvásárlásra felkínált vagyontárgyakért a felszámoló kellékszavatosságot és garanciát nem vállal, azt a
pályázó a megtekintett állapotban veszi meg, ennek tudomásulvételéről a pályázónak nyilatkoznia kell.
Az elővásárlásra  jogosultak a  vételi  szándékukat  a Cstv.  49/C § (3) bekezdése alapján az értékesítés
keretén  belül  gyakorolhatják,  oly  módon,  hogy  a  véglegesen  kialakult  vételár  ismeretében  a  vételi
szándékról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy ezen
jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig írásban jelezzék. A felszámoló az elektronikus értékesítés
érvényességének  és  eredményességének  megállapítását  követően  a  nyertes  ajánlatot  az  elővásárlásra
jogosultaknak  –  az  őket  megillető  sorrendben  –  bemutatja  annak  érdekében,  hogy  nyilatkozzanak:
kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. 



Pályázati Hirdetmény 

A(z)  Dual-Perfekt  Kft.  (cégjegyzékszám:  01-09-717900,  székhely:  1119  Budapest,  Fehérvári  út  85..,
levelezési  cím:  1119  Budapest,  Fehérvári  út  85..),  mint  a(z)  HORVÁTH  ÉS  TÁRSAI  Kft.  „f.a”
(cégjegyzékszám:  02  09  068217,  székhely:  7965  Drávasztára,  hrsz.  020  hrsz.)  Pécsi  Törvényszék
8.Fpk.02-14-000018/13.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2016. június 30. napján
meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően 

nyilvános pályázati felhívás

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai: 
A  pályázatok  kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatók  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P452610 

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2016. július 15. 08 óra 00 perc 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2016. augusztus 1. 08 óra 00 perc 
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 8 240 000 forint.
Ajánlati biztosíték összege: 412 000 forint.

Ajánlati  biztosíték  formája,  megfizetésének módja és határideje: A bánatpénzt  a  HORVÁTH ÉS
TÁRSA Kft.  f.a.  Pannon Takarék  Bank Zrt.-nél  vezetett:  63200157-11071455 számú bankszámlájára
lehet befizetni (átutalni) „HORVÁTH ÉS TÁRSA Kft. f.a. KAUCIÓ” jelöléssel a pályázat benyújtásáig. 

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A befizetett KAUCIÓ a pályázati nyertesnek a
vételárba  beszámít.  A  többi  pályázó  részére  a  befizetett  összeg  az  értékelést  követő  8  napon  belül
visszautalásra  kerül.  Az ajánlati  biztosítékot  a  pályázó  kizárólag  a  következő  esetekben  veszíti  el:  a
szerződés  a  nyertes  pályázó  érdekkörében  felmerülő  okból  nem jön  létre,  vagy  a  nyertes  pályázó  a
vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő
pályázó a felszámoló által elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vett részt, vagy a
már megtett ajánlatától visszalép. A vételárba hitelezői követelés beszámítására nincs lehetőség.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):   
Drávasztára
Külterület
Kivett major
Földrészlet: 1 ha 3255 m2
Tulajdoni hányad: 1/1
Tulajdonos: Horváth és Társai Mezőgazdasági, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft „fa.”
Törzsszám: 12883620
Szabálytalan alakú síkterület.  A major kifejezetten mezőgazdasági tevékenységre létrehozott telep. Sík
fekvésű, kelet-nyugati tájolású, talajvíz mentes, kötött talajú ingatlan. Építésre és parkosításra egyaránt
alkalmas talajminőségű. Az ingatlan környezetében mezőgazdasági művelésű szántók, illetve magtár és a
község belterületénél pedig lakóterületek és épületek találhatóak. 
A 020. hrsz.-ú ingatlanon elhelyezkedő épületek jellemzői: 
Az épületek szabadon álló beépítési módban kerültek elhelyezésre. Az ingatlanon belül az egyes épületek
között betonozott térburkolat lett kialakítva, illetve a parkolás céljából is betonozott területet készítettek.
1) Fejőépület
1990-1991-ben épült fejőház.
Bruttó alapterület: 10,17 m x 20,60 m = 209,51 m2.
Nettó alapterület: 182,56 m2.
Nyílászárók: fa és fém szerkezetűek vegyesen. Az épületen belül a vízellátás kiépített, és az a községi
vezetékes  hálózatra  van  rákötve.  A  szennyvíz-elvezetés  házilagos  szennyvízaknába  történik.  A
csapadékvíz-elvezetés  szabadon  történik,  maga  az  épület  horganyzott  ereszcsatornával  ellátott.  A
melegvíz-ellátást  3  db  villanybojler  szolgáltatja.  Az  elektromos  energia  szolgálati  és  világítási  áram
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220/380 V kiépített. Fűtése: egyedi központi olajkazánnal történik, lapradiátoros hőleadással.
A fejőházban kialakított fejő technológiai Új-Zélandi NU-PULSE típusú 2 x 8-as halszálkás beállókkal. A
fejőház helyiségeinek ismertetése:
Fejőcsarnok 77,94 m2
Tejcsarnok 57 m2
Gépház 1,53 m2
Mosdó, előtér 4,51 m2
WC 3,36 m2
WC 1,15 m2
Öltöző 11,68 m2
Előtér 1,68 m2
Zuhanyozó 6,72 m2
Női WC 1,26 m2
Kazánház 9,07 m2
Iroda 6,66 m22) 

2)  Szabadtartásos  istálló:  Az  épület  befejezetlen.  2  db  egymással  szimmetrikus  épületrészből  áll.
Alapterülete: 1.168 m23)

3) Istálló, 597 m2
Össz. nettó alapterület 182,56 m2

Mivel az épületet évek óta nem használják, ezért ez az állagán már meglátszik. A technológia egyes része
már hiányzik. A technológiából a tehénbeálló csövezése fel van szerelve, azonban a tartályok hiányoznak.

A Drávasztára 020 hrsz-ú ingatlan szomszédja, a 014 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa földmérőt bízott meg a
telek, és a rajta lévő épület pontos helyének meghatározásárára. A vitatott istálló épület, mint a 020 hrsz-ú
ingatlan, illetve a vele szomszédos 014 hrsz-ú ingatlan és a 0288/3 hrsz-ú ingatlan a TSZ Major része
volt. Ennek feldarabolásával alakultak ki a mostani hrsz-ek, az eredeti 1 db helyrajzi számból. A 020
hrsz-en lévő istálló épület az 1980-as évek második felében épült. Idő közben bizonyos felújítási, illetve
hozzáépítési  munkálatokat  végeztek az épületen,  azonban alapvetően az épület  műszaki  szerkezetéből
következtetve több, mint 30 éve áll ezen a helyen. A Sellyei Polgármesteri Hivatal Építési Osztályának
tájékoztatása  alapján  30  év  eltelte  után  bontási  határozatot  nem  lehet  kiadni.  A  bontási  határozat
kibocsátásánál  az  elévülési  idő  30  év.  Amennyiben  a  szomszédos  területek  gazdái  nem  tudnak
megegyezni, úgy polgári peres eljárás keretében a bíróság mondja ki a határozatot.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett major
Típus: kivett major 
Területe: 13 255 m² 
Állapota: átlagos 
Tehermentes: nem 
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1 

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai: 
A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Drávasztára 
Ingatlan postai címe: Drávasztára, hrsz. 020 
Területnagyság: 13 255 m² 
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett major 

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Az ingatlant jelzálogjog terheli 23.500.000,- Ft kölcsöntőke
és járulékai erejéig a Szent Lőrinc-Orbánság Takarékszövetkezet (7940 Szentlőrinc, Munkácsy Mihály
utca 19.) javára. Jelzálogjog terheli 60.455.250,- Ft kölcsöntőke és járulékai erejéig a a Szent Lőrinc-
Orbánság Takarékszövetkezet  (7940 Szentlőrinc,  Munkácsy Mihály utca 19.) javára.  Végrehajtási  jog



terheli 27.400,- Ft és járulékai erejéig Adiras Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. javára. Végrehajtási jog
terheli  37.154.004,-  Ft  és  járulékai  erejéig  a  a  Szent  Lőrinc-Orbánság  Takarékszövetkezet  (7940
Szentlőrinc, Munkácsy Mihály utca 19.) javára.
Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje,  egyéb közlemény: A pályázatban kiírt  ingatlan
megtekintése 2016. július 26. napján 13 óra 30 perckor lehetséges. A kapcsolattartónál Tanács Józsefnél
lehet érdeklődni a 20/340-7973 telefonszámon. 

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül,
átutalással kell megfizetni a HORVÁTH ÉS TÁRSA Kft. f.a. Pannon Takarék Bank Zrt.-nél vezetett:
63200157-11071455 számú pénzforgalmi számlájára.
Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázatot benyújtóval a felszámoló a pályázat lezárását követő
30 napon belül szerződést köt. Nyertes pályázó vállalja, hogy a felszámoló által kijelölt ügyvéddel köti
meg  a  szerződést  és  viseli  annak  költségeit.  A megkötendő  adásvételi  szerződésre  a  magyar  jog  az
irányadó.

A  vagyontárgy  elszállításának,  átvételének  módja,  határideje: A  teljes  vételár  megfizetése  a
tulajdonba- és birtokba adás feltétele. A birtokátruházás napja a szerződéskövetést követően, a vételár
teljes kiegyenlítésének napja.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5)   bekezdés szerinti részletes feltételek: Kizárólagos értékelési
szempont:  a vételár nagysága.  A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a megajánlott  legnagyobb
vételárhoz  képest  10%-nál  kisebb  mértékben  eltérő)  ajánlat  esetén  a  pályázók  között  nyilvános
ártárgyalást  tart.  Az  ártárgyalás  lebonyolítása  szintén  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszer  (EÉR)
igénybevételével  történik.  Ártárgyalás  megtartásának  esetén  elektronikus  üzenet  útján  értékesítésre
kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az
ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak. A nyilvános
értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Jelen pályázati
felhívás  a  felszámoló  számára  nem jelent  értékesítési  kötöttséget.  A felszámoló  a  pályázati  kiírást  –
megfelelő  ajánlat  hiányában  –  érvénytelennek  nyilváníthatja,  és  új  pályázatot  írhat  ki.  A  pályázat
értékelésénél elsődleges értékelési szempont a vételár nagysága. 

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázatok kizárólag az Elektronikus
Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatóak be: https://eer.gov.hu/palyazat/ 
A pályázatnak tartalmaznia kell:
–  Magánszemély  pályázó  esetén  az  ajánlathoz  csatolni  kell  a  pályázó  személyi  igazolványának,
lakcímkártyájának és adóigazolványának a pályázó aláírásával hitelesített másolatát. Külföldi ajánlattevő
köteles  belföldi  lakcímmel  vagy  székhellyel  rendelkező  kézbesítési  megbízottat  megnevezni  és  a
pályázathoz csatolni a kézbesítési megbízás teljes bizonyító erejű okiratát.
–  Szervezet, vagy gazdasági társaság pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó egy hónapnál
nem  régebbi  cégkivonatát  vagy  hatósági  nyilvántartásba  vételének  igazolását,  az  eljáró  képviselője
aláírási  címpéldányát,  az ajánlati  biztosíték megfizetésének igazolását,  továbbá amennyiben a pályázó
képviselője meghatalmazással jár el, a meghatalmazás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Írásos vételi ajánlat, nettó vételár megjelölésével.
– Bánatpénz megfizetésének igazolása.
Az irányár az áfa összegét nem tartalmazza. Az értékesítéskor az áfa megállapítása a hatályos áfatörvény
alapján történik. A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat értékelésétől
számított 8 napon belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés
megkötésére. A megvásárlásra felkínált vagyontárgyakért a felszámoló kellékszavatosságot és garanciát
nem vállal, azt a pályázó a megtekintett állapotban veszi meg, ennek tudomásulvételéről a pályázónak
nyilatkoznia kell. Az elővásárlásra jogosultak a vételi szándékukat a Cstv. 49/C § (3) bekezdése alapján
az értékesítés keretén belül gyakorolhatják, oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a
vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy

https://eer.gov.hu/jogszabaly/A1400017-P12-5.html


ezen  jogukat  a  pályázat  benyújtásának  határidejéig  írásban  jelezzék.  A  felszámoló  az  elektronikus
értékesítés  érvényességének  és  eredményességének  megállapítását  követően  a  nyertes  ajánlatot  az
elővásárlásra  jogosultaknak  –  az  őket  megillető  sorrendben  –  bemutatja  annak  érdekében,  hogy
nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. 

A  fenti  vagyontárgyról  készített  tender  füzet  az  alábbi  linken  érhető  el:
https://eer.gov.hu/palyazat/P452610/tetelek.pdf

https://eer.gov.hu/palyazat/P452610/tetelek.pdf


Árverési Hirdetmény 

A(z)  Dual-Perfekt  Kft.  (cégjegyzékszám:  01-09-717900,  székhely:  1119  Budapest,  Fehérvári  út  85..,
levelezési cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 85..), mint a(z) BCS Budakeszi Kft. „f.a” (cégjegyzékszám:
13  09  156574,  székhely:  2092  Budaörsi  ,  Budaörsi  út  15  út  15.)  Budapest  Környéki  Törvényszék
6.Fpk.13-15-000406/12.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2016. június 30. napján
megjelent árverési hirdetménynek megfelelően 

nyilvános árverés

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós kis értékű ingóságát.

Az árverés adatai: 

Az árverés helye: 
az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszer  (EÉR)  által  biztosított  online
felület(https://eer.gov.hu/arveres/A452461) 

Az árverés kezdete: 2016. július 15. 08 óra 00 perc 
Az árverés vége: 2016. augusztus 1. 08 óra 00 perc 
Árverési előleg összege: 13 500 forint.
Kikiáltási ár (minimálár): 270 000 forint. 

Licitlépcső: 
1 millió forintig: 5 000 forint 
1 millió forint és 5 millió forint között: 30 000 forint 
5 millió forint és 20 millió forint között: 50 000 forint 
20 millió forint és 200 millió forint között: 200 000 forint 
200 millió forint és afelett: 500 000 forint 

Az árverési  előleg  megfizetésének  módja,  határideje: Az árverési  előleget  a  BCS Budakeszi  Kft.
f.a.Pannon Takarék Bank Zrt.-nél  vezetett:  63200157-11079518 számú bankszámlájára  lehet  befizetni
(átutalni).

Az árveréssel kapcsolatos egyéb közlemény: Az átutalás közlemény rovatában kerüljön feltüntetésre a
„BCS Budakeszi Kft. „f.a.” árverési előleg” megjelölés.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak): 
Forgalmi rendszám: KMB-117
Gyártmány, típus: CITROEN Berlingo 1.9 D
Gyártási év: 2006
Első magyarországi forgalomba helyezés dátuma: 2006.10.31.
Hengertérfogat: 1.868 cm3
Motorteljesítmény: 51 kW
Saját tömeg: 1.206 Kg
Együttes tömeg: 1.805 kg
Ülések száma: 2
Szállítható személyek száma: 2
A gépkocsi színe: fehér

Gépjármű jellemzői: Megfelelő általános esztétikai állapot. Karosszérián kisebb felületi sérülések a jármű
jobb és bal oldalán. A jármű minimális, javított előzménykárral rendelkezik, akkumulátor nincs. A jármű
jelenleg  lemeztárcsára  szerelt  gumiabroncsokkal  rendelkezik,  a  téli  gumiabroncsok  állaga  megfelelő,
azonban a nagy állásidő miatt azok szükséges cseréje prognosztizálható. A beltér a futásteljesítménynek
megfelelő, jó általános állapotban van. A jármű a nagy állásidő alapján azonban szerviz és fékjavítást
igényel.

https://eer.gov.hu/arveres/A452461


A jármű 2014. májusig rendelkezett csak érvényes műszaki vizsgával.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

1. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: CITROEN Berlingo 1.9 D
Típus: Jármű 
Gyártmány: CITROEN Berlingo 1.9 D 
Gyártási idő: 2006. 
Állapot: Átlagos 
Tehermentes: igen 
Mennyisége: 1 db 
Becsérték: 540 000 forint 

Az  ingóság  megtekinthetőségének  helye,  ideje,  egyéb  közlemény: A  pályázatban  kiírt  ingóság
megtekintése 2016. július 18. napján 10 órakor lehetséges. A kapcsolattartónál Tanács József Úrnál lehet
érdeklődni a 20/340-7973 telefonszámon. 

Vételár  megfizetésének  módja,  határideje: A  vételárat  az  értékesítéshez  kapcsolódó  számla
kibocsátását követően 8 napon belül átutalással kell megfizetni – az BCS Budakeszi Kft. f.a. Pannon
Takarék Bank Zrt.-nél vezetett: 63200157-11079518 számlájára – részletfizetésre nincs lehetőség.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés  határideje: Szerződéskötésre  az  értékelés  érvényességének  és  eredményességének
megállapításáról szóló közlemény közzétételét követő 30 napon belül kerül sor.

A  vagyontárgy  elszállításának,  átvételének  módja,  határideje: A  vagyontárgy  elszállításának,
átvételének módja, határideje: a vevő legkésőbb a teljes vételár megfizetését követő 15 napon belül saját
költségén köteles gondoskodni a megvásárolt vagyontárgy birtokba vételéről, az ingóság átvételéről és
elszállításáról.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Nyertes pályázat esetén az árverési előleg
a  vételárba  beszámításra  kerül.  Az eredménytelen  ajánlattevők  részére  a  befizetett  árverési  előleg  az
elbírálást követő 8 napon belül visszafizetésre kerül, mely összegre a felszámoló kamatot nem fizet. Áfás
értékesítés esetén az Áfa körbe tartozó nyertes pályázó esetében, figyelemmel az Áfa tv.142. § (1) g)
pontjára a 100.000 Ft vételárat meghaladó értékesítés esetén az adót a vevő fizeti meg a fordított adózás
szabályai szerint, az Áfa körbe nem tartozó nyertes pályázó esetében a felszámoló számlája 27% áfát
tartalmaz.  Az értékelés  érvényességének és  eredményességének megállapításáról,  vagy érvénytelenné,
illetőleg  eredménytelenné  nyilvánításról  szóló közleményt  a  pályázat  lejártát  követő  8 napon belül  a
felszámoló elkészíti és közzé teszi az EÉR felületén .A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző
pályázó  adós  társasággal  szemben  a  Cstv.  49.  §.(4)  bekezdése  szerint  beszámítással  nem élhet.  Az
árverést  az  nyeri,  aki  a  licit  lezárása  előtt  a  legmagasabb  összegű  érvényes  árajánlatot  teszi.  A
vagyontárgyak  megtekintett  állapotban kerülnek árverése.  A felszámoló  a  fel  nem tüntetett,  esetleges
látható vagy rejtett hibákért a felelősséget kizárja. Ha az árverésen érvényes ajánlat nincs, a felszámoló az
árverést  eredménytelennek  nyilvánítja.  A  nyilvános  árverésre  az  1991.  évi  XLIX.  tv.  (Cstv.)  és  a
felszámolási  eljárásban  az  adós  vagyontárgyainak  elektronikus  értékesítéséről  szóló  17/2014.  (II.  3.)
Korm. rendelet előírásai szerint kerül sor. Elővásárlási jogosultak jogaikat a véglegesen kialakult vételár
ismeretében gyakorolhatják.

A  fenti  vagyontárgyról  készített  tender  füzet  az  alábbi  linken  érhető  el:
https://eer.gov.hu/arveres/A452461/tetelek.pdf

https://eer.gov.hu/arveres/A452461/tetelek.pdf


Pályázati Hirdetmény 

A(z)  Dual-Perfekt  Kft.  (cégjegyzékszám:  01-09-717900,  székhely:  1119  Budapest,  Fehérvári  út  85..,
levelezési cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 85..), mint a(z) KOMJÁTI Kft „f.a” (cégjegyzékszám: 13 09
067354 , székhely:  2767 Tápiógyörgye,  Temető út 6.) Budapest Környéki Törvényszék  6.Fpk.13-14-
002582/11. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2016. június 30. napján meghirdetett
pályázati felhívásnak megfelelően 

nyilvános pályázati felhívás

útján,  az  alábbi  feltételekkel  értékesíti  az  adós  vagyona  egészét  vagy  telephelye  eszközeinek
összességét.

1.) VAGYONÖSSZESSÉG

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):   

I. Ingatlan
Tápiógyörgye
belterület
Hrsz.: 1189/2
Kivett agyagbánya és fóliázó épület
Földrészlet: 5040 m2Tulajdoni hányad: 1/1
A telek területe 5040 m2

A telek sík felületű, füves terület. Egy nyitott szín (épület) található rajta. A nyitott színépület a mellette
lévő 1189/5 hrsz-ú ingatlanon található nagycsarnok folytatásában helyezkedik el. A nyitott szín egyik
hosszanti  oldala  nyitott,  a  többi  oldala  tégla  falazattal  fedett.  Tetőszerkezete:  nyeregtetős,  hullámpala
fedéssel. Az épület aljzata: beton. Az épület körül beton térburkolat van kialakítva. A nyitott szín a nyers
téglák tárolására szolgált, míg a téglagyár működött. Jelenleg is található nyers, kiégetetlen tégla a szín
alatt. 

1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett agyagbánya és fóliázó épület
Típus: ipari ingatlan 
Területe: 5 040 m² 
Állapota:  átlagos 
Közművesítettség foka: részlegesen közművesített 
Tehermentes: nem 
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1 
Becsérték: 2 500 000 forint 

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai: 
A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Tápiógyörgye 
Ingatlan fekvése: belterület 
Helyrajzi szám: 1189/2 
Ingatlan postai címe: 2767 Tápiógyörgye, hrsz. 1189/2 
Területnagyság: 5 040 m² 
Az épület  fő rendeltetés  szerinti  jellege (lakóház,  üdülő,  gazdasági épület  stb.):  kivett  agyagbánya és
fóliázó épület 

Az  ingatlan  terhei  (tulajdoni  lap  III.  rész): A  tulajdoni  lapból  kiderül,  hogy  jelzálogjog  terheli
180.000.000,- Ft kölcsön és járulékai erejéig az MKB Bank Zrt (1056 Budapest, Váci út 38.) javára.
Elidegenítési és terhelési tilalom terheli a bejegyzett jelzálogjog biztosítására az MKB Bank Zrt (1056
Budapest, Váci út 38.) javára. Keretbiztosítéki jelzálogjog terheli 43.000.000,- Ft erejéig az MKB Bank
Zrt (1056 Budapest, Váci út 38.) javára. 



Ingatlan állapota: átlagos

II. Ingatlan
Tápiógyörgye
belterület
Hrsz.: 1189/4
Kivett agyagbánya
Földrészlet: 8160 m2
Tulajdoni hányad: 1/1

A telek jellemzői: sík terület, mely gazos, bozótos felületű. Ezen területen agyagbányászat nem történt,
tulajdonképpen ezen ingatlan használatlan volt. Kerítetlen.
A vizsgált ingatlanon épület nincs elhelyezve. Enyhén téglalap alakú telekterület. 

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett agyagbánya
Típus: ipari ingatlan 
Területe: 8 160 m² 
Állapota: átlagos 
Közművesítettség foka: közművesítetlen 
Tehermentes: nem 
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1 
Becsérték: 2 864 000 forint 

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai: 
A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Tápiógyörgye 
Ingatlan fekvése: belterület 
Helyrajzi szám: 1189/4 
Ingatlan postai címe: 2767 Tápiógyörgye, hrsz. 1189/4 
Területnagyság: 8 160 m² 
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett agyagbánya 

Az  ingatlan  terhei  (tulajdoni  lap  III.  rész):  A  tulajdoni  lapból  kiderül,  hogy  jelzálogjog  terheli
180.000.000,- Ft kölcsön és járulékai erejéig az MKB Bank Zrt (1056 Budapest, Váci út 38.) javára.
Elidegenítési és terhelési tilalom terheli a bejegyzett jelzálogjog biztosítására az MKB Bank Zrt (1056
Budapest, Váci út 38.) javára. Keretbiztosítéki jelzálogjog terheli 43.000.000,- Ft erejéig az MKB Bank
Zrt (1056 Budapest, Váci út 38.) javára. 
Ingatlan állapota: átlagos

III. Ingatlan
Tápiógyörgye
belterület
Hrsz.: 1189/5
Kivett kivett ipartelep
Földrészlet: 21347 m2
Tulajdoni hányad: 1/1

A telek jellemzői: sík terület. A telken található egyes épületek között beton térburkolat található. Beton
térburkolat térmértéke kb. 1500 m2. A telek dróthálós kerítéssel kerített.
Térvilágítás: az egész iparterületen kiépített. Ezen helyrajzi szám alatt található ingatlan tulajdonképpen
az 1930-as évek végén épült téglagyárat takarja. A téglagyár egyes épületeinek felújítása 1986-ban történt
meg. Ez leginkább az irodaépületre vonatkozik. A KOMJÁTI Kft. „fa” az ingatlant 2004-ben vásárolta
meg.  Az  ingatlanon  a  téglagyártási  tevékenységet  folytatták.  Ezen  ipartelepen  mintegy  5  éve
tevékenységet a KOMJÁTI Kft „fa” nem végez. A felszámolás kezdete előttig az ingatlan bérbe volt
adva.



Az ingatlanon 5 darab épület található.

1.jelű épület – irodaépület
Az épület 1986-ban lett felújítva, illetve egy részét akkor építették hozzá. Az épületen belül van kialakítva
az irodarész után a szociális blokk, mely étkező-konyha részt, valamint férfi és női öltözőket tartalmaz.
Az étkező és az öltözők között található a kazán helyiség. A helyiségben vegyes tüzelési módú kazán
található. Az épületen belül a hőleadás lemez radiátorok segítségével történik. Alapterülete: 250 m2

2.jelű épület – raktár, szerelőműhely
Régi épület, mely műszaki állapota vegyes. Bizonyos épületrészei jobb állapotúak. Az épület egy 66 m
hosszú, 10 m széles épület.  Az épületen esőcsatorna egyáltalán nem található.  Az épület  körül beton
kezelőjárda kialakított.
Műszaki állapota gyenge.
Alapterülete: 660 m2

3. jelű épület – csarnok
A csarnoképület gyakorlatilag egy ikercsarnok épületet takar, mely nincs elválasztva, tehát egylégterű. A
csarnok egyik  felében  vannak  kialakítva  a  téglaégető  kemencék,  illetve  a  szállító  alagút,  melyek  az
épületen belül téglafalazattal ellátott folyosókat jelentenek. Az épület belmagassága kb. 5 m. Az épület
műszaki állapota gyenge. Alapterülete: 3500 m2

4. jelű épület – műhely
Ezen épület a csarnok hosszanti belső oldala mögött található, önálló épület. Az épület műszaki állapota
nagyon gyenge. Alapterülete: 112 m2

5. jelű épület – raktár
Ezen épület a Temető utcával párhuzamosan, a temető felé eső részen helyezkedik el. Belmagassága 4,20
m.
Az épületen körben horganyzott lemezcsatorna van felszerelve, mely közepes állapotú, funkcióját betölti.
Az  épület  körül,  3  oldalánál  beton  térburkolat  van  kialakítva.  Az  épület  műszaki  állapota:  közepes.
Alapterülete: 264 m2

3. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett ipartelep
Típus: ipari ingatlan 
Területe: 21 347 m² 
Állapota: felújítandó 
Közművesítettség foka: teljesen közművesített 
Tehermentes: nem 
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1 
Becsérték: 40 640 000 forint 

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai: 
A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Tápiógyörgye 
Ingatlan fekvése: belterület 
Helyrajzi szám: 1189/5 
Ingatlan postai címe: 2767 Tápiógyörgye, hrsz. 1189/5 
Területnagyság: 21 347 m² 
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett ipartelep 

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): A tulajdoni lapból kiderül, hogy Földmérési jelek elhelyezését
biztosító használati  jog terheli  a Pest Megyei  Földhivatal  (Budapest, Sas utca 19.) javára. Jelzálogjog
terheli  180.000.000,- Ft kölcsön és járulékai erejéig az MKB Bank Zrt (1056 Budapest,  Váci út  38.)
javára. Elidegenítési és terhelési tilalom terheli a bejegyzett jelzálogjog biztosítására az MKB Bank Zrt
(1056 Budapest, Váci út 38.) javára. Keretbiztosítéki jelzálogjog terheli 43.000.000,- Ft erejéig az MKB
Bank Zrt (1056 Budapest, Váci út 38.) javára. 



Ingatlan állapota: felújítandó

IV. Ingatlan
Tápiógyörgye
belterület
Hrsz.: 1189/6
Kivett agyagbánya
Földrészlet: 4035m2
Tulajdoni hányad: 1/1

A vizsgált ingatlan Tápiógyörgye belterületén található. A telek területe: 4035 m2A telek jellemzői: sík
felületű,  beépítetlen,  cserjés,  füves,  hasznosítatlan  terület.  Megközelíthetősége:  a  1189/5  hrsz-ú
ingatlanról, illetve a 1189/6 és a 1189/4 hrsz-ú ingatlanok között elvileg egy földút húzódik. Jelenleg ez a
földút  nincs  elkülönülve  az  előbbiekben  megnevezett  két  beépítetlen  területű  telektől.  Az ingatlanon
épület nincs elhelyezve. Közel háromszög alakú telek.
Közművesítetlen. Az ingatlan kerítetlen. 

4. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett beépítetlen terület
Típus: ipari ingatlan 
Területe: 4 035 m² 
Állapota: átlagos 
Közművesítettség foka: közművesítetlen 
Tehermentes: nem 
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1 
Becsérték: 1 416 000 forint 

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai: 
A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Tápiógyörgye 
Ingatlan fekvése: belterület 
Helyrajzi szám: 1189/6 
Ingatlan postai címe: 2767 Tápiógyörgye, hrsz. 1189/6 
Területnagyság: 4 035 m² 
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett beépítetlen terület 

Az  ingatlan  terhei  (tulajdoni  lap  III.  rész): A  tulajdoni  lapból  kiderül,  hogy  jelzálogjog  terheli
180.000.000,- Ft kölcsön és járulékai erejéig az MKB Bank Zrt (1056 Budapest, Váci út 38.) javára.
Elidegenítési  tilalom terheli  a bejegyzett  jelzálogjog biztosítására az MKB Bank Zrt (1056 Budapest,
Váci út 38.) javára. Keretbiztosítéki jelzálogjog terheli 43.000.000,- Ft erejéig az MKB Bank Zrt (1056
Budapest, Váci út 38.) javára. Vezetékjog 6 m2 területre az ÉMÁSZ Kft. javára. 

Ingatlan állapota: átlagos

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 36 000 000 forint.
Ajánlati biztosíték összege: 1 280 000 forint.

A pályázat adatai: 
A  pályázatok  kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatók  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P452478 

A  fenti  vagyontárgyról  készített  tender  füzet  az  alábbi  linken  érhető  el:
https://eer.gov.hu/palyazat/P452478/tetelek.pdf

https://eer.gov.hu/palyazat/P452478/tetelek.pdf
https://eer.gov.hu/palyazat/P452478


II. VAGYONÖSSZESSÉG

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak): 

I. Ingatlan
Tápiógyörgye
külterület
Hrsz.: 0141/2
Kivett agyagbánya
Földrészlet: 20000 m2
Tulajdoni hányad: 1/1

A  tulajdoni  lapból  kiderül,  hogy  a  10040/1995.09.28.  számú  bejegyző  határozat  bányatelekké
nyilvánította. 

1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett agyagbánya
Típus: ipari ingatlan 
Területe: 20 000 m² 
Állapota: átlagos 
Közművesítettség foka: közművesítetlen 
Tehermentes: nem 
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
 
Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai: 
A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Tápiógyörgye 
Ingatlan fekvése: külterület 
Helyrajzi szám: 0141/2 
Ingatlan postai címe: 2767 Tápiógyörgye, hrsz. 0141/2 
Területnagyság: 20 000 m² 
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):  kivett agyagbánya 

Az  ingatlan  terhei  (tulajdoni  lap  III.  rész): A  tulajdoni  lapból  kiderül,  hogy  jelzálogjog  terheli
180.000.000,- Ft kölcsön és járulékai erejéig az MKB Bank Zrt (1056 Budapest, Váci út 38.) javára.
Elidegenítési  tilalom terheli  a bejegyzett  jelzálogjog biztosítására az MKB Bank Zrt (1056 Budapest,
Váci út 38.) javára. Keretbiztosítéki jelzálogjog terheli 43.000.000,- Ft erejéig az MKB Bank Zrt (1056
Budapest, Váci út 38.) javára. 
Ingatlan állapota: átlagos

II. Ingatlan
Tápiógyörgye
külterület
Hrsz.: 0141/30
Kivett agyagbánya
Földrészlet: 20000 m2
Tulajdoni hányad: 1/1

A  tulajdoni  lapból  kiderül,  hogy  a  10040/1995.09.28.  számú  bejegyző  határozat  bányatelekké
nyilvánította. 

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett agyagbánya
Típus: ipari ingatlan 
Területe: 20 000 m² 
Állapota: átlagos 
Közművesítettség foka: közművesítetlen 
Tehermentes: nem 



Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
 
Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai: 
A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Tápiógyörgye 
Ingatlan fekvése: külterület 
Helyrajzi szám: 0141/30 
Ingatlan postai címe: 2767 Tápiógyörgye, hrsz. 0141/30 
Területnagyság: 20 000 m² 
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett agyagbánya 

Az  ingatlan  terhei  (tulajdoni  lap  III.  rész): A  tulajdoni  lapból  kiderül,  hogy  jelzálogjog  terheli
180.000.000,- Ft kölcsön és járulékai erejéig az MKB Bank Zrt (1056 Budapest, Váci út 38.) javára.
Elidegenítési  tilalom terheli  a bejegyzett  jelzálogjog biztosítására az MKB Bank Zrt (1056 Budapest,
Váci út 38.) javára. Keretbiztosítéki jelzálogjog terheli 43.000.000,- Ft erejéig az MKB Bank Zrt (1056
Budapest, Váci út 38.) javára. 
Ingatlan állapota: átlagos

III. Ingatlan
Tápiógyörgye
külterület
Hrsz.: 0141/34
Kivett agyagbánya
Földrészlet: 10000 m2
Tulajdoni hányad: 1/1

3. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett agyagbánya
Típus: ipari ingatlan 
Területe: 10 000 m² 
Állapota: átlagos 
Közművesítettség foka: közművesítetlen 
Tehermentes: nem 
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
 
Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai: 
A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Tápiógyörgye 
Ingatlan fekvése: külterület 
Helyrajzi szám: 0141/34 
Ingatlan postai címe: 2767 Tápiógyörgye, hrsz. 0141/34 
Területnagyság: 10 000 m² 
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett agyagbánya 

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész):  Keretbiztosítéki jelzálogjog terheli 88.000.000,- Ft erejéig
az MKB Bank Zrt (1056 Budapest, Váci út 38.) javára. 
Ingatlan állapota: átlagos

IV. Ingatlan
Tápiógyörgye
külterület
Hrsz.: 0141/37
Kivett agyagbánya
Földrészlet: 30000 m2
Tulajdoni hányad: 1/1

4. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett agyagbánya



Típus: ipari ingatlan 
Területe: 30 000 m² 
Állapota: átlagos 
Közművesítettség foka: közművesítetlen 
Tehermentes: nem 
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
 
Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai: 
A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Tápiógyörgye 
Ingatlan fekvése: külterület 
Helyrajzi szám: 0141/37 
Ingatlan postai címe: 2767 Tápiógyörgye, hrsz. 0141/37 
Területnagyság: 30 000 m² 
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett agyagbánya 

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): A tulajdoni lapból kiderül, hogy földmérési jelek elhelyezését
biztosító használati jog van alapítva a Pest Megyei Földhivatal (1051 Budapest V., Sas utca 19.) javára.
Keretbiztosítéki jelzálogjog terheli 88.000.000,- Ft erejéig az MKB Bank Zrt (1056 Budapest, Váci út
38.) javára. 

Ingatlan állapota: átlagos

Természetben a 0141/2, a 0141/30, a 0141/34 és a 0141/37 hrsz-ú ingatlanok egy egységet alkotnak. Az
ingatlanok egy téglalap alakú földterületet  jelenítenek meg.  Az agyagbányászat  során 7 m mélységig
bányászták ki az agyagot a földterületen. Az agyagbányászat már jó ideje befejeződött ezen a területen.
Ezt követően a talajvíz, valamint a csapadékvíz az agyaggödör területén egybefüggő víztükröt alakított ki.
A víztükrön belül részben természetes úton, részben bizonyos betelepítés kapcsán a tóban halak élnek. A
vízfelület  egyes  részeinél  nádas  alakult  ki  természetes  úton.  Jelenleg a  területet  nem használja  senki.
Hasznosítása halastóként lehetséges.

Az ingatlanok földúton közelíthetőek meg.  A téglalap egyik rövidebb, illetve hosszabb oldala mellett
végig  földút  található.  Az  ingatlanok  közvetlen  környezetében,  attól  mintegy  500  m-re  a  községi
önkormányzat  kezelésében lévő halastó található.  Ezen községi  halastavat  a község lakói  horgászatra
használják. Az ingatlanok mintegy 6,2 ha egybefüggő területet alkotnak víztükörként. 1 hektárnyi terület
jelenleg szántóként van hasznosítva. Az ingatlanok összterülete: Hrsz: 0141/2 2 ha 0141/30 2 ha 0141/34
1 ha 0141/37 3 ha Összesen: 8 ha

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázat adatai: 
A  pályázatok  kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatók  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P452494 

A  fenti  vagyontárgyról  készített  tender  füzet  az  alábbi  linken  érhető  el:
https://eer.gov.hu/palyazat/P452494/tetelek.pdf

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 21 000 000 forint.
Ajánlati biztosíték összege: 830 000 forint.

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2016. július 15. 08 óra 00 perc 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2016. augusztus 1. 08 óra 00 perc 

https://eer.gov.hu/palyazat/P452494/tetelek.pdf
https://eer.gov.hu/palyazat/P452494


Ajánlati  biztosíték  formája,  megfizetésének módja és  határideje: A bánatpénzt  a  KOMJÁTI Kft.
"f.a." Pannon Takarék Bank Zrt.-nél vezetett: 63200157-11076010 számú bankszámlájára lehet befizetni
(átutalni) “KOMJÁTI Kft. f.a. KAUCIÓ” jelöléssel a pályázat benyújtásáig.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A befizetett KAUCIÓ a pályázati nyertesnek a
vételárba  beszámít.  A  többi  pályázó  részére  a  befizetett  összeg  az  értékelést  követő  8  napon  belül
visszautalásra  kerül.  Az ajánlati  biztosítékot  a  pályázó  kizárólag  a  következő  esetekben  veszíti  el:  a
szerződés  a  nyertes  pályázó  érdekkörében  felmerülő  okból  nem jön  létre,  vagy  a  nyertes  pályázó  a
vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő
pályázó a felszámoló által elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vett részt, vagy a
már megtett ajánlatától visszalép. A vételárba hitelezői követelés beszámítására nincs lehetőség.

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A pályázatban kiírt ingatlan
megtekintése 2016. július 22. napján 12 órakor lehetséges. A kapcsolattartónál Tanács Józsefnél lehet
érdeklődni a 20/340-7973 telefonszámon. 

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül,
átutalással kell  megfizetni a KOMJÁTI Kft. "f.a." Pannon Takarék Bank Zrt.-nél vezetett:  63200157-
11076010 számú pénzforgalmi számlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázatot benyújtóval a felszámoló a pályázat lezárását követő
30 napon belül szerződést köt. Nyertes pályázó vállalja, hogy a felszámoló által kijelölt ügyvéddel köti
meg  a  szerződést  és  viseli  annak  költségeit.  A megkötendő  adásvételi  szerződésre  a  magyar  jog  az
irányadó.

A  vagyontárgy  elszállításának,  átvételének  módja,  határideje: A  teljes  vételár  megfizetése  a
tulajdonba- és birtokba adás feltétele. A birtokátruházás napja a szerződéskövetést követően, a vételár
teljes kiegyenlítésének napja.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5)   bekezdés szerinti részletes feltételek: Kizárólagos értékelési
szempont:  a vételár nagysága.  A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a megajánlott  legnagyobb
vételárhoz  képest  10%-nál  kisebb  mértékben  eltérő)  ajánlat  esetén  a  pályázók  között  nyilvános
ártárgyalást  tart.  Az  ártárgyalás  lebonyolítása  szintén  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszer  (EÉR)
igénybevételével  történik.  Ártárgyalás  megtartásának  esetén  elektronikus  üzenet  útján  értékesítésre
kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az
ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak, továbbá az
ajánlati ár nem haladja meg az eladási irányár 50%-át. A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző
pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem
jelent  értékesítési  kötöttséget.  A  felszámoló  a  pályázati  kiírást  –  megfelelő  ajánlat  hiányában  –
érvénytelennek nyilváníthatja,  és új  pályázatot  írhat  ki.  A pályázat  értékelésénél  elsődleges  értékelési
szempont a vételár nagysága.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázatok kizárólag az Elektronikus
Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatóak be: https://eer.gov.hu/palyazat/ 
A pályázatnak tartalmaznia kell:
–  Magánszemély  pályázó  esetén  az  ajánlathoz  csatolni  kell  a  pályázó  személyi  igazolványának,
lakcímkártyájának és adóigazolványának a pályázó aláírásával hitelesített másolatát. Külföldi ajánlattevő
köteles  belföldi  lakcímmel  vagy  székhellyel  rendelkező  kézbesítési  megbízottat  megnevezni  és  a
pályázathoz csatolni a kézbesítési megbízás teljes bizonyító erejű okiratát.
–  Szervezet, vagy gazdasági társaság pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó egy hónapnál
nem  régebbi  cégkivonatát  vagy  hatósági  nyilvántartásba  vételének  igazolását,  az  eljáró  képviselője
aláírási  címpéldányát,  az ajánlati  biztosíték megfizetésének igazolását,  továbbá amennyiben a pályázó
képviselője meghatalmazással jár el, a meghatalmazás teljes bizonyító erejű okiratát.

https://eer.gov.hu/jogszabaly/A1400017-P12-5.html


–  Írásos vételi ajánlat (a felszámoló tételes ajánlatot kér benyújtani az egyes ingatlanokra tekintettel a
kiállítandó számviteli bizonylatokra.)– Bánatpénz megfizetésének igazolása.
Az irányár az áfa összegét nem tartalmazza. Az értékesítéskor az áfa megállapítása a hatályos áfatörvény
alapján történik.  (Áfa tv.  86. § (1) bek.  j)  és k) pontja)A pályázat  eredményéről  a pályázat  kiírója a
nyertes pályázót a pályázat értékelésétől számított 8 napon belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a
nyertes  pályázót  az  adásvételi  szerződés  megkötésére.  A  megvásárlásra  felkínált  vagyontárgyakért  a
felszámoló kellékszavatosságot  és garanciát  nem vállal,  azt  a pályázó a megtekintett  állapotban veszi
meg,  ennek  tudomásulvételéről  a  pályázónak  nyilatkoznia  kell.  Az  elővásárlásra  jogosultak  a  vételi
szándékukat a Cstv. 49/C § (3) bekezdése alapján az értékesítés keretén belül gyakorolhatják, oly módon,
hogy  a  véglegesen  kialakult  vételár  ismeretében  a  vételi  szándékról  nyilatkozatot  tesznek.  Ennek
érdekében  a  kiíró  kéri  az  elővásárlásra  jogosultakat,  hogy  ezen  jogukat  a  pályázat  benyújtásának
határidejéig  írásban  jelezzék.  A  felszámoló  az  elektronikus  értékesítés  érvényességének  és
eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot az elővásárlásra jogosultaknak – az őket
megillető sorrendben – bemutatja annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási
jogukkal.



 

DUAL-PERFEKT KFT.
1119 Budapest, Fehérvári út 85. C. ép. 4. em. 

Levelezési cím: 1507 Budapest, Pf.: 139.
Tel: 1-210-0521,    Fax: 1-279-0635

(Cégjegyzék szám: 01-09-717900) 

A DUAL-PERFEKT Kft.  (Cg.  01-09-717900) –  1119 Budapest,  Fehérvári  út  85.  C.  ép.  4.  em.
levelezési cím: 1507 Budapest, Pf.: 139. – mint a PAPIRFELDOLGOZÓ SZÖVETKEZET (2151
Fót, Keleti  Mártom u. 7.; cégjegyzékszáma: 13 02 050933; adószáma: 10025839-2-13) kijelölt
felszámolója,

nyilvános pályázati felhívás

útján  értékesíteni  kívánja  az  „fa”  adós  gazdálkodó  szervezet  tulajdonát  képező  alábbi
vagyontárgyát:

Sorszám
Nyilvántartási

szám
Megnevezés

1. 713 Zsugorfóliázó FW6-1000 No 15931
2. 849 Pántológép
4.  Biegelő Polygráf PD70
5. 855 Raklapemelő
6. 731 "Renz Super 500 " stancoló
7. 559 Bobinázógép
8. 866 Bobinagép
9.  Irodabútor

10. 669 DOMINANT515 nyomógép P2870515
11. 524 Hajtogatógép (Multi Effect A/2)
12. 495 Müller Martiai fűzőgép 937625/BO39
13. 496 Müller Martiai fűzőgép Tip.: 271 936627/VO40
14. 497 Müller Martiai fűzőgép 937625/BO36
15. 62 Excenterprés lyukasztó
16. 773 Kötészeti présgép
17. 552 KR-3 körolló
18. 116 Dombornyomógép
19.  Asztali számítógép
20.  Asztali számítógép
21.  Asztali számítógép
22.  Asztali számítógép
23.  Asztali számítógép
24.  SmiPack csomagológép
25.  Mobil kompresszor

26.  Hűtőszekrény
27.  Hűtőszekrény
28.  Hűtőszekrény
29.  Hűtőszekrény
30.  Hűtőszekrény
31.  Tekercsemelő



32.  Tekercsemelő
33.  Tárcsaköszörű (egyenes köszörű)
34.  Tárcsaköszörű (ferde köszörű)
35.  Lemezhívó
36.  Lemezbeégető
37. 850 Posta hajtogatógép
38. 352 Kröpfölő gép
39.  Pantográf
40.  Lemez levilágító
42.  Raklapemelő (béka)
43.  Raklapemelő (béka)
44.  Raklapemelő (béka)
45.  Raklapemelő (béka)
46.  Raklapemelő (béka)
47.  Raklapemelő (béka)
48.  Raklapemelő (béka)
49. 722 Bálázó (141)
50. 724 Bálázó elszívó

Alapanyagok
Készáruk

Irányár:                                                                                                                 350.000,-Ft

Pályázni 17.500,- Ft bántatpénz megfizetésével lehet.

A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos vételi ajánlatokat kér benyújtani, melyeket az

DUAL-PERFEKT Kft. 
9001 Győr, Pf.: 649. szám alatti postai címre, vagy a Dual-Perfekt Kft. 9022 Győr, Liszt Ferenc u.

37. sz. alatti kirendeltségére vár 
„PAPIRFELDOLGOZÓ SZÖVETKEZET f.a. vételi ajánlat” 

megjelöléssel.
A  vételi  ajánlatnak  tartalmaznia  kell  az  megajánlott  vételárat,  a  vállalt  fizetési  feltételeket,
nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 30 napos ajánlati kötöttséget vállal.
A nyertes pályázóval  az eredmény közlésétől  számított  30 napon belül  megkötjük az adásvételi
szerződést. A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül, átutalással kell megfizetni. 

A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szerződéskötéshez szükséges minden adatát, bánatpénz
befizetésének igazolását. 
A  bánatpénzt  a  PAPIRFELDOLGOZÓ  SZÖVETKEZET  f.a.  Pannon  Takarék  Bank  Zrt.-nél
vezetett:  63200157-11075260  számú  bankszámlájára  lehet  befizetni  (átutalni)
„PAPIRFELDOLGOZÓ SZÖVETKEZET Kft.  f.a.  KAUCIÓ” jelöléssel  a  pályázat  benyújtására
kiírt határidőt megelőző nap 12 óráig (átutalás esetében a kauciónak a pályázati határidőt megelőző
nap 12 óráig be kell érkeznie a megadott számlaszámra), a kaució a házipénztárba is befizethető a
pályázati lejárat időpontjáig. A befizetett KAUCIÓ a pályázati nyertesnek a vételárba beszámít. A
többi pályázó részére a befizetett összeg az értékelést követő 8 napon belül visszautalásra kerül.

Az ajánlati biztosítékot a pályázó kizárólag a következő esetekben veszíti el:
- a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó

a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy
-  a  Cstv.  49/A.  §  (4)  bekezdés  szerinti  ajánlatot  tévő  pályázó  a  felszámoló  által  elrendelt



ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

A vételárba hitelezői követelés beszámítására nincs lehetőség.

Az ajánlatok beérkezésének időpontja: 2016. július 25. déli 12,00 óra.

A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételéről elismervényt állít ki.

További információ a felszámoló szervezet munkatársától Gáspár János felszámolóbiztostól a  06-
1/210-0521 számon szerezhető be.

A  felszámoló  a  pályázatot  megfelelő  ajánlat  hiányában  eredménytelennek  nyilváníthatja  és  új
pályázatot  írhat  ki.  Megfelelő,  a  vételár  tekintetében  10%  vagy annál  kisebb  eltérés  esetén  a
pályázók  között  nyilvános  ártárgyalás  megtartására  kerül  sor,  melynek  feltételeit  az  ártárgyalás
megkezdését  megelőzően  a  résztvevőkkel  a  felszámoló  ismerteti.  A  felszámoló  jogosult  a
határidőben benyújtott érvényes pályázókat felhívni magasabb vételi ajánlat benyújtására.
Az  elővásárlási  jogosultak  e  jogukat  a  nyilvános  értékesítés  keretein  belül  gyakorolhatják  oly
módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek.
Az elővásárlási  jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja az érdekelteket arra, hogy a jog
gyakorlására  irányuló  szándékukat  a  pályázatok  benyújtási  határidejéig  írásban  bejelenteni
szíveskedjenek. 



Pályázati Hirdetmény 

A(z)  Dual-Perfekt  Kft.  (cégjegyzékszám:  01-09-717900,  székhely:  1119  Budapest,  Fehérvári  út  85..,
levelezési cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 85..), mint a(z) BARTHA Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám: 01 10
043598,  székhely:  1022 Budapest,  Eszter  utca  2.)  Fővárosi  Törvényszék  39.Fpk.01-14-005039/6.  sz.
végzése  által  kijelölt  felszámolója,  a  Cégközlönyben  2016.  július  21.  napján  meghirdetett  pályázati
felhívásnak megfelelően 

nyilvános pályázati felhívás

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós üzletrészét.

A pályázat adatai: 
A  pályázatok  kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatók  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P465967 

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2016. augusztus 5. 08 óra 00 perc 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2016. augusztus 22. 08 óra 00 perc 
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 28 543 173 forint.
Ajánlati biztosíték összege: 1 056 295 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A bánatpénzt a BARTHA Zrt. f.a.
Pannon  Takarék  Bank  Zrt.-nél  vezetett  63200157-11072023  számú  bankszámlájára  lehet  befizetni
(átutalni)  „BARTHA Zrt. f.a. KAUCIÓ” jelöléssel a pályázat benyújtásáig.  Az átutalási  bizonylatot a
benyújtott  pályázathoz  mellékelni  kell.  Az  ajánlati  kötöttség  a  pályázat  eredményének  közlésétől
számított 30 nap.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A befizetett KAUCIÓ a pályázati nyertesnek a
vételárba  beszámít.  A  többi  pályázó  részére  a  befizetett  összeg  az  értékelést  követő  8  napon  belül
visszautalásra  kerül.  Az ajánlati  biztosítékot  a  pályázó  kizárólag  a  következő  esetekben  veszíti  el:  a
szerződés  a  nyertes  pályázó  érdekkörében  felmerülő  okból  nem jön  létre,  vagy  a  nyertes  pályázó  a
vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő
pályázó a felszámoló által elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vett részt, vagy a
már megtett ajánlatától visszalép. A vételárba hitelezői követelés beszámítására nincs lehetőség.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak): 
Az SC ALDEBARAN SRL (Borszék, Jókai Mór. u. 15., Hargita megye) 90%-os üzletrésze. Elővásárlási
jog illeti meg a 10%-os üzletrésszel rendelkező külföldi állampolgárt.
A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: üzletrész
Cég neve: SC ALDEBARAN SRL 
Cégjegyzékszáma: 01-19-852003 
Cég főtevékenysége: Egyéb 
Az értékesítendő üzletrész által megtestesített tulajdoni hányad: Kizárólagos tulajdon 
Jogtiszta: igen 
Becsérték: 28 543 173 forint

Vételár  megfizetésének  módja,  határideje: A  vételárat  –  eredményes  pályázat  esetén  –  a
szerződéskötéstől  számított  15  napon  belül,  átutalással  kell  megfizetni  a  BARTHA Zrt.  f.a.  Pannon
Takarék Bank Zrt.-nél vezetett 63200157-11072023 számú pénzforgalmi számlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázatot benyújtóval a felszámoló a pályázat lezárását követő
30 napon belül szerződést köt. Nyertes pályázó vállalja, hogy a felszámoló által kijelölt ügyvéddel köti

https://eer.gov.hu/palyazat/P465967


meg a szerződést és viseli annak költségeit. 

A  vagyontárgy  elszállításának,  átvételének  módja,  határideje: A  cégbírósági  változásbejegyzésre
kizárólag a teljes vételár kifizetésének időpontja után kerülhet sor.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5)   bekezdés szerinti részletes feltételek: Kizárólagos értékelési
szempont:  a vételár nagysága.  A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a megajánlott  legnagyobb
vételárhoz  képest  10%-nál  kisebb  mértékben  eltérő)  ajánlat  esetén  a  pályázók  között  nyilvános
ártárgyalást  tart.  Az  ártárgyalás  lebonyolítása  szintén  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszer  (EÉR)
igénybevételével  történik.  Ártárgyalás  megtartásának  esetén  elektronikus  üzenet  útján  értékesítésre
kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az
ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak. A nyilvános
értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Jelen pályázati
felhívás  a  felszámoló  számára  nem jelent  értékesítési  kötöttséget.  A felszámoló  a  pályázati  kiírást  –
megfelelő  ajánlat  hiányában  –  érvénytelennek  nyilváníthatja,  és  új  pályázatot  írhat  ki.  A  pályázat
értékelésénél elsődleges értékelési szempont a vételár nagysága.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázatok kizárólag az Elektronikus
Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatóak be: https://eer.gov.hu/palyazat/ 
A pályázatnak tartalmaznia kell:
-  Magánszemély  pályázó  esetén  az  ajánlathoz  csatolni  kell  a  pályázó  személyi  igazolványának,
lakcímkártyájának és adóigazolványának a pályázó aláírásával hitelesített másolatát. Külföldi ajánlattevő
köteles  belföldi  lakcímmel  vagy  székhellyel  rendelkező  kézbesítési  megbízottat  megnevezni  és  a
pályázathoz csatolni a kézbesítési megbízás teljes bizonyító erejű okiratát.
- Szervezet, vagy gazdasági társaság pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó egy hónapnál
nem  régebbi  cégkivonatát  vagy  hatósági  nyilvántartásba  vételének  igazolását,  az  eljáró  képviselője
aláírási  címpéldányát,  az ajánlati  biztosíték megfizetésének igazolását,  továbbá amennyiben a pályázó
képviselője meghatalmazással jár el, a meghatalmazás teljes bizonyító erejű okiratát.
- Írásos vételi ajánlat
- Bánatpénz megfizetésének igazolása.
A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat értékelésétől számított 8 napon
belül  írásban is  értesíti,  egyben felszólítja  a  nyertes  pályázót  az adásvételi  szerződés megkötésére.  A
megvásárlásra felkínált vagyontárgyakért a felszámoló kellékszavatosságot és garanciát nem vállal, azt a
pályázó a megtekintett állapotban veszi meg, ennek tudomásulvételéről a pályázónak nyilatkoznia kell.
Az elővásárlásra  jogosultak a  vételi  szándékukat  a Cstv.  49/C § (3) bekezdése alapján az értékesítés
keretén  belül  gyakorolhatják,  oly  módon,  hogy  a  véglegesen  kialakult  vételár  ismeretében  a  vételi
szándékról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy ezen
jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig írásban jelezzék. A felszámoló az elektronikus értékesítés
érvényességének  és  eredményességének  megállapítását  követően  a  nyertes  ajánlatot  az  elővásárlásra
jogosultaknak  –  az  őket  megillető  sorrendben  –  bemutatja  annak  érdekében,  hogy  nyilatkozzanak:
kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. 

A  fenti  vagyontárgyról  készített  tender  füzet  az  alábbi  linken  érhető  el:
https://eer.gov.hu/palyazat/P465967/tetelek.pdf

https://eer.gov.hu/palyazat/P465967/tetelek.pdf
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Pályázati Hirdetmény 

A(z)  Dual-Perfekt  Kft.  (cégjegyzékszám:  01-09-717900,  székhely:  1119  Budapest,  Fehérvári  út  85..,
levelezési cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 85..), mint a(z) DOMUS NOVA Kft. „f.a” (cégjegyzékszám:
19  09  503179,  székhely:  8444  Szentgál,  Kossuth  utca  2.  4  em.  8)  Veszprémi  Törvényszék
6..Fpk.252/2015/15.  sz.  végzése  által  kijelölt  felszámolója,  a  Cégközlönyben  2016.  július  21.  napján
meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően 

nyilvános pályázati felhívás

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai: 
A  pályázatok  kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatók  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P475919 

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2016. augusztus 5. 08 óra 00 perc 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2016. augusztus 22. 08 óra 00 perc 
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 182 000 000 forint.
Ajánlati biztosíték összege: 5 660 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A befizetett KAUCIÓ a pályázati
nyertesnek a vételárba beszámít. A többi pályázó részére a befizetett összeg az értékelést követő 8 napon
belül visszautalásra kerül. Az ajánlati biztosítékot a pályázó kizárólag a következő esetekben veszíti el: a
szerződés  a  nyertes  pályázó  érdekkörében  felmerülő  okból  nem jön  létre,  vagy  a  nyertes  pályázó  a
vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő
pályázó a felszámoló által elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vett részt, vagy a
már megtett ajánlatától visszalép. A vételárba hitelezői követelés beszámítására nincs lehetőség.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A bánatpénzt az "DOMUS NOVA" Kft. f.a.
Pannon  Takarék  Bank  Zrt.-nél  vezetett:  63200157-11078153  számú  bankszámlájára  lehet  befizetni
(átutalni) "DOMUS NOVA" Kft. f.a. KAUCIÓ jelöléssel a pályázat benyújtásáig.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak): 
Ingatlan:
Szentgál 
Külterület, 
Hrsz.: 0330/10
Kivett irodaház, üzemcsarnok és udvar
Az ingatlan területe: 3.576 m2
Tulajdoni hányad: 1/1-ed

A tulajdoni lapból kiderül, hogy a 0330/7 hrsz-ú ingatlan osztásából alakult ki a vizsgált ingatlan területe.
A 0330/10  hrsz-ú  ingatlan  2007-2008-ban  épült.  Előtte  ezen  területen  lévő  épület  leégett,  ezért  vált
szükségessé  az  új  üzem  felépítése.  Az  ingatlanban  kárpitozott  bútorok  gyártása  folyt,  mely  olasz
érdekeltségű. Az új épületegyüttes egy irodaépületből áll, mely földszint + két emelet kialakítású, és 398
m2 alapterületű.  Az irodaház mögött,  ahhoz csatlakozva található egy földszintes üzemcsarnok (1.565
m2), valamint raktárépület (543 m2). A terület úszótelek, az épület megközelítése a körülötte lévő 0330/9
hrsz-ú  majorról  lehetséges,  mely  közvetlen  kapcsolatban  van  a  0330/8-as  és  a  0299-es  úttal.
Megközelítése ezek felől gyalogosan és gépkocsival lehetséges. A telken belül összesen 17 darab parkoló
kialakítása történt. A csarnok-és raktárrész megközelítése kamionnal is megoldott. 

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett irodaház, üzemcsarnok, udvar
Típus: ipari ingatlan 

https://eer.gov.hu/palyazat/P475919


Területe: 3 576 m² 
Állapota: felújított 
Közművesítettség foka: teljesen közművesített 
Tehermentes: nem 
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1 

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai: 
A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Szentgál 
Ingatlan fekvése: külterület 
Ingatlan postai címe: 8444 Szentgál, hrsz. 0330/10 
Területnagyság: 3 576 m² 
Az  épület  fő  rendeltetés  szerinti  jellege  (lakóház,  üdülő,  gazdasági  épület  stb.):  kivett  irodaház,
üzemcsarnok, udvar 

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): A tulajdoni lapból kiderül, hogy keretbiztosítéki jelzálogjog
terheli 150.000.000,- Ft keretösszeg erejéig a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. (1095 Budapest, Lechner
Ödön fasor 9.) javára. 

Ingatlan állapota: felújított

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje,  egyéb közlemény: A pályázatban kiírt  ingatlan
megtekintése 2016. augusztus 09. napján 10 órakor lehetséges. A kapcsolattartónál Tanács Józsefnél lehet
érdeklődni a 20/340-7973 telefonszámon. 

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül,
átutalással  kell  megfizetni  a  "DOMUS  NOVA"  Kft.  f.a.  Pannon  Takarék  Bank  Zrt.-nél  vezetett:
63200157-11078153 számú pénzforgalmi számlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázatot benyújtóval a felszámoló a pályázat lezárását követő
30 napon belül szerződést köt. Nyertes pályázó vállalja, hogy a felszámoló által kijelölt ügyvéddel köti
meg  a  szerződést  és  viseli  annak  költségeit.  A megkötendő  adásvételi  szerződésre  a  magyar  jog  az
irányadó.

A  vagyontárgy  elszállításának,  átvételének  módja,  határideje: A  teljes  vételár  megfizetése  a
tulajdonba- és birtokba adás feltétele. A birtokátruházás napja a szerződéskövetést követően, a vételár
teljes kiegyenlítésének napja.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5)   bekezdés szerinti részletes feltételek: Kizárólagos értékelési
szempont:  a vételár nagysága.  A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a megajánlott  legnagyobb
vételárhoz  képest  10%-nál  kisebb  mértékben  eltérő)  ajánlat  esetén  a  pályázók  között  nyilvános
ártárgyalást  tart.  Az  ártárgyalás  lebonyolítása  szintén  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszer  (EÉR)
igénybevételével  történik.  Ártárgyalás  megtartásának  esetén  elektronikus  üzenet  útján  értékesítésre
kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az
ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak, továbbá az
ajánlati ár nem haladja meg az eladási irányár 50%-át. A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző
pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem
jelent  értékesítési  kötöttséget.  A  felszámoló  a  pályázati  kiírást  –  megfelelő  ajánlat  hiányában  –
érvénytelennek nyilváníthatja,  és új  pályázatot  írhat  ki.  A pályázat  értékelésénél  elsődleges  értékelési
szempont a vételár nagysága.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: 
A  pályázatok  kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatóak  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/ 

https://eer.gov.hu/jogszabaly/A1400017-P12-5.html


A pályázatnak tartalmaznia kell:
–  Magánszemély  pályázó  esetén  az  ajánlathoz  csatolni  kell  a  pályázó  személyi  igazolványának,
lakcímkártyájának és adóigazolványának a pályázó aláírásával hitelesített másolatát. Külföldi ajánlattevő
köteles  belföldi  lakcímmel  vagy  székhellyel  rendelkező  kézbesítési  megbízottat  megnevezni  és  a
pályázathoz csatolni a kézbesítési megbízás teljes bizonyító erejű okiratát.
–  Szervezet, vagy gazdasági társaság pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó egy hónapnál
nem  régebbi  cégkivonatát  vagy  hatósági  nyilvántartásba  vételének  igazolását,  az  eljáró  képviselője
aláírási  címpéldányát,  az ajánlati  biztosíték megfizetésének igazolását,  továbbá amennyiben a pályázó
képviselője meghatalmazással jár el, a meghatalmazás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Írásos vételi ajánlatot, nettó vételár megjelölésével.
– Bánatpénz megfizetésének igazolása.
Az irányár az áfa összegét nem tartalmazza. Az értékesítéskor az áfa megállapítása a hatályos áfatörvény
alapján történik. A "DOMUS NOVA" Kft. f.a. ingatlan értékesítésnél adómentességet választott.
A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat értékelésétől számított 8 napon
belül  írásban is  értesíti,  egyben felszólítja  a  nyertes  pályázót  az adásvételi  szerződés megkötésére.  A
megvásárlásra felkínált vagyontárgyakért a felszámoló kellékszavatosságot és garanciát nem vállal, azt a
pályázó a megtekintett állapotban veszi meg, ennek tudomásulvételéről a pályázónak nyilatkoznia kell.
Az elővásárlásra  jogosultak a  vételi  szándékukat  a Cstv.  49/C § (3) bekezdése alapján az értékesítés
keretén  belül  gyakorolhatják,  oly  módon,  hogy  a  véglegesen  kialakult  vételár  ismeretében  a  vételi
szándékról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy ezen
jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig írásban jelezzék. A felszámoló az elektronikus értékesítés
érvényességének  és  eredményességének  megállapítását  követően  a  nyertes  ajánlatot  az  elővásárlásra
jogosultaknak  –  az  őket  megillető  sorrendben  –  bemutatja  annak  érdekében,  hogy  nyilatkozzanak:
kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal.

A  fenti  vagyontárgyról  készített  tender  füzet  az  alábbi  linken  érhető  el:
https://eer.gov.hu/palyazat/P475919/tetelek.pdf

https://eer.gov.hu/palyazat/P475919/tetelek.pdf


Pályázati Hirdetmény 

A(z)  Dual-Perfekt  Kft.  (cégjegyzékszám:  01-09-717900,  székhely:  1119  Budapest,  Fehérvári  út  85..,
levelezési cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 85..), mint a(z) STRAG-2000 Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01
09 705259, székhely: 1025 Budapest, Felhévízi utca 31.) Fővárosi Törvényszék 26.Fpk.1.291/2016/7. sz.
végzése  által  kijelölt  felszámolója,  a  Cégközlönyben  2016.  július  28.  napján  meghirdetett  pályázati
felhívásnak megfelelően 

nyilvános pályázati felhívás

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai: 
A  pályázatok  kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatók  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P483370 

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2016. augusztus 12. 08 óra 00 perc 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2016. augusztus 29. 08 óra 00 perc 
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 6 930 000 forint.
Ajánlati biztosíték összege: 346 500 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A befizetett KAUCIÓ a pályázati
nyertesnek a vételárba beszámít. A többi pályázó részére a befizetett összeg az értékelést követő 8 napon
belül visszautalásra kerül. Az ajánlati biztosítékot a pályázó kizárólag a következő esetekben veszíti el: a
szerződés  a  nyertes  pályázó  érdekkörében  felmerülő  okból  nem jön  létre,  vagy  a  nyertes  pályázó  a
vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő
pályázó a felszámoló által elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vett részt, vagy a
már megtett ajánlatától visszalép. A vételárba hitelezői követelés beszámítására nincs lehetőség.

Az ajánlati  biztosítékkal  kapcsolatos  egyéb közlemény: A bánatpénzt  az  "STRAG-2000" Kft.  f.a.
Pannon  Takarék  Bank  Zrt.-nél  vezetett:  63200157-11080817  számú  bankszámlájára  lehet  befizetni
(átutalni) "STRAG-2000" Kft. f.a. KAUCIÓ jelöléssel a pályázat benyújtásáig.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak): 
Ingatlan:
Budapest, VIII. kerület
Belterület
Hrsz.: 36672/0/A/1
Rökk Szilárd utca 21.
Üzlethelyiség109 m2
Társasház
Tulajdoni hányad: 1/1-ed

Az  ingatlan  társasházban  található,  melynek  az  Alapító  Okirata  határozza  meg  az  önálló
ingatlanrészekhez tartozó egyéb helyiségeket. A 36672/0/A/3 hrsz-ú üzlethelyiség a szuterén, földszint +
három  emelet  kialakítású  bérház  szuterén  részében  helyezkedik  el.  A  helyiség  jelentősebb  része  a
járdaszint alatt helyezkedik el. A bejárati ajtó, valamint 3 darab ráccsal ellátott ablak a járdaszint felett
található. Az üzlethelyiségen belül találhatóak a ház közmű csövei. Az ingatlan 2002. óta használatlanul
áll. Az üzlethelyiség belső terei teljes felújítást igényelnek. Maga a bérház állaga közepesnek mondható.
Az  ingatlan  109  m2  alapterületű,  az  utcafronti  rész  kb.  11  m,  a  helyiség  szélessége  pedig  9,9  m,
belmagasság 3,8 m. 
Az üzlethelyiségben található helyiségek:
- előtér
- belső helyiség
- konyharész
- fürdő

https://eer.gov.hu/palyazat/P483370


- WC
- kazánház
- átjáró.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: üzlethelyiség
Típus: üzlethelyiség 
Területe: 109 m² 
Állapota: felújítandó 
Közművesítettség foka: teljesen közművesített 
Tehermentes: nem 
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1 

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai: 
A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Budapest 
Ingatlan fekvése: belterület 
Helyrajzi szám: 36672/0/A/1 
Ingatlan postai címe: 1085 Budapest, hrsz. 36672/0/A/1 
Területnagyság: 109 m² 
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): üzlethelyiség 

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 
- keretbiztosítéki jelzálogjog 9.999.000 Ft és járulékai erejéig a Postabank és Takarékpénztár Rt. (1122
Budapest, Maros u. 19-21.) javára.
- keretbiztosítéki jelzálogjog 12.000.000 Ft erejéig a Postabank és Takarékpénztár Rt. (1122 Budapest,
Maros u. 19-21.) javára.
- végrehajtási jog 173.068 Ft és járulékai erejéig a Társasház, Rökk Sz. u. 21. (1085 Budapest VIII. ker.
Rökk Sz. u. 21.) javára
- végrehajtási jog 57.409 Ft és járulékai erejéig a Társasház, Rökk Sz. u. 21. (1085 Budapest VIII. ker.
Rökk Sz. u. 21.) javára
-  végrehajtási  jog  602.000  Ft  és  járulékai  erejéig  a  Zala  Megyei  Illetékhivatal  (8900  Zalaegerszeg,
Széchenyi tér 5.) javára
- végrehajtási jog 541.331 Ft és járulékai erejéig a Pétáv Pécsi Távfűtő Kft. (7623 Pécs, Tüzér u. 18-20.)
javára.
-  végrehajtási  jog  6.780.326  Ft  és  járulékai  erejéig  az  Adó-  és  Pénzügyi  Ellenőrzési  Hivatal  (1054
Budapest, Széchenyi u. 2.), képviseli  Kelet Budapesti Igazgatósága (1144 Budapest, Gvadányi u. 69.)
javára
- jelzálogjog 799.055 Ft és járulékai  erejéig a Társasház (1085 Budapest VIII. ker.  Rökk Sz.  u. 21.)
javára.
- végrehajtási jog 494.930 Ft és járulékai erejéig a Fővárosi Illetékhivatal (1146 Budapest, Hungária körút
179-187.)
-  végrehajtási  jog  602.000  Ft  és  járulékai  erejéig  Zala  Megyei  Illetékhivatal  (8900  Zalaegerszeg,
Széchenyi tér 5.)
- végrehajtási jog 263.008 Ft és járulékai erejéig PÉTÁV PÉCSI TÁVFŰTŐ KFT. (7623 Pécs, Tüzér u.
18-20.)
- végrehajtási jog 418.456 Ft és járulékai erejéig PÉTÁV PÉCSI TÁVFŰTŐ KFT. (7623 Pécs, Tüzér u.
18-20.)
- végrehajtási jog 568.582 Ft és járulékai erejéig Társasház (1080 Budapest, VIII. ker. Rökk Sz. u. 21.)
javára.
- végrehajtási jog 10.000.000 Ft és járulékai erejéig Erste Bank Hungary Rt. (1054 Budapest, Hold u. 16.)
javára
- végrehajtási jog 60.078 Ft és járulékai erejéig Társasház Pécs (7632 Pécs, Viktória u. 13.) javára.
- végrehajtási jog 536.296 Ft és járulékai erejéig PÉTÁV PÉCSI TÁVFŰTŐ KFT. (7623 Pécs, Tüzér u.



18-20.) javára.
- végrehajtási jog 937.342 Ft és járulékai erejéig PÉTÁV PÉCSI TÁVFŰTŐ KFT. (7623 Pécs, Tüzér u.
18-20.) javára.
- végrehajtási jog 155.340 Ft és járulékai erejéig ELMŰ Nyrt. (1132 Budapest, Váci út 72-74.) javára.
- végrehajtási jog 851.187 Ft és járulékai erejéig PÉTÁV PÉCSI TÁVFŰTŐ KFT. (7623 Pécs, Tüzér u.
18-20.) javára.

Ingatlan állapota: felújítandó

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye,  ideje,  egyéb közlemény:  A pályázatban kiírt  ingatlan
megtekintése 2016. augusztus 25. napján 11 órakor lehetséges. A kapcsolattartónál Tanács Józsefnél lehet
érdeklődni a 20/340-7973 telefonszámon. 

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül,
átutalással kell megfizetni a "STRAG-2000" Kft. f.a. Pannon Takarék Bank Zrt.-nél vezetett: 63200157-
11080817 számú pénzforgalmi számlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázatot benyújtóval a felszámoló a pályázat lezárását követő
30 napon belül szerződést köt. Nyertes pályázó vállalja, hogy a felszámoló által kijelölt ügyvéddel köti
meg  a  szerződést  és  viseli  annak  költségeit.  A megkötendő  adásvételi  szerződésre  a  magyar  jog  az
irányadó.

A  vagyontárgy  elszállításának,  átvételének  módja,  határideje: A  teljes  vételár  megfizetése  a
tulajdonba- és birtokba adás feltétele. A birtokátruházás napja a szerződéskövetést követően, a vételár
teljes kiegyenlítésének napja.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5)   bekezdés szerinti részletes feltételek: Kizárólagos értékelési
szempont:  a vételár nagysága.  A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a megajánlott  legnagyobb
vételárhoz  képest  10%-nál  kisebb  mértékben  eltérő)  ajánlat  esetén  a  pályázók  között  nyilvános
ártárgyalást  tart.  Az  ártárgyalás  lebonyolítása  szintén  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszer  (EÉR)
igénybevételével  történik.  Ártárgyalás  megtartásának  esetén  elektronikus  üzenet  útján  értékesítésre
kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az
ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak. A nyilvános
értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Jelen pályázati
felhívás  a  felszámoló  számára  nem jelent  értékesítési  kötöttséget.  A felszámoló  a  pályázati  kiírást  –
megfelelő  ajánlat  hiányában  –  érvénytelennek  nyilváníthatja,  és  új  pályázatot  írhat  ki.  A  pályázat
értékelésénél elsődleges értékelési szempont a vételár nagysága.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye:
A  pályázatok  kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatóak  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/ 
A pályázatnak tartalmaznia kell:
–  Magánszemély  pályázó  esetén  az  ajánlathoz  csatolni  kell  a  pályázó  személyi  igazolványának,
lakcímkártyájának és adóigazolványának a pályázó aláírásával hitelesített másolatát. Külföldi ajánlattevő
köteles  belföldi  lakcímmel  vagy  székhellyel  rendelkező  kézbesítési  megbízottat  megnevezni  és  a
pályázathoz csatolni a kézbesítési megbízás teljes bizonyító erejű okiratát.
–  Szervezet, vagy gazdasági társaság pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó egy hónapnál
nem  régebbi  cégkivonatát  vagy  hatósági  nyilvántartásba  vételének  igazolását,  az  eljáró  képviselője
aláírási  címpéldányát,  az ajánlati  biztosíték megfizetésének igazolását,  továbbá amennyiben a pályázó
képviselője meghatalmazással jár el, a meghatalmazás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Írásos vételi ajánlatot, nettó vételár megjelölésével.
– Bánatpénz megfizetésének igazolása.
Az irányár az áfa összegét nem tartalmazza. Az értékesítéskor az áfa megállapítása a hatályos áfatörvény

https://eer.gov.hu/jogszabaly/A1400017-P12-5.html


alapján történik. 
A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat értékelésétől számított 8 napon
belül  írásban is  értesíti,  egyben felszólítja  a  nyertes  pályázót  az adásvételi  szerződés megkötésére.  A
megvásárlásra felkínált vagyontárgyakért a felszámoló kellékszavatosságot és garanciát nem vállal, azt a
pályázó a megtekintett állapotban veszi meg, ennek tudomásulvételéről a pályázónak nyilatkoznia kell.
Az elővásárlásra  jogosultak a  vételi  szándékukat  a Cstv.  49/C § (3) bekezdése alapján az értékesítés
keretén  belül  gyakorolhatják,  oly  módon,  hogy  a  véglegesen  kialakult  vételár  ismeretében  a  vételi
szándékról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy ezen
jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig írásban jelezzék. A felszámoló az elektronikus értékesítés
érvényességének  és  eredményességének  megállapítását  követően  a  nyertes  ajánlatot  az  elővásárlásra
jogosultaknak  –  az  őket  megillető  sorrendben  –  bemutatja  annak  érdekében,  hogy  nyilatkozzanak:
kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal.

A  fenti  vagyontárgyról  készített  tender  füzet  az  alábbi  linken  érhető  el:
https://eer.gov.hu/palyazat/P483370/tetelek.pdf

https://eer.gov.hu/palyazat/P483370/tetelek.pdf


 

DUAL-PERFEKT KFT.
1119 Budapest, Fehérvári út 85. C. ép. 4. em. 

Levelezési cím: 1507 Budapest, Pf.: 139.
Tel: 1-210-0521,    Fax: 1-279-0635

(Cégjegyzék szám: 01-09-717900) 

A DUAL-PERFEKT Kft.  (Cg.  01-09-717900) –  1119 Budapest,  Fehérvári  út  85.  C.  ép.  4.  em.
levelezési  cím:  1507 Budapest,  Pf.:  139.  –  mint  a  Mány-Invest  Ingatlanfejlesztő  Építőipari
Kereskedelmi  és  Szolgáltató  Korlátolt  Felelősségű  Társaság  „felszámolás  alatt”   (2040
Budaörs,  Gyár  u.  12.;  cégjegyzékszáma: 13  09  136923;  adószáma: 22653716-2-13) kijelölt
felszámolója,

nyilvános pályázati felhívás

útján  értékesíteni  kívánja  az  „fa”  adós  gazdálkodó  szervezet  tulajdonát  képező  alábbi
vagyontárgyát:

Gépjármű: 

Opel Astra Classic

Gyártási év: 2006.
Hengerűrtartalom: 1700 cm3
Műszaki érvényesség: lejárt

Leírás: a gépjármű üzemképtelen, nem indul. Szelepfedél le van szerelve, a vezérművön por és 
korrózió nyomai. Két db tükör, irányjelző lámpák, 2 db hátsó lámpa, csomagtartó belső kárpit, 
pótkerék, motor elektronika, mellső ajtó, üvegek hiányoznak. Az utastérben a kárpit szakadozott. A 
felépítményen több sérülés van, korábban újrafényezték. A két darab rendszámtábla és a forgalmi 
engedély hiányzik.

A gépkocsi Jászberény, Nagykátai út 28. sz. alatti telephelyen található, mely előzetes időpont 
egyeztetés alapján megtekinthető. Érdeklődni a 06-70/594-1069 telefonszámon lehet 9-15 óra 
között. 

                      
Irányár:                                                                                                                nettó 80.000,-Ft

Pályázni 4.000,- Ft bánatpénz megfizetésével lehet.

A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos vételi ajánlatokat kér benyújtani, melyeket az

DUAL-PERFEKT Kft. 
9001 Győr, Pf.: 649. szám alatti címre vár 
„Mány-Invest Kft.  f.a. vételi ajánlat” 

megjelöléssel.
A  vételi  ajánlatnak  tartalmaznia  kell  az  megajánlott  vételárat,  a  vállalt  fizetési  feltételeket,



nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 30 napos ajánlati kötöttséget vállal.
A nyertes pályázóval  az eredmény közlésétől  számított  30 napon belül  megkötjük az adásvételi
szerződést. A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül, átutalással kell megfizetni. 

A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szerződéskötéshez szükséges minden adatát, bánatpénz
befizetésének igazolását. 
 A  bánatpénzt  a   DUAL-PERFEKT  Kft.  Pannon  Takarék  Bank  Zrt.-nél  vezetett  63200157-
11047540 számú  bankszámlájára  lehet  befizetni  (átutalni)  „Mány-Invest  Kft.  f.a.  KAUCIÓ”
jelöléssel  a  pályázat  benyújtására  kiírt  határidőt  megelőző  nap  12  óráig  (átutalás  esetében  a
kauciónak a pályázati határidőt megelőző nap 12 óráig be kell érkeznie a megadott számlaszámra).
A  befizetett  KAUCIÓ a  pályázati  nyertesnek  a  vételárba  beszámít.  A  többi  pályázó  részére  a
befizetett összeg az értékelést követő 8 napon belül visszautalásra kerül.

A vételárba hitelezői követelés beszámítására nincs lehetőség.

Az ajánlatok beérkezésének időpontja: 2016. augusztus 18. déli 12,00 óra.

A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételéről elismervényt állít ki.

További információ a felszámoló szervezet munkatársától Gáspár János felszámolóbiztostól a  06-
1/210-0521 számon szerezhető be.



 

DUAL-PERFEKT KFT.
1119 Budapest, Fehérvári út 85. C. ép. 4. em. 

Levelezési cím: 1507 Budapest, Pf.: 139.
Tel: 1-210-0521,    Fax: 1-279-0635

(Cégjegyzék szám: 01-09-717900) 

A DUAL-PERFEKT Kft.  (Cg.  01-09-717900) –  1119 Budapest,  Fehérvári  út  85.  C.  ép.  4.  em.
levelezési  cím:  1507  Budapest,  Pf.:  139.  –  mint  a  Pulzus  Közműépítő  Csoport  Zártkörűen
Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" (5665 Pusztaottlaka, LIKEFEST PARK 026/134.
hrsz.; cégjegyzékszám: 04 10 001615; adószám: 11864596-2-04)  kijelölt felszámolója,

nyilvános pályázati felhívás

útján  értékesíteni  kívánja  az  „fa”  adós  gazdálkodó  szervezet  tulajdonát  képező  alábbi
vagyontárgyát:

I. Gépjármű
Rendszám JUP-422
Gyártmány: IFA
Típus: W 50L
Kivitel hosszú platós, hidr. emelőfallal
Hengerűrtartalom 6560 cm³
Teljesítmény 92 kW
Üzemanyag dízel
Gyártási év 1985
szállítható személyek száma 2
km. óra állása (leolvasott) 73.020 (nem releváns)
műszaki vizsga érvényessége 2011.01.

A tehergépjármű igen magas állásideje miatt a teljes fékberendezés, a futómű és motor nagyjavítást
igényel igen nagy valószínűség szerint. A gumiköpenyek a nagy állásidő miatt cserére szorulnak. 
A beltér  erősen elhasználódott,  a  motoron és  segédberendezésein  tömítetlenségi  nyomok voltak
tapasztalhatók.

Irányár:                                                                                                                 150.000,-Ft

Pályázni 7.500,- Ft bántatpénz megfizetésével lehet.

A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos vételi ajánlatokat kér benyújtani, melyeket az

DUAL-PERFEKT Kft. 
9001 Győr, Pf.: 649. szám alatti postai címre, vagy a Dual-Perfekt Kft. 9022 Győr, Liszt Ferenc u.

37. sz. alatti kirendeltségére vár 
„PULZUS Zrt.  f.a. vételi ajánlat” 

megjelöléssel.
A  vételi  ajánlatnak  tartalmaznia  kell  az  megajánlott  vételárat,  a  vállalt  fizetési  feltételeket,



nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 30 napos ajánlati kötöttséget vállal.
A nyertes pályázóval  az eredmény közlésétől  számított  30 napon belül  megkötjük az adásvételi
szerződést. A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül, átutalással kell megfizetni. 

A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szerződéskötéshez szükséges minden adatát, bánatpénz
befizetésének igazolását. 
A bánatpénzt a Dual-Perfekt Kft. f.a. Pannon Takarék Bank Zrt.-nél vezetett: 63200157-11024563
számú bankszámlájára lehet befizetni (átutalni) „PULZUS Zrt. f.a. KAUCIÓ” jelöléssel a pályázat
benyújtására  kiírt  határidőt  megelőző  nap  12  óráig  (átutalás  esetében  a  kauciónak  a  pályázati
határidőt  megelőző  nap  12  óráig  be  kell  érkeznie  a  megadott  számlaszámra),  a  kaució  a
házipénztárba  is  befizethető  a  pályázati  lejárat  időpontjáig.  A  befizetett  KAUCIÓ  a  pályázati
nyertesnek a vételárba beszámít. A többi pályázó részére a befizetett összeg az értékelést követő 8
napon belül visszautalásra kerül.

Az ajánlati biztosítékot a pályázó kizárólag a következő esetekben veszíti el:
a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a

vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy
a  Cstv.  49/A.  §  (4)  bekezdés  szerinti  ajánlatot  tévő  pályázó  a  felszámoló  által  elrendelt

ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

A vételárba hitelezői követelés beszámítására nincs lehetőség.

Az ajánlatok beérkezésének időpontja: 2016. augusztus 22. déli 12,00 óra.

A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételéről elismervényt állít ki.

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A pályázatban kiírt ingóság
megtekintése 2016. augusztus 10. napján 8-10 óra között lehetséges a 1112 Budapest, Repülőtéri út
4. alatt. A megtekintésre előzetes bejelentkezés szükséges a 1/249-95-11 számon.

További információ a felszámoló szervezet munkatársától Gáspár János felszámolóbiztostól a  06-
1/210-0521 számon szerezhető be.

A  felszámoló  a  pályázatot  megfelelő  ajánlat  hiányában  eredménytelennek  nyilváníthatja  és  új
pályázatot  írhat  ki.  Megfelelő,  a  vételár  tekintetében  10%  vagy annál  kisebb  eltérés  esetén  a
pályázók  között  nyilvános  ártárgyalás  megtartására  kerül  sor,  melynek  feltételeit  az  ártárgyalás
megkezdését  megelőzően  a  résztvevőkkel  a  felszámoló  ismerteti.  A  felszámoló  jogosult  a
határidőben benyújtott érvényes pályázókat felhívni magasabb vételi ajánlat benyújtására.
Az  elővásárlási  jogosultak  e  jogukat  a  nyilvános  értékesítés  keretein  belül  gyakorolhatják  oly
módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek.
Az elővásárlási  jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja az érdekelteket arra, hogy a jog
gyakorlására  irányuló  szándékukat  a  pályázatok  benyújtási  határidejéig  írásban  bejelenteni
szíveskedjenek. 



 

DUAL-PERFEKT KFT.
1119 Budapest, Fehérvári út 85. C. ép. 4. em. 

Levelezési cím: 1507 Budapest, Pf.: 139.
Tel: 1-210-0521,    Fax: 1-279-0635

(Cégjegyzék szám: 01-09-717900) 

A DUAL-PERFEKT Kft.  (Cg.  01-09-717900) –  1119 Budapest,  Fehérvári  út  85.  C.  ép.  4.  em.
levelezési cím: 1507 Budapest, Pf.: 139. – mint a PAPIRFELDOLGOZÓ SZÖVETKEZET (2151
Fót, Keleti  Mártom u. 7.; cégjegyzékszáma: 13 02 050933; adószáma: 10025839-2-13) kijelölt
felszámolója,

nyilvános pályázati felhívás

útján  értékesíteni  kívánja  az  „fa”  adós  gazdálkodó  szervezet  tulajdonát  képező  alábbi
vagyontárgyát:

Gépjármű:   
Forgalmi rendszám: GJA-498
Gyártmány, típus: NISSAN VANETTE 2.3D
Gyártási év: 1997
Első magyarországi forgalomba helyezés dátuma: 1997.10.02.
Hengertérfogat: 2.283 cm3
Motorteljesítmény: 55 kW
Saját tömeg: 1.370 Kg
Együttes tömeg: 2.505 kg
Ülések száma: 2
Szállítható személyek száma: 2
A gépkocsi színe: 01 fehér
Gépjármű jellemzői:
- Állapota a futásteljesítményének és korának megfelel.
- A vezetőfülke átlagos állapotú kívül, belül kopottas, lelakott.
- 5 fokozatú manuális váltóval szerelt
- Diesel
- Forgalomból kivonásra került

Becsértéke összesen: 301 500 forint.
Tehermentes: igen 

Irányár:                                                                                                                 150.000,-Ft

Pályázni 7.500,- Ft bántatpénz megfizetésével lehet.

A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos vételi ajánlatokat kér benyújtani, melyeket az

DUAL-PERFEKT Kft. 
9001 Győr, Pf.: 649. szám alatti postai címre, vagy a Dual-Perfekt Kft. 9022 Győr, Liszt Ferenc u.

37. sz. alatti kirendeltségére vár 
„PAPIRFELDOLGOZÓ SZÖVETKEZET f.a. vételi ajánlat” 



megjelöléssel.
A  vételi  ajánlatnak  tartalmaznia  kell  az  megajánlott  vételárat,  a  vállalt  fizetési  feltételeket,
nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 30 napos ajánlati kötöttséget vállal.
A nyertes pályázóval  az eredmény közlésétől  számított  30 napon belül  megkötjük az adásvételi
szerződést. A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül, átutalással kell megfizetni. 

A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szerződéskötéshez szükséges minden adatát, bánatpénz
befizetésének igazolását. 
A  bánatpénzt  a  PAPIRFELDOLGOZÓ  SZÖVETKEZET  f.a.  Pannon  Takarék  Bank  Zrt.-nél
vezetett:  63200157-11075260  számú  bankszámlájára  lehet  befizetni  (átutalni)
„PAPIRFELDOLGOZÓ SZÖVETKEZET Kft.  f.a.  KAUCIÓ” jelöléssel  a  pályázat  benyújtására
kiírt határidőt megelőző nap 12 óráig (átutalás esetében a kauciónak a pályázati határidőt megelőző
nap 12 óráig be kell érkeznie a megadott számlaszámra), a kaució a házipénztárba is befizethető a
pályázati lejárat időpontjáig. A befizetett KAUCIÓ a pályázati nyertesnek a vételárba beszámít. A
többi pályázó részére a befizetett összeg az értékelést követő 8 napon belül visszautalásra kerül.

Az ajánlati biztosítékot a pályázó kizárólag a következő esetekben veszíti el:
- a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó

a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy
-  a  Cstv.  49/A.  §  (4)  bekezdés  szerinti  ajánlatot  tévő  pályázó  a  felszámoló  által  elrendelt

ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

A vételárba hitelezői követelés beszámítására nincs lehetőség.

Az ajánlatok beérkezésének időpontja: 2016. augusztus 26. déli 12,00 óra.

A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételéről elismervényt állít ki.

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A pályázatban kiírt ingóság
megtekintése munkanapokon 7-15 óra között megtekinthető a  2151 Fót, Keleti Márton u 7. alatt. A
megtekintésre előzetes bejelentkezés szükséges a 0627/535-528-as telefonszámon.
További információ a felszámoló szervezet munkatársától Gáspár János felszámolóbiztostól a  06-
1/210-0521 számon szerezhető be.

A  felszámoló  a  pályázatot  megfelelő  ajánlat  hiányában  eredménytelennek  nyilváníthatja  és  új
pályázatot  írhat  ki.  Megfelelő,  a  vételár  tekintetében  10%  vagy annál  kisebb  eltérés  esetén  a
pályázók  között  nyilvános  ártárgyalás  megtartására  kerül  sor,  melynek  feltételeit  az  ártárgyalás
megkezdését  megelőzően  a  résztvevőkkel  a  felszámoló  ismerteti.  A  felszámoló  jogosult  a
határidőben benyújtott érvényes pályázókat felhívni magasabb vételi ajánlat benyújtására.
Az  elővásárlási  jogosultak  e  jogukat  a  nyilvános  értékesítés  keretein  belül  gyakorolhatják  oly
módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek.
Az elővásárlási  jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja az érdekelteket arra, hogy a jog
gyakorlására  irányuló  szándékukat  a  pályázatok  benyújtási  határidejéig  írásban  bejelenteni
szíveskedjenek. 



Pályázati Hirdetmény 

A(z)  Dual-Perfekt  Kft.  (cégjegyzékszám:  01-09-717900,  székhely:  1119  Budapest,  Fehérvári  út  85..,
levelezési  cím:  1119  Budapest,  Fehérvári  út  85..),  mint  a(z)  RED  HOT  MUSIC  Kft.  „f.a”
(cégjegyzékszám: 05 09 017270, székhely: 3530 Miskolc, Vörösmarty Mihály utca 48. 8 em. 3) Miskolci
Törvényszék  7.Fpk.05-14-000265/13.  sz.  végzése  által  kijelölt  felszámolója,  a  Cégközlönyben  2016.
augusztus 18. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően 

nyilvános pályázati felhívás

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai: 
A  pályázatok  kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatók  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P504355 

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2016. szeptember 2. 12 óra 00 perc 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2016. szeptember 19. 12 óra 00 perc 
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 360 000 forint.
Ajánlati biztosíték összege: 18 000 forint.

Ajánlati  biztosíték  formája,  megfizetésének  módja  és  határideje: A  bánatpénzt  Dual-Perfekt
Gazdasági  Tanácsadó  Kft.  Pannon  Takarék  Bank  Zrt.-nél  vezetett:  63200157-11047540  számú
bankszámlájára lehet befizetni (átutalni) RED HOT MUSIC Korlátolt Felelősségű Társaság „felszámolás
alatt” KAUCIÓ” jelöléssel a pályázat benyújtásáig.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A befizetett KAUCIÓ a pályázati nyertesnek a
vételárba  beszámít.  A  többi  pályázó  részére  a  befizetett  összeg  az  értékelést  követő  8  napon  belül
visszautalásra  kerül.  Az ajánlati  biztosítékot  a  pályázó  kizárólag  a  következő  esetekben  veszíti  el:  a
szerződés  a  nyertes  pályázó  érdekkörében  felmerülő  okból  nem jön  létre,  vagy  a  nyertes  pályázó  a
vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő
pályázó a felszámoló által elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vett részt, vagy a
már megtett ajánlatától visszalép. A vételárba hitelezői követelés beszámítására nincs lehetőség.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak): 
Vagyontárgy megnevezése: Allen Heath GL2800M 824 KeverőpultJellemzők: 8 bus 24 csatorna 
A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Keverőpult
Típus: Műszaki cikk 
Tehermentes: igen 
Mennyisége: 1 db 

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingóság 2016. szeptember 09.
napján tekinthető meg 10.00 órakor előzetesen telefonon történt bejelentkezést követően (telefonszám:
06-70-594-1069).

Vételár  megfizetésének  módja,  határideje: A  vételárat  –  eredményes  pályázat  esetén  –  a
szerződéskötéstől  számított  45 napon belül,  egy összegben átutalással  kell  megfizetni  a  Dual-Perfekt
Gazdasági  Tanácsadó  Kft.  Pannon  Takarék  Bank  Zrt.-nél  vezetett:  63200157-11047540  számú
pénzforgalmi számlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázatot benyújtóval a felszámoló a pályázat lezárását követő
30 napon belül szerződést köt. Nyertes pályázó vállalja, hogy a felszámoló által kijelölt ügyvéddel köti

https://eer.gov.hu/palyazat/P504355


meg  a  szerződést  és  viseli  annak  költségeit.  A megkötendő  adásvételi  szerződésre  a  magyar  jog  az
irányadó.

A  vagyontárgy  elszállításának,  átvételének  módja,  határideje: A  teljes  vételár  megfizetése  a
tulajdonba- és birtokba adás feltétele. A birtokátruházás napja a szerződéskövetést követően, a vételár
teljes kiegyenlítésének napja

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5)   bekezdés szerinti részletes feltételek: Kizárólagos értékelési
szempont:  a vételár nagysága.  A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a megajánlott  legnagyobb
vételárhoz  képest  10%-nál  kisebb  mértékben  eltérő)  ajánlat  esetén  a  pályázók  között  nyilvános
ártárgyalást  tart.  Az  ártárgyalás  lebonyolítása  szintén  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszer  (EÉR)
igénybevételével  történik.  Ártárgyalás  megtartásának  esetén  elektronikus  üzenet  útján  értékesítésre
kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az
ajánlat,  ha  nem  felel  meg  a  pályázati  kiírásban  meghatározottaknak.  A  nyilvános  értékesítésen  a
tulajdonjogot  szerző  pályázó  az  adóssal  szemben  beszámítással  nem élhet.  Jelen  pályázati  felhívás  a
felszámoló  számára  nem jelent  értékesítési  kötöttséget.  A felszámoló  a  pályázati  kiírást  –  megfelelő
ajánlat  hiányában  – érvénytelennek  nyilváníthatja,  és  új  pályázatot  írhat  ki.  A pályázat  értékelésénél
elsődleges értékelési szempont a vételár nagysága.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: 
A  pályázatok  kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatóak  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/ 
A pályázatnak tartalmaznia kell: 
-  Magánszemély  pályázó  esetén  az  ajánlathoz  csatolni  kell  a  pályázó  személyi  igazolványának,
lakcímkártyájának és adóigazolványának a pályázó aláírásával hitelesített másolatát. Külföldi ajánlattevő
köteles  belföldi  lakcímmel  vagy  székhellyel  rendelkező  kézbesítési  megbízottat  megnevezni  és  a
pályázathoz csatolni a kézbesítési megbízás teljes bizonyító erejű okiratát.
- Szervezet, vagy gazdasági társaság pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó egy hónapnál
nem  régebbi  cégkivonatát  vagy  hatósági  nyilvántartásba  vételének  igazolását,  az  eljáró  képviselője
aláírási  címpéldányát,  az ajánlati  biztosíték megfizetésének igazolását,  továbbá amennyiben a pályázó
képviselője meghatalmazással jár el, a meghatalmazás teljes bizonyító erejű okiratát.
- Írásos vételi ajánlat, nettó vételár megjelölésével.
- Bánatpénz megfizetésének igazolása.

Az irányár az áfa összegét nem tartalmazza. Az értékesítéskor az áfa megállapítása a hatályos áfatörvény
alapján történik.
A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat értékelésétől számított 8 napon
belül  írásban is  értesíti,  egyben felszólítja  a  nyertes  pályázót  az adásvételi  szerződés megkötésére.  A
megvásárlásra felkínált vagyontárgyakért a felszámoló kellékszavatosságot és garanciát nem vállal, azt a
pályázó a megtekintett állapotban veszi meg, ennek tudomásulvételéről a pályázónak nyilatkoznia kell.
Az  elővásárlásra  jogosultak  a  vételi  szándékukat  a  Cstv.  49/C  §  (2)  bekezdése  alapján  a  nyilvános
értékesítés keretén belül gyakorolhatják, oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a
vételi  szándékról  nyilatkozatot  tesznek.  A felszámoló  az  elektronikus  értékesítés  érvényességének  és
eredményességének  megállapítását  követően  a  nyertes  ajánlatot  bemutatja  az  elővásárlási  joggal
rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni
elővásárlási jogukkal.

A  fenti  vagyontárgyról  készített  tender  füzet  az  alábbi  linken  érhető  el:
https://eer.gov.hu/palyazat/P504355/tetelek.pdf

https://eer.gov.hu/palyazat/P504355/tetelek.pdf
https://eer.gov.hu/jogszabaly/A1400017-P12-5.html


 

DUAL-PERFEKT KFT.
1119 Budapest, Fehérvári út 85. C. ép. 4. em. 

Levelezési cím: 1507 Budapest, Pf.: 139.
Tel: 1-210-0521,    Fax: 1-279-0635

(Cégjegyzék szám: 01-09-717900) 

A DUAL-PERFEKT Kft.  (Cg.  01-09-717900) –  1119 Budapest,  Fehérvári  út  85.  C.  ép.  4.  em.
levelezési  cím:  1507  Budapest,  Pf.:  139.  –  mint  az  "AVA"  Ingatlanforgalmazási  Kft.  (1068
Budapest,  Városligeti  fasor  44.  Fióktelep:  8623  Balatonföldvár,  Somogyi  B.  u.  5.;
cégjegyzékszáma: 01 09 700612; adószáma: 10575884-2-42) kijelölt felszámolója,

nyilvános pályázati felhívás

útján  értékesíteni  kívánja  az  „fa”  adós  gazdálkodó  szervezet  tulajdonát  képező  alábbi
vagyontárgyát:

I. Ingatlan
Tállya
Belterület
Hrsz.: 642/1
3907 Tállya, Árpád tér 11.
kivett épület
Műemlék
37 m²
Tulajdoni hányad: 1/1

A tulajdoni lap terhet nem tartalmaz.

Az ingatlan a föld felszíne felett egy 4 m x 4 m-es épületet tartalmaz. Az épület hátsó részénél egy
fülke van kialakítva, mely a villanyóra kapcsolótáblát tartalmazza.
Az épület az alatta elterülő Rákóczi pincerendszer egyik lejáratát képezi. Az ingatlan kerítetlen. Az
ingatlan felszíni része műszakilag rendkívül rossz állapotban van.

A  Borsod-Abaúj-Zemplén  Megyei  Kormányhivatal  felhívta  az  ingatlan  tulajdonosát  az  épület
biztonságot veszélyeztető állapotának megszüntetésére. A bontási költségek várhatóan meghaladják
az ingatlan értékét.

Irányár:                                                                                                                 782.000,-Ft

Pályázni 39.100,- Ft bántatpénz megfizetésével lehet.

I. Ingatlan
Tállya
Belterület
Hrsz.: 642/3
3907 Tállya, Csokonai tér 9.
kivett épület
Műemlék
176 m²



Tulajdoni hányad: 1/1

A tulajdoni lapból kiderül, hogy vezetékjog illeti meg az ingatlan területéből 1 m²-nyi területre az
ÉMÁSZ Hálózati Kft. (3525 Miskolc, Dózsa György u. 13.) javára.

Az  ingatlan  egy raktárhelyiséget  testesít  meg  természetben.  Az  1950-es  években  épült,  ablaka
nincsen, kerítetlen.
Az ingatlan műszaki állapota rossz.

Irányár:                                                                                                                 785.000,-Ft

Pályázni 39.250,- Ft bántatpénz megfizetésével lehet.

A  vizsgált  642/1  és  a  642/3  hrsz.-ú  ingatlanok  a  tulajdoni  lapon  bejegyző  határozat  alapján
műemlék épületek.

A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos vételi ajánlatokat kér benyújtani, melyeket az

DUAL-PERFEKT Kft. 
9001 Győr, Pf.: 649. szám alatti postai címre, vagy a Dual-Perfekt Kft. 9022 Győr, Liszt Ferenc u.

37. sz. alatti kirendeltségére vár 
„AVA Kft. f.a. vételi ajánlat” 

megjelöléssel.
A  vételi  ajánlatnak  tartalmaznia  kell  az  megajánlott  vételárat,  a  vállalt  fizetési  feltételeket,
nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 30 napos ajánlati kötöttséget vállal.
A nyertes pályázóval  az eredmény közlésétől  számított  30 napon belül  megkötjük az adásvételi
szerződést. A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül, átutalással kell megfizetni. 

A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szerződéskötéshez szükséges minden adatát, bánatpénz
befizetésének igazolását. 
A  bánatpénzt  az  AVA  Kft.  f.a.  Erste  Bank  Hungary  Zrt.-nél  vezetett:  11991102-06132853-
10000001 számú bankszámlájára lehet befizetni (átutalni) „AVA Kft. f.a. KAUCIÓ” jelöléssel  a
pályázat  benyújtására  kiírt  határidőt  megelőző  nap  12  óráig  (átutalás  esetében  a  kauciónak  a
pályázati határidőt megelőző nap 12 óráig be kell érkeznie a megadott számlaszámra), a kaució a
házipénztárba  is  befizethető  a  pályázati  lejárat  időpontjáig.  A  befizetett  KAUCIÓ  a  pályázati
nyertesnek a vételárba beszámít. A többi pályázó részére a befizetett összeg az értékelést követő 8
napon belül visszautalásra kerül.

Az ajánlati biztosítékot a pályázó kizárólag a következő esetekben veszíti el:
- a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó

a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy
-  a  Cstv.  49/A.  §  (4)  bekezdés  szerinti  ajánlatot  tévő  pályázó  a  felszámoló  által  elrendelt

ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

A vételárba hitelezői követelés beszámítására nincs lehetőség.

Az ajánlatok beérkezésének időpontja: 2016. szeptember 12. déli 12,00 óra.



A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételéről elismervényt állít ki.

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A pályázatban kiírt ingatlan
megtekintése 2016. szeptember 06. napján 13 órakor lehetséges. A megtekintésre annak időpontját
megelőzően 2 nappal bejelentkezés szükséges a kapcsolattartónál Tanács Józsefnél a 20/340-7973
telefonszámon. 

További információ a felszámoló szervezet munkatársától Gáspár János felszámolóbiztostól a  06-
1/210-0521 számon szerezhető be.

A  felszámoló  a  pályázatot  megfelelő  ajánlat  hiányában  eredménytelennek  nyilváníthatja  és  új
pályázatot  írhat  ki.  Megfelelő,  a  vételár  tekintetében  10%  vagy annál  kisebb  eltérés  esetén  a
pályázók  között  nyilvános  ártárgyalás  megtartására  kerül  sor,  melynek  feltételeit  az  ártárgyalás
megkezdését  megelőzően  a  résztvevőkkel  a  felszámoló  ismerteti.  A  felszámoló  jogosult  a
határidőben benyújtott érvényes pályázókat felhívni magasabb vételi ajánlat benyújtására.
Az  elővásárlási  jogosultak  e  jogukat  a  nyilvános  értékesítés  keretein  belül  gyakorolhatják  oly
módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek.
Az elővásárlási  jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja az érdekelteket arra, hogy a jog
gyakorlására  irányuló  szándékukat  a  pályázatok  benyújtási  határidejéig  írásban  bejelenteni
szíveskedjenek. 



Pályázati Hirdetmény 
A(z)  Dual-Perfekt  Kft.  (cégjegyzékszám:  01-09-717900,  székhely:  1119  Budapest,  Fehérvári  út  85..,
levelezési cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 85..), mint a(z) KOMJÁTI Kft „f.a” (cégjegyzékszám: 13 09
067354 , székhely:  2767 Tápiógyörgye,  Temető út 6.) Budapest Környéki Törvényszék  6.Fpk.13-14-
002582/11.  sz.  végzése  által  kijelölt  felszámolója,  a  Cégközlönyben  2016.  augusztus  25.  napján
meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően 

nyilvános pályázati felhívás

útján,  az  alábbi  feltételekkel  értékesíti  az  adós  vagyona  egészét  vagy  telephelye  eszközeinek
összességét.

1.) VAGYONÖSSZESSÉG

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak): 

I. Ingatlan
Tápiógyörgye
belterület
Hrsz.: 1189/2
Kivett agyagbánya és fóliázó épület
Földrészlet: 5040 m2Tulajdoni hányad: 1/1
A telek területe 5040 m2

A telek sík felületű, füves terület. Egy nyitott szín (épület) található rajta. A nyitott színépület a mellette
lévő 1189/5 hrsz-ú ingatlanon található nagycsarnok folytatásában helyezkedik el. A nyitott szín egyik
hosszanti  oldala  nyitott,  a  többi  oldala  tégla  falazattal  fedett.  Tetőszerkezete:  nyeregtetős,  hullámpala
fedéssel. Az épület aljzata: beton. Az épület körül beton térburkolat van kialakítva. A nyitott szín a nyers
téglák tárolására szolgált, míg a téglagyár működött. Jelenleg is található nyers, kiégetetlen tégla a szín
alatt. 

1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett agyagbánya és fóliázó épület
Típus: ipari ingatlan 
Területe: 5 040 m² 
Állapota:  átlagos 
Közművesítettség foka: részlegesen közművesített 
Tehermentes: nem 
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1 
Becsérték: 2 500 000 forint 

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai: 
A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Tápiógyörgye 
Ingatlan fekvése: belterület 
Helyrajzi szám: 1189/2 
Ingatlan postai címe: 2767 Tápiógyörgye, hrsz. 1189/2 
Területnagyság: 5 040 m² 
Az épület  fő rendeltetés  szerinti  jellege (lakóház,  üdülő,  gazdasági épület  stb.):  kivett  agyagbánya és
fóliázó épület 

Az  ingatlan  terhei  (tulajdoni  lap  III.  rész): A  tulajdoni  lapból  kiderül,  hogy  jelzálogjog  terheli
180.000.000,- Ft kölcsön és járulékai erejéig az MKB Bank Zrt (1056 Budapest, Váci út 38.) javára.
Elidegenítési és terhelési tilalom terheli a bejegyzett jelzálogjog biztosítására az MKB Bank Zrt (1056
Budapest, Váci út 38.) javára. Keretbiztosítéki jelzálogjog terheli 43.000.000,- Ft erejéig az MKB Bank
Zrt (1056 Budapest, Váci út 38.) javára. 



Ingatlan állapota: átlagos

II. Ingatlan
Tápiógyörgye
belterület
Hrsz.: 1189/4
Kivett agyagbánya
Földrészlet: 8160 m2
Tulajdoni hányad: 1/1

A telek jellemzői: sík terület, mely gazos, bozótos felületű. Ezen területen agyagbányászat nem történt,
tulajdonképpen ezen ingatlan használatlan volt. Kerítetlen.
A vizsgált ingatlanon épület nincs elhelyezve. Enyhén téglalap alakú telekterület. 

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett agyagbánya
Típus: ipari ingatlan 
Területe: 8 160 m² 
Állapota: átlagos 
Közművesítettség foka: közművesítetlen 
Tehermentes: nem 
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1 
Becsérték: 2 864 000 forint 

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai: 
A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Tápiógyörgye 
Ingatlan fekvése: belterület 
Helyrajzi szám: 1189/4 
Ingatlan postai címe: 2767 Tápiógyörgye, hrsz. 1189/4 
Területnagyság: 8 160 m² 
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett agyagbánya 

Az  ingatlan  terhei  (tulajdoni  lap  III.  rész):  A  tulajdoni  lapból  kiderül,  hogy  jelzálogjog  terheli
180.000.000,- Ft kölcsön és járulékai erejéig az MKB Bank Zrt (1056 Budapest, Váci út 38.) javára.
Elidegenítési és terhelési tilalom terheli a bejegyzett jelzálogjog biztosítására az MKB Bank Zrt (1056
Budapest, Váci út 38.) javára. Keretbiztosítéki jelzálogjog terheli 43.000.000,- Ft erejéig az MKB Bank
Zrt (1056 Budapest, Váci út 38.) javára. 
Ingatlan állapota: átlagos

III. Ingatlan
Tápiógyörgye
belterület
Hrsz.: 1189/5
Kivett kivett ipartelep
Földrészlet: 21347 m2
Tulajdoni hányad: 1/1

A telek jellemzői: sík terület. A telken található egyes épületek között beton térburkolat található. Beton
térburkolat térmértéke kb. 1500 m2. A telek dróthálós kerítéssel kerített.
Térvilágítás: az egész iparterületen kiépített. Ezen helyrajzi szám alatt található ingatlan tulajdonképpen
az 1930-as évek végén épült téglagyárat takarja. A téglagyár egyes épületeinek felújítása 1986-ban történt
meg. Ez leginkább az irodaépületre vonatkozik. A KOMJÁTI Kft. „fa” az ingatlant 2004-ben vásárolta
meg.  Az  ingatlanon  a  téglagyártási  tevékenységet  folytatták.  Ezen  ipartelepen  mintegy  5  éve
tevékenységet a KOMJÁTI Kft „fa” nem végez. A felszámolás kezdete előttig az ingatlan bérbe volt
adva.
Az ingatlanon 5 darab épület található.



1.jelű épület – irodaépület
Az épület 1986-ban lett felújítva, illetve egy részét akkor építették hozzá. Az épületen belül van kialakítva
az irodarész után a szociális blokk, mely étkező-konyha részt, valamint férfi és női öltözőket tartalmaz.
Az étkező és az öltözők között található a kazán helyiség. A helyiségben vegyes tüzelési módú kazán
található. Az épületen belül a hőleadás lemez radiátorok segítségével történik. Alapterülete: 250 m2

2.jelű épület – raktár, szerelőműhely
Régi épület, mely műszaki állapota vegyes. Bizonyos épületrészei jobb állapotúak. Az épület egy 66 m
hosszú, 10 m széles épület.  Az épületen esőcsatorna egyáltalán nem található.  Az épület  körül beton
kezelőjárda kialakított.
Műszaki állapota gyenge.
Alapterülete: 660 m2

3. jelű épület – csarnok
A csarnoképület gyakorlatilag egy ikercsarnok épületet takar, mely nincs elválasztva, tehát egylégterű. A
csarnok egyik  felében  vannak  kialakítva  a  téglaégető  kemencék,  illetve  a  szállító  alagút,  melyek  az
épületen belül téglafalazattal ellátott folyosókat jelentenek. Az épület belmagassága kb. 5 m. Az épület
műszaki állapota gyenge. Alapterülete: 3500 m2

4. jelű épület – műhely
Ezen épület a csarnok hosszanti belső oldala mögött található, önálló épület. Az épület műszaki állapota
nagyon gyenge. Alapterülete: 112 m2

5. jelű épület – raktár
Ezen épület a Temető utcával párhuzamosan, a temető felé eső részen helyezkedik el. Belmagassága 4,20
m.
Az épületen körben horganyzott lemezcsatorna van felszerelve, mely közepes állapotú, funkcióját betölti.
Az  épület  körül,  3  oldalánál  beton  térburkolat  van  kialakítva.  Az  épület  műszaki  állapota:  közepes.
Alapterülete: 264 m2

3. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett ipartelep
Típus: ipari ingatlan 
Területe: 21 347 m² 
Állapota: felújítandó 
Közművesítettség foka: teljesen közművesített 
Tehermentes: nem 
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1 
Becsérték: 40 640 000 forint 

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai: 
A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Tápiógyörgye 
Ingatlan fekvése: belterület 
Helyrajzi szám: 1189/5 
Ingatlan postai címe: 2767 Tápiógyörgye, hrsz. 1189/5 
Területnagyság: 21 347 m² 
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett ipartelep 

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): A tulajdoni lapból kiderül, hogy Földmérési jelek elhelyezését
biztosító használati  jog terheli  a Pest Megyei  Földhivatal  (Budapest, Sas utca 19.) javára. Jelzálogjog
terheli  180.000.000,- Ft kölcsön és járulékai erejéig az MKB Bank Zrt (1056 Budapest,  Váci út  38.)
javára. Elidegenítési és terhelési tilalom terheli a bejegyzett jelzálogjog biztosítására az MKB Bank Zrt
(1056 Budapest, Váci út 38.) javára. Keretbiztosítéki jelzálogjog terheli 43.000.000,- Ft erejéig az MKB
Bank Zrt (1056 Budapest, Váci út 38.) javára. 



Ingatlan állapota: felújítandó

IV. Ingatlan
Tápiógyörgye
belterület
Hrsz.: 1189/6
Kivett agyagbánya
Földrészlet: 4035m2
Tulajdoni hányad: 1/1

A vizsgált ingatlan Tápiógyörgye belterületén található. A telek területe: 4035 m2A telek jellemzői: sík
felületű,  beépítetlen,  cserjés,  füves,  hasznosítatlan  terület.  Megközelíthetősége:  a  1189/5  hrsz-ú
ingatlanról, illetve a 1189/6 és a 1189/4 hrsz-ú ingatlanok között elvileg egy földút húzódik. Jelenleg ez a
földút  nincs  elkülönülve  az  előbbiekben  megnevezett  két  beépítetlen  területű  telektől.  Az ingatlanon
épület nincs elhelyezve. Közel háromszög alakú telek.
Közművesítetlen. Az ingatlan kerítetlen. 

4. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett beépítetlen terület
Típus: ipari ingatlan 
Területe: 4 035 m² 
Állapota: átlagos 
Közművesítettség foka: közművesítetlen 
Tehermentes: nem 
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1 
Becsérték: 1 416 000 forint 

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai: 
A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Tápiógyörgye 
Ingatlan fekvése: belterület 
Helyrajzi szám: 1189/6 
Ingatlan postai címe: 2767 Tápiógyörgye, hrsz. 1189/6 
Területnagyság: 4 035 m² 
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett beépítetlen terület 

Az  ingatlan  terhei  (tulajdoni  lap  III.  rész): A  tulajdoni  lapból  kiderül,  hogy  jelzálogjog  terheli
180.000.000,- Ft kölcsön és járulékai erejéig az MKB Bank Zrt (1056 Budapest, Váci út 38.) javára.
Elidegenítési  tilalom terheli  a bejegyzett  jelzálogjog biztosítására az MKB Bank Zrt (1056 Budapest,
Váci út 38.) javára. Keretbiztosítéki jelzálogjog terheli 43.000.000,- Ft erejéig az MKB Bank Zrt (1056
Budapest, Váci út 38.) javára. Vezetékjog 6 m2 területre az ÉMÁSZ Kft. javára. 

Ingatlan állapota: átlagos

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázat adatai: 
A  pályázatok  kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatók  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P508701 
A  fenti  vagyontárgyról  készített  tender  füzet  az  alábbi  linken  érhető  el:
https://eer.gov.hu/palyazat/P508701/tetelek.pdf

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 27 000 000 forint.
Ajánlati biztosíték összege: 1 010 000 forint.

II. VAGYONÖSSZESSÉG

https://eer.gov.hu/palyazat/P508701/tetelek.pdf
https://eer.gov.hu/palyazat/P508701


A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak): 
 
I. Ingatlan
Tápiógyörgye
külterület
Hrsz.: 0141/2
Kivett agyagbánya
Földrészlet: 20000 m2
Tulajdoni hányad: 1/1

A  tulajdoni  lapból  kiderül,  hogy  a  10040/1995.09.28.  számú  bejegyző  határozat  bányatelekké
nyilvánította. 

1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett agyagbánya
Típus: ipari ingatlan 
Területe: 20 000 m² 
Állapota: átlagos 
Közművesítettség foka: közművesítetlen 
Tehermentes: nem 
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
 
Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai: 
A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Tápiógyörgye 
Ingatlan fekvése: külterület 
Helyrajzi szám: 0141/2 
Ingatlan postai címe: 2767 Tápiógyörgye, hrsz. 0141/2 
Területnagyság: 20 000 m² 
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):  kivett agyagbánya 

Az  ingatlan  terhei  (tulajdoni  lap  III.  rész): A  tulajdoni  lapból  kiderül,  hogy  jelzálogjog  terheli
180.000.000,- Ft kölcsön és járulékai erejéig az MKB Bank Zrt (1056 Budapest, Váci út 38.) javára.
Elidegenítési  tilalom terheli  a bejegyzett  jelzálogjog biztosítására az MKB Bank Zrt (1056 Budapest,
Váci út 38.) javára. Keretbiztosítéki jelzálogjog terheli 43.000.000,- Ft erejéig az MKB Bank Zrt (1056
Budapest, Váci út 38.) javára. 
Ingatlan állapota: átlagos

II. Ingatlan
Tápiógyörgye
külterület
Hrsz.: 0141/30
Kivett agyagbánya
Földrészlet: 20000 m2
Tulajdoni hányad: 1/1

A  tulajdoni  lapból  kiderül,  hogy  a  10040/1995.09.28.  számú  bejegyző  határozat  bányatelekké
nyilvánította. 

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett agyagbánya
Típus: ipari ingatlan 
Területe: 20 000 m² 
Állapota: átlagos 
Közművesítettség foka: közművesítetlen 
Tehermentes: nem 
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1



 
Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai: 
A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Tápiógyörgye 
Ingatlan fekvése: külterület 
Helyrajzi szám: 0141/30 
Ingatlan postai címe: 2767 Tápiógyörgye, hrsz. 0141/30 
Területnagyság: 20 000 m² 
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett agyagbánya 

Az  ingatlan  terhei  (tulajdoni  lap  III.  rész): A  tulajdoni  lapból  kiderül,  hogy  jelzálogjog  terheli
180.000.000,- Ft kölcsön és járulékai erejéig az MKB Bank Zrt (1056 Budapest, Váci út 38.) javára.
Elidegenítési  tilalom terheli  a bejegyzett  jelzálogjog biztosítására az MKB Bank Zrt (1056 Budapest,
Váci út 38.) javára. Keretbiztosítéki jelzálogjog terheli 43.000.000,- Ft erejéig az MKB Bank Zrt (1056
Budapest, Váci út 38.) javára. 
Ingatlan állapota: átlagos

III. Ingatlan
Tápiógyörgye
külterület
Hrsz.: 0141/34
Kivett agyagbánya
Földrészlet: 10000 m2
Tulajdoni hányad: 1/1

3. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett agyagbánya
Típus: ipari ingatlan 
Területe: 10 000 m² 
Állapota: átlagos 
Közművesítettség foka: közművesítetlen 
Tehermentes: nem 
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
 
Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai: 
A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Tápiógyörgye 
Ingatlan fekvése: külterület 
Helyrajzi szám: 0141/34 
Ingatlan postai címe: 2767 Tápiógyörgye, hrsz. 0141/34 
Területnagyság: 10 000 m² 
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett agyagbánya 

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész):  Keretbiztosítéki jelzálogjog terheli 88.000.000,- Ft erejéig
az MKB Bank Zrt (1056 Budapest, Váci út 38.) javára. 
Ingatlan állapota: átlagos

IV. Ingatlan
Tápiógyörgye
külterület
Hrsz.: 0141/37
Kivett agyagbánya
Földrészlet: 30000 m2
Tulajdoni hányad: 1/1

4. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett agyagbánya
Típus: ipari ingatlan 



Területe: 30 000 m² 
Állapota: átlagos 
Közművesítettség foka: közművesítetlen 
Tehermentes: nem 
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
 
Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai: 
A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Tápiógyörgye 
Ingatlan fekvése: külterület 
Helyrajzi szám: 0141/37 
Ingatlan postai címe: 2767 Tápiógyörgye, hrsz. 0141/37 
Területnagyság: 30 000 m² 
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett agyagbánya 

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): A tulajdoni lapból kiderül, hogy földmérési jelek elhelyezését
biztosító használati jog van alapítva a Pest Megyei Földhivatal (1051 Budapest V., Sas utca 19.) javára.
Keretbiztosítéki jelzálogjog terheli 88.000.000,- Ft erejéig az MKB Bank Zrt (1056 Budapest, Váci út
38.) javára. 

Ingatlan állapota: átlagos

Természetben a 0141/2, a 0141/30, a 0141/34 és a 0141/37 hrsz-ú ingatlanok egy egységet alkotnak. Az
ingatlanok egy téglalap alakú földterületet  jelenítenek meg.  Az agyagbányászat  során 7 m mélységig
bányászták ki az agyagot a földterületen. Az agyagbányászat már jó ideje befejeződött ezen a területen.
Ezt követően a talajvíz, valamint a csapadékvíz az agyaggödör területén egybefüggő víztükröt alakított ki.
A víztükrön belül részben természetes úton, részben bizonyos betelepítés kapcsán a tóban halak élnek. A
vízfelület  egyes  részeinél  nádas  alakult  ki  természetes  úton.  Jelenleg a  területet  nem használja  senki.
Hasznosítása halastóként lehetséges.

Az ingatlanok földúton közelíthetőek meg.  A téglalap egyik rövidebb, illetve hosszabb oldala mellett
végig  földút  található.  Az  ingatlanok  közvetlen  környezetében,  attól  mintegy  500  m-re  a  községi
önkormányzat  kezelésében lévő halastó található.  Ezen községi  halastavat  a község lakói  horgászatra
használják. Az ingatlanok mintegy 6,2 ha egybefüggő területet alkotnak víztükörként. 1 hektárnyi terület
jelenleg szántóként van hasznosítva. Az ingatlanok összterülete: Hrsz: 0141/2 2 ha 0141/30 2 ha 0141/34
1 ha 0141/37 3 ha Összesen: 8 ha

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázat adatai: 
A  pályázatok  kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatók  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P508596 
A  fenti  vagyontárgyról  készített  tender  füzet  az  alábbi  linken  érhető  el:
https://eer.gov.hu/palyazat/P508596/tetelek.pdf

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 15 750 000 forint.
Ajánlati biztosíték összege: 672 500 forint.

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2016. szeptember 9. 08 óra 00 perc 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2016. szeptember 26. 08 óra 00 perc 

Ajánlati  biztosíték  formája,  megfizetésének módja és  határideje: A bánatpénzt  a  KOMJÁTI Kft.
"f.a." Pannon Takarék Bank Zrt.-nél vezetett: 63200157-11076010 számú bankszámlájára lehet befizetni
(átutalni) “KOMJÁTI Kft. f.a. KAUCIÓ” jelöléssel a pályázat benyújtásáig.

https://eer.gov.hu/palyazat/P508596/tetelek.pdf
https://eer.gov.hu/palyazat/P508596


Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A befizetett KAUCIÓ a pályázati nyertesnek a
vételárba  beszámít.  A  többi  pályázó  részére  a  befizetett  összeg  az  értékelést  követő  8  napon  belül
visszautalásra  kerül.  Az ajánlati  biztosítékot  a  pályázó  kizárólag  a  következő  esetekben  veszíti  el:  a
szerződés  a  nyertes  pályázó  érdekkörében  felmerülő  okból  nem jön  létre,  vagy  a  nyertes  pályázó  a
vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő
pályázó a felszámoló által elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vett részt, vagy a
már megtett ajánlatától visszalép. A vételárba hitelezői követelés beszámítására nincs lehetőség.

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A pályázatban kiírt ingatlan
megtekintése  2016.  szeptember  16.  napján  11  órakor  lehetséges.  A  megtekintésre  annak  időpontját
megelőzően  2  nappal  bejelentkezés  szükséges  a  kapcsolattartónál  Tanács  Józsefnél  a  20/340-7973
telefonszámon. 

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül,
átutalással kell  megfizetni a KOMJÁTI Kft. "f.a." Pannon Takarék Bank Zrt.-nél vezetett:  63200157-
11076010 számú pénzforgalmi számlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázatot benyújtóval a felszámoló a pályázat lezárását követő
30 napon belül szerződést köt. Nyertes pályázó vállalja, hogy a felszámoló által kijelölt ügyvéddel köti
meg  a  szerződést  és  viseli  annak  költségeit.  A megkötendő  adásvételi  szerződésre  a  magyar  jog  az
irányadó.

A  vagyontárgy  elszállításának,  átvételének  módja,  határideje: A  teljes  vételár  megfizetése  a
tulajdonba- és birtokba adás feltétele. A birtokátruházás napja a szerződéskövetést követően, a vételár
teljes kiegyenlítésének napja.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5)   bekezdés szerinti részletes feltételek: Kizárólagos értékelési
szempont:  a vételár nagysága.  A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a megajánlott  legnagyobb
vételárhoz  képest  10%-nál  kisebb  mértékben  eltérő)  ajánlat  esetén  a  pályázók  között  nyilvános
ártárgyalást  tart.  Az  ártárgyalás  lebonyolítása  szintén  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszer  (EÉR)
igénybevételével  történik.  Ártárgyalás  megtartásának  esetén  elektronikus  üzenet  útján  értékesítésre
kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az
ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak. A nyilvános
értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Jelen pályázati
felhívás  a  felszámoló  számára  nem jelent  értékesítési  kötöttséget.  A felszámoló  a  pályázati  kiírást  –
megfelelő  ajánlat  hiányában  –  érvénytelennek  nyilváníthatja,  és  új  pályázatot  írhat  ki.  A  pályázat
értékelésénél elsődleges értékelési szempont a vételár nagysága.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázatok kizárólag az Elektronikus
Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatóak be: https://eer.gov.hu/palyazat/ 
A pályázatnak tartalmaznia kell:
–  Magánszemély  pályázó  esetén  az  ajánlathoz  csatolni  kell  a  pályázó  személyi  igazolványának,
lakcímkártyájának és adóigazolványának a pályázó aláírásával hitelesített másolatát. Külföldi ajánlattevő
köteles  belföldi  lakcímmel  vagy  székhellyel  rendelkező  kézbesítési  megbízottat  megnevezni  és  a
pályázathoz csatolni a kézbesítési megbízás teljes bizonyító erejű okiratát.
–  Szervezet, vagy gazdasági társaság pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó egy hónapnál
nem  régebbi  cégkivonatát  vagy  hatósági  nyilvántartásba  vételének  igazolását,  az  eljáró  képviselője
aláírási  címpéldányát,  az ajánlati  biztosíték megfizetésének igazolását,  továbbá amennyiben a pályázó
képviselője meghatalmazással jár el, a meghatalmazás teljes bizonyító erejű okiratát.
–  Írásos vételi ajánlat (a felszámoló tételes ajánlatot kér benyújtani az egyes ingatlanokra tekintettel a
kiállítandó számviteli bizonylatokra.)
– Bánatpénz megfizetésének igazolása.

https://eer.gov.hu/jogszabaly/A1400017-P12-5.html


Az irányár az áfa összegét nem tartalmazza. Az értékesítéskor az áfa megállapítása a hatályos áfatörvény
alapján történik.  (Áfa tv.  86. § (1) bek.  j)  és k) pontja)A pályázat  eredményéről  a pályázat  kiírója a
nyertes pályázót a pályázat értékelésétől számított 8 napon belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a
nyertes  pályázót  az  adásvételi  szerződés  megkötésére.  A  megvásárlásra  felkínált  vagyontárgyakért  a
felszámoló kellékszavatosságot  és garanciát  nem vállal,  azt  a pályázó a megtekintett  állapotban veszi
meg,  ennek  tudomásulvételéről  a  pályázónak  nyilatkoznia  kell.  Az  elővásárlásra  jogosultak  a  vételi
szándékukat a Cstv. 49/C § (3) bekezdése alapján az értékesítés keretén belül gyakorolhatják, oly módon,
hogy  a  véglegesen  kialakult  vételár  ismeretében  a  vételi  szándékról  nyilatkozatot  tesznek.  Ennek
érdekében  a  kiíró  kéri  az  elővásárlásra  jogosultakat,  hogy  ezen  jogukat  a  pályázat  benyújtásának
határidejéig  írásban  jelezzék.  A  felszámoló  az  elektronikus  értékesítés  érvényességének  és
eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot az elővásárlásra jogosultaknak – az őket
megillető sorrendben – bemutatja annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási
jogukkal.



Pályázati Hirdetmény 

A(z)  Dual-Perfekt  Kft.  (cégjegyzékszám:  01-09-717900,  székhely:  1119  Budapest,  Fehérvári  út  85..,
levelezési cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 85..), mint a(z) BARTHA Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám: 01 10
043598 , székhely:  1022 Budapest, Eszter utca 2.) Fővárosi Törvényszék  39.Fpk.01-14-005039/6.  sz.
végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2016. szeptember 8. napján meghirdetett pályázati
felhívásnak megfelelően 

nyilvános pályázati felhívás

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós üzletrészeit:

I. A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak): 
A KEREKED Ingatlanhasznosító és Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság
1051 Budapest, Sas utca 14.; 
Cégjegyzékszám: 01 09 680669 
Adószám: 11871327-2-41) 4,97 %-os üzletrésze. 
A jegyzett tőke: 100.600.000 Ft
Az üzletrész: 5.000.000 Ft

Az üzletrész a társaság tagjaira szabadon átruházható. A társaság hozzájárulására csak abban az esetben
van szükség, ha az üzletrész mellékszolgáltatásra is kötelez.
Az üzletrészt olyan személyre, aki a társaságnak még nem tagja, csak akkor lehet átruházni, ha a tag a
törzsbetétet teljes mértékben szolgáltatta és ehhez a taggyűlés 3/4-es szótöbbséggel hozott határozattal
hozzájárult, kivéve, ha az átruházásra azért került sor, mert a vagyoni hozzájárulás, illetve pótbefizetés
teljesítésének  elmulasztása,  vagy  kizárás  miatt  a  tag  tagsági  viszonya  megszűnt.  Pénzszolgáltatás  -
adásvételi szerződés - ellenében átruházni kívánt üzletrész megszerzésére a többi tag, a társaság, vagy a
társaság  által  kijelölt  személy  -  ebben a  sorrendben -  az  elővásárlási  jogra  vonatkozó rendelkezések
megfelelő alkalmazásával másokat megelőzően jogosult. /Ptk.3:167. § (1) és (2)/Amennyiben több tag
kíván elővásárlási jogával élni, törzsbetéteinek arányában jogosultak azt gyakorolni.
A  társaság  saját  üzletrészét  legalább  3/4-es  szótöbbséggel  hozott  határozatával  a  törzstőkén  felüli
vagyonából megvásárolhatja. Csak azok az üzletrészek vásárolhatók meg, amelyekre a törzsbetétek teljes
összegét befizették, illetőleg teljesítették.
A megvásárolt üzletrészt a társaság a vásárlástól számított 1 éven belül köteles elidegeníteni, vagy azt a
tagoknak -  törzsbetéteik arányában - térítés  nélkül átadni,  illetve a törzstőke leszállítása szabályainak
alkalmazásával bevonni.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: üzletrész
Cég neve: KEREKED Ingatlanhasznosító és Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság 
Cégjegyzékszáma: 01-09-680669 
Cég főtevékenysége: TEÁOR 68 Ingatlanügyletek 
Az értékesítendő üzletrész által megtestesített tulajdoni hányad: Kisebbségi tulajdon . 
Jogtiszta: igen 
Becsérték: 5 000 000 forint 

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 2 250 000 forint.
Ajánlati biztosíték összege: 112 500 forint.

A pályázat adatai: 
A  pályázatok  kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatók  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P518578 
A  fenti  vagyontárgyról  készített  tender  füzet  az  alábbi  linken  érhető  el:
https://eer.gov.hu/palyazat/P518578/tetelek.pdf

https://eer.gov.hu/palyazat/P518578/tetelek.pdf
https://eer.gov.hu/palyazat/P518578


II. A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak): 
A WELL WAY Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1077 Budapest, Wesselényi
utca 10.; Cégjegyzékszám: 01 09 931061 Adószám: 12926080-2-42 ) 50%-os üzletrésze. 
A társaság törzstőkéje: 3.000.000,- Ft
Üzletrésze: 1.500.000,- Ft

Az üzletrész a társaság tagjaira - a társaság saját üzletrészét (Gt. 135. §) kivéve - szabadon átruházható.
Az üzletrész kívülálló személyre történő átruházása abban az esetben lehetséges , ha a Tag a törzsbetétét
teljes  mértékben  befizette,  kivéve  a  Gt.  138.  §-ban  foglalt  esetet.  A tagot,  a  Társaságot,  valamint  a
Taggyűlés által kijelölt személyt - ebben a sorrendben - az adásvételi szerződés útján átruházni kívánt az
üzletrészre elővásárlási jog illeti meg. Az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásához a taggyűlés
(a társaság) beleegyezése szükséges.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: üzletrész
Cég neve: WELL WAY Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
Cégjegyzékszáma: 01-09-931061 
Cég főtevékenysége: Egyéb 
Az értékesítendő üzletrész által megtestesített tulajdoni hányad: Kizárólagos tulajdon 
Jogtiszta: igen 
Becsérték:1 500 000 forint 

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 630 000 forint.
Ajánlati biztosíték összege: 18 900 forint.

A pályázat adatai: 
A  pályázatok  kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatók  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P518580 
A  fenti  vagyontárgyról  készített  tender  füzet  az  alábbi  linken  érhető  el:
https://eer.gov.hu/palyazat/P518580/tetelek.pdf

III.   A pályázatb  an szereplő vagyontárgy(ak): 
A  YOP  Management  &  Marketing  Korlátolt  Felelősségű  Társaság  (1022  Budapest,  Eszter  utca  2.;
adószám: 13904746-2-41, cégjegyzékszáma: 01 09 879196) 50%-os üzletrésze. Az üzletrész a társaság
tagjaira - a társaság saját üzletrészét (Gt. 135.§) kivéve - szabadon átruházható.
Az üzletrészt  kívülálló  személyre  csak akkor lehet átruházni,  ha a tag a törzsbetétét  teljes mértékben
befizette,  kivéve a Gt.  138 §.-ban foglalt  esetet.  A tagot,  a  társaságot  vagy a taggyűlés  által  kijelölt
személyt  az adásvételi  szerződés  útján átruházni  kívánt  üzletrészre  elővásárlási  jog illeti  meg a fenti
sorrendben.
Az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásához a taggyűlés (a társaság) beleegyezése szükséges.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: üzletrész
Cég neve: YOP Management & Marketing Korlátolt Felelősségű Társaság 
Cégjegyzékszáma: 01-09-879196 
Cég főtevékenysége: Egyéb 
Az értékesítendő üzletrész által megtestesített tulajdoni hányad: 
Kizárólagos tulajdon 
Jogtiszta: igen 
Becsérték:1 500 000 forint 

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 630 000 forint.
Ajánlati biztosíték összege: 18 900 forint.

https://eer.gov.hu/palyazat/P518580/tetelek.pdf
https://eer.gov.hu/palyazat/P518580


A pályázat adatai: 
A  pályázatok  kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatók  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P518586 
A  fenti  vagyontárgyról  készített  tender  füzet  az  alábbi  linken  érhető  el:
https://eer.gov.hu/palyazat/P518586/tetelek.pdf

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2016. szeptember 23. 08 óra 00 perc 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2016. október 10. 08 óra 00 perc 

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A bánatpénzt a BARTHA Zrt. f.a.
Pannon  Takarék  Bank  Zrt.-nél  vezetett  63200157-11072023  számú  bankszámlájára  lehet  befizetni
(átutalni)  „BARTHA Zrt. f.a. KAUCIÓ” jelöléssel a pályázat benyújtásáig.  Az átutalási  bizonylatot a
benyújtott  pályázathoz  mellékelni  kell.  Az  ajánlati  kötöttség  a  pályázat  eredményének  közlésétől
számított 30 nap.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A befizetett KAUCIÓ a pályázati nyertesnek a
vételárba  beszámít.  A  többi  pályázó  részére  a  befizetett  összeg  az  értékelést  követő  8  napon  belül
visszautalásra  kerül.  Az ajánlati  biztosítékot  a  pályázó  kizárólag  a  következő  esetekben  veszíti  el:  a
szerződés  a  nyertes  pályázó  érdekkörében  felmerülő  okból  nem jön  létre,  vagy  a  nyertes  pályázó  a
vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő
pályázó a felszámoló által elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vett részt, vagy a
már megtett ajánlatától visszalép. A vételárba hitelezői követelés beszámítására nincs lehetőség.

Vételár  megfizetésének  módja,  határideje: A  vételárat  –  eredményes  pályázat  esetén  –  a
szerződéskötéstől  számított  15  napon  belül,  átutalással  kell  megfizetni  a  BARTHA Zrt.  f.a.  Pannon
Takarék Bank Zrt.-nél vezetett 63200157-11072023 számú pénzforgalmi számlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázatot benyújtóval a felszámoló a pályázat lezárását követő
30 napon belül szerződést köt. Nyertes pályázó vállalja, hogy a felszámoló által kijelölt ügyvéddel köti
meg  a  szerződést  és  viseli  annak  költségeit.  A megkötendő  adásvételi  szerződésre  a  magyar  jog  az
irányadó.

A  vagyontárgy  elszállításának,  átvételének  módja,  határideje: A  cégbírósági  változásbejegyzésre
kizárólag a teljes vételár kifizetésének időpontja után kerülhet sor.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5)   bekezdés szerinti részletes feltételek: Kizárólagos értékelési
szempont:  a vételár nagysága.  A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a megajánlott  legnagyobb
vételárhoz  képest  10%-nál  kisebb  mértékben  eltérő)  ajánlat  esetén  a  pályázók  között  nyilvános
ártárgyalást  tart.  Az  ártárgyalás  lebonyolítása  szintén  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszer  (EÉR)
igénybevételével  történik.  Ártárgyalás  megtartásának  esetén  elektronikus  üzenet  útján  értékesítésre
kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az
ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak. A nyilvános
értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Jelen pályázati
felhívás  a  felszámoló  számára  nem jelent  értékesítési  kötöttséget.  A felszámoló  a  pályázati  kiírást  –
megfelelő  ajánlat  hiányában  –  érvénytelennek  nyilváníthatja,  és  új  pályázatot  írhat  ki.  A  pályázat
értékelésénél elsődleges értékelési szempont a vételár nagysága.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázatok kizárólag az Elektronikus
Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatóak be: https://eer.gov.hu/palyazat/ 
A pályázatnak tartalmaznia kell:
-  Magánszemély  pályázó  esetén  az  ajánlathoz  csatolni  kell  a  pályázó  személyi  igazolványának,
lakcímkártyájának és adóigazolványának a pályázó aláírásával hitelesített másolatát. Külföldi ajánlattevő
köteles  belföldi  lakcímmel  vagy  székhellyel  rendelkező  kézbesítési  megbízottat  megnevezni  és  a

https://eer.gov.hu/jogszabaly/A1400017-P12-5.html
https://eer.gov.hu/palyazat/P518586/tetelek.pdf
https://eer.gov.hu/palyazat/P518586


pályázathoz csatolni a kézbesítési megbízás teljes bizonyító erejű okiratát. 
- Szervezet, vagy gazdasági társaság pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó egy hónapnál
nem  régebbi  cégkivonatát  vagy  hatósági  nyilvántartásba  vételének  igazolását,  az  eljáró  képviselője
aláírási  címpéldányát,  az ajánlati  biztosíték megfizetésének igazolását,  továbbá amennyiben a pályázó
képviselője meghatalmazással jár el, a meghatalmazás teljes bizonyító erejű okiratát.
- Írásos vételi ajánlat
- Bánatpénz megfizetésének igazolása. 
A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat értékelésétől számított 8 napon
belül  írásban is  értesíti,  egyben felszólítja  a  nyertes  pályázót  az adásvételi  szerződés megkötésére.  A
megvásárlásra felkínált vagyontárgyakért a felszámoló kellékszavatosságot és garanciát nem vállal, azt a
pályázó a megtekintett állapotban veszi meg, ennek tudomásulvételéről a pályázónak nyilatkoznia kell.
Az elővásárlásra  jogosultak a  vételi  szándékukat  a Cstv.  49/C § (3) bekezdése alapján az értékesítés
keretén  belül  gyakorolhatják,  oly  módon,  hogy  a  véglegesen  kialakult  vételár  ismeretében  a  vételi
szándékról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy ezen
jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig írásban jelezzék. A felszámoló az elektronikus értékesítés
érvényességének  és  eredményességének  megállapítását  követően  a  nyertes  ajánlatot  az  elővásárlásra
jogosultaknak  –  az  őket  megillető  sorrendben  –  bemutatja  annak  érdekében,  hogy  nyilatkozzanak:
kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. 



Pályázati Hirdetmény 

A(z)  Dual-Perfekt  Kft.  (cégjegyzékszám:  01-09-717900,  székhely:  1119  Budapest,  Fehérvári  út  85..,
levelezési cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 85..), mint a(z) DOMUS NOVA Kft. „f.a” (cégjegyzékszám:
19  09  503179,  székhely:  8444  Szentgál,  Kossuth  utca  2.  4  em.  8)  Veszprémi  Törvényszék
6..Fpk.252/2015/15.  sz.  végzése  által  kijelölt  felszámolója,  a  Cégközlönyben  2016.  július  21.  napján
meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően 

nyilvános pályázati felhívás

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai: 
A  pályázatok  kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatók  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P475919 

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2016. augusztus 5. 08 óra 00 perc 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2016. augusztus 22. 08 óra 00 perc 
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 182 000 000 forint.
Ajánlati biztosíték összege: 5 660 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A befizetett KAUCIÓ a pályázati
nyertesnek a vételárba beszámít. A többi pályázó részére a befizetett összeg az értékelést követő 8 napon
belül visszautalásra kerül. Az ajánlati biztosítékot a pályázó kizárólag a következő esetekben veszíti el: a
szerződés  a  nyertes  pályázó  érdekkörében  felmerülő  okból  nem jön  létre,  vagy  a  nyertes  pályázó  a
vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő
pályázó a felszámoló által elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vett részt, vagy a
már megtett ajánlatától visszalép. A vételárba hitelezői követelés beszámítására nincs lehetőség.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A bánatpénzt az "DOMUS NOVA" Kft. f.a.
Pannon  Takarék  Bank  Zrt.-nél  vezetett:  63200157-11078153  számú  bankszámlájára  lehet  befizetni
(átutalni) "DOMUS NOVA" Kft. f.a. KAUCIÓ jelöléssel a pályázat benyújtásáig.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak): 
Ingatlan:
Szentgál 
Külterület, 
Hrsz.: 0330/10
Kivett irodaház, üzemcsarnok és udvar
Az ingatlan területe: 3.576 m2
Tulajdoni hányad: 1/1-ed

A tulajdoni lapból kiderül, hogy a 0330/7 hrsz-ú ingatlan osztásából alakult ki a vizsgált ingatlan területe.
A 0330/10  hrsz-ú  ingatlan  2007-2008-ban  épült.  Előtte  ezen  területen  lévő  épület  leégett,  ezért  vált
szükségessé  az  új  üzem  felépítése.  Az  ingatlanban  kárpitozott  bútorok  gyártása  folyt,  mely  olasz
érdekeltségű. Az új épületegyüttes egy irodaépületből áll, mely földszint + két emelet kialakítású, és 398
m2 alapterületű.  Az irodaház mögött,  ahhoz csatlakozva található egy földszintes üzemcsarnok (1.565
m2), valamint raktárépület (543 m2). A terület úszótelek, az épület megközelítése a körülötte lévő 0330/9
hrsz-ú  majorról  lehetséges,  mely  közvetlen  kapcsolatban  van  a  0330/8-as  és  a  0299-es  úttal.
Megközelítése ezek felől gyalogosan és gépkocsival lehetséges. A telken belül összesen 17 darab parkoló
kialakítása történt. A csarnok-és raktárrész megközelítése kamionnal is megoldott. 

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett irodaház, üzemcsarnok, udvar
Típus: ipari ingatlan 

https://eer.gov.hu/palyazat/P475919


Területe: 3 576 m² 
Állapota: felújított 
Közművesítettség foka: teljesen közművesített 
Tehermentes: nem 
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1 

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai: 
A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Szentgál 
Ingatlan fekvése: külterület 
Ingatlan postai címe: 8444 Szentgál, hrsz. 0330/10 
Területnagyság: 3 576 m² 
Az  épület  fő  rendeltetés  szerinti  jellege  (lakóház,  üdülő,  gazdasági  épület  stb.):  kivett  irodaház,
üzemcsarnok, udvar 

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): A tulajdoni lapból kiderül, hogy keretbiztosítéki jelzálogjog
terheli 150.000.000,- Ft keretösszeg erejéig a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. (1095 Budapest, Lechner
Ödön fasor 9.) javára. 

Ingatlan állapota: felújított

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje,  egyéb közlemény: A pályázatban kiírt  ingatlan
megtekintése 2016. augusztus 09. napján 10 órakor lehetséges. A kapcsolattartónál Tanács Józsefnél lehet
érdeklődni a 20/340-7973 telefonszámon. 

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül,
átutalással  kell  megfizetni  a  "DOMUS  NOVA"  Kft.  f.a.  Pannon  Takarék  Bank  Zrt.-nél  vezetett:
63200157-11078153 számú pénzforgalmi számlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázatot benyújtóval a felszámoló a pályázat lezárását követő
30 napon belül szerződést köt. Nyertes pályázó vállalja, hogy a felszámoló által kijelölt ügyvéddel köti
meg  a  szerződést  és  viseli  annak  költségeit.  A megkötendő  adásvételi  szerződésre  a  magyar  jog  az
irányadó.

A  vagyontárgy  elszállításának,  átvételének  módja,  határideje: A  teljes  vételár  megfizetése  a
tulajdonba- és birtokba adás feltétele. A birtokátruházás napja a szerződéskövetést követően, a vételár
teljes kiegyenlítésének napja.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5)   bekezdés szerinti részletes feltételek: Kizárólagos értékelési
szempont:  a vételár nagysága.  A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a megajánlott  legnagyobb
vételárhoz  képest  10%-nál  kisebb  mértékben  eltérő)  ajánlat  esetén  a  pályázók  között  nyilvános
ártárgyalást  tart.  Az  ártárgyalás  lebonyolítása  szintén  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszer  (EÉR)
igénybevételével  történik.  Ártárgyalás  megtartásának  esetén  elektronikus  üzenet  útján  értékesítésre
kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az
ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak, továbbá az
ajánlati ár nem haladja meg az eladási irányár 50%-át. A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző
pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem
jelent  értékesítési  kötöttséget.  A  felszámoló  a  pályázati  kiírást  –  megfelelő  ajánlat  hiányában  –
érvénytelennek nyilváníthatja,  és új  pályázatot  írhat  ki.  A pályázat  értékelésénél  elsődleges  értékelési
szempont a vételár nagysága.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: 
A  pályázatok  kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatóak  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/ 

https://eer.gov.hu/jogszabaly/A1400017-P12-5.html


A pályázatnak tartalmaznia kell:
–  Magánszemély  pályázó  esetén  az  ajánlathoz  csatolni  kell  a  pályázó  személyi  igazolványának,
lakcímkártyájának és adóigazolványának a pályázó aláírásával hitelesített másolatát. Külföldi ajánlattevő
köteles  belföldi  lakcímmel  vagy  székhellyel  rendelkező  kézbesítési  megbízottat  megnevezni  és  a
pályázathoz csatolni a kézbesítési megbízás teljes bizonyító erejű okiratát.
–  Szervezet, vagy gazdasági társaság pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó egy hónapnál
nem  régebbi  cégkivonatát  vagy  hatósági  nyilvántartásba  vételének  igazolását,  az  eljáró  képviselője
aláírási  címpéldányát,  az ajánlati  biztosíték megfizetésének igazolását,  továbbá amennyiben a pályázó
képviselője meghatalmazással jár el, a meghatalmazás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Írásos vételi ajánlatot, nettó vételár megjelölésével.
– Bánatpénz megfizetésének igazolása.
Az irányár az áfa összegét nem tartalmazza. Az értékesítéskor az áfa megállapítása a hatályos áfatörvény
alapján történik. A "DOMUS NOVA" Kft. f.a. ingatlan értékesítésnél adómentességet választott.
A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat értékelésétől számított 8 napon
belül  írásban is  értesíti,  egyben felszólítja  a  nyertes  pályázót  az adásvételi  szerződés megkötésére.  A
megvásárlásra felkínált vagyontárgyakért a felszámoló kellékszavatosságot és garanciát nem vállal, azt a
pályázó a megtekintett állapotban veszi meg, ennek tudomásulvételéről a pályázónak nyilatkoznia kell.
Az elővásárlásra  jogosultak a  vételi  szándékukat  a Cstv.  49/C § (3) bekezdése alapján az értékesítés
keretén  belül  gyakorolhatják,  oly  módon,  hogy  a  véglegesen  kialakult  vételár  ismeretében  a  vételi
szándékról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy ezen
jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig írásban jelezzék. A felszámoló az elektronikus értékesítés
érvényességének  és  eredményességének  megállapítását  követően  a  nyertes  ajánlatot  az  elővásárlásra
jogosultaknak  –  az  őket  megillető  sorrendben  –  bemutatja  annak  érdekében,  hogy  nyilatkozzanak:
kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal.

A  fenti  vagyontárgyról  készített  tender  füzet  az  alábbi  linken  érhető  el:
https://eer.gov.hu/palyazat/P475919/tetelek.pdf

https://eer.gov.hu/palyazat/P475919/tetelek.pdf


 

DUAL-PERFEKT KFT.
1119 Budapest, Fehérvári út 85. C. ép. 4. em. 

Levelezési cím: 1507 Budapest, Pf.: 139.
Tel: 1-210-0521,    Fax: 1-279-0635

(Cégjegyzék szám: 01-09-717900) 

A DUAL-PERFEKT Kft.  (Cg.  01-09-717900) –  1119 Budapest,  Fehérvári  út  85.  C.  ép.  4.  em.
levelezési  cím:  1507  Budapest,  Pf.:  139.  –  mint  a  GOLD-CITY-CAR-HUNGARY  Korlátolt
Felelősségű Társaság „f.a.” (székhely: 1184 Budapest, Aranyeső u. 8., cégjegyzékszám: 01-09-
189228, adószám: 24919555-2-43)  kijelölt felszámolója,

nyilvános pályázati felhívás

útján  értékesíteni  kívánja  az  „fa”  adós  gazdálkodó  szervezet  tulajdonát  képező  alábbi
vagyontárgyát:

I. Gépjármű
Rendszám EYA-011
Gyártmány: OPEL
Típus: Astra Caravan
Karosszéria kombi
Hengerűrtartalom 1700 cm³
Teljesítmény 44 kW
Üzemanyag dízel
Gyártási év 1994
szállítható személyek száma 5
km. óra állása 201.147
műszaki vizsga érvényessége 2014.09

A jármű javított frontális előzménykárral rendelkezik, akkumulátor nincs. A jármű lemeztárcsára
szerelt gumiabroncsokkal rendelkezik, a téli gumiabroncsok elöregedtek, futófelületük minimális. A
beltér a futásteljesítménynek megfelelő. A gépjármű okmányokkal nem rendelkezik.

Irányár:                                                                                                                 30.000,-Ft

Pályázni 1.500,- Ft bántatpénz megfizetésével lehet.

A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos vételi ajánlatokat kér benyújtani, melyeket az

DUAL-PERFEKT Kft. 
9001 Győr, Pf.: 649. szám alatti postai címre, vagy a Dual-Perfekt Kft. 9022 Győr, Liszt Ferenc u.

37. sz. alatti kirendeltségére vár 
„Gold-City-Car-Hungary Kft.  f.a. vételi ajánlat” 

megjelöléssel.
A  vételi  ajánlatnak  tartalmaznia  kell  az  megajánlott  vételárat,  a  vállalt  fizetési  feltételeket,
nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 30 napos ajánlati kötöttséget vállal.
A nyertes pályázóval  az eredmény közlésétől  számított  30 napon belül  megkötjük az adásvételi



szerződést. A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül, átutalással kell megfizetni. 

A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szerződéskötéshez szükséges minden adatát, bánatpénz
befizetésének igazolását. 
A bánatpénzt a Dual-Perfekt Kft. f.a. Pannon Takarék Bank Zrt.-nél vezetett: 63200157-11024563
számú  bankszámlájára  lehet  befizetni  (átutalni)  „Gold-City-Car-Hungary  Kft.  f.a.  KAUCIÓ”
jelöléssel  a  pályázat  benyújtására  kiírt  határidőt  megelőző  nap  12  óráig  (átutalás  esetében  a
kauciónak a pályázati határidőt megelőző nap 12 óráig be kell érkeznie a megadott számlaszámra), a
kaució  a  házipénztárba  is  befizethető  a  pályázati  lejárat  időpontjáig.  A  befizetett  KAUCIÓ  a
pályázati nyertesnek a vételárba beszámít. A többi pályázó részére a befizetett összeg az értékelést
követő 8 napon belül visszautalásra kerül.

Az ajánlati biztosítékot a pályázó kizárólag a következő esetekben veszíti el:
a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a

vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy
a  Cstv.  49/A.  §  (4)  bekezdés  szerinti  ajánlatot  tévő  pályázó  a  felszámoló  által  elrendelt

ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

A vételárba hitelezői követelés beszámítására nincs lehetőség.

Az ajánlatok beérkezésének időpontja: 2016. október 03. déli 12,00 óra.

A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételéről elismervényt állít ki.

További információ a felszámoló szervezet munkatársától Gáspár János felszámolóbiztostól a  06-
1/210-0521 számon szerezhető be.

A  felszámoló  a  pályázatot  megfelelő  ajánlat  hiányában  eredménytelennek  nyilváníthatja  és  új
pályázatot  írhat  ki.  Megfelelő,  a  vételár  tekintetében  10%  vagy annál  kisebb  eltérés  esetén  a
pályázók  között  nyilvános  ártárgyalás  megtartására  kerül  sor,  melynek  feltételeit  az  ártárgyalás
megkezdését  megelőzően  a  résztvevőkkel  a  felszámoló  ismerteti.  A  felszámoló  jogosult  a
határidőben benyújtott érvényes pályázókat felhívni magasabb vételi ajánlat benyújtására.
Az  elővásárlási  jogosultak  e  jogukat  a  nyilvános  értékesítés  keretein  belül  gyakorolhatják  oly
módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek.
Az elővásárlási  jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja az érdekelteket arra, hogy a jog
gyakorlására  irányuló  szándékukat  a  pályázatok  benyújtási  határidejéig  írásban  bejelenteni
szíveskedjenek. 



 

DUAL-PERFEKT KFT.
1119 Budapest, Fehérvári út 85. C. ép. 4. em. 

Levelezési cím: 1507 Budapest, Pf.: 139.
Tel: 1-210-0521,    Fax: 1-279-0635

(Cégjegyzék szám: 01-09-717900) 

A DUAL-PERFEKT Kft.  (Cg.  01-09-717900) –  1119 Budapest,  Fehérvári  út  85.  C.  ép.  4.  em.
levelezési  cím:  1507  Budapest,  Pf.:  139.  –  mint  a  GOLD-CITY-CAR-HUNGARY  Korlátolt
Felelősségű Társaság „f.a.” (székhely: 1184 Budapest, Aranyeső u. 8., cégjegyzékszám: 01-09-
189228, adószám: 24919555-2-43)  kijelölt felszámolója,

nyilvános pályázati felhívás

útján  értékesíteni  kívánja  az  „fa”  adós  gazdálkodó  szervezet  tulajdonát  képező  alábbi
vagyontárgyát:

I. Gépjármű
Rendszám EYA-011
Gyártmány: OPEL
Típus: Astra Caravan
Karosszéria kombi
Hengerűrtartalom 1700 cm³
Teljesítmény 44 kW
Üzemanyag dízel
Gyártási év 1994
szállítható személyek száma 5
km. óra állása 201.147
műszaki vizsga érvényessége 2014.09

A jármű javított frontális előzménykárral rendelkezik, akkumulátor nincs. A jármű lemeztárcsára
szerelt gumiabroncsokkal rendelkezik, a téli gumiabroncsok elöregedtek, futófelületük minimális. A
beltér a futásteljesítménynek megfelelő. A gépjármű okmányokkal nem rendelkezik.

Irányár:                                                                                                                 30.000,-Ft

Pályázni 1.500,- Ft bántatpénz megfizetésével lehet.

A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos vételi ajánlatokat kér benyújtani, melyeket az

DUAL-PERFEKT Kft. 
9001 Győr, Pf.: 649. szám alatti postai címre, vagy a Dual-Perfekt Kft. 9022 Győr, Liszt Ferenc u.

37. sz. alatti kirendeltségére vár 
„Gold-City-Car-Hungary Kft.  f.a. vételi ajánlat” 

megjelöléssel.
A  vételi  ajánlatnak  tartalmaznia  kell  az  megajánlott  vételárat,  a  vállalt  fizetési  feltételeket,
nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 30 napos ajánlati kötöttséget vállal.
A nyertes pályázóval  az eredmény közlésétől  számított  30 napon belül  megkötjük az adásvételi



szerződést. A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül, átutalással kell megfizetni. 

A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szerződéskötéshez szükséges minden adatát, bánatpénz
befizetésének igazolását. 
A bánatpénzt a Dual-Perfekt Kft. f.a. Pannon Takarék Bank Zrt.-nél vezetett: 63200157-11024563
számú  bankszámlájára  lehet  befizetni  (átutalni)  „Gold-City-Car-Hungary  Kft.  f.a.  KAUCIÓ”
jelöléssel  a  pályázat  benyújtására  kiírt  határidőt  megelőző  nap  12  óráig  (átutalás  esetében  a
kauciónak a pályázati határidőt megelőző nap 12 óráig be kell érkeznie a megadott számlaszámra), a
kaució  a  házipénztárba  is  befizethető  a  pályázati  lejárat  időpontjáig.  A  befizetett  KAUCIÓ  a
pályázati nyertesnek a vételárba beszámít. A többi pályázó részére a befizetett összeg az értékelést
követő 8 napon belül visszautalásra kerül.

Az ajánlati biztosítékot a pályázó kizárólag a következő esetekben veszíti el:
a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a

vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy
a  Cstv.  49/A.  §  (4)  bekezdés  szerinti  ajánlatot  tévő  pályázó  a  felszámoló  által  elrendelt

ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

A vételárba hitelezői követelés beszámítására nincs lehetőség.

Az ajánlatok beérkezésének időpontja: 2016. november 07. déli 12,00 óra.

A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételéről elismervényt állít ki.

További információ a felszámoló szervezet munkatársától Gáspár János felszámolóbiztostól a  06-
1/210-0521 számon szerezhető be.

A  felszámoló  a  pályázatot  megfelelő  ajánlat  hiányában  eredménytelennek  nyilváníthatja  és  új
pályázatot  írhat  ki.  Megfelelő,  a  vételár  tekintetében  10%  vagy annál  kisebb  eltérés  esetén  a
pályázók  között  nyilvános  ártárgyalás  megtartására  kerül  sor,  melynek  feltételeit  az  ártárgyalás
megkezdését  megelőzően  a  résztvevőkkel  a  felszámoló  ismerteti.  A  felszámoló  jogosult  a
határidőben benyújtott érvényes pályázókat felhívni magasabb vételi ajánlat benyújtására.
Az  elővásárlási  jogosultak  e  jogukat  a  nyilvános  értékesítés  keretein  belül  gyakorolhatják  oly
módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek.
Az elővásárlási  jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja az érdekelteket arra, hogy a jog
gyakorlására  irányuló  szándékukat  a  pályázatok  benyújtási  határidejéig  írásban  bejelenteni
szíveskedjenek. 



 

DUAL-PERFEKT KFT.
1119 Budapest, Fehérvári út 85. C. ép. 4. em. 

Levelezési cím: 1507 Budapest, Pf.: 139.
Tel: 1-210-0521,    Fax: 1-279-0635

(Cégjegyzék szám: 01-09-717900) 

A DUAL-PERFEKT Kft.  (Cg.  01-09-717900) –  1119 Budapest,  Fehérvári  út  85.  C.  ép.  4.  em.
levelezési cím: 1507 Budapest, Pf.: 139. – mint a "Jóbarátság" Mezőgazdasági és Vagyonkezelő
Szövetkezet „f.a.” (székhely: 8438 Veszprémvarsány, Könyves Kálmán u. 2., cégjegyzékszám: 08-
02-001719, adószám: 10075432-2-08)  kijelölt felszámolója,

nyilvános pályázati felhívás

útján értékesíteni kívánja az „fa” adós gazdálkodó szervezet tulajdonát képező alábbi ingatlanait:

I. Ingatlan
Gic külterület
Hrsz: 0245/4
kivett mocsár
7.043 m²

Becsérték: 63.387,-Ft

Az ingatlan körül magánerdő helyezkedik el. A mocsár a terület legmélyebb pontján alakult ki.

II. Ingatlan
Gic külterület
Hrsz: 0215/5
kivett árok
2.860 m²

Becsérték: 25.740,-Ft

III. Ingatlan
Gic külterület
Hrsz.: 0212
kivett árok
3.541 m²

Becsérték: 31.869,-Ft

IV. Ingatlan
Gic külterület
Hrsz: 0205
kivett árok
3.237 m²

Becsérték: 29.133,-Ft



V. Ingatlan
Gic külterület
Hrsz.: 0203
kivett árok
248 m²

Becsérték: 2.232,-Ft

VI. Ingatlan
Gic külterület
Hrsz: 0193
kivett árok
3.757 m²

Becsérték: 33.813,-Ft

VII. Ingatlan
Gic külterület
Hrsz: 0166
kivett árok
5.400 m²

Becsérték: 48.600,-Ft

VIII. Ingatlan
Gic külterület
Hrsz: 0157/9
kivett árok
2.126 m²

Becsérték: 19.034,-Ft

A II-VIII. Ingatlanok két árokrendszert alkotnak. Ezen árokrendszerek a termőföldek, illetve legelő
között helyezkednek el. Mindkét árokrendszer a közutat keresztezi, a közút alatt húzódik.

Az ingatlanok tulajdoni lapjain teher nem szerepel.

Az ingatlanok együttesen kerülnek értékesítésre.
                    
Irányár:                                                                                                                 200.000,-Ft

Pályázni 10.000,- Ft bántatpénz megfizetésével lehet.

A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos vételi ajánlatokat kér benyújtani, melyeket az

DUAL-PERFEKT Kft. 
9001 Győr, Pf.: 649. szám alatti postai címre, vagy a Dual-Perfekt Kft. 9022 Győr, Liszt Ferenc u.

37. sz. alatti kirendeltségére vár 
„Jóbarátság Szövetkezet  f.a. vételi ajánlat” 

megjelöléssel.



A  vételi  ajánlatnak  tartalmaznia  kell  az  megajánlott  vételárat,  a  vállalt  fizetési  feltételeket,
nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 30 napos ajánlati kötöttséget vállal.
A nyertes pályázóval  az eredmény közlésétől  számított  30 napon belül  megkötjük az adásvételi
szerződést. A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül, átutalással kell megfizetni. 

Nyertes pályázó vállalja, hogy a felszámoló által kijelölt ügyvéddel köti meg a szerződést és viseli
annak költségeit. A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szerződéskötéshez szükséges minden adatát, bánatpénz
befizetésének igazolását. 
A bánatpénzt a Dual-Perfekt Kft. f.a. Pannon Takarék Bank Zrt.-nél vezetett: 63200157-11024563
számú bankszámlájára lehet befizetni (átutalni) „Jóbarátság Szövetkezet f.a. KAUCIÓ” jelöléssel a
pályázat  benyújtására  kiírt  határidőt  megelőző  nap  12  óráig  (átutalás  esetében  a  kauciónak  a
pályázati határidőt megelőző nap 12 óráig be kell érkeznie a megadott számlaszámra), a kaució a
házipénztárba  is  befizethető  a  pályázati  lejárat  időpontjáig.  A  befizetett  KAUCIÓ  a  pályázati
nyertesnek a vételárba beszámít. A többi pályázó részére a befizetett összeg az értékelést követő 8
napon belül visszautalásra kerül.

Az ajánlati biztosítékot a pályázó kizárólag a következő esetekben veszíti el:
a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a

vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy
a  Cstv.  49/A.  §  (4)  bekezdés  szerinti  ajánlatot  tévő  pályázó  a  felszámoló  által  elrendelt

ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

A vételárba hitelezői követelés beszámítására nincs lehetőség.

Az ajánlatok beérkezésének időpontja: 2016. november 07. déli 12,00 óra.

A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételéről elismervényt állít ki.

További információ a felszámoló szervezet munkatársától Gáspár János felszámolóbiztostól a  06-
1/210-0521 számon szerezhető be.

A  felszámoló  a  pályázatot  megfelelő  ajánlat  hiányában  eredménytelennek  nyilváníthatja  és  új
pályázatot  írhat  ki.  Megfelelő,  a  vételár  tekintetében  10%  vagy annál  kisebb  eltérés  esetén  a
pályázók  között  nyilvános  ártárgyalás  megtartására  kerül  sor,  melynek  feltételeit  az  ártárgyalás
megkezdését  megelőzően  a  résztvevőkkel  a  felszámoló  ismerteti.  A  felszámoló  jogosult  a
határidőben benyújtott érvényes pályázókat felhívni magasabb vételi ajánlat benyújtására.
Az  elővásárlási  jogosultak  e  jogukat  a  nyilvános  értékesítés  keretein  belül  gyakorolhatják  oly
módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek.
Az elővásárlási  jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja az érdekelteket arra, hogy a jog
gyakorlására  irányuló  szándékukat  a  pályázatok  benyújtási  határidejéig  írásban  bejelenteni
szíveskedjenek. 



 

DUAL-PERFEKT KFT.
1119 Budapest, Fehérvári út 85. C. ép. 4. em. 

Levelezési cím: 1507 Budapest, Pf.: 139.
Tel: 1-210-0521,    Fax: 1-279-0635

(Cégjegyzék szám: 01-09-717900) 

A DUAL-PERFEKT Kft.  (Cg.  01-09-717900) –  1119 Budapest,  Fehérvári  út  85.  C.  ép.  4.  em.
levelezési  cím:  1507  Budapest,  Pf.:  139.  –  mint  a  Pulzus  Közműépítő  Csoport  Zártkörűen
Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" (5665 Pusztaottlaka, LIKEFEST PARK 026/134.
hrsz.; cégjegyzékszám: 04 10 001615; adószám: 11864596-2-04)  kijelölt felszámolója,

nyilvános pályázati felhívás

útján  értékesíteni  kívánja  az  „fa”  adós  gazdálkodó  szervezet  tulajdonát  képező  alábbi
vagyontárgyát:

I. Gépjármű
Rendszám JUP-422
Gyártmány: IFA
Típus: W 50L
Kivitel hosszú platós, hidr. emelőfallal
Hengerűrtartalom 6560 cm³
Teljesítmény 92 kW
Üzemanyag dízel
Gyártási év 1985
szállítható személyek száma 2
km. óra állása (leolvasott) 73.020 (nem releváns)
műszaki vizsga érvényessége 2011.01.

A tehergépjármű igen magas állásideje miatt a teljes fékberendezés, a futómű és motor nagyjavítást
igényel igen nagy valószínűség szerint. A gumiköpenyek a nagy állásidő miatt cserére szorulnak. 
A beltér  erősen elhasználódott,  a  motoron és  segédberendezésein  tömítetlenségi  nyomok voltak
tapasztalhatók.

Irányár:                                                                                                                 100.000,-Ft

Pályázni 5.000,- Ft bántatpénz megfizetésével lehet.

A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos vételi ajánlatokat kér benyújtani, melyeket az

DUAL-PERFEKT Kft. 
9001 Győr, Pf.: 649. szám alatti postai címre, vagy a Dual-Perfekt Kft. 9022 Győr, Liszt Ferenc u.

37. sz. alatti kirendeltségére vár 
„PULZUS Zrt.  f.a. vételi ajánlat” 

megjelöléssel.
A  vételi  ajánlatnak  tartalmaznia  kell  az  megajánlott  vételárat,  a  vállalt  fizetési  feltételeket,



nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 30 napos ajánlati kötöttséget vállal.
A nyertes pályázóval  az eredmény közlésétől  számított  30 napon belül  megkötjük az adásvételi
szerződést. A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül, átutalással kell megfizetni. 

A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szerződéskötéshez szükséges minden adatát, bánatpénz
befizetésének igazolását. 
A bánatpénzt a Dual-Perfekt Kft. f.a. Pannon Takarék Bank Zrt.-nél vezetett: 63200157-11024563
számú bankszámlájára lehet befizetni (átutalni) „PULZUS Zrt. f.a. KAUCIÓ” jelöléssel a pályázat
benyújtására  kiírt  határidőt  megelőző  nap  12  óráig  (átutalás  esetében  a  kauciónak  a  pályázati
határidőt  megelőző  nap  12  óráig  be  kell  érkeznie  a  megadott  számlaszámra),  a  kaució  a
házipénztárba  is  befizethető  a  pályázati  lejárat  időpontjáig.  A  befizetett  KAUCIÓ  a  pályázati
nyertesnek a vételárba beszámít. A többi pályázó részére a befizetett összeg az értékelést követő 8
napon belül visszautalásra kerül.

Az ajánlati biztosítékot a pályázó kizárólag a következő esetekben veszíti el:
a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a

vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy
a  Cstv.  49/A.  §  (4)  bekezdés  szerinti  ajánlatot  tévő  pályázó  a  felszámoló  által  elrendelt

ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

A vételárba hitelezői követelés beszámítására nincs lehetőség.

Az ajánlatok beérkezésének időpontja: 2016. november 07. déli 12,00 óra.

A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételéről elismervényt állít ki.

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A pályázatban kiírt ingóság
megtekintése 2016. október 26. napján 8-10 óra között lehetséges a 1112 Budapest, Repülőtéri út 4.
alatt. A megtekintésre előzetes bejelentkezés szükséges a 1/249-95-11 számon.

További információ a felszámoló szervezet munkatársától Gáspár János felszámolóbiztostól a  06-
1/210-0521 számon szerezhető be.

A  felszámoló  a  pályázatot  megfelelő  ajánlat  hiányában  eredménytelennek  nyilváníthatja  és  új
pályázatot  írhat  ki.  Megfelelő,  a  vételár  tekintetében  10%  vagy annál  kisebb  eltérés  esetén  a
pályázók  között  nyilvános  ártárgyalás  megtartására  kerül  sor,  melynek  feltételeit  az  ártárgyalás
megkezdését  megelőzően  a  résztvevőkkel  a  felszámoló  ismerteti.  A  felszámoló  jogosult  a
határidőben benyújtott érvényes pályázókat felhívni magasabb vételi ajánlat benyújtására.
Az  elővásárlási  jogosultak  e  jogukat  a  nyilvános  értékesítés  keretein  belül  gyakorolhatják  oly
módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek.
Az elővásárlási  jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja az érdekelteket arra, hogy a jog
gyakorlására  irányuló  szándékukat  a  pályázatok  benyújtási  határidejéig  írásban  bejelenteni
szíveskedjenek. 



 

DUAL-PERFEKT KFT.
1119 Budapest, Fehérvári út 85. C. ép. 4. em. 

Levelezési cím: 1507 Budapest, Pf.: 139.
Tel: 1-210-0521,    Fax: 1-279-0635

(Cégjegyzék szám: 01-09-717900) 

A(z) Dual-Perfekt Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-717900, székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 85..,
levelezési cím: 1119 Budapest,  Fehérvári  út  85..),  mint  a(z)  POSEIDON MINERAL WATER
Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01 09 941023, székhely: 1039 Budapest, Bebó Károly utca 10. 4
em. 18) Fővárosi Törvényszék 8.Fpk.01-14-003240/17. sz. végzése által kijelölt felszámolója,

nyilvános pályázati felhívás

útján  értékesíteni  kívánja  az  „fa”  adós  gazdálkodó  szervezet  tulajdonát  képező  alábbi
vagyontárgyát:

I. Ingatlan
Szentgyörgyvölgy
Belterület
Hrsz.: 1190 Kivett beépítetlen terület
Tulajdoni hányad: 1/1-ed
Területe:573 m²
Állapota: elhanyagolt, gazos 
Tehermentes: nem 

A tulajdoni  lapból kiderül,  hogy 3 végrehajtási  jog terheli  723.902,-  Ft adóhátralék és járulékai
erejéig, 426.200,- Ft adóhátralék és járulékai erejéig illetve 1.278.200,- Ft adóhátralék és járulékai
erejéig a Nemzeti Adó és Vámhivatal (1054 Budapest, Széchenyi utca 2.) javára. 

Az ingatlan természetben egy beépítetlen területet testesít meg, melyen fák, bokrok találhatóak. Az
ingatlan  elhanyagolt,  láthatólag nem gondozza  senki.  Az ingatlan egyik oldalról  sem bekerített,
szabad szemmel nem láthatóak a telek határai. Az ingatlan nem lehet közvetlenül megközelíteni az
útról. Az út és a terület között egy harmadik ingatlan (1185 hrsz) található, melyen jogilag nem lehet
átjárni. Az ingatlan 573 m2, a legkisebb telekméret melyre az építési hatóság engedélyt ad ki 1.500
m2, ezen méret alatti telkek nem beépíthetőek. 

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 40 000 forint.
Ajánlati biztosíték összege: 2 000 forint.

A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos vételi ajánlatokat kér benyújtani, melyeket az

DUAL-PERFEKT Kft. 
9001 Győr, Pf.: 649. szám alatti postai címre, vagy a Dual-Perfekt Kft. 9022 Győr, Liszt Ferenc u.

37. sz. alatti kirendeltségére vár 
„POSEIDON MINERAL WATER Kft. f.a. vételi ajánlat” 

megjelöléssel.



A  vételi  ajánlatnak  tartalmaznia  kell  az  megajánlott  vételárat,  a  vállalt  fizetési  feltételeket,
nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 30 napos ajánlati kötöttséget vállal.
A nyertes pályázóval  az eredmény közlésétől  számított  30 napon belül  megkötjük az adásvételi
szerződést. A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül, átutalással kell megfizetni. 

A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szerződéskötéshez szükséges minden adatát, bánatpénz
befizetésének igazolását. 
A bánatpénzt a POSEIDON MINERAL WATER Kft. f.a. Pannon Takarék Bank Zrt.-nél vezetett:
63200157-11077633  számú  bankszámlájára  lehet  befizetni  (átutalni)  „POSEIDON  MINERAL
WATER Kft. f.a. KAUCIÓ” jelöléssel a pályázat benyújtására kiírt határidőt megelőző nap 12 óráig
(átutalás  esetében a  kauciónak  a  pályázati  határidőt  megelőző  nap 12 óráig  be  kell  érkeznie  a
megadott számlaszámra), a kaució a házipénztárba is befizethető a pályázati lejárat időpontjáig. A
befizetett KAUCIÓ a pályázati nyertesnek a vételárba beszámít. A többi pályázó részére a befizetett
összeg az értékelést követő 8 napon belül visszautalásra kerül.

Az ajánlati biztosítékot a pályázó kizárólag a következő esetekben veszíti el:
- a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó

a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy
-  a  Cstv.  49/A.  §  (4)  bekezdés  szerinti  ajánlatot  tévő  pályázó  a  felszámoló  által  elrendelt

ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

A vételárba hitelezői követelés beszámítására nincs lehetőség.

Az ajánlatok beérkezésének időpontja: 2016. november 14. déli 12,00 óra.

A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételéről elismervényt állít ki.

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan nem elkerített, a
felszámoló közreműködése nélkül megtekinthető. 

További információ a felszámoló szervezet munkatársától Gáspár János felszámolóbiztostól a  06-
1/210-0521 számon szerezhető be.

A  felszámoló  a  pályázatot  megfelelő  ajánlat  hiányában  eredménytelennek  nyilváníthatja  és  új
pályázatot  írhat  ki.  Megfelelő,  a  vételár  tekintetében  10%  vagy annál  kisebb  eltérés  esetén  a
pályázók  között  nyilvános  ártárgyalás  megtartására  kerül  sor,  melynek  feltételeit  az  ártárgyalás
megkezdését  megelőzően  a  résztvevőkkel  a  felszámoló  ismerteti.  A  felszámoló  jogosult  a
határidőben benyújtott érvényes pályázókat felhívni magasabb vételi ajánlat benyújtására.
Az  elővásárlási  jogosultak  e  jogukat  a  nyilvános  értékesítés  keretein  belül  gyakorolhatják  oly
módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek.
Az elővásárlási  jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja az érdekelteket  arra,  hogy a jog
gyakorlására  irányuló  szándékukat  a  pályázatok  benyújtási  határidejéig  írásban  bejelenteni
szíveskedjenek. 



Pályázati Hirdetmény 

A(z)  Dual-Perfekt  Kft.  (cégjegyzékszám:  01-09-717900,  székhely:  1119  Budapest,  Fehérvári  út  85..,
levelezési cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 85..), mint a(z) DOMUS NOVA Kft. „f.a” (cégjegyzékszám:
19  09  503179,  székhely:  8444  Szentgál,  Kossuth  utca  2.  4  em.  8)  Veszprémi  Törvényszék
6..Fpk.252/2015/15. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2016. november 3. napján
meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően 

nyilvános pályázati felhívás

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai: 
A  pályázatok  kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatók  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P576912 

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 
2016. november 18. 08 óra 00 perc 
A pályázatok benyújtásának határideje: 
2016. december 5. 00 óra 00 perc 
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 122     850     000 forint.
Ajánlati biztosíték összege: 3 885 500 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A befizetett KAUCIÓ a pályázati
nyertesnek a vételárba beszámít. A többi pályázó részére a befizetett összeg az értékelést követő 8 napon
belül visszautalásra kerül. Az ajánlati biztosítékot a pályázó kizárólag a következő esetekben veszíti el: a
szerződés  a  nyertes  pályázó  érdekkörében  felmerülő  okból  nem jön  létre,  vagy  a  nyertes  pályázó  a
vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő
pályázó a felszámoló által elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vett részt, vagy a
már megtett ajánlatától visszalép. A vételárba hitelezői követelés beszámítására nincs lehetőség.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A bánatpénzt az "DOMUS NOVA" Kft. f.a.
Pannon  Takarék  Bank  Zrt.-nél  vezetett:  63200157-11078153  számú  bankszámlájára  lehet  befizetni
(átutalni) "DOMUS NOVA" Kft. f.a. KAUCIÓ jelöléssel a pályázat benyújtásáig.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak): 

Ingatlan:
Szentgál Külterület, Hrsz.: 0330/10
Kivett irodaház, üzemcsarnok és udvar
Az ingatlan területe: 3.576 m2
Tulajdoni hányad: 1/1-ed

A tulajdoni lapból kiderül, hogy a 0330/7 hrsz-ú ingatlan osztásából alakult ki a vizsgált ingatlan területe.
A 0330/10  hrsz-ú  ingatlan  2007-2008-ban  épült.  Előtte  ezen  területen  lévő  épület  leégett,  ezért  vált
szükségessé  az  új  üzem  felépítése.  Az  ingatlanban  kárpitozott  bútorok  gyártása  folyt,  mely  olasz
érdekeltségű. Az új épületegyüttes egy irodaépületből áll, mely földszint + két emelet kialakítású, és 398
m2 alapterületű.  Az irodaház mögött,  ahhoz csatlakozva található egy földszintes üzemcsarnok (1.565
m2), valamint raktárépület (543 m2). A terület úszótelek, az épület megközelítése a körülötte lévő 0330/9
hrsz-ú  majorról  lehetséges,  mely  közvetlen  kapcsolatban  van  a  0330/8-as  és  a  0299-es  úttal.
Megközelítése ezek felől gyalogosan és gépkocsival lehetséges. A telken belül összesen 17 darab parkoló
kialakítása történt. A csarnok-és raktárrész megközelítése kamionnal is megoldott. 

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett irodaház, üzemcsarnok, udvar

https://eer.gov.hu/palyazat/P576912


Típus: ipari ingatlan 
Területe: 3 576 m² 
Állapota: felújított 
Közművesítettség foka: teljesen közművesített 
Tehermentes: nem 
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1 

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai: 
A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Szentgál 
Ingatlan fekvése: külterület 
Ingatlan postai címe: 8444 Szentgál, hrsz. 0330/10 
Területnagyság: 3 576 m² 
Az  épület  fő  rendeltetés  szerinti  jellege  (lakóház,  üdülő,  gazdasági  épület  stb.):  kivett  irodaház,
üzemcsarnok, udvar 

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): A tulajdoni lapból kiderül, hogy keretbiztosítéki jelzálogjog
terheli 150.000.000,- Ft keretösszeg erejéig a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. (1095 Budapest, Lechner
Ödön fasor 9.) javára. 

Ingatlan állapota: felújított

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje,  egyéb közlemény: A pályázatban kiírt  ingatlan
megtekintése  2016.  november  25.  napján  10  órakor  lehetséges.  A  megtekintésre  annak  időpontját
megelőzően  2  nappal  bejelentkezés  szükséges  a  kapcsolattartónál  Tanács  Józsefnél  a  20/340-7973
telefonszámon. 

Vételár megfizetésének módja, határideje:  A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül,
átutalással  kell  megfizetni  a  "DOMUS  NOVA"  Kft.  f.a.  Pannon  Takarék  Bank  Zrt.-nél  vezetett:
63200157-11078153 számú pénzforgalmi számlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázatot benyújtóval a felszámoló a pályázat lezárását követő
30 napon belül szerződést köt. Nyertes pályázó vállalja, hogy a felszámoló által kijelölt ügyvéddel köti
meg  a  szerződést  és  viseli  annak  költségeit.  A megkötendő  adásvételi  szerződésre  a  magyar  jog  az
irányadó.

A  vagyontárgy  elszállításának,  átvételének  módja,  határideje: A  teljes  vételár  megfizetése  a
tulajdonba- és birtokba adás feltétele. A birtokátruházás napja a szerződéskövetést követően, a vételár
teljes kiegyenlítésének napja.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5)   bekezdés szerinti részletes feltételek: Elsődleges értékelési
szempont:  a vételár nagysága.  A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a megajánlott  legnagyobb
vételárhoz  képest  10%-nál  kisebb  mértékben  eltérő)  ajánlat  esetén  a  pályázók  között  nyilvános
ártárgyalást  tart.  Az  ártárgyalás  lebonyolítása  szintén  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszer  (EÉR)
igénybevételével  történik.  Ártárgyalás  megtartásának  esetén  elektronikus  üzenet  útján  értékesítésre
kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az
ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak, továbbá az
ajánlati ár nem haladja meg az eladási irányár 50%-át. A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző
pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem
jelent  értékesítési  kötöttséget.  A  felszámoló  a  pályázati  kiírást  –  megfelelő  ajánlat  hiányában  –
érvénytelennek nyilváníthatja,  és új  pályázatot  írhat  ki.  A pályázat  értékelésénél  elsődleges  értékelési
szempont a vételár nagysága.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázatok kizárólag az Elektronikus

https://eer.gov.hu/jogszabaly/A1400017-P12-5.html


Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatóak be: https://eer.gov.hu/palyazat/ 
A pályázatnak tartalmaznia kell:
–  Magánszemély  pályázó  esetén  az  ajánlathoz  csatolni  kell  a  pályázó  személyi  igazolványának,
lakcímkártyájának és adóigazolványának a pályázó aláírásával hitelesített másolatát. Külföldi ajánlattevő
köteles  belföldi  lakcímmel  vagy  székhellyel  rendelkező  kézbesítési  megbízottat  megnevezni  és  a
pályázathoz csatolni a kézbesítési megbízás teljes bizonyító erejű okiratát.
–  Szervezet, vagy gazdasági társaság pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó egy hónapnál
nem  régebbi  cégkivonatát  vagy  hatósági  nyilvántartásba  vételének  igazolását,  az  eljáró  képviselője
aláírási  címpéldányát,  az ajánlati  biztosíték megfizetésének igazolását,  továbbá amennyiben a pályázó
képviselője  meghatalmazással  jár  el,  a  meghatalmazás  teljes  bizonyító  erejű  okiratát.–  Írásos  vételi
ajánlatot, nettó vételár megjelölésével.
– Bánatpénz megfizetésének igazolása.
Az irányár az áfa összegét nem tartalmazza. Az értékesítéskor az áfa megállapítása a hatályos áfatörvény
alapján történik. A "DOMUS NOVA" Kft. f.a. ingatlan értékesítésnél adómentességet választott.
A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat értékelésétől számított 8 napon
belül  írásban is  értesíti,  egyben felszólítja  a  nyertes  pályázót  az adásvételi  szerződés megkötésére.  A
megvásárlásra felkínált vagyontárgyakért a felszámoló kellékszavatosságot és garanciát nem vállal, azt a
pályázó a megtekintett állapotban veszi meg, ennek tudomásulvételéről a pályázónak nyilatkoznia kell.
Az elővásárlásra  jogosultak a  vételi  szándékukat  a Cstv.  49/C § (3) bekezdése alapján az értékesítés
keretén  belül  gyakorolhatják,  oly  módon,  hogy  a  véglegesen  kialakult  vételár  ismeretében  a  vételi
szándékról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy ezen
jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig írásban jelezzék. A felszámoló az elektronikus értékesítés
érvényességének  és  eredményességének  megállapítását  követően  a  nyertes  ajánlatot  az  elővásárlásra
jogosultaknak  –  az  őket  megillető  sorrendben  –  bemutatja  annak  érdekében,  hogy  nyilatkozzanak:
kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal.

A  fenti  vagyontárgyról  készített  tender  füzet  az  alábbi  linken  érhető  el:
https://eer.gov.hu/palyazat/P576912/tetelek.pdf

https://eer.gov.hu/palyazat/P576912/tetelek.pdf


Pályázati Hirdetmény 

A(z)  Dual-Perfekt  Kft.  (cégjegyzékszám:  01-09-717900,  székhely:  1119  Budapest,  Fehérvári  út  85..,
levelezési cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 85..), mint a(z) BARTHA Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám: 01 10
043598 , székhely:  1022 Budapest, Eszter utca 2.) Fővárosi Törvényszék  39.Fpk.01-14-005039/6.  sz.
végzése által  kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2016. november 3. napján meghirdetett pályázati
felhívásnak megfelelően 

nyilvános pályázati felhívás

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós üzletrészeit.

I. A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak): 

A  YOP  Management  &  Marketing  Korlátolt  Felelősségű  Társaság  (1022  Budapest,  Eszter  utca  2.;
adószám: 13904746-2-41, cégjegyzékszáma: 01 09 879196) 50%-os üzletrésze. 

Az üzletrész a társaság tagjaira - a társaság saját üzletrészét (Gt. 135.§) kivéve - szabadon átruházható.

Az üzletrészt  kívülálló  személyre  csak akkor lehet átruházni,  ha a tag a törzsbetétét  teljes mértékben
befizette,  kivéve a Gt.  138 §.-ban foglalt  esetet.  A tagot,  a  társaságot  vagy a taggyűlés  által  kijelölt
személyt  az adásvételi  szerződés  útján átruházni  kívánt  üzletrészre  elővásárlási  jog illeti  meg a fenti
sorrendben.

Az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásához a taggyűlés (a társaság) beleegyezése szükséges.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: üzletrész
Cég neve: YOP Management & Marketing Korlátolt Felelősségű Társaság 
Cégjegyzékszáma: 01-09-879196 
Cég főtevékenysége: Egyéb 
Az értékesítendő üzletrész által megtestesített tulajdoni hányad: Kizárólagos tulajdon 
Jogtiszta: igen 

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 315 000 forint.
Ajánlati biztosíték összege: 15 750 forint.

A pályázat adatai: 
A  pályázatok  kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatók  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P576922 
A  fenti  vagyontárgyról  készített  tender  füzet  az  alábbi  linken  érhető  el:
https://eer.gov.hu/palyazat/P576922/tetelek.pdf

II.   A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):   
A WELL WAY Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1077 Budapest, Wesselényi
utca 10.; Cégjegyzékszám: 01 09 931061 Adószám: 12926080-2-42 ) 50%-os üzletrésze. 
A társaság törzstőkéje: 3.000.000,- Ft
Üzletrésze: 1.500.000,- Ft

Az üzletrész a társaság tagjaira - a társaság saját üzletrészét (Gt. 135. §) kivéve - szabadon átruházható.

Az üzletrész kívülálló személyre történő átruházása abban az esetben lehetséges , ha a Tag a törzsbetétét
teljes  mértékben  befizette,  kivéve  a  Gt.  138.  §-ban  foglalt  esetet.  A tagot,  a  Társaságot,  valamint  a
Taggyűlés által kijelölt személyt - ebben a sorrendben - az adásvételi szerződés útján átruházni kívánt az
üzletrészre elővásárlási jog illeti meg. Az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásához a taggyűlés

https://eer.gov.hu/palyazat/P576922/tetelek.pdf
https://eer.gov.hu/palyazat/P576922


(a társaság) beleegyezése szükséges.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: üzletrész
Cég neve: WELL WAY Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
Cégjegyzékszáma: 01-09-931061 
Cég főtevékenysége: Egyéb 
Az értékesítendő üzletrész által megtestesített tulajdoni hányad: Kizárólagos tulajdon 
Jogtiszta: igen 
Becsérték:1 500 000 forint 

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 315 000 forint.
Ajánlati biztosíték összege: 15 750 forint.

A pályázat adatai: 
A  pályázatok  kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatók  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P576924 
A  fenti  vagyontárgyról  készített  tender  füzet  az  alábbi  linken  érhető  el:
https://eer.gov.hu/palyazat/P576924/tetelek.pdf

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2016. november 18. 08 óra 00 perc 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2016. december 5. 08 óra 00 perc 

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A bánatpénzt a BARTHA Zrt. f.a.
Pannon  Takarék  Bank  Zrt.-nél  vezetett  63200157-11072023  számú  bankszámlájára  lehet  befizetni
(átutalni)  „BARTHA Zrt. f.a. KAUCIÓ” jelöléssel a pályázat benyújtásáig.  Az átutalási  bizonylatot a
benyújtott  pályázathoz  mellékelni  kell.  Az  ajánlati  kötöttség  a  pályázat  eredményének  közlésétől
számított 30 nap.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A befizetett KAUCIÓ a pályázati nyertesnek a
vételárba  beszámít.  A  többi  pályázó  részére  a  befizetett  összeg  az  értékelést  követő  8  napon  belül
visszautalásra  kerül.  Az ajánlati  biztosítékot  a  pályázó  kizárólag  a  következő  esetekben  veszíti  el:  a
szerződés  a  nyertes  pályázó  érdekkörében  felmerülő  okból  nem jön  létre,  vagy  a  nyertes  pályázó  a
vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő
pályázó a felszámoló által elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vett részt, vagy a
már megtett ajánlatától visszalép. A vételárba hitelezői követelés beszámítására nincs lehetőség.

Becsérték:1 500 000 forint 

Vételár  megfizetésének  módja,  határideje: A  vételárat  –  eredményes  pályázat  esetén  –  a
szerződéskötéstől  számított  15  napon  belül,  átutalással  kell  megfizetni  a  BARTHA Zrt.  f.a.  Pannon
Takarék Bank Zrt.-nél vezetett 63200157-11072023 számú pénzforgalmi számlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázatot benyújtóval a felszámoló a pályázat lezárását követő
30 napon belül szerződést köt. Nyertes pályázó vállalja, hogy a felszámoló által kijelölt ügyvéddel köti
meg  a  szerződést  és  viseli  annak  költségeit.  A megkötendő  adásvételi  szerződésre  a  magyar  jog  az
irányadó.

A  vagyontárgy  elszállításának,  átvételének  módja,  határideje: A  cégbírósági  változásbejegyzésre
kizárólag a teljes vételár kifizetésének időpontja után kerülhet sor.

https://eer.gov.hu/palyazat/P576924/tetelek.pdf
https://eer.gov.hu/palyazat/P576924


17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5)   bekezdés szerinti részletes feltételek: Kizárólagos értékelési
szempont:  a vételár nagysága.  A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a megajánlott  legnagyobb
vételárhoz  képest  10%-nál  kisebb  mértékben  eltérő)  ajánlat  esetén  a  pályázók  között  nyilvános
ártárgyalást  tart.  Az  ártárgyalás  lebonyolítása  szintén  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszer  (EÉR)
igénybevételével  történik.  Ártárgyalás  megtartásának  esetén  elektronikus  üzenet  útján  értékesítésre
kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az
ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak. A nyilvános
értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Jelen pályázati
felhívás  a  felszámoló  számára  nem jelent  értékesítési  kötöttséget.  A felszámoló  a  pályázati  kiírást  –
megfelelő  ajánlat  hiányában  –  érvénytelennek  nyilváníthatja,  és  új  pályázatot  írhat  ki.  A  pályázat
értékelésénél elsődleges értékelési szempont a vételár nagysága.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: 
A  pályázatok  kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatóak  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/ 
A pályázatnak tartalmaznia kell:
-  Magánszemély  pályázó  esetén  az  ajánlathoz  csatolni  kell  a  pályázó  személyi  igazolványának,
lakcímkártyájának és adóigazolványának a pályázó aláírásával hitelesített másolatát. Külföldi ajánlattevő
köteles  belföldi  lakcímmel  vagy  székhellyel  rendelkező  kézbesítési  megbízottat  megnevezni  és  a
pályázathoz csatolni a kézbesítési megbízás teljes bizonyító erejű okiratát. 
- Szervezet, vagy gazdasági társaság pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó egy hónapnál
nem  régebbi  cégkivonatát  vagy  hatósági  nyilvántartásba  vételének  igazolását,  az  eljáró  képviselője
aláírási  címpéldányát,  az ajánlati  biztosíték megfizetésének igazolását,  továbbá amennyiben a pályázó
képviselője meghatalmazással jár el, a meghatalmazás teljes bizonyító erejű okiratát.
- Írásos vételi ajánlat
- Bánatpénz megfizetésének igazolása. 
A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat értékelésétől számított 8 napon
belül  írásban is  értesíti,  egyben felszólítja  a  nyertes  pályázót  az adásvételi  szerződés megkötésére.  A
megvásárlásra felkínált vagyontárgyakért a felszámoló kellékszavatosságot és garanciát nem vállal, azt a
pályázó a megtekintett állapotban veszi meg, ennek tudomásulvételéről a pályázónak nyilatkoznia kell.
Az elővásárlásra  jogosultak a  vételi  szándékukat  a Cstv.  49/C § (3) bekezdése alapján az értékesítés
keretén  belül  gyakorolhatják,  oly  módon,  hogy  a  véglegesen  kialakult  vételár  ismeretében  a  vételi
szándékról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy ezen
jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig írásban jelezzék. A felszámoló az elektronikus értékesítés
érvényességének  és  eredményességének  megállapítását  követően  a  nyertes  ajánlatot  az  elővásárlásra
jogosultaknak  –  az  őket  megillető  sorrendben  –  bemutatja  annak  érdekében,  hogy  nyilatkozzanak:
kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. 

https://eer.gov.hu/jogszabaly/A1400017-P12-5.html


Pályázati Hirdetmény 

A(z)  Dual-Perfekt  Kft.  (cégjegyzékszám:  01-09-717900,  székhely:  1119 Budapest,  Fehérvári  út  85..,
levelezési  cím:  1119  Budapest,  Fehérvári  út  85..),  mint  a(z)  METROPOOL  Hungary  Kft.  „f.a”
(cégjegyzékszám:  01  09 910852,  székhely:  1037 Budapest,  Bokor utca  9-11.)  Fővárosi  Törvényszék
59.Fpk.1.290/2016/7. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2017. február 2. napján
meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően 

nyilvános pályázati felhívás

útján,  az  alábbi  feltételekkel  értékesíti  az  adós  vagyona  egészét  vagy  telephelye  eszközeinek
összességét.

A pályázat adatai: 
A  pályázatok  kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatók  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P676609 

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2017. február 17. 08 óra 00 perc 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2017. március 6. 08 óra 00 perc 
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 5 821 100 forint.
Ajánlati biztosíték összege: 291 055 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A befizetett KAUCIÓ a pályázati
nyertesnek a vételárba beszámít. A többi pályázó részére a befizetett összeg az értékelést követő 8 napon
belül visszautalásra kerül. Az ajánlati biztosítékot a pályázó kizárólag a következő esetekben veszíti el: a
szerződés  a  nyertes  pályázó  érdekkörében  felmerülő  okból  nem jön  létre,  vagy a  nyertes  pályázó  a
vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő
pályázó a felszámoló által elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vett részt, vagy a
már megtett ajánlatától visszalép. A vételárba hitelezői követelés beszámítására nincs lehetőség.

Az ajánlati  biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A bánatpénzt az "METROPOOL" Kft.  f.a.
Pannon  Takarék  Bank  Zrt.-nél  vezetett:  63200157-11096207  számú  bankszámlájára  lehet  befizetni
(átutalni) "METROPOOL" Kft. f.a. KAUCIÓ jelöléssel a pályázat benyújtásáig.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak): 
INGATLANOK:

I. Ingatlan
Szigetszentmiklós, Belterület, Hrsz.: 10860/1
Kapcsos dűlő
Kivett saját használatú út
Területe: 3.423 m2
Tulajdoni hányad: 194/6914-ed

1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kapcsos dűlő
Típus: kivett saját használatú út 
Területe: 3 423 m² 
Állapota: átlagos 
Tehermentes: nem 
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 194/6914 
Becsérték: 80 300 forint 

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai: 
A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Szigetszentmiklós 
Ingatlan fekvése: belterület 

https://eer.gov.hu/palyazat/P676609


Helyrajzi szám: 10860/1 
Ingatlan postai címe: 2310 Szigetszentmiklós, hrsz. 10860/1 
Területnagyság: 3 423 m² 
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kapcsos dűlő 

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:
Tulajdonos neve, címe: 
- 306/6914 tul. hányad Szilágyiné Tóth Judit (2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 6.) - 386/6914
tul.  hányad:  Nádasdi  Irén (2310 Szigetszentmiklós,  Rákóczi  Ferenc  u.  71.)  -  1228/6914 tul.  hányad:
Szabó József (2310 Szigetszentmiklós, Petőfi  Sándor u. 10.) - 468/6914 tul.  hányad: Szabó Sándorné
(2310 Szigetszentmiklós, Gábor Áron u. 16.) - 198/6914 tul. hányad: Módos Lászlóné (1214 Budapest,
XXI. Ker. Dűlő u. 8647 21.) - 194/6914 tul. hányad Simon Gáborné (2310 Szigetszentmiklós, Kinizsi u.
42.)  -  290/6914  tul.  hányad:  Simon  Gábor  (2310 Szigetszentmiklós,  Kinizsi  u.  42.)  -  314/6914 tul.
hányad: Simon Pálné (2310 Szigetszentmiklós, Rákóczi Ferenc u. 85.) - 314/6914. 172/6914 tul. hányad:
Simon Pálné (2310 Szigetszentmiklós,  Rákóczi Ferenc u. 73/C.) - 314/6914, 218/6914, 157/6914 tul.
hányad: Simon Pál (2310 Szigetszentmiklós,Rákóczi u. 73/C.) - 652/6914 tul. hányad: Becz Irén (2310
Szigetszentmiklós, Semmelweis u. 1.) - 172/6914 tul. hányad: Tóth Zoltán (6043 Kunbaracs, Ságvári u.
3.) - 82/6914 tul. hányad: Siró László (2310 Szigetszentmiklós, Orgona u. 3.) - 200/6914, 206/6914 tul.
hányad:  Kincse  József  (2310  Szigetszentmiklós,  Arany  János  u.  13.)  -  262/6914  tul.  hányad:  Tóth
Julianna  (2310  Szigetszentmiklós,  Arany  J.  u.  13.)  -  260/6914  tul.  hányad:  Tóth  Etelka  (2310
Szigetszentmiklós, Bíró Lajos u. 44.) - 85/6914 tul. hányad: Vágó Tibor (1138 Budapest, Danubius u. 6.
8/6.) - 85/6914 tul. hányad: Kovácsné Vágó Edina (2310 Szigetszentmiklós, Árpád u. 7.) - 157/6914 tul.
hányad: Simon Etelka Erika (2310 Szigetszentmiklós, Rákóczi u. 73/C.)

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 
- bányaszolgalmi jog, jogosult:FGSZ Földgázszállító Zrt. (8600 Siófok, Tanácsház út 5.) - gázvezeték
szolgalmi jog, jogosult: FGSZ Földgázszállító Zrt. (8600 Siófok, Tanácsház út 5.)

Ingatlan állapota: átlagos 

II. Ingatlan
Szigetszentmiklós, Belterület, Hrsz.: 10861/1
Kapcsos dűlő
Kivett beépítetlen terület
Területe: 1.649 m2
Tulajdoni hányad: 546/19464

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kapcsos dűlő
Típus: kivett beépítetlen terület 
Területe: 1 649 m² 
Állapota: átlagos 
Tehermentes: igen 
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 546/19464 
Becsérték: 55 300 forint 

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai: 
A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Szigetszentmiklós 
Ingatlan fekvése: belterület 
Helyrajzi szám: 10861/1 
Ingatlan postai címe: 2310 Szigetszentmiklós, hrsz. 10861/1 
Területnagyság: 1 649 m² 
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kapcsos dűlő 

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:
Tulajdonos neve, címe: 



-  862/19464  tul.  hányad:  Szilágyiné  Tóth  Judit  (2310  Szigetszentmiklós,  Kossuth  Lajos  u.  6.)  -
1088/19464 tul.  hányad:  Nádasdi  Irén (2310 Szigetszentmiklós,  Rákóczi  F.  u.  71.)  -  3450/19464 tul.
hányad: Szabó József (2310 Szigetszentmiklós, Petőfi Sándor u. 10.) - 1320/19464 tul. hányad: Szabó
Sándorné (2310 Szigetszentmiklós, Gábor Áron u. 16.) - 558/19464 tul. hányad: Módos Lászlóné (1214
Budapest, XXI. ker. Dűlő u. 8647 21.) - 546/19464 tul. hányad: Simon Gáborné (2310 Szigetszentmiklós,
Kinizsi  u.  42.)  -  818/19464  tul.  hányad:  Simon  Gábor  (2310  Szigetszentmiklós,  Kinizsi  u.  42.)  -
882/19464 tul. hányad: Simon Pálné (2310 Szigetszentmiklós, Rákóczi F. u. 85.) - 882/19464, 486/19464
tul.  hányad:  Simon  Pálné  (2310  Szigetszentmiklós,  Rákóczi  F.  u.  73/C.)  -  882/19464,  612/19464,
441/19464 tul. hányad: Simon Pál (2310 Szigetszentmiklós, Rákóczi u. 73/c.) - 1838/19464 tul. hányad:
Becz  Irén  (2310  Szigetszentmiklós,  Semmelweis  u.  1.)  -  486/19464 tul.  hányad:  Tóth  Zoltán  (6043
Kunbaracs, Ságvári u. 3.) - 230/19464 tul. hányad: Siró László (2310 Szigetszentmiklós, Orgona u. 3.) -
564/19464,  582/19464  tul.  hányad:  Kincse  József  (2310  Szigetszentmiklós,  Arany  János  u.  13.)  -
736/19464  tul.  hányad:  Tóth  Julianna  (2310  Szigetszentmiklós,  Damjanich  u.  17.)  -  736/19464  tul.
hányad: Tóth Etelka (2310 Szigetszentmiklós, Bíró Lajos u. 44.) - 239/19464 tul. hányad: Vágó Tibor
(1138  Budapest,  Danubius  u.  6.  8/6)  -  239/19464  tul.  hányad:  Kovácsné  Vágó  Edina  (2310
Szigetszentmiklós, Árpád u. 7.) - 441/19464 tul. hányad: Simon Etelka Erika (2310 Szigetszentmiklós,
Rákóczi u. 73/C.)

Ingatlan állapota: átlagos

III. Ingatlan
Szigetszentmiklós, Belterület, Hrsz.: 10862/1
Kapcsos dűlő
Kivett beépítetlen terület 
Területe: 7.090 m2
Tulajdoni hányad: 273/9735

3. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kapcsos dűlő
Típus: kivett beépítetlen terület 
Területe: 7 090 m² 
Állapota: átlagos 
Tehermentes: igen 
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 273/9735 
Becsérték: 237 600 forint 

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai: 
A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Szigetszentmiklós 
Ingatlan fekvése: belterület 
Helyrajzi szám: 10862/1 
Ingatlan postai címe: 2310 Szigetszentmiklós, hrsz. 10862/1 
Területnagyság: 7 090 m² 
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kapcsos dűlő 

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:
Tulajdonos neve, címe: 
- 431/9735 tul. hányad: Szilágyiné Tóth Judit (2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 6.) - 544/9735
tul.  hányad:  Nádasdi Irén (2310 Szigetszentmiklós,  Rákóczi F. u. 71.) - 660/9735 tul.  hányad:  Szabó
Sándorné ( (2310 Szigetszentmiklós, Gábor Áron u. 16.) - 279/9735 tul. hányad: Módos Lászlóné (1214
Budapest, XXI. ker. Dűlő u. 8647 21.) -273/9735 tul. hányad: Simon Gáborné (2310 Szigetszentmiklós,
Kinizsi u. 42.) - 409/9735 tul. hányad: Simon Gábor (2310 Szigetszentmiklós, Kinizsi u. 42.) - 441/9735
tul. hányad: Simon Pálné (2310 Szigetszentmiklós, Rákóczi F. u. 85.) - 441/9735, 243/9735 tul. hányad:
Simon Pálné (2310 Szigetszentmiklós, Rákóczi F. u. 73/C.) - 441/9735, 306/9735, 1727/9735, 221/9735
tul. hányad: Simon Pál (2310 Szigetszentmiklós, Rákóczi F. u. 73/C.) - 919/9735 tul. hányad: Becz Irén
(2310  Szigetszentmiklós,  Semmelweis  u.  1.)  -  243/9735 tul.  hányad:  Tóth  Zoltán  (6043 Kunbaracs,



Ságvári u. 3.) - 115/9735 tul. hányad: Siró László (2310 Szigetszentmiklós, Orgona u. 3.) - 282/9735,
291/9735 tul. hányad: Kincse József (2310 Szigetszentmiklós, Arany János u. 13.) - 368/9735 tul. hányad:
Tóth Julianna (2310 Szigetszentmiklós,  Damjanich u. 17.) - 368/9735 tul. hányad:  Tóth Etelka (2310
Szigetszentmiklós, Bíró Lajos u. 44.) - 120/9735 tul. hányad: Vágó Tibor (1138 Budapest, Danubius u. 6.
8/6) - 120/9735 tul. hányad: Kovácsné Vágó Edina (2310 Szigetszentmiklós, Árpád u. 7.) - 220/9735 tul.
hányad: Simon Etelka Erika (2310 Szigetszentmiklós, Rákóczi u. 73/C.) 
Ingatlan állapota: átlagos

IV. Ingatlan
Szigetszentmiklós, Belterület, Hrsz.: 10863
Kapcsos dűlő
Kivett beépítetlen terület 
Területe: 9.733 m2
Tulajdoni hányad: 546/19466

4. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kapcsos dűlő
Típus: kivett beépítetlen terület 
Területe: 9 733 m² 
Állapota: átlagos 
Tehermentes: nem 
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 546/19466 
Becsérték: 326 200 forint 

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai: 
A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Szigetszentmiklós 
Ingatlan fekvése: belterület 
Helyrajzi szám: 10863 
Ingatlan postai címe: 2310 Szigetszentmiklós, hrsz. 10863 
Területnagyság: 9 733 m² 
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kapcsos dűlő 

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:
Tulajdonos neve, címe: 
-  862/19466  tul.  hányad:  Szilágyiné  Tóth  Judit  (2310  Szigetszentmiklós,  Kossuth  Lajos  u.  6.)  -
1088/19466 tul.  hányad:  Nádasdi  Irén (2310 Szigetszentmiklós,  Rákóczi  F.  u.  71.)  -  1320/19466 tul.
hányad: Szabó Sándorné (2310 Szigetszentmiklós, Gábor Áron u. 16.) - 558/19466 tul. hányad: Módos
Lászlóné (1214 Budapest, XXI. ker. Dűlő u. 8647 21.) - 546/19466 tul. hányad: Simon Gáborné (2310
Szigetszentmiklós,  Kinizsi  u.  42.)  -  818/19466  tul.  hányad:  Simon  Gábor  (2310  Szigetszentmiklós,
Kinizsi  u.  42.)  -  882/19466 tul.  hányad:  Simon Pálné  (2310 Szigetszentmiklós,  Rákóczi  F.  u.  85.)  -
882/19466,  486/19466  tul.  hányad:  Simon  Pálné  (2310  Szigetszentmiklós,  Rákóczi  F.  u.  73/C.)  -
882/19466, 612/19466, 3452/19466, 441/19466 tul. hányad: Simon Pál (2310 Szigetszentmiklós, Rákóczi
u. 73/c.) - 1838/19466 tul. hányad: Becz Irén (2310 Szigetszentmiklós, Semmelweis u. 1.) - 486/19466
tul. hányad: Tóth Zoltán (6043 Kunbaracs, Ságvári u. 3.) - 230/19466 tul. hányad: Siró László (2310
Szigetszentmiklós,  Orgona  u.  3.)  -  564/19466,  582/19466  tul.  hányad:  Kincse  József  (2310
Szigetszentmiklós, Arany János u. 13.) - 736/19466 tul. hányad: Tóth Julianna (2310 Szigetszentmiklós,
Damjanich u. 17.) - 736/19466 tul. hányad: Tóth Etelka (2310 Szigetszentmiklós, Bíró Lajos u. 44.) -
239/19466  tul.  hányad:  Vágó  Tibor  (1138  Budapest,  Danubius  u.  6.  8/6)  -  239/19466  tul.  hányad:
Kovácsné Vágó Edina (2310 Szigetszentmiklós,  Árpád u.  7.)  -  441/19466 tul.  hányad:  Simon Etelka
Erika (2310 Szigetszentmiklós, Rákóczi u. 73/C.) 
Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész):
 - bányaszolgalmi jog, jogosult: FGSZ Földgázszállító Zrt. (8600 Siófok, Tanácsház út 5.) - gázvezeték
szolgalmi jog, jogosult: FGSZ Földgázszállító Zrt. (8600 Siófok, Tanácsház út 5.)
Ingatlan állapota: átlagos

V. Ingatlan



Szigetszentmiklós, Belterület, Hrsz.: 10864/1
Kapcsos dűlő
Kivett beépítetlen terület 
Területe: 5.533 m2
Tulajdoni hányad: 546/19464

5. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kapcsos dűlő
Típus: kivett beépítetlen terület 
Területe: 5 533 m² 
Állapota: átlagos 
Tehermentes: nem 
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 546/19464 
Becsérték: 185 500 forint 

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai: 
A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Szigetszentmiklós 
Ingatlan fekvése: belterület 
Helyrajzi szám: 10864/1 
Ingatlan postai címe: 2310 Szigetszentmiklós, hrsz. 10864/1 
Területnagyság: 5 533 m² 
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kapcsos dűlő 

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:
Tulajdonos neve, címe: 
-  862/19464  tul.  hányad:  Szilágyiné  Tóth  Judit  (2310  Szigetszentmiklós,  Kossuth  Lajos  u.  6.)  -
1088/19464 tul.  hányad:  Nádasdi  Irén (2310 Szigetszentmiklós,  Rákóczi  F.  u.  71.)  -  1320/19464 tul.
hányad: Szabó Sándorné (2310 Szigetszentmiklós, Gábor Áron u. 16.) - 558/19464 tul. hányad: Módos
Lászlóné (1214 Budapest, XXI. ker. Dűlő u. 8647 21.) - 546/19464 tul. hányad: Simon Gáborné (2310
Szigetszentmiklós,  Kinizsi  u.  42.)  -  818/19464  tul.  hányad:  Simon  Gábor  (2310  Szigetszentmiklós,
Kinizsi  u.  42.)  -  882/19464 tul.  hányad:  Simon Pálné  (2310 Szigetszentmiklós,  Rákóczi  F.  u.  85.)  -
882/19464,  486/19464  tul.  hányad:  Simon  Pálné  (2310  Szigetszentmiklós,  Rákóczi  F.  u.  73/C.)  -
882/19464, 612/19464, 3450/19464, 441/19464 tul. hányad: Simon Pál (2310 Szigetszentmiklós, Rákóczi
u. 73/c.) - 1838/19464 tul. hányad: Becz Irén (2310 Szigetszentmiklós, Semmelweis u. 1.) - 486/19464
tul. hányad: Tóth Zoltán (6043 Kunbaracs, Ságvári u. 3.) - 230/19464 tul. hányad: Siró László (2310
Szigetszentmiklós,  Orgona  u.  3.)  -  564/19464,  582/19464  tul.  hányad:  Kincse  József  (2310
Szigetszentmiklós, Arany János u. 13.) - 736/19464 tul. hányad: Tóth Julianna (2310 Szigetszentmiklós,
Damjanich u. 17.) - 736/19464 tul. hányad: Tóth Etelka (2310 Szigetszentmiklós, Bíró Lajos u. 44.) -
239/19464  tul.  hányad:  Vágó  Tibor  (1138  Budapest,  Danubius  u.  6.  8/6)  -  239/19464  tul.  hányad:
Kovácsné Vágó Edina (2310 Szigetszentmiklós,  Árpád u.  7.)  -  441/19464 tul.  hányad:  Simon Etelka
Erika (2310 Szigetszentmiklós, Rákóczi u. 73/C.) 
Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész):
 - bányaszolgalmi jog, jogosult: FGSZ Földgázszállító Zrt. (8600 Siófok, Tanácsház út 5.) - gázvezeték
szolgalmi jog, jogosult: FGSZ Földgázszállító Zrt. (8600 Siófok, Tanácsház út 5.)
Ingatlan állapota: átlagos

VI. Ingatlan
Szigetszentmiklós, Belterület, Hrsz.: 10865/1
Kapcsos dűlő
Kivett beépítetlen terület 
Területe: 5.906 m2
Tulajdoni hányad: 554/19762

6. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kapcsos dűlő
Típus: kivett beépítetlen terület 
Területe: 5 906 m² 



Állapota: átlagos 
Tehermentes: nem 
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 554/19762 
Becsérték: 198 000 forint 

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai: 
A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Szigetszentmiklós 
Ingatlan fekvése: belterület 
Helyrajzi szám: 10865/1 
Ingatlan postai címe: 2310 Szigetszentmiklós, hrsz. 10865/1 
Területnagyság: 5 906 m² 
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kapcsos dűlő 

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:
Tulajdonos neve, címe: 
-  876/19762  tul.  hányad:  Szilágyiné  Tóth  Judit  (2310  Szigetszentmiklós,  Kossuth  Lajos  u.  6.)  -
1104/19762 tul.  hányad:  Nádasdi  Irén (2310 Szigetszentmiklós,  Rákóczi  F.  u.  71.)  -  3498/19762 tul.
hányad: Szabó József (2310 Szigetszentmiklós, Petőfi Sándor u. 10.) - 1340/19762 tul. hányad: Szabó
Sándorné (2310 Szigetszentmiklós, Gábor Áron u. 16.) - 568/19762 tul. hányad: Módos Lászlóné (1214
Budapest, XXI. ker. Dűlő u. 8647 21.) - 554/19762 tul. hányad: Simon Gáborné (2310 Szigetszentmiklós,
Kinizsi  u.  42.)  -  830/19762  tul.  hányad:  Simon  Gábor  (2310  Szigetszentmiklós,  Kinizsi  u.  42.)  -
896/19762 tul. hányad: Simon Pálné (2310 Szigetszentmiklós, Rákóczi F. u. 85.) - 896/19762, 494/19762
tul.  hányad:  Simon  Pálné  (2310  Szigetszentmiklós,  Rákóczi  F.  u.  73/C.)  -  896/19762,  622/19762,
448/19762 tul. hányad: Simon Pál (2310 Szigetszentmiklós, Rákóczi u. 73/c.) - 1866/19762 tul. hányad:
Becz  Irén  (2310  Szigetszentmiklós,  Semmelweis  u.  1.)  -  494/19762 tul.  hányad:  Tóth  Zoltán  (6043
Kunbaracs, Ságvári u. 3.) - 234/19762 tul. hányad: Siró László (2310 Szigetszentmiklós, Orgona u. 3.) -
574/19762,  590/19762  tul.  hányad:  Kincse  József  (2310  Szigetszentmiklós,  Arany  János  u.  13.)  -
748/19762  tul.  hányad:  Tóth  Julianna  (2310  Szigetszentmiklós,  Damjanich  u.  17.)  -  746/19762  tul.
hányad: Tóth Etelka (2310 Szigetszentmiklós, Bíró Lajos u. 44.) - 243/19762 tul. hányad: Vágó Tibor
(1138  Budapest,  Danubius  u.  6.  8/6)  -  243/19762  tul.  hányad:  Kovácsné  Vágó  Edina  (2310
Szigetszentmiklós, Árpád u. 7.) - 448/19762 tul. hányad: Simon Etelka Erika (2310 Szigetszentmiklós,
Rákóczi u. 73/C.) 
Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 
- bányaszolgalmi jog, jogosult: FGSZ Földgázszállító Zrt. (8600 Siófok, Tanácsház út 5.) - gázvezeték
szolgalmi jog, jogosult: FGSZ Földgázszállító Zrt. (8600 Siófok, Tanácsház út 5.)

Ingatlan állapota: átlagos

VII. Ingatlan
Szigetszentmiklós, Belterület, Hrsz.: 10866/1
Kapcsos dűlő
Kivett beépítetlen terület 
Területe: 5.506 m2
Tulajdoni hányad: 273/9764

7. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kapcsos dűlő
Típus: kivett beépítetlen terület 
Területe: 5 506 m² 
Állapota: átlagos 
Tehermentes: nem 
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 273/9764 
Becsérték: 184 000 forint 

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai: 
A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:



Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Szigetszentmiklós 
Ingatlan fekvése: belterület 
Helyrajzi szám: 10866/1 
Ingatlan postai címe: 2310 Szigetszentmiklós, hrsz. 10866/1 
Területnagyság: 5 506 m² 
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kapcsos dűlő 

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:
Tulajdonos neve, címe: 
- 433/9764 tul. hányad: Szilágyiné Tóth Judit (2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 6.) - 546/9764
tul. hányad: Nádasdi Irén (2310 Szigetszentmiklós, Rákóczi F. u. 71.) - 1734/9764 tul. hányad: Szabó
József (2310 Szigetszentmiklós,  Petőfi Sándor u. 10.) - 662/9764 tul. hányad:  Szabó Sándorné (2310
Szigetszentmiklós, Gábor Áron u. 16.) - 280/9764 tul. hányad: Módos Lászlóné (1214 Budapest, XXI.
ker. Dűlő u. 8647 21.) - 273/9764 tul. hányad: Simon Gáborné (2310 Szigetszentmiklós, Kinizsi u. 42.) -
410/9764 tul.  hányad:  Simon Gábor (2310 Szigetszentmiklós,  Kinizsi  u. 42.) - 442/9764 tul.  hányad:
Simon Pálné (2310 Szigetszentmiklós, Rákóczi F. u. 85.) - 442/9764, 244/9764 tul. hányad: Simon Pálné
(2310 Szigetszentmiklós, Rákóczi F. u. 73/C.) - 442/9764, 307/9764, 221/9764 tul. hányad: Simon Pál
(2310 Szigetszentmiklós, Rákóczi u. 73/c.) - 922/9764 tul. hányad: Becz Irén (2310 Szigetszentmiklós,
Semmelweis u. 1.) - 244/9764 tul. hányad: Tóth Zoltán (6043 Kunbaracs, Ságvári u. 3.) - 115/9764 tul.
hányad: Siró László (2310 Szigetszentmiklós, Orgona u. 3.) - 283/9764, 292/9764 tul. hányad: Kincse
József  (2310  Szigetszentmiklós,  Arany  János  u.  13.)  -  369/9764  tul.  hányad:  Tóth  Julianna  (2310
Szigetszentmiklós, Damjanich u. 17.) - 369/9764 tul. hányad: Tóth Etelka (2310 Szigetszentmiklós, Bíró
Lajos u. 44.) - 120/9764 tul. hányad: Vágó Tibor (1138 Budapest, Danubius u. 6. 8/6) - 120/9764 tul.
hányad:  Kovácsné Vágó Edina (2310 Szigetszentmiklós,  Árpád u.  7.)  -  221/9764 tul.  hányad:  Simon
Etelka Erika (2310 Szigetszentmiklós, Rákóczi u. 73/C.)

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 
- bányaszolgalmi jog, jogosult: FGSZ Földgázszállító Zrt. (8600 Siófok, Tanácsház út 5.) - gázvezeték
szolgalmi jog, jogosult: FGSZ Földgázszállító Zrt. (8600 Siófok, Tanácsház út 5.)

Ingatlan állapota: átlagos

VIII. Ingatlan
Szigetszentmiklós, Belterület, Hrsz.: 10867/1
Kapcsos dűlő
Kivett saját használatú út 
Területe: 3.019 m2
Tulajdoni hányad: 204/7254

8. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kapcsos dűlő
Típus: kivett saját használatú út 
Területe: 3 019 m² 
Állapota: átlagos 
Tehermentes: nem 
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 204/7254 
Becsérték: 166 000 forint 

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai: 
A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Szigetszentmiklós 
Ingatlan fekvése: belterület 
Helyrajzi szám: 10867/1 
Ingatlan postai címe: 2310 Szigetszentmiklós, hrsz. 10867/1 
Területnagyság: 3 019 m² 
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kapcsos dűlő 



A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:
Tulajdonos neve, címe: 
- 322/7254 tul. hányad: Szilágyiné Tóth Judit (2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 6.) - 406/7254
tul. hányad: Nádasdi Irén (2310 Szigetszentmiklós, Rákóczi F. u. 71.) - 1290/7254 tul. hányad: Szabó
József (2310 Szigetszentmiklós,  Petőfi Sándor u. 10.) - 492/7254 tul. hányad:  Szabó Sándorné (2310
Szigetszentmiklós, Gábor Áron u. 16.) - 208/7254 tul. hányad: Módos Lászlóné (1214 Budapest, XXI.
ker. Dűlő u. 8647 21.) - 204/7254 tul. hányad: Simon Gáborné (2310 Szigetszentmiklós, Kinizsi u. 42.) -
304/7254 tul.  hányad:  Simon Gábor (2310 Szigetszentmiklós,  Kinizsi  u. 42.) - 328/7254 tul.  hányad:
Simon Pálné (2310 Szigetszentmiklós, Rákóczi F. u. 85.) - 328/7254, 180/7254 tul. hányad: Simon Pálné
(2310 Szigetszentmiklós, Rákóczi F. u. 73/C.) - 328/7254, 228/7254, 164/7254 tul. hányad: Simon Pál
(2310 Szigetszentmiklós, Rákóczi u. 73/c.) - 686/7254 tul. hányad: Becz Irén (2310 Szigetszentmiklós,
Semmelweis u. 1.) - 180/7254 tul. hányad: Tóth Zoltán (6043 Kunbaracs, Ságvári u. 3.) - 86/7254 tul.
hányad: Siró László (2310 Szigetszentmiklós, Orgona u. 3.) - 210/7254, 216/7254 tul. hányad: Kincse
József  (2310  Szigetszentmiklós,  Arany  János  u.  13.)  -  274/7254  tul.  hányad:  Tóth  Julianna  (2310
Szigetszentmiklós, Damjanich u. 17.) - 274/7254 tul. hányad: Tóth Etelka (2310 Szigetszentmiklós, Bíró
Lajos u.  44.) -  89/7254 tul.  hányad:  Vágó Tibor (1138 Budapest,  Danubius u. 6.  8/6) - 89/7254 tul.
hányad:  Kovácsné Vágó Edina (2310 Szigetszentmiklós,  Árpád u.  7.)  -  164/7254 tul.  hányad:  Simon
Etelka Erika (2310 Szigetszentmiklós, Rákóczi u. 73/C.)

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész):
- bányaszolgalmi jog, jogosult: FGSZ Földgázszállító Zrt. (8600 Siófok, Tanácsház út 5.) - gázvezeték
szolgalmi jog, jogosult: FGSZ Földgázszállító Zrt. (8600 Siófok, Tanácsház út 5.)

Ingatlan állapota: átlagos

IX. Ingatlan
Szigetszentmiklós, Belterület, Hrsz.: 10868
Kapcsos dűlő
Kivett beépítetlen terület 
Területe: 8.758 m2
Tulajdoni hányad: 490/17516

9. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kapcsos dűlő
Típus: kivett beépítetlen terület 
Területe: 8 758 m² 
Állapota: átlagos 
Tehermentes: igen 
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 490/17516 
Becsérték: 292 800 forint 

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai: 
A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Szigetszentmiklós 
Ingatlan fekvése: belterület 
Helyrajzi szám: 10868 
Ingatlan postai címe: 2310 Szigetszentmiklós, hrsz. 10868 
Területnagyság: 8 758 m² 
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kapcsos dűlő 

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:
Tulajdonos neve, címe: 
- 776/17516 tul. hányad: Szilágyiné Tóth Judit (2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 6.) - 980/17516
tul. hányad: Nádasdi Irén (2310 Szigetszentmiklós, Rákóczi F. u. 71.) - 3104/17516 tul. hányad: Szabó
József (2310 Szigetszentmiklós, Petőfi Sándor u. 10.) - 1188/17516 tul. hányad: Szabó Sándorné (2310
Szigetszentmiklós, Gábor Áron u. 16.) - 502/17516 tul. hányad: Módos Lászlóné (1214 Budapest, XXI.
ker. Dűlő u. 8647 21.) - 490/17516 tul. hányad: Simon Gáborné (2310 Szigetszentmiklós, Kinizsi u. 42.) -



736/17516 tul. hányad: Simon Gábor (2310 Szigetszentmiklós, Kinizsi u. 42.) - 794/17516 tul. hányad:
Simon Pálné (2310 Szigetszentmiklós, Rákóczi F. u. 85.) - 794/17516, 438/17516 tul. hányad: Simon
Pálné (2310 Szigetszentmiklós, Rákóczi F. u. 73/C.) - 794/17516, 552/17516, 397/17516 tul. hányad:
Simon  Pál  (2310  Szigetszentmiklós,  Rákóczi  u.  73/c.)  -  1654/17516  tul.  hányad:  Becz  Irén  (2310
Szigetszentmiklós, Semmelweis u. 1.) - 438/17516 tul. hányad: Tóth Zoltán (6043 Kunbaracs, Ságvári u.
3.) - 206/17516 tul. hányad: Siró László (2310 Szigetszentmiklós, Orgona u. 3.) - 508/17516, 524/17516
tul. hányad: Kincse József (2310 Szigetszentmiklós, Arany János u. 13.) - 662/17516 tul. hányad: Tóth
Julianna  (2310  Szigetszentmiklós,  Damjanich  u.  17.)  -  662/17516  tul.  hányad:  Tóth  Etelka  (2310
Szigetszentmiklós, Bíró Lajos u. 44.) - 215/17516 tul. hányad: Vágó Tibor (1138 Budapest, Danubius u.
6. 8/6) - 215/17516 tul. hányad: Kovácsné Vágó Edina (2310 Szigetszentmiklós, Árpád u. 7.) - 397/17516
tul. hányad: Simon Etelka Erika (2310 Szigetszentmiklós, Rákóczi u. 73/C.)

Ingatlan állapota: átlagos

X. Ingatlan
Szigetszentmiklós, Belterület, Hrsz.: 10869
Kapcsos dűlő
Kivett beépítetlen terület 
Területe: 7.823 m2
Tulajdoni hányad: 219/7823

10. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kapcsos dűlő
Típus: kivett beépítetlen terület 
Területe: 7 823 m² 
Állapota: átlagos 
Tehermentes: igen 
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 219/7823 
Becsérték: 262 000 forint 

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai: 
A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Szigetszentmiklós 
Ingatlan fekvése: belterület 
Helyrajzi szám: 10869 
Ingatlan postai címe: 2310 Szigetszentmiklós, hrsz. 10869 
Területnagyság: 7 823 m² 
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kapcsos dűlő 

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:
Tulajdonos neve, címe: 
- 347/7823 tul. hányad: Szilágyiné Tóth Judit (2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 6.) - 437/7823
tul. hányad: Nádasdi Irén (2310 Szigetszentmiklós, Rákóczi F. u. 71.) - 1390/7823 tul. hányad: Szabó
József (2310 Szigetszentmiklós,  Petőfi Sándor u. 10.) - 530/7823 tul. hányad:  Szabó Sándorné (2310
Szigetszentmiklós, Gábor Áron u. 16.) - 225/7823 tul. hányad: Módos Lászlóné (1214 Budapest, XXI.
ker. Dűlő u. 8647 21.) - 219/7823 tul. hányad: Simon Gáborné (2310 Szigetszentmiklós, Kinizsi u. 42.) -
329/7823 tul.  hányad:  Simon Gábor (2310 Szigetszentmiklós,  Kinizsi  u. 42.) - 354/7823 tul.  hányad:
Simon Pálné (2310 Szigetszentmiklós, Rákóczi F. u. 85.) - 354/7823, 195/7823 tul. hányad: Simon Pálné
(2310 Szigetszentmiklós, Rákóczi F. u. 73/C.) - 354/7823, 246/7823, 177/7823 tul. hányad: Simon Pál
(2310 Szigetszentmiklós, Rákóczi u. 73/c.) - 739/7823 tul. hányad: Becz Irén (2310 Szigetszentmiklós,
Semmelweis u. 1.) - 195/7823 tul. hányad: Tóth Zoltán (6043 Kunbaracs, Ságvári u. 3.) - 92/7823 tul.
hányad: Siró László (2310 Szigetszentmiklós, Orgona u. 3.) - 227/7823, 234/7823 tul. hányad: Kincse
József  (2310  Szigetszentmiklós,  Arany  János  u.  13.)  -  296/7823  tul.  hányad:  Tóth  Julianna  (2310
Szigetszentmiklós, Damjanich u. 17.) - 295/7823 tul. hányad: Tóth Etelka (2310 Szigetszentmiklós, Bíró
Lajos u.  44.) -  96/7823 tul.  hányad:  Vágó Tibor (1138 Budapest,  Danubius u. 6.  8/6) - 96/7823 tul.
hányad:  Kovácsné Vágó Edina (2310 Szigetszentmiklós,  Árpád u.  7.)  -  177/7823 tul.  hányad:  Simon
Etelka Erika (2310 Szigetszentmiklós, Rákóczi u. 73/C.) 



Ingatlan állapota: átlagos

XI. Ingatlan
Szigetszentmiklós, Belterület, Hrsz.: 10870
Kapcsos dűlő
Kivett beépítetlen terület 
Területe: 8.757 m2
Tulajdoni hányad: 490/17514

11. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kapcsos dűlő
Típus: kivett beépítetlen terület 
Területe: 8 757 m² 
Állapota: átlagos 
Tehermentes: igen 
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 490/17514 
Becsérték: 292 800 forint 

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai: 
A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Szigetszentmiklós 
Ingatlan fekvése: belterület 
Helyrajzi szám: 10870 
Ingatlan postai címe: 2310 Szigetszentmiklós, hrsz. 10870 
Területnagyság: 8 757 m² 
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Kapcsos dűlő 

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:
Tulajdonos neve, címe: 
- 776/17514 tul. hányad: Szilágyiné Tóth Judit (2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 6.) - 978/17514
tul. hányad: Nádasdi Irén (2310 Szigetszentmiklós, Rákóczi F. u. 71.) - 3104/17514 tul. hányad: Szabó
József (2310 Szigetszentmiklós, Petőfi Sándor u. 10.) - 1188/17514 tul. hányad: Szabó Sándorné (2310
Szigetszentmiklós, Gábor Áron u. 16.) - 502/17514 tul. hányad: Módos Lászlóné (1214 Budapest, XXI.
ker. Dűlő u. 8647 21.) - 490/17514 tul. hányad: Simon Gáborné (2310 Szigetszentmiklós, Kinizsi u. 42.) -
736/17514 tul. hányad: Simon Gábor (2310 Szigetszentmiklós, Kinizsi u. 42.) - 794/17514 tul. hányad:
Simon Pálné (2310 Szigetszentmiklós, Rákóczi F. u. 85.) - 794/17514, 438/17514 tul. hányad: Simon
Pálné (2310 Szigetszentmiklós, Rákóczi F. u. 73/C.) - 794/17514, 552/17514, 397/17514 tul. hányad:
Simon  Pál  (2310  Szigetszentmiklós,  Rákóczi  u.  73/c.)  -  1654/17514  tul.  hányad:  Becz  Irén  (2310
Szigetszentmiklós, Semmelweis u. 1.) - 438/17514 tul. hányad: Tóth Zoltán (6043 Kunbaracs, Ságvári u.
3.) - 206/17514 tul. hányad: Siró László (2310 Szigetszentmiklós, Orgona u. 3.) - 508/17514, 524/17514
tul. hányad: Kincse József (2310 Szigetszentmiklós, Arany János u. 13.) - 662/17514 tul. hányad: Tóth
Julianna  (2310  Szigetszentmiklós,  Damjanich  u.  17.)  -  662/17514  tul.  hányad:  Tóth  Etelka  (2310
Szigetszentmiklós, Bíró Lajos u. 44.) - 215/17514 tul. hányad: Vágó Tibor (1138 Budapest, Danubius u.
6. 8/6) - 215/17514 tul. hányad: Kovácsné Vágó Edina (2310 Szigetszentmiklós, Árpád u. 7.) - 397/17514
tul. hányad: Simon Etelka Erika (2310 Szigetszentmiklós, Rákóczi u. 73/C.)

Ingatlan állapota: átlagos

XII. Ingatlan
Szigetszentmiklós, Belterület, Hrsz.: 10871/1
Kapcsos dűlő
Kivett beépítetlen terület 
Területe: 7.062 m2
Tulajdoni hányad: 218/7778

12. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kapcsos dűlő
Típus: kivett beépítetlen terület 



Területe: 7 062 m² 
Állapota: átlagos 
Tehermentes: nem 
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 218/7778 
Becsérték: 236 500 forint 

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai: 
A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Szigetszentmiklós 
Ingatlan fekvése: belterület 
Helyrajzi szám: 10871/1 
Ingatlan postai címe: 2310 Szigetszentmiklós, hrsz. 10871/1 
Területnagyság: 7 062 m² 
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kapcsos dűlő 

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:
Tulajdonos neve, címe: 
- 345/7778 tul. hányad: Szilágyiné Tóth Judit (2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 6.) - 435/7778
tul. hányad: Nádasdi Irén (2310 Szigetszentmiklós, Rákóczi F. u. 71.) - 1380/7778 tul. hányad: Szabó
József (2310 Szigetszentmiklós,  Petőfi Sándor u. 10.) - 527/7778 tul. hányad:  Szabó Sándorné (2310
Szigetszentmiklós, Gábor Áron u. 16.) - 223/7778 tul. hányad: Módos Lászlóné (1214 Budapest, XXI.
ker. Dűlő u. 8647 21.) - 218/7778 tul. hányad: Simon Gáborné (2310 Szigetszentmiklós, Kinizsi u. 42.) -
327/7778 tul.  hányad:  Simon Gábor (2310 Szigetszentmiklós,  Kinizsi  u. 42.) - 352/7778 tul.  hányad:
Simon Pálné (2310 Szigetszentmiklós, Rákóczi F. u. 85.) - 352/7778, 194/7778 tul. hányad: Simon Pálné
(2310 Szigetszentmiklós, Rákóczi F. u. 73/C.) - 352/7778, 245/7778, 176/7778 tul. hányad: Simon Pál
(2310 Szigetszentmiklós, Rákóczi u. 73/c.) - 735/7778 tul. hányad: Becz Irén (2310 Szigetszentmiklós,
Semmelweis u. 1.) - 194/7778 tul. hányad: Tóth Zoltán (6043 Kunbaracs, Ságvári u. 3.) - 90/7778 tul.
hányad: Siró László (2310 Szigetszentmiklós, Orgona u. 3.) - 226/7778, 233/7778 tul. hányad: Kincse
József  (2310  Szigetszentmiklós,  Arany  János  u.  13.)  -  294/7778  tul.  hányad:  Tóth  Julianna  (2310
Szigetszentmiklós, Damjanich u. 17.) - 294/7778 tul. hányad: Tóth Etelka (2310 Szigetszentmiklós, Bíró
Lajos u.  44.) -  96/7778 tul.  hányad:  Vágó Tibor (1138 Budapest,  Danubius u. 6.  8/6) - 96/7778 tul.
hányad:  Kovácsné Vágó Edina (2310 Szigetszentmiklós,  Árpád u.  7.)  -  176/7778 tul.  hányad:  Simon
Etelka Erika (2310 Szigetszentmiklós, Rákóczi u. 73/C.)

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 
- bányaszolgalmi jog, jogosult: FGSZ Földgázszállító Zrt. (8600 Siófok, Tanácsház út 5.) - gázvezeték
szolgalmi jog, jogosult: FGSZ Földgázszállító Zrt. (8600 Siófok, Tanácsház út 5.)
Ingatlan állapota: átlagos

XIII. Ingatlan
Szigetszentmiklós, Belterület, Hrsz.: 10873/1
Kapcsos dűlő
Kivett beépítetlen terület 
Területe: 5.293 m2
Tulajdoni hányad: 548/19598

13. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kapcsos dűlő
Típus: kivett beépítetlen terület 
Területe: 5 293 m² 
Állapota: átlagos 
Tehermentes: nem 
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 548/19598 
Becsérték: 177 000 forint 

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai: 
A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:



Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Szigetszentmiklós 
Ingatlan fekvése: belterület 
Helyrajzi szám: 10873/1 
Ingatlan postai címe: 2310 Szigetszentmiklós, hrsz. 10873/1 
Területnagyság: 5 293 m² 
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kapcsos dűlő 

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:
Tulajdonos neve, címe: 
-  868/19598  tul.  hányad:  Szilágyiné  Tóth  Judit  (2310  Szigetszentmiklós,  Kossuth  Lajos  u.  6.)  -
1096/19598 tul.  hányad:  Nádasdi  Irén (2310 Szigetszentmiklós,  Rákóczi  F.  u.  71.)  -  3480/19598 tul.
hányad: Szabó József (2310 Szigetszentmiklós, Petőfi Sándor u. 10.) - 1328/19598 tul. hányad: Szabó
Sándorné (2310 Szigetszentmiklós, Gábor Áron u. 16.) - 562/19598 tul. hányad: Módos Lászlóné (1214
Budapest, XXI. ker. Dűlő u. 8647 21.) - 548/19598 tul. hányad: Simon Gáborné (2310 Szigetszentmiklós,
Kinizsi  u.  42.)  -  822/19598  tul.  hányad:  Simon  Gábor  (2310  Szigetszentmiklós,  Kinizsi  u.  42.)  -
888/19598 tul. hányad: Simon Pálné (2310 Szigetszentmiklós, Rákóczi F. u. 85.) - 888/19598, 488/19598
tul.  hányad:  Simon  Pálné  (2310  Szigetszentmiklós,  Rákóczi  F.  u.  73/C.)  -  888/19598  618/19598,
444/19598 tul. hányad: Simon Pál (2310 Szigetszentmiklós, Rákóczi u. 73/c.) - 1852/19598 tul. hányad:
Becz  Irén  (2310  Szigetszentmiklós,  Semmelweis  u.  1.)  -  488/19598 tul.  hányad:  Tóth  Zoltán  (6043
Kunbaracs, Ságvári u. 3.) - 230/19598 tul. hányad: Siró László (2310 Szigetszentmiklós, Orgona u. 3.) -
568/19598,  586/19598  tul.  hányad:  Kincse  József  (2310  Szigetszentmiklós,  Arany  János  u.  13.)  -
742/19598  tul.  hányad:  Tóth  Julianna  (2310  Szigetszentmiklós,  Damjanich  u.  17.)  -  740/19598  tul.
hányad: Tóth Etelka (2310 Szigetszentmiklós, Bíró Lajos u. 44.) - 241/19598 tul. hányad: Vágó Tibor
(1138  Budapest,  Danubius  u.  6.  8/6)  -  241/19598  tul.  hányad:  Kovácsné  Vágó  Edina  (2310
Szigetszentmiklós, Árpád u. 7.) - 444/19598 tul. hányad: Simon Etelka Erika (2310 Szigetszentmiklós,
Rákóczi u. 73/C.) 
Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 
- bányaszolgalmi jog, jogosult: FGSZ Földgázszállító Zrt. (8600 Siófok, Tanácsház út 5.) - gázvezeték
szolgalmi jog, jogosult: FGSZ Földgázszállító Zrt. (8600 Siófok, Tanácsház út 5.)
Ingatlan állapota: átlagos

XIV. Ingatlan
Szigetszentmiklós, Belterület, Hrsz.: 10876
Kapcsos dűlő
Kivett beépítetlen terület 
Területe: 8.576 m2
Tulajdoni hányad: 484/17152

14. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kapcsos dűlő
Típus: kivett beépítetlen terület 
Területe: 8 576 m² 
Állapota: átlagos 
Tehermentes: igen 
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 484/17152 
Becsérték: 289 000 forint 

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai: 
A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Szigetszentmiklós 
Ingatlan fekvése: belterület 
Helyrajzi szám: 10876 
Ingatlan postai címe: 2310 Szigetszentmiklós, hrsz. 10876 
Területnagyság: 8 576 m² 
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kapcsos dűlő 

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:



Tulajdonos neve, címe: 
- 760/17152 tul. hányad: Szilágyiné Tóth Judit (2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 6.) - 958/17152
tul. hányad: Nádasdi Irén (2310 Szigetszentmiklós, Rákóczi F. u. 71.) - 3044/17152 tul. hányad: Szabó
József (2310 Szigetszentmiklós, Petőfi Sándor u. 10.) - 1164/17152 tul. hányad: Szabó Sándorné (2310
Szigetszentmiklós, Gábor Áron u. 16.) - 492/17152 tul. hányad: Módos Lászlóné (1214 Budapest, XXI.
ker. Dűlő u. 8647 21.) - 480/17152 tul. hányad: Simon Gáborné (2310 Szigetszentmiklós, Kinizsi u. 42.) -
720/17152 tul. hányad: Simon Gábor (2310 Szigetszentmiklós, Kinizsi u. 42.) - 776/17152 tul. hányad:
Simon Pálné (2310 Szigetszentmiklós, Rákóczi F. u. 85.) - 776/17152, 428/17152 tul. hányad: Simon
Pálné (2310 Szigetszentmiklós, Rákóczi F. u. 73/C.) - 776/17152, 540/17152, 388/17152 tul. hányad:
Simon  Pál  (2310  Szigetszentmiklós,  Rákóczi  u.  73/c.)  -  1620/17152  tul.  hányad:  Becz  Irén  (2310
Szigetszentmiklós, Semmelweis u. 1.) - 428/17152 tul. hányad: Tóth Zoltán (6043 Kunbaracs, Ságvári u.
3.) - 202/17152 tul. hányad: Siró László (2310 Szigetszentmiklós, Orgona u. 3.) - 498/17152, 512/17152
tul. hányad: Kincse József (2310 Szigetszentmiklós, Arany János u. 13.) - 648/17152 tul. hányad: Tóth
Julianna  (2310  Szigetszentmiklós,  Damjanich  u.  17.)  -  648/17152  tul.  hányad:  Tóth  Etelka  (2310
Szigetszentmiklós, Bíró Lajos u. 44.) - 211/17152 tul. hányad: Vágó Tibor (1138 Budapest, Danubius u.
6. 8/6) - 211/17152 tul. hányad: Kovácsné Vágó Edina (2310 Szigetszentmiklós, Árpád u. 7.) - 388/17152
tul. hányad: Simon Etelka Erika (2310 Szigetszentmiklós, Rákóczi u. 73/C.) 
Ingatlan állapota: átlagos

XV. Ingatlan
Szigetszentmiklós, Belterület, Hrsz.: 10877
Kapcsos dűlő
Kivett beépítetlen terület 
Területe: 8.575 m2
Tulajdoni hányad: 480/17150

15. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kapcsos dűlő
Típus: kivett beépítetlen terület 
Területe: 8 575 m² 
Állapota: átlagos 
Tehermentes: igen 
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 480/17150 
Becsérték: 287 000 forint 

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai: 
A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Szigetszentmiklós 
Ingatlan fekvése: belterület 
Helyrajzi szám: 10877 
Ingatlan postai címe: 2310 Szigetszentmiklós, hrsz. 10877 
Területnagyság: 8 575 m² 
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kapcsos dűlő 

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:
Tulajdonos neve, címe: 
- 760/17150 tul. hányad: Szilágyiné Tóth Judit (2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 6.) - 958/17150
tul. hányad: Nádasdi Irén (2310 Szigetszentmiklós, Rákóczi F. u. 71.) - 3046/17150 tul. hányad: Szabó
József (2310 Szigetszentmiklós, Petőfi Sándor u. 10.) - 1162/17150 tul. hányad: Szabó Sándorné (2310
Szigetszentmiklós, Gábor Áron u. 16.) - 492/17150 tul. hányad: Módos Lászlóné (1214 Budapest, XXI.
ker. Dűlő u. 8647 21.) - 480/17150 tul. hányad: Simon Gáborné (2310 Szigetszentmiklós, Kinizsi u. 42.) -
720/17150 tul. hányad: Simon Gábor (2310 Szigetszentmiklós, Kinizsi u. 42.) - 776/17150 tul. hányad:
Simon Pálné (2310 Szigetszentmiklós, Rákóczi F. u. 85.) - 776/17150, 428/17150 tul. hányad: Simon
Pálné (2310 Szigetszentmiklós, Rákóczi F. u. 73/C.) - 776/17150, 540/17150, 388/17150 tul. hányad:
Simon  Pál  (2310  Szigetszentmiklós,  Rákóczi  u.  73/c.)  -  1620/17150  tul.  hányad:  Becz  Irén  (2310
Szigetszentmiklós, Semmelweis u. 1.) - 428/17150 tul. hányad: Tóth Zoltán (6043 Kunbaracs, Ságvári u.
3.) - 204/17150 tul. hányad: Siró László (2310 Szigetszentmiklós, Orgona u. 3.) - 498/17150, 512/17150



tul. hányad: Kincse József (2310 Szigetszentmiklós, Arany János u. 13.) - 648/17150 tul. hányad: Tóth
Julianna  (2310  Szigetszentmiklós,  Damjanich  u.  17.)  -  648/17150  tul.  hányad:  Tóth  Etelka  (2310
Szigetszentmiklós, Bíró Lajos u. 44.) - 211/17150 tul. hányad: Vágó Tibor (1138 Budapest, Danubius u.
6. 8/6) - 211/17150 tul. hányad: Kovácsné Vágó Edina (2310 Szigetszentmiklós, Árpád u. 7.) - 388/17150
tul. hányad: Simon Etelka Erika (2310 Szigetszentmiklós, Rákóczi u. 73/C.) 
Ingatlan állapota: átlagos

XVI. Ingatlan
Szigetszentmiklós, Belterület, Hrsz.: 10878
Kapcsos dűlő
Kivett beépítetlen terület 
Területe: 8.576 m2
Tulajdoni hányad: 246/8756

16. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kapcsos dűlő
Típus: kivett beépítetlen terület 
Területe: 8 576 m² 
Állapota: átlagos 
Tehermentes: nem 
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 246/8756 
Becsérték: 258 400 forint 

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai: 
A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Szigetszentmiklós 
Ingatlan fekvése: belterület 
Helyrajzi szám: 10878 
Ingatlan postai címe: 2310 Szigetszentmiklós, hrsz. 10878 
Területnagyság: 8 576 m² 
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kapcsos dűlő 

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:
Tulajdonos neve, címe: 
- 388/8756 tul. hányad: Szilágyiné Tóth Judit (2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 6.) - 489/8756
tul. hányad: Nádasdi Irén (2310 Szigetszentmiklós, Rákóczi F. u. 71.) - 1554/8756 tul. hányad: Szabó
József (2310 Szigetszentmiklós,  Petőfi Sándor u. 10.) - 595/8756 tul. hányad:  Szabó Sándorné (2310
Szigetszentmiklós, Gábor Áron u. 16.) - 251/8756 tul. hányad: Módos Lászlóné (1214 Budapest, XXI.
ker. Dűlő u. 8647 21.) - 245/8756 tul. hányad: Simon Gáborné (2310 Szigetszentmiklós, Kinizsi u. 42.) -
368/8756 tul.  hányad:  Simon Gábor (2310 Szigetszentmiklós,  Kinizsi  u. 42.) - 396/8756 tul.  hányad:
Simon Pálné (2310 Szigetszentmiklós, Rákóczi F. u. 85.) - 396/8756, 218/8756 tul. hányad: Simon Pálné
(2310 Szigetszentmiklós, Rákóczi F. u. 73/C.) - 396/8756, 276/8756, 198/8756 tul. hányad: Simon Pál
(2310 Szigetszentmiklós, Rákóczi u. 73/c.) - 827/8756 tul. hányad: Becz Irén (2310 Szigetszentmiklós,
Semmelweis u. 1.) - 218/8756 tul. hányad: Tóth Zoltán (6043 Kunbaracs, Ságvári u. 3.) - 103/8756 tul.
hányad: Siró László (2310 Szigetszentmiklós, Orgona u. 3.) - 254/8756, 262/8756 tul. hányad: Kincse
József  (2310  Szigetszentmiklós,  Arany  János  u.  13.)  -  331/8756  tul.  hányad:  Tóth  Julianna  (2310
Szigetszentmiklós, Damjanich u. 17.) - 331/8756 tul. hányad: Tóth Etelka (2310 Szigetszentmiklós, Bíró
Lajos u. 44.) - 108/8756 tul. hányad: Vágó Tibor (1138 Budapest, Danubius u. 6. 8/6) -108/8756 tul.
hányad:  Kovácsné Vágó Edina (2310 Szigetszentmiklós,  Árpád u.  7.)  -  198/8756 tul.  hányad:  Simon
Etelka Erika (2310 Szigetszentmiklós, Rákóczi u. 73/C.)

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész):
- vezetékjog, jogosult : ELMŰ HÁLÓZATI ELOSZTÓ KFT. (1132 Budapest, Váci út 72-74.
Ingatlan állapota: átlagos

XVII. Ingatlan
Szigetszentmiklós, Belterület, Hrsz.: 11633



Kapcsos dűlő
Kivett beépítetlen terület 
Területe: 9.658 m2
Tulajdoni hányad: 270/9658

17. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kapcsos dűlő
Típus: kivett beépítetlen terület 
Területe: 9 658 m² 
Állapota: átlagos 
Tehermentes: igen 
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 270/9658 
Becsérték: 322 700 forint 

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai: 
A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Szigetszentmiklós 
Ingatlan fekvése: belterület 
Helyrajzi szám: 11633 
Ingatlan postai címe: 2310 Szigetszentmiklós, hrsz. 11633 
Területnagyság: 9 658 m² 
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kapcsos dűlő 

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:
Tulajdonos neve, címe: 
- 428/9658 tul. hányad: Szilágyiné Tóth Judit (2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 6.) - 540/9658
tul. hányad: Nádasdi Irén (2310 Szigetszentmiklós, Rákóczi F. u. 71.) - 1713/9658 tul. hányad: Szabó
József (2310 Szigetszentmiklós,  Petőfi Sándor u. 10.) - 655/9658 tul. hányad:  Szabó Sándorné (2310
Szigetszentmiklós, Gábor Áron u. 16.) - 277/9658 tul. hányad: Módos Lászlóné (1214 Budapest, XXI.
ker. Dűlő u. 8647 21.) - 271/9658 tul. hányad: Simon Gáborné (2310 Szigetszentmiklós, Kinizsi u. 42.) -
406/9658 tul.  hányad:  Simon Gábor (2310 Szigetszentmiklós,  Kinizsi  u. 42.) - 437/9658 tul.  hányad:
Simon Pálné (2310 Szigetszentmiklós, Rákóczi F. u. 85.) - 437/9658 tul. hányad: Simon Pálné (2310
Szigetszentmiklós,  Rákóczi  F.  u.  73/C.)  -  437/9658,  218/9658  tul.  hányad:  Simon  Pál  (2310
Szigetszentmiklós,  Rákóczi  u.  73/c.)  -  1216/9658  tul.  hányad:  Becz  Irén  (2310  Szigetszentmiklós,
Semmelweis u. 1.) - 241/9658 tul. hányad: Tóth Zoltán (6043 Kunbaracs, Ságvári u. 3.) - 114/9658 tul.
hányad: Siró László (2310 Szigetszentmiklós, Orgona u. 3.) - 280/9658, 289/9658 tul. hányad: Kincse
József  (2310  Szigetszentmiklós,  Arany  János  u.  13.)  -  366/9658  tul.  hányad:  Tóth  Julianna  (2310
Szigetszentmiklós, Damjanich u. 17.) - 365/9658 tul. hányad: Tóth Etelka (2310 Szigetszentmiklós, Bíró
Lajos u. 44.) - 119/9658 tul. hányad: Vágó Tibor (1138 Budapest, Danubius u. 6. 8/6) - 119/9658 tul.
hányad:  Kovácsné Vágó Edina (2310 Szigetszentmiklós,  Árpád u.  7.)  -  219/9658 tul.  hányad:  Simon
Etelka Erika (2310 Szigetszentmiklós, Rákóczi u. 73/C.) - 121/9658 tul. hányad: Mogyorós Csaba (2310
Szigetszentmiklós, Előd u. 19.) 120/9658 tul. hányad: Mogyorósné Szabó Judit (2310 Szigetszentmiklós,
Előd u. 19.)

Ingatlan állapota: átlagos

XVIII. Ingatlan
Szigetszentmiklós, Belterület, Hrsz.: 11634
Kapcsos dűlő
Kivett beépítetlen terület 
Területe: 8.836 m2
Tulajdoni hányad: 494/17672

18. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kapcsos dűlő
Típus: kivett beépítetlen terület 
Területe: 8 836 m² 
Állapota: átlagos 



Tehermentes: igen 
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 494/17672 
Becsérték: 296 000 forint 

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai: 
A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Szigetszentmiklós 
Ingatlan fekvése: belterület 
Helyrajzi szám: 11634 
Ingatlan postai címe: 2310 Szigetszentmiklós, hrsz. 11634 
Területnagyság: 8 836 m² 
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kapcsos dűlő 

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:
Tulajdonos neve, címe: 
- 782/17672 tul. hányad: Szilágyiné Tóth Judit (2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 6.) - 988/17672
tul. hányad: Nádasdi Irén (2310 Szigetszentmiklós, Rákóczi F. u. 71.) - 3142/17672 tul. hányad: Szabó
József (2310 Szigetszentmiklós, Petőfi Sándor u. 10.) - 1198/17672 tul. hányad: Szabó Sándorné (2310
Szigetszentmiklós, Gábor Áron u. 16.) - 508/17672 tul. hányad: Módos Lászlóné (1214 Budapest, XXI.
ker. Dűlő u. 8647 21.) - 494/17672 tul. hányad: Simon Gáborné (2310 Szigetszentmiklós, Kinizsi u. 42.) -
740/17672 tul. hányad: Simon Gábor (2310 Szigetszentmiklós, Kinizsi u. 42.) - 800/17672 tul. hányad:
Simon Pálné (2310 Szigetszentmiklós, Rákóczi F. u. 85.) - 800/17672 tul. hányad: Simon Pálné (2310
Szigetszentmiklós,  Rákóczi  F.  u.  73/C.)  -  800/17672,  400/17672  tul.  hányad:  Simon  Pál  (2310
Szigetszentmiklós,  Rákóczi  u.  73/c.)  -  2224/17672  tul.  hányad:  Becz  Irén  (2310  Szigetszentmiklós,
Semmelweis u. 1.) - 442/17672 tul. hányad: Tóth Zoltán (6043 Kunbaracs, Ságvári u. 3.) - 208/17672 tul.
hányad: Siró László (2310 Szigetszentmiklós, Orgona u. 3.) - 512/17672, 528/17672 tul. hányad: Kincse
József  (2310  Szigetszentmiklós,  Arany  János  u.  13.)  -  668/17672  tul.  hányad:  Tóth  Julianna  (2310
Szigetszentmiklós, Damjanich u. 17.) - 668/17672 tul. hányad: Tóth Etelka (2310 Szigetszentmiklós, Bíró
Lajos u. 44.) - 217/17672 tul. hányad: Vágó Tibor (1138 Budapest, Danubius u. 6. 8/6) - 217/17672 tul.
hányad: Kovácsné Vágó Edina (2310 Szigetszentmiklós, Árpád u. 7.) - 400/17672 tul. hányad: Simon
Etelka Erika (2310 Szigetszentmiklós, Rákóczi u. 73/C.) - 221/17672 tul. hányad: Mogyorós Csaba (2310
Szigetszentmiklós,  Előd  u.  19.)  -  221/17672  tul.  hányad:  Mogyorósné  Szabó  Judit  (2310
Szigetszentmiklós, Előd u. 19.)

Ingatlan állapota: átlagos

XIX. Ingatlan
Szigetszentmiklós, Belterület, Hrsz.: 11635
Kapcsos dűlő
Kivett beépítetlen terület Területe: 8.091 m2
Tulajdoni hányad: 452/16182

19. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kapcsos dűlő
Típus: kivett beépítetlen terület 
Területe: 8 091 m² 
Állapota: átlagos 
Tehermentes: igen 
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 452/16182 
Becsérték: 270 000 forint 

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai: 
A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Szigetszentmiklós 
Ingatlan fekvése: belterület 
Helyrajzi szám: 11635 
Ingatlan postai címe: 2310 Szigetszentmiklós, hrsz. 11635 



Területnagyság: 8 091 m² 
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kapcsos dűlő 

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:
Tulajdonos neve, címe: 
- 716/16182 tul. hányad: Szilágyiné Tóth Judit (2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 6.) - 904/16182
tul. hányad: Nádasdi Irén (2310 Szigetszentmiklós, Rákóczi F. u. 71.) - 2876/16182 tul. hányad: Szabó
József (2310 Szigetszentmiklós, Petőfi Sándor u. 10.) - 1096/16182 tul. hányad: Szabó Sándorné (2310
Szigetszentmiklós, Gábor Áron u. 16.) - 464/16182 tul. hányad: Módos Lászlóné (1214 Budapest, XXI.
ker. Dűlő u. 8647 21.) - 452/16182 tul. hányad: Simon Gáborné (2310 Szigetszentmiklós, Kinizsi u. 42.) -
680/16182 tul. hányad: Simon Gábor (2310 Szigetszentmiklós, Kinizsi u. 42.) - 732/16182 tul. hányad:
Simon Pálné (2310 Szigetszentmiklós, Rákóczi F. u. 85.) - 732/16182 tul. hányad: Simon Pálné (2310
Szigetszentmiklós,  Rákóczi  F.  u.  73/C.)  -  732/16182,  366/16182  tul.  hányad:  Simon  Pál  (2310
Szigetszentmiklós,  Rákóczi  u.  73/c.)  -  2038/16182  tul.  hányad:  Becz  Irén  (2310  Szigetszentmiklós,
Semmelweis u. 1.) - 404/16182 tul. hányad: Tóth Zoltán (6043 Kunbaracs, Ságvári u. 3.) - 192/16182 tul.
hányad: Siró László (2310 Szigetszentmiklós, Orgona u. 3.) - 470/16182, 484/16182 tul. hányad: Kincse
József  (2310  Szigetszentmiklós,  Arany  János  u.  13.)  -  612/16182  tul.  hányad:  Tóth  Julianna  (2310
Szigetszentmiklós, Damjanich u. 17.) - 612/16182 tul. hányad: Tóth Etelka (2310 Szigetszentmiklós, Bíró
Lajos u. 44.) - 199/16182 tul. hányad: Vágó Tibor (1138 Budapest, Danubius u. 6. 8/6) - 199/16182 tul.
hányad: Kovácsné Vágó Edina (2310 Szigetszentmiklós, Árpád u. 7.) - 366/16182 tul. hányad: Simon
Etelka Erika (2310 Szigetszentmiklós, Rákóczi u. 73/C.) - 202/16182 tul. hányad: Mogyorós Csaba (2310
Szigetszentmiklós,  Előd  u.  19.)  202/16182  tul.  hányad:  Mogyorósné  Szabó  Judit  (2310
Szigetszentmiklós, Előd u. 19.)

Ingatlan állapota: átlagos

XX. Ingatlan
Szigetszentmiklós, Belterület, Hrsz.: 11636
Kapcsos dűlő
Kivett beépítetlen terület 
Területe: 8.091 m2
Tulajdoni hányad: 452/16182

20. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kapcsos dűlő
Típus: kivett beépítetlen terület 
Területe: 8 091 m² 
Állapota: átlagos 
Tehermentes: igen 
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 452/16182 
Becsérték: 270 000 forint 

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai: 
A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Szigetszentmiklós 
Ingatlan fekvése: belterület 
Helyrajzi szám: 11636 
Ingatlan postai címe: 2310 Szigetszentmiklós, hrsz. 11636 
Területnagyság: 8 091 m² 
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kapcsos dűlő 

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:
Tulajdonos neve, címe: 
- 716/16182 tul. hányad: Szilágyiné Tóth Judit (2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 6.) - 904/16182
tul. hányad: Nádasdi Irén (2310 Szigetszentmiklós, Rákóczi F. u. 71.) - 2876/16182 tul. hányad: Szabó
József (2310 Szigetszentmiklós, Petőfi Sándor u. 10.) - 1096/16182 tul. hányad: Szabó Sándorné (2310
Szigetszentmiklós, Gábor Áron u. 16.) - 464/16182 tul. hányad: Módos Lászlóné (1214 Budapest, XXI.



ker. Dűlő u. 8647 21.) - 452/16182 tul. hányad: Simon Gáborné (2310 Szigetszentmiklós, Kinizsi u. 42.) -
680/16182 tul. hányad: Simon Gábor (2310 Szigetszentmiklós, Kinizsi u. 42.) - 732/16182 tul. hányad:
Simon Pálné (2310 Szigetszentmiklós, Rákóczi F. u. 85.) - 732/16182 tul. hányad: Simon Pálné (2310
Szigetszentmiklós,  Rákóczi  F.  u.  73/C.)  -  732/16182,  366/16182  tul.  hányad:  Simon  Pál  (2310
Szigetszentmiklós,  Rákóczi  u.  73/c.)  -  2038/16182  tul.  hányad:  Becz  Irén  (2310  Szigetszentmiklós,
Semmelweis u. 1.) - 404/16182 tul. hányad: Tóth Zoltán (6043 Kunbaracs, Ságvári u. 3.) - 192/16182 tul.
hányad: Siró László (2310 Szigetszentmiklós, Orgona u. 3.) - 470/16182, 484/16182 tul. hányad: Kincse
József  (2310  Szigetszentmiklós,  Arany  János  u.  13.)  -  612/16182  tul.  hányad:  Tóth  Julianna  (2310
Szigetszentmiklós, Damjanich u. 17.) - 612/16182 tul. hányad: Tóth Etelka (2310 Szigetszentmiklós, Bíró
Lajos u. 44.) - 199/16182 tul. hányad: Vágó Tibor (1138 Budapest, Danubius u. 6. 8/6) - 199/16182 tul.
hányad: Kovácsné Vágó Edina (2310 Szigetszentmiklós, Árpád u. 7.) - 366/16182 tul. hányad: Simon
Etelka Erika (2310 Szigetszentmiklós, Rákóczi u. 73/C.) - 202/16182 tul. hányad: Mogyorós Csaba (2310
Szigetszentmiklós,  Előd  u.  19.)  -  202/16182  tul.  hányad:  Mogyorósné  Szabó  Judit  (2310
Szigetszentmiklós, Előd u. 19.)

Ingatlan állapota: átlagos

XXI. Ingatlan
Szigetszentmiklós, Belterület, 
Hrsz.: 11637
Kapcsos dűlő
Kivett saját használatú út 
Területe: 1.532 m2
Tulajdoni hányad: 43/1532

21. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kapcsos dűlő
Típus: kivett saját használatú út 
Területe: 1 532 m² 
Állapota: átlagos 
Tehermentes: igen 
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 43/1532 
Becsérték: 36 000 forint 

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai: 
A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Szigetszentmiklós 
Ingatlan fekvése: belterület 
Helyrajzi szám: 11637 
Ingatlan postai címe: 2310 Szigetszentmiklós, hrsz. 11637 
Területnagyság: 1 532 m² 
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kapcsos dűlő 

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:
Tulajdonos neve, címe: 
- 68/1532 tul. hányad: Szilágyiné Tóth Judit (2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 6.) - 86/1532 tul.
hányad: Nádasdi Irén (2310 Szigetszentmiklós, Rákóczi F. u. 71.) - 273/1532 tul. hányad: Szabó József
(2310  Szigetszentmiklós,  Petőfi  Sándor  u.  10.)  -  104/1532  tul.  hányad:  Szabó  Sándorné  (2310
Szigetszentmiklós, Gábor Áron u. 16.) - 44/1532 tul. hányad: Módos Lászlóné (1214 Budapest, XXI. ker.
Dűlő u.  8647 21.)  -  43/1532 tul.  hányad:  Simon Gáborné (2310 Szigetszentmiklós,  Kinizsi  u.  42.)  -
64/1532 tul. hányad: Simon Gábor (2310 Szigetszentmiklós, Kinizsi u. 42.) - 69/1532 tul. hányad: Simon
Pálné  (2310  Szigetszentmiklós,  Rákóczi  F.  u.  85.)  -  69/1532  tul.  hányad:  Simon  Pálné  (2310
Szigetszentmiklós,  Rákóczi  F.  u.  73/C.)  -  69/1532,  35/1532  tul.  hányad:  Simon  Pál  (2310
Szigetszentmiklós,  Rákóczi  u.  73/c.)  -  193/1532  tul.  hányad:  Becz  Irén  (2310  Szigetszentmiklós,
Semmelweis u. 1.) - 38/1532 tul. hányad: Tóth Zoltán (6043 Kunbaracs, Ságvári u. 3.) - 18/1532 tul.
hányad:  Siró László  (2310 Szigetszentmiklós,  Orgona u.  3.)  -  44/1532,  46/1532 tul.  hányad:  Kincse
József  (2310  Szigetszentmiklós,  Arany  János  u.  13.)  -  58/1532  tul.  hányad:  Tóth  Julianna  (2310



Szigetszentmiklós, Damjanich u. 17.) - 58/1532 tul. hányad: Tóth Etelka (2310 Szigetszentmiklós, Bíró
Lajos u.  44.) -  19/1532 tul.  hányad:  Vágó Tibor (1138 Budapest,  Danubius u. 6.  8/6) - 19/1532 tul.
hányad:  Kovácsné  Vágó Edina  (2310 Szigetszentmiklós,  Árpád u.  7.)  -  34/1532 tul.  hányad:  Simon
Etelka Erika (2310 Szigetszentmiklós, Rákóczi u. 73/C.) - 19/1532 tul. hányad: Mogyorós Csaba (2310
Szigetszentmiklós, Előd u. 19.) - 19/1532 tul. hányad: Mogyorósné Szabó Judit (2310 Szigetszentmiklós,
Előd u. 19.)

Ingatlan állapota: átlagos

XXII. Ingatlan
Szigetszentmiklós, Belterület, Hrsz.: 11638
Kapcsos dűlő
Kivett beépítetlen terület 
Területe: 9.993 m2
Tulajdoni hányad: 280/9993

22. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kapcsos dűlő
Típus: kivett beépítetlen terület 
Területe: 9 993 m² 
Állapota: átlagos 
Tehermentes: igen 
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 280/9993 
Becsérték: 335 000 forint 

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai: 
A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Szigetszentmiklós 
Ingatlan fekvése: belterület 
Helyrajzi szám: 11638 
Ingatlan postai címe: 2310 Szigetszentmiklós, hrsz. 11638 
Területnagyság: 9 993 m² 
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kapcsos dűlő 

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:
Tulajdonos neve, címe: 
- 443/9993 tul. hányad: Szilágyiné Tóth Judit (2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 6.) - 559/9993
tul. hányad: Nádasdi Irén (2310 Szigetszentmiklós, Rákóczi F. u. 71.) - 1770/9993 tul. hányad: Szabó
József (2310 Szigetszentmiklós,  Petőfi Sándor u. 10.) - 677/9993 tul. hányad:  Szabó Sándorné (2310
Szigetszentmiklós, Gábor Áron u. 16.) - 287/9993 tul. hányad: Módos Lászlóné (1214 Budapest, XXI.
ker. Dűlő u. 8647 21.) - 280/9993 tul. hányad: Simon Gáborné (2310 Szigetszentmiklós, Kinizsi u. 42.) -
420/9993 tul.  hányad:  Simon Gábor (2310 Szigetszentmiklós,  Kinizsi  u. 42.) - 453/9993 tul.  hányad:
Simon Pálné (2310 Szigetszentmiklós, Rákóczi F. u. 85.) - 453/9993 tul. hányad: Simon Pálné (2310
Szigetszentmiklós,  Rákóczi  F.  u.  73/C.)  -  453/9993,  226/9993  tul.  hányad:  Simon  Pál  (2310
Szigetszentmiklós,  Rákóczi  u.  73/c.)  -  1258/9993  tul.  hányad:  Becz  Irén  (2310  Szigetszentmiklós,
Semmelweis u. 1.) - 249/9993 tul. hányad: Tóth Zoltán (6043 Kunbaracs, Ságvári u. 3.) - 118/9993 tul.
hányad: Siró László (2310 Szigetszentmiklós, Orgona u. 3.) - 290/9993, 299/9993 tul. hányad: Kincse
József  (2310  Szigetszentmiklós,  Arany  János  u.  13.)  -  378/9993  tul.  hányad:  Tóth  Julianna  (2310
Szigetszentmiklós, Damjanich u. 17.) - 378/9993 tul. hányad: Tóth Etelka (2310 Szigetszentmiklós, Bíró
Lajos u. 44.) - 123/9993 tul. hányad: Vágó Tibor (1138 Budapest, Danubius u. 6. 8/6) - 123/9993 tul.
hányad:  Kovácsné Vágó Edina (2310 Szigetszentmiklós,  Árpád u.  7.)  -  227/9993 tul.  hányad:  Simon
Etelka Erika (2310 Szigetszentmiklós, Rákóczi u. 73/C.) - 124/9993 tul. hányad: Mogyorós Csaba (2310
Szigetszentmiklós,  Előd  u.  19.)  -  125/9993  tul.  hányad:  Mogyorósné  Szabó  Judit  (2310
Szigetszentmiklós, Előd u. 19.)

Ingatlan állapota: átlagos



XXIII. Ingatlan
Szigetszentmiklós, Belterület, Hrsz.: 11639
Kapcsos dűlő
Kivett beépítetlen terület 
Területe: 9.991 m2
Tulajdoni hányad: 280/9991

23. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kapcsos dűlő
Típus: kivett beépítetlen terület 
Területe: 9 991 m² 
Állapota: átlagos 
Tehermentes: igen 
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 280/9991 
Becsérték: 337 000 forint 

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai: 
A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Szigetszentmiklós 
Ingatlan fekvése: belterület 
Helyrajzi szám: 11639 
Ingatlan postai címe: 2310 Szigetszentmiklós, hrsz. 11639 
Területnagyság: 9 991 m² 
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kapcsos dűlő 

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:
Tulajdonos neve, címe: 
- 443/9991 tul. hányad: Szilágyiné Tóth Judit (2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 6.) - 559/9991
tul. hányad: Nádasdi Irén (2310 Szigetszentmiklós, Rákóczi F. u. 71.) - 1769/9991 tul. hányad: Szabó
József (2310 Szigetszentmiklós,  Petőfi Sándor u. 10.) - 677/9991 tul. hányad:  Szabó Sándorné (2310
Szigetszentmiklós, Gábor Áron u. 16.) - 287/9991 tul. hányad: Módos Lászlóné (1214 Budapest, XXI.
ker. Dűlő u. 8647 21.) - 280/9991 tul. hányad: Simon Gáborné (2310 Szigetszentmiklós, Kinizsi u. 42.) -
420/9991 tul.  hányad:  Simon Gábor (2310 Szigetszentmiklós,  Kinizsi  u. 42.) - 453/9991 tul.  hányad:
Simon Pálné (2310 Szigetszentmiklós, Rákóczi F. u. 85.) - 453/9991 tul. hányad: Simon Pálné (2310
Szigetszentmiklós,  Rákóczi  F.  u.  73/C.)  -  453/9991,  227/9991  tul.  hányad:  Simon  Pál  (2310
Szigetszentmiklós,  Rákóczi  u.  73/c.)  -  1258/9991  tul.  hányad:  Becz  Irén  (2310  Szigetszentmiklós,
Semmelweis u. 1.) - 249/9991 tul. hányad: Tóth Zoltán (6043 Kunbaracs, Ságvári u. 3.) - 118/9991 tul.
hányad: Siró László (2310 Szigetszentmiklós, Orgona u. 3.) - 290/9991, 299/9991 tul. hányad: Kincse
József  (2310  Szigetszentmiklós,  Arany  János  u.  13.)  -  378/9991  tul.  hányad:  Tóth  Julianna  (2310
Szigetszentmiklós, Damjanich u. 17.) - 377/9991 tul. hányad: Tóth Etelka (2310 Szigetszentmiklós, Bíró
Lajos u. 44.) - 123/9991 tul. hányad: Vágó Tibor (1138 Budapest, Danubius u. 6. 8/6) - 123/9991 tul.
hányad:  Kovácsné Vágó Edina (2310 Szigetszentmiklós,  Árpád u.  7.)  -  226/9991 tul.  hányad:  Simon
Etelka Erika (2310 Szigetszentmiklós, Rákóczi u. 73/C.) - 125/9991 tul. hányad: Mogyorós Csaba (2310
Szigetszentmiklós,  Előd  u.  19.)  -  124/9991  tul.  hányad:  Mogyorósné  Szabó  Judit  (2310
Szigetszentmiklós, Előd u. 19.)

Ingatlan állapota: átlagos

XXIV. Ingatlan
Szigetszentmiklós, Belterület, Hrsz.: 11640
Kapcsos dűlő
Kivett beépítetlen terület 
Területe: 9.991 m2
Tulajdoni hányad: 280/9991

24. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kapcsos dűlő
Típus: kivett beépítetlen terület 



Területe: 9 991 m² 
Állapota: átlagos 
Tehermentes: igen 
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 280/9991 
Becsérték: 337 000 forint 

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai: 
A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Szigetszentmiklós 
Ingatlan fekvése: belterület 
Helyrajzi szám: 11640 
Ingatlan postai címe: 2310 Szigetszentmiklós, hrsz. 11640 
Területnagyság: 9 991 m² 
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kapcsos dűlő 

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:
Tulajdonos neve, címe: 
- 443/9991 tul. hányad: Szilágyiné Tóth Judit (2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 6.) - 559/9991
tul. hányad: Nádasdi Irén (2310 Szigetszentmiklós, Rákóczi F. u. 71.) - 1769/9991 tul. hányad: Szabó
József (2310 Szigetszentmiklós,  Petőfi Sándor u. 10.) - 677/9991 tul. hányad:  Szabó Sándorné (2310
Szigetszentmiklós, Gábor Áron u. 16.) - 287/9991 tul. hányad: Módos Lászlóné (1214 Budapest, XXI.
ker. Dűlő u. 8647 21.) - 280/9991 tul. hányad: Simon Gáborné (2310 Szigetszentmiklós, Kinizsi u. 42.) -
420/9991 tul.  hányad:  Simon Gábor (2310 Szigetszentmiklós,  Kinizsi  u. 42.) - 453/9991 tul.  hányad:
Simon Pálné (2310 Szigetszentmiklós, Rákóczi F. u. 85.) - 453/9991 tul. hányad: Simon Pálné (2310
Szigetszentmiklós,  Rákóczi  F.  u.  73/C.)  -  453/9991,  226/9991  tul.  hányad:  Simon  Pál  (2310
Szigetszentmiklós,  Rákóczi  u.  73/c.)  -  1258/9991  tul.  hányad:  Becz  Irén  (2310  Szigetszentmiklós,
Semmelweis u. 1.) - 249/9991 tul. hányad: Tóth Zoltán (6043 Kunbaracs, Ságvári u. 3.) - 118/9991 tul.
hányad: Siró László (2310 Szigetszentmiklós, Orgona u. 3.) - 290/9991, 299/9991 tul. hányad: Kincse
József  (2310  Szigetszentmiklós,  Arany  János  u.  13.)  -  378/9991  tul.  hányad:  Tóth  Julianna  (2310
Szigetszentmiklós, Damjanich u. 17.) - 377/9991 tul. hányad: Tóth Etelka (2310 Szigetszentmiklós, Bíró
Lajos u. 44.) - 123/9991 tul. hányad: Vágó Tibor (1138 Budapest, Danubius u. 6. 8/6) - 123/9991 tul.
hányad:  Kovácsné Vágó Edina (2310 Szigetszentmiklós,  Árpád u.  7.)  -  227/9991 tul.  hányad:  Simon
Etelka Erika (2310 Szigetszentmiklós, Rákóczi u. 73/C.) - 125/9991 tul. hányad: Mogyorós Csaba (2310
Szigetszentmiklós,  Előd  u.  19.)  -  124/9991  tul.  hányad:  Mogyorósné  Szabó  Judit  (2310
Szigetszentmiklós, Előd u. 19.)

Ingatlan állapota: átlagos

XXV. Ingatlan
Szigetszentmiklós, Belterület, Hrsz.: 11641
Kapcsos dűlő
Kivett saját használatú út 
Területe: 3.789 m2
Tulajdoni hányad: 212/7578

25. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kapcsos dűlő
Típus: kivett saját használatú út 
Területe: 3 789 m² 
Állapota: átlagos 
Tehermentes: nem 
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 212/7578 
Becsérték: 89 000 forint 

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai: 
A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
Területnagyság: 3 789 m² 



Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kapcsos dűlő 

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:
Tulajdonos neve, címe: 
- 336/7578 tul. hányad: Szilágyiné Tóth Judit (2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 6.) - 424/7578
tul. hányad: Nádasdi Irén (2310 Szigetszentmiklós, Rákóczi F. u. 71.) - 1340/7578 tul. hányad: Szabó
József (2310 Szigetszentmiklós,  Petőfi Sándor u. 10.) - 514/7578 tul. hányad:  Szabó Sándorné (2310
Szigetszentmiklós, Gábor Áron u. 16.) - 218/7578 tul. hányad: Módos Lászlóné (1214 Budapest, XXI.
ker. Dűlő u. 8647 21.) - 212/7578 tul. hányad: Simon Gáborné (2310 Szigetszentmiklós, Kinizsi u. 42.) -
318/7578 tul.  hányad:  Simon Gábor (2310 Szigetszentmiklós,  Kinizsi  u. 42.) - 344/7578 tul.  hányad:
Simon Pálné (2310 Szigetszentmiklós, Rákóczi F. u. 85.) - 344/7578 tul. hányad: Simon Pálné (2310
Szigetszentmiklós,  Rákóczi  F.  u.  73/C.)  -  344/7578,  172/7578  tul.  hányad:  Simon  Pál  (2310
Szigetszentmiklós,  Rákóczi  u.  73/c.)  -  954/7578  tul.  hányad:  Becz  Irén  (2310  Szigetszentmiklós,
Semmelweis u. 1.) - 190/7578 tul. hányad: Tóth Zoltán (6043 Kunbaracs, Ságvári u. 3.) - 90/7578 tul.
hányad: Siró László (2310 Szigetszentmiklós, Orgona u. 3.) - 226/7578, 220/7578 tul. hányad: Kincse
József  (2310  Szigetszentmiklós,  Arany  János  u.  13.)  -  286/7578  tul.  hányad:  Tóth  Julianna  (2310
Szigetszentmiklós, Damjanich u. 17.) - 286/7578 tul. hányad: Tóth Etelka (2310 Szigetszentmiklós, Bíró
Lajos u.  44.) -  93/7578 tul.  hányad:  Vágó Tibor (1138 Budapest,  Danubius u. 6.  8/6) - 93/7578 tul.
hányad:  Kovácsné Vágó Edina (2310 Szigetszentmiklós,  Árpád u.  7.)  -  172/7578 tul.  hányad:  Simon
Etelka Erika (2310 Szigetszentmiklós, Rákóczi u. 73/C.) - 95/7578 tul. hányad: Mogyorós Csaba (2310
Szigetszentmiklós, Előd u. 19.) - 95/7578 tul. hányad: Mogyorósné Szabó Judit (2310 Szigetszentmiklós,
Előd u. 19.) 
Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 
- vezetékjog, jogosult: ELMŰ HÁLÓZATI ELOSZTÓ KFT. (1132 Budapest, Váci út 72-74.)

Ingatlan állapota: átlagos

A  10860/1,  10863,  10865/1,  10866/1,  10867/1,  10871/1  és  a  10873/1  hrsz-ú  ingatlanok  bánya  és
gázvezeték szolgalmi jog terheli. 
A 10878 hrsz-ú ingatlant vezetékjog terheli 3 m2 területre. 
A 11641 hrsz-ú ingatlant vezetékjog terheli 334 m2 területre. 

Az ingatlanok Szigetszentmiklós belterületén helyezkednek el, Szigetszentmiklós város belső negyedétől
távolabb, mintegy 5 km-re, az M0-ás autópálya környezetében. 

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlanok nincsenek
elkerítve, a felszámoló közreműködése nélkül megtekinthetők. 

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül,
átutalással kell megfizetni a "METROPOOL" Kft. f.a. Pannon Takarék Bank Zrt.-nél vezetett: 63200157-
11096207 számú pénzforgalmi számlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázatot benyújtóval a felszámoló a pályázat lezárását követő
30 napon belül szerződést köt. Nyertes pályázó vállalja, hogy a felszámoló által kijelölt ügyvéddel köti
meg a szerződést és viseli annak költségeit. A szerződéskötés ügyvédi költsége ingatlanonként 50.000,-Ft
+ áfa. A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.

A  vagyontárgy  elszállításának,  átvételének  módja,  határideje: A  teljes  vételár  megfizetése  a
tulajdonba- és birtokba adás feltétele. A birtokátruházás napja a szerződéskövetést követően, a vételár
teljes kiegyenlítésének napja.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5)   bekezdés szerinti részletes feltételek: Elsődleges értékelési
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szempont:  a vételár nagysága.  A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a megajánlott  legnagyobb
vételárhoz  képest  10%-nál  kisebb  mértékben  eltérő)  ajánlat  esetén  a  pályázók  között  nyilvános
ártárgyalást  tart.  Az  ártárgyalás  lebonyolítása  szintén  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszer  (EÉR)
igénybevételével  történik.  Ártárgyalás  megtartásának  esetén  elektronikus  üzenet  útján  értékesítésre
kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az
ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak. A nyilvános
értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Jelen pályázati
felhívás  a  felszámoló  számára  nem jelent  értékesítési  kötöttséget.  A felszámoló  a  pályázati  kiírást  –
megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. 

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye:  A pályázatok kizárólag az Elektronikus
Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatóak be: https://eer.gov.hu/palyazat/ 
A pályázatnak tartalmaznia kell:
–  Magánszemély  pályázó  esetén  az  ajánlathoz  csatolni  kell  a  pályázó  személyi  igazolványának,
lakcímkártyájának és adóigazolványának a pályázó aláírásával hitelesített másolatát. Külföldi ajánlattevő
köteles  belföldi  lakcímmel  vagy  székhellyel  rendelkező  kézbesítési  megbízottat  megnevezni  és  a
pályázathoz csatolni a kézbesítési megbízás teljes bizonyító erejű okiratát.
–  Szervezet, vagy gazdasági társaság pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó egy hónapnál
nem  régebbi  cégkivonatát  vagy  hatósági  nyilvántartásba  vételének  igazolását,  az  eljáró  képviselője
aláírási  címpéldányát,  az ajánlati  biztosíték megfizetésének igazolását,  továbbá amennyiben a pályázó
képviselője meghatalmazással jár el, a meghatalmazás teljes bizonyító erejű okiratát.
–  Írásos vételi ajánlatot, nettó vételár megjelölésével. (a felszámoló tételes ajánlatot kér benyújtani az
egyes vagyoncsoportokra)
– Bánatpénz megfizetésének igazolása.
Az irányár az áfa összegét nem tartalmazza. Az értékesítéskor az áfa megállapítása a hatályos áfatörvény
alapján történik. 
A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat értékelésétől számított 8 napon
belül  írásban is  értesíti,  egyben felszólítja  a nyertes  pályázót  az adásvételi  szerződés megkötésére.  A
megvásárlásra felkínált vagyontárgyakért a felszámoló kellékszavatosságot és garanciát nem vállal, azt a
pályázó a megtekintett állapotban veszi meg, ennek tudomásulvételéről a pályázónak nyilatkoznia kell.
Az elővásárlásra  jogosultak a vételi  szándékukat  a Cstv.  49/C § (3) bekezdése alapján az értékesítés
keretén  belül  gyakorolhatják,  oly  módon,  hogy  a  véglegesen  kialakult  vételár  ismeretében  a  vételi
szándékról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy ezen
jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig írásban jelezzék. A felszámoló az elektronikus értékesítés
érvényességének  és  eredményességének  megállapítását  követően  a  nyertes  ajánlatot  az  elővásárlásra
jogosultaknak  –  az  őket  megillető  sorrendben  –  bemutatja  annak  érdekében,  hogy  nyilatkozzanak:
kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal.

A  fenti  vagyontárgyról  készített  tender  füzet  az  alábbi  linken  érhető  el:
https://eer.gov.hu/palyazat/P676609/tetelek.pdf
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Pályázati Hirdetmény 

A(z)  Dual-Perfekt  Kft.  (cégjegyzékszám:  01-09-717900,  székhely:  1119  Budapest,  Fehérvári  út  85..,
levelezési cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 85..), mint a(z) DOMUS NOVA Kft. „f.a” (cégjegyzékszám:
19  09  503179,  székhely:  8444  Szentgál,  Kossuth  utca  2.  4  em.  8)  Veszprémi  Törvényszék
6..Fpk.252/2015/15.  sz.  végzése által  kijelölt  felszámolója,  a Cégközlönyben 2017. január 26.  napján
meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően 

nyilvános pályázati felhívás

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai: 
A  pályázatok  kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatók  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P671599 

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2017. február 10. 08 óra 00 perc 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2017. február 27. 08 óra 00 perc 
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 96 000 000 forint.
Ajánlati biztosíték összege: 3 080 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A befizetett KAUCIÓ a pályázati
nyertesnek a vételárba beszámít. A többi pályázó részére a befizetett összeg az értékelést követő 8 napon
belül visszautalásra kerül. Az ajánlati biztosítékot a pályázó kizárólag a következő esetekben veszíti el: a
szerződés  a  nyertes  pályázó  érdekkörében  felmerülő  okból  nem jön  létre,  vagy  a  nyertes  pályázó  a
vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő
pályázó a felszámoló által elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vett részt, vagy a
már megtett ajánlatától visszalép. A vételárba hitelezői követelés beszámítására nincs lehetőség.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A bánatpénzt az "DOMUS NOVA" Kft. f.a.
Pannon  Takarék  Bank  Zrt.-nél  vezetett:  63200157-11078153  számú  bankszámlájára  lehet  befizetni
(átutalni) "DOMUS NOVA" Kft. f.a. KAUCIÓ jelöléssel a pályázat benyújtásáig.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak): 
Ingatlan:
Szentgál Külterület, Hrsz.: 0330/10
Kivett irodaház, üzemcsarnok és udvar
Az ingatlan területe: 3.576 m2
Tulajdoni hányad: 1/1-ed

A tulajdoni lapból kiderül, hogy a 0330/7 hrsz-ú ingatlan osztásából alakult ki a vizsgált ingatlan területe.
A 0330/10  hrsz-ú  ingatlan  2007-2008-ban  épült.  Előtte  ezen  területen  lévő  épület  leégett,  ezért  vált
szükségessé  az  új  üzem  felépítése.  Az  ingatlanban  kárpitozott  bútorok  gyártása  folyt,  mely  olasz
érdekeltségű. Az új épületegyüttes egy irodaépületből áll, mely földszint + két emelet kialakítású, és 398
m2 alapterületű.  Az irodaház mögött,  ahhoz csatlakozva található egy földszintes üzemcsarnok (1.565
m2), valamint raktárépület (543 m2). A terület úszótelek, az épület megközelítése a körülötte lévő 0330/9
hrsz-ú  majorról  lehetséges,  mely  közvetlen  kapcsolatban  van  a  0330/8-as  és  a  0299-es  úttal.
Megközelítése ezek felől gyalogosan és gépkocsival lehetséges. A telken belül összesen 17 darab parkoló
kialakítása történt. A csarnok-és raktárrész megközelítése kamionnal is megoldott. 

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett irodaház, üzemcsarnok, udvar
Típus: ipari ingatlan 
Területe: 3 576 m² 
Állapota: felújított 
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Közművesítettség foka: teljesen közművesített 
Tehermentes: nem 
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1 

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai: 
A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Szentgál 
Ingatlan fekvése: külterület 
Ingatlan postai címe: 8444 Szentgál, hrsz. 0330/10 
Területnagyság: 3 576 m² 
Az  épület  fő  rendeltetés  szerinti  jellege  (lakóház,  üdülő,  gazdasági  épület  stb.):  kivett  irodaház,
üzemcsarnok, udvar 

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): A tulajdoni lapból kiderül, hogy keretbiztosítéki jelzálogjog
terheli 150.000.000,- Ft keretösszeg erejéig a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. (1095 Budapest, Lechner
Ödön fasor 9.) javára. 

Ingatlan állapota: felújított

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje,  egyéb közlemény: A pályázatban kiírt  ingatlan
megtekintése  2017. február 17.  8 órakor lehetséges.  A megtekintésre  annak időpontját  megelőzően 2
nappal bejelentkezés szükséges a kapcsolattartónál Tanács Józsefnél a 20/340-7973 telefonszámon. 

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül,
átutalással  kell  megfizetni  a  "DOMUS  NOVA"  Kft.  f.a.  Pannon  Takarék  Bank  Zrt.-nél  vezetett:
63200157-11078153 számú pénzforgalmi számlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázatot benyújtóval a felszámoló a pályázat lezárását követő
30 napon belül szerződést köt. Nyertes pályázó vállalja, hogy a felszámoló által kijelölt ügyvéddel köti
meg  a  szerződést  és  viseli  annak  költségeit.  A megkötendő  adásvételi  szerződésre  a  magyar  jog  az
irányadó.

A  vagyontárgy  elszállításának,  átvételének  módja,  határideje: A  teljes  vételár  megfizetése  a
tulajdonba- és birtokba adás feltétele. A birtokátruházás napja a szerződéskövetést követően, a vételár
teljes kiegyenlítésének napja.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5)   bekezdés szerinti részletes feltételek: Elsődleges értékelési
szempont:  a vételár nagysága.  A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a megajánlott  legnagyobb
vételárhoz  képest  10%-nál  kisebb  mértékben  eltérő)  ajánlat  esetén  a  pályázók  között  nyilvános
ártárgyalást  tart.  Az  ártárgyalás  lebonyolítása  szintén  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszer  (EÉR)
igénybevételével  történik.  Ártárgyalás  megtartásának  esetén  elektronikus  üzenet  útján  értékesítésre
kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az
ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak. A nyilvános
értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Jelen pályázati
felhívás  a  felszámoló  számára  nem jelent  értékesítési  kötöttséget.  A felszámoló  a  pályázati  kiírást  –
megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. 

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázatok kizárólag az Elektronikus
Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatóak be: https://eer.gov.hu/palyazat/ 
A pályázatnak tartalmaznia kell:
–  Magánszemély  pályázó  esetén  az  ajánlathoz  csatolni  kell  a  pályázó  személyi  igazolványának,
lakcímkártyájának és adóigazolványának a pályázó aláírásával hitelesített másolatát. Külföldi ajánlattevő
köteles  belföldi  lakcímmel  vagy  székhellyel  rendelkező  kézbesítési  megbízottat  megnevezni  és  a
pályázathoz csatolni a kézbesítési megbízás teljes bizonyító erejű okiratát.

https://eer.gov.hu/jogszabaly/A1400017-P12-5.html


– Szervezet, vagy gazdasági társaság pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó egy hónapnál
nem  régebbi  cégkivonatát  vagy  hatósági  nyilvántartásba  vételének  igazolását,  az  eljáró  képviselője
aláírási  címpéldányát,  az ajánlati  biztosíték megfizetésének igazolását,  továbbá amennyiben a pályázó
képviselője meghatalmazással jár el, a meghatalmazás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Írásos vételi ajánlatot, nettó vételár megjelölésével.
– Bánatpénz megfizetésének igazolása.
Az irányár az áfa összegét nem tartalmazza. Az értékesítéskor az áfa megállapítása a hatályos áfatörvény
alapján történik. A "DOMUS NOVA" Kft. f.a. ingatlan értékesítésnél adómentességet választott.
A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat értékelésétől számított 8 napon
belül  írásban is  értesíti,  egyben felszólítja  a  nyertes  pályázót  az adásvételi  szerződés megkötésére.  A
megvásárlásra felkínált vagyontárgyakért a felszámoló kellékszavatosságot és garanciát nem vállal, azt a
pályázó a megtekintett állapotban veszi meg, ennek tudomásulvételéről a pályázónak nyilatkoznia kell.
Az elővásárlásra  jogosultak a  vételi  szándékukat  a Cstv.  49/C § (3) bekezdése alapján az értékesítés
keretén  belül  gyakorolhatják,  oly  módon,  hogy  a  véglegesen  kialakult  vételár  ismeretében  a  vételi
szándékról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy ezen
jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig írásban jelezzék. A felszámoló az elektronikus értékesítés
érvényességének  és  eredményességének  megállapítását  követően  a  nyertes  ajánlatot  az  elővásárlásra
jogosultaknak  –  az  őket  megillető  sorrendben  –  bemutatja  annak  érdekében,  hogy  nyilatkozzanak:
kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal.

A  fenti  vagyontárgyról  készített  tender  füzet  az  alábbi  linken  érhető  el:
https://eer.gov.hu/palyazat/P671599/tetelek.pdf

https://eer.gov.hu/palyazat/P671599/tetelek.pdf


Pályázati Hirdetmény 

A(z)  Dual-Perfekt  Kft.  (cégjegyzékszám:  01-09-717900,  székhely:  1119  Budapest,  Fehérvári  út  85..,
levelezési cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 85..), mint a(z) Zenyik Sped Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 11
09 019788, székhely: 2800 Tatabánya, Vadász 157.) Tatabányai 6.Fpk.70.321/2015/16.. sz. végzése által
kijelölt  felszámolója,  a  Cégközlönyben  2017.  január  26.  napján  meghirdetett  pályázati  felhívásnak
megfelelően 

nyilvános pályázati felhívás

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós kis értékű ingóságát.

A pályázat adatai: 
A  pályázatok  kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatók  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P672500 

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2017. február 10. 08 óra 00 perc 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2017. február 27. 08 óra 00 perc 
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 650 000 forint.
Ajánlati biztosíték összege: 32 500 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A befizetett KAUCIÓ a pályázati
nyertesnek a vételárba beszámít. A többi pályázó részére a befizetett összeg az értékelést követő 8 napon
belül visszautalásra kerül. Az ajánlati biztosítékot a pályázó kizárólag a következő esetekben veszíti el: a
szerződés  a  nyertes  pályázó  érdekkörében  felmerülő  okból  nem jön  létre,  vagy  a  nyertes  pályázó  a
vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő
pályázó a felszámoló által elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vett részt, vagy a
már megtett ajánlatától visszalép. A vételárba hitelezői követelés beszámítására nincs lehetőség.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A bánatpénzt a "DUAL-PERFEKT" Kft. f.a.
Pannon  Takarék  Bank  Zrt.-nél  vezetett:  63200157-11024563  számú  bankszámlájára  lehet  befizetni
(átutalni) "Zenyik Sped" Kft. f.a. KAUCIÓ jelöléssel a pályázat benyújtásáig.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak): 
Forgalmi rendszám: MFS-996
Gyártmány, típus: IVECO EuroCargo ML120E18
Karosszéria: dobozos felépítmény hidraulikus emelőfal
Gyártási év: 1998
Első üzembe helyezés (külföld): 1998. 05. 26.
Hengerürtartalom: 5.861 cm3
Motorteljesítmény: 160 kW
Szállítható személyek száma: 2
A gépkocsi színe: fehér
Km. óra állása: 605.469 km

Gépjármű  jellemzői:A  jármű leállított  ,üzemképtelen  állapotban  van,  érvényes  hatósági  vizsgája  már
lejárt, hiányos, elhanyagolt műszaki és esztétikai állapotban van.- korróziós nyomok a fülkén, ill. a teljes
alvázkereten-  szélvédő  kavics  sérült-  alkatrész  sérülések-  az  emelőfal  általános  állapota  miatt  az
nagyfelújítást  igényel-  provizórikus  javítási  nyomok  egyes  műanyag  sárvédőkön-  a  gumiköpenyek
futófelülete megfelelő,  de elöregedtek- leállásból fakadóan a jármű teljes fékrendszere, gumiköpenyei,
segédberendezései szükség szerinti felújítást igényelnek.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: IVECO tehergépjármű
Típus: Jármű 

https://eer.gov.hu/palyazat/P672500


Gyártmány: IVECO 
Gyártási idő: 1998. 
Állapot: Működésképtelen 
Tehermentes: nem NAV Komárom-Esztergom Megyei Adó- és Vámigazgatósága (2801 Tatabánya, Pf.:
154.) 
Mennyisége: 1 db 
Becsérték: 650 000 forint 

Az  ingóság  megtekinthetőségének  helye,  ideje,  egyéb  közlemény: A  pályázatban  kiírt  ingóság
megtekintése  2017.  február  16.  napján  10  órakor  lehetséges.  A  megtekintésre  annak  időpontját
megelőzően  2  nappal  bejelentkezés  szükséges  a  kapcsolattartónál  Tanács  Józsefnél  a  20/340-7973
telefonszámon.

Vételár  megfizetésének  módja,  határideje: A  vételárat  az  értékesítéshez  kapcsolódó  számla
kibocsátását követően 8 napon belül átutalással kell megfizetni – az DUAL-PERFEKT Kft. f.a. Pannon
Takarék Bank Zrt.-nél vezetett: 63200157-11024563 sz. számlájára – részletfizetésre nincs lehetőség.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés  határideje: Szerződéskötésre  az  értékelés  érvényességének  és  eredményességének
megállapításáról szóló közlemény közzétételét követő 30 napon belül kerül sor.

A  vagyontárgy  elszállításának,  átvételének  módja,  határideje: A  vagyontárgy  elszállításának,
átvételének módja, határideje: a vevő legkésőbb a teljes vételár megfizetését követő 15 napon belül saját
költségén köteles gondoskodni a megvásárolt vagyontárgy birtokba vételéről, az ingóság átvételéről és
elszállításáról.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5)   bekezdés szerinti részletes feltételek: Elsődleges értékelési
szempont:  a vételár nagysága.  A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a megajánlott  legnagyobb
vételárhoz  képest  10%-nál  kisebb  mértékben  eltérő)  ajánlat  esetén  a  pályázók  között  nyilvános
ártárgyalást  tart.  Az  ártárgyalás  lebonyolítása  szintén  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszer  (EÉR)
igénybevételével  történik.  Ártárgyalás  megtartásának  esetén  elektronikus  üzenet  útján  értékesítésre
kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az
ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak. A nyilvános
értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Jelen pályázati
felhívás  a  felszámoló  számára  nem jelent  értékesítési  kötöttséget.  A felszámoló  a  pályázati  kiírást  –
megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. 

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye:  A pályázatok kizárólag az Elektronikus
Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatóak be: https://eer.gov.hu/palyazat/ 
A pályázatnak tartalmaznia kell:
–  Magánszemély  pályázó  esetén  az  ajánlathoz  csatolni  kell  a  pályázó  személyi  igazolványának,
lakcímkártyájának és adóigazolványának a pályázó aláírásával hitelesített másolatát. Külföldi ajánlattevő
köteles  belföldi  lakcímmel  vagy  székhellyel  rendelkező  kézbesítési  megbízottat  megnevezni  és  a
pályázathoz csatolni a kézbesítési megbízás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Szervezet, vagy gazdasági társaság pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó egy hónapnál
nem  régebbi  cégkivonatát  vagy  hatósági  nyilvántartásba  vételének  igazolását,  az  eljáró  képviselője
aláírási  címpéldányát,  az ajánlati  biztosíték megfizetésének igazolását,  továbbá amennyiben a pályázó
képviselője meghatalmazással jár el, a meghatalmazás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Írásos vételi ajánlatot, nettó vételár megjelölésével.
– Bánatpénz megfizetésének igazolása.
Az irányár az áfa összegét nem tartalmazza. Az értékesítéskor az áfa megállapítása a hatályos áfatörvény
alapján történik. A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat értékelésétől
számított 8 napon belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés
megkötésére. A megvásárlásra felkínált vagyontárgyakért a felszámoló kellékszavatosságot és garanciát
nem vállal, azt a pályázó a megtekintett állapotban veszi meg, ennek tudomásulvételéről a pályázónak

https://eer.gov.hu/jogszabaly/A1400017-P12-5.html


nyilatkoznia kell. Az elővásárlásra jogosultak a vételi szándékukat a Cstv. 49/C § (3) bekezdése alapján
az értékesítés keretén belül gyakorolhatják, oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a
vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy
ezen  jogukat  a  pályázat  benyújtásának  határidejéig  írásban  jelezzék.  A  felszámoló  az  elektronikus
értékesítés  érvényességének  és  eredményességének  megállapítását  követően  a  nyertes  ajánlatot  az
elővásárlásra  jogosultaknak  –  az  őket  megillető  sorrendben  –  bemutatja  annak  érdekében,  hogy
nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal.
A  fenti  vagyontárgyról  készített  tender  füzet  az  alábbi  linken  érhető  el:
https://eer.gov.hu/palyazat/P672500/tetelek.pdf

https://eer.gov.hu/palyazat/P672500/tetelek.pdf


Pályázati Hirdetmény 

A(z)  Dual-Perfekt  Kft.  (cégjegyzékszám:  01-09-717900,  székhely:  1119 Budapest,  Fehérvári  út  85..,
levelezési cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 85..), mint a(z) BARTHA Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám: 01 10
043598 , székhely:  1022 Budapest,  Eszter utca 2.) Fővárosi Törvényszék  39.Fpk.01-14-005039/6.  sz.
végzése  által  kijelölt  felszámolója,  a  Cégközlönyben  2017.  január  26.  napján  meghirdetett  pályázati
felhívásnak megfelelően 

nyilvános pályázati felhívás

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós üzletrészeit:

I. A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak): 

A WELL WAY Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1077 Budapest, Wesselényi
utca 10.; Cégjegyzékszám: 01 09 931061 Adószám: 12926080-2-42 ) 50%-os üzletrésze. 
A társaság törzstőkéje: 3.000.000,- Ft
Üzletrésze: 1.500.000,- Ft

Az üzletrész a társaság tagjaira - a társaság saját üzletrészét (Gt. 135. §) kivéve - szabadon átruházható.

Az üzletrész kívülálló személyre történő átruházása abban az esetben lehetséges , ha a Tag a törzsbetétét
teljes  mértékben  befizette,  kivéve  a  Gt.  138.  §-ban foglalt  esetet.  A tagot,  a  Társaságot,  valamint  a
Taggyűlés által kijelölt személyt - ebben a sorrendben - az adásvételi szerződés útján átruházni kívánt az
üzletrészre elővásárlási jog illeti meg. Az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásához a taggyűlés
(a társaság) beleegyezése szükséges.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: üzletrész
Cég neve: WELL WAY Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
Cégjegyzékszáma: 01-09-931061 
Cég főtevékenysége: Egyéb 
Az értékesítendő üzletrész által megtestesített tulajdoni hányad: Kizárólagos tulajdon 
Jogtiszta: igen 
Becsérték:1 500 000 forint 

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 236 250 forint.
Ajánlati biztosíték összege: 11 812 forint.

A pályázat adatai: 
A  pályázatok  kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatók  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P671807 
A  fenti  vagyontárgyról  készített  tender  füzet  az  alábbi  linken  érhető  el:
https://eer.gov.hu/palyazat/P671807/tetelek.pdf

II. A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak): 
A  YOP  Management  &  Marketing  Korlátolt  Felelősségű  Társaság  (1022  Budapest,  Eszter  utca  2.;
adószám: 13904746-2-41, cégjegyzékszáma: 01 09 879196) 50%-os üzletrésze. 

Az üzletrész a társaság tagjaira - a társaság saját üzletrészét (Gt. 135.§) kivéve - szabadon átruházható.

Az üzletrészt  kívülálló  személyre  csak akkor lehet  átruházni,  ha a tag a törzsbetétét  teljes mértékben
befizette,  kivéve  a  Gt.  138 §.-ban foglalt  esetet.  A tagot,  a társaságot  vagy a taggyűlés  által  kijelölt
személyt  az adásvételi  szerződés  útján átruházni  kívánt  üzletrészre  elővásárlási  jog illeti  meg a fenti
sorrendben.

https://eer.gov.hu/palyazat/P671807/tetelek.pdf
https://eer.gov.hu/palyazat/P671807


Az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásához a taggyűlés (a társaság) beleegyezése szükséges.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: üzletrész
Cég neve: YOP Management & Marketing Korlátolt Felelősségű Társaság 
Cégjegyzékszáma: 01-09-879196 
Cég főtevékenysége: Egyéb 
Az értékesítendő üzletrész által megtestesített tulajdoni hányad: Kizárólagos tulajdon 
Jogtiszta: igen 
Becsérték:1 500 000 forint 

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 236 250 forint.
Ajánlati biztosíték összege: 11 812 forint.

A pályázat adatai: 
A  pályázatok  kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatók  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P671809 
A  fenti  vagyontárgyról  készített  tender  füzet  az  alábbi  linken  érhető  el:
https://eer.gov.hu/palyazat/P671809/tetelek.pdf

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2017. február 10. 08 óra 00 perc 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2017. február 27. 08 óra 00 perc 

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje:  A bánatpénzt a BARTHA Zrt. f.a.
Pannon  Takarék  Bank  Zrt.-nél  vezetett  63200157-11072023  számú  bankszámlájára  lehet  befizetni
(átutalni)  „BARTHA Zrt. f.a. KAUCIÓ” jelöléssel a pályázat  benyújtásáig.  Az átutalási  bizonylatot a
benyújtott  pályázathoz  mellékelni  kell.  Az  ajánlati  kötöttség  a  pályázat  eredményének  közlésétől
számított 30 nap.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A befizetett KAUCIÓ a pályázati nyertesnek a
vételárba  beszámít.  A  többi  pályázó  részére  a  befizetett  összeg  az  értékelést  követő  8  napon  belül
visszautalásra  kerül.  Az ajánlati  biztosítékot  a  pályázó  kizárólag  a  következő  esetekben  veszíti  el:  a
szerződés  a  nyertes  pályázó  érdekkörében  felmerülő  okból  nem jön  létre,  vagy a  nyertes  pályázó  a
vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő
pályázó a felszámoló által elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vett részt, vagy a
már megtett ajánlatától visszalép. A vételárba hitelezői követelés beszámítására nincs lehetőség.

Vételár  megfizetésének  módja,  határideje: A  vételárat  –  eredményes  pályázat  esetén  –  a
szerződéskötéstől  számított  15  napon  belül,  átutalással  kell  megfizetni  a  BARTHA Zrt.  f.a.  Pannon
Takarék Bank Zrt.-nél vezetett 63200157-11072023 számú pénzforgalmi számlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázatot benyújtóval a felszámoló a pályázat lezárását követő
30 napon belül szerződést köt. Nyertes pályázó vállalja, hogy a felszámoló által kijelölt ügyvéddel köti
meg  a  szerződést  és  viseli  annak  költségeit.  A megkötendő  adásvételi  szerződésre  a  magyar  jog  az
irányadó.

A  vagyontárgy  elszállításának,  átvételének  módja,  határideje: A  cégbírósági  változásbejegyzésre
kizárólag a teljes vételár kifizetésének időpontja után kerülhet sor.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5)   bekezdés szerinti részletes feltételek: Elsődleges értékelési
szempont:  a vételár nagysága.  A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a megajánlott  legnagyobb

https://eer.gov.hu/jogszabaly/A1400017-P12-5.html
https://eer.gov.hu/palyazat/P671809/tetelek.pdf
https://eer.gov.hu/palyazat/P671809


vételárhoz  képest  10%-nál  kisebb  mértékben  eltérő)  ajánlat  esetén  a  pályázók  között  nyilvános
ártárgyalást  tart.  Az  ártárgyalás  lebonyolítása  szintén  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszer  (EÉR)
igénybevételével  történik.  Ártárgyalás  megtartásának  esetén  elektronikus  üzenet  útján  értékesítésre
kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az
ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak. A nyilvános
értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Jelen pályázati
felhívás  a  felszámoló  számára  nem jelent  értékesítési  kötöttséget.  A felszámoló  a  pályázati  kiírást  –
megfelelő  ajánlat  hiányában  –  érvénytelennek  nyilváníthatja,  és  új  pályázatot  írhat  ki.  A  pályázat
értékelésénél elsődleges értékelési szempont a vételár nagysága.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázatok kizárólag az Elektronikus
Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatóak be: https://eer.gov.hu/palyazat/ 
A pályázatnak tartalmaznia kell:
-  Magánszemély  pályázó  esetén  az  ajánlathoz  csatolni  kell  a  pályázó  személyi  igazolványának,
lakcímkártyájának és adóigazolványának a pályázó aláírásával hitelesített másolatát. Külföldi ajánlattevő
köteles  belföldi  lakcímmel  vagy  székhellyel  rendelkező  kézbesítési  megbízottat  megnevezni  és  a
pályázathoz csatolni a kézbesítési megbízás teljes bizonyító erejű okiratát.
- Szervezet, vagy gazdasági társaság pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó egy hónapnál
nem  régebbi  cégkivonatát  vagy  hatósági  nyilvántartásba  vételének  igazolását,  az  eljáró  képviselője
aláírási  címpéldányát,  az ajánlati  biztosíték megfizetésének igazolását,  továbbá amennyiben a pályázó
képviselője meghatalmazással jár el, a meghatalmazás teljes bizonyító erejű okiratát.
- Írásos vételi ajánlat
- Bánatpénz megfizetésének igazolása.
A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat értékelésétől számított 8 napon
belül  írásban is  értesíti,  egyben felszólítja  a nyertes  pályázót  az adásvételi  szerződés megkötésére.  A
megvásárlásra felkínált vagyontárgyakért a felszámoló kellékszavatosságot és garanciát nem vállal, azt a
pályázó a megtekintett állapotban veszi meg, ennek tudomásulvételéről a pályázónak nyilatkoznia kell.
Az elővásárlásra  jogosultak a vételi  szándékukat  a Cstv.  49/C § (3) bekezdése alapján az értékesítés
keretén  belül  gyakorolhatják,  oly  módon,  hogy  a  véglegesen  kialakult  vételár  ismeretében  a  vételi
szándékról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy ezen
jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig írásban jelezzék. A felszámoló az elektronikus értékesítés
érvényességének  és  eredményességének  megállapítását  követően  a  nyertes  ajánlatot  az  elővásárlásra
jogosultaknak  –  az  őket  megillető  sorrendben  –  bemutatja  annak  érdekében,  hogy  nyilatkozzanak:
kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. 



 

DUAL-PERFEKT KFT.
1119 Budapest, Fehérvári út 85. C. ép. 4. em. 

Levelezési cím: 1507 Budapest, Pf.: 139.
Tel: 1-210-0521,    Fax: 1-279-0635

(Cégjegyzék szám: 01-09-717900) 

A DUAL-PERFEKT Kft.  (Cg.  01-09-717900) –  1119 Budapest,  Fehérvári  út  85.  C. ép.  4.  em.
levelezési  cím:  1507  Budapest,  Pf.:  139.  –  mint  a  GOLD-CITY-CAR-HUNGARY  Korlátolt
Felelősségű Társaság „f.a.” (székhely: 1184 Budapest, Aranyeső u. 8., cégjegyzékszám: 01-09-
189228, adószám: 24919555-2-43)  kijelölt felszámolója,

nyilvános pályázati felhívás

útján  értékesíteni  kívánja  az  „fa”  adós  gazdálkodó  szervezet  tulajdonát  képező  alábbi
vagyontárgyát:

I. Gépjármű
Rendszám EYA-001
Gyártmány: OPEL
Típus: Astra Caravan
Karosszéria kombi
Hengerűrtartalom 1700 cm³
Teljesítmény 44 kW
Üzemanyag dízel
Gyártási év 1994
szállítható személyek száma 5
km. óra állása 201.147
műszaki vizsga érvényessége 2014.09

A jármű javított frontális előzménykárral rendelkezik, akkumulátor nincs. A jármű lemeztárcsára
szerelt gumiabroncsokkal rendelkezik, a téli gumiabroncsok elöregedtek, futófelületük minimális. A
beltér a futásteljesítménynek megfelelő. A gépjármű okmányokkal nem rendelkezik.

Irányár:                                                                                                                 15.000,-Ft

Pályázni 750,- Ft bántatpénz megfizetésével lehet.

A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos vételi ajánlatokat kér benyújtani, melyeket az

DUAL-PERFEKT Kft. 
9001 Győr, Pf.: 649. szám alatti postai címre, vagy a Dual-Perfekt Kft. 9022 Győr, Liszt Ferenc u.

37. sz. alatti kirendeltségére vár 
„Gold-City-Car-Hungary Kft.  f.a. vételi ajánlat” 

megjelöléssel.
A  vételi  ajánlatnak  tartalmaznia  kell  az  megajánlott  vételárat,  a  vállalt  fizetési  feltételeket,
nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 30 napos ajánlati kötöttséget vállal.
A nyertes pályázóval  az eredmény közlésétől  számított  30 napon belül  megkötjük az adásvételi



szerződést. A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül, átutalással kell megfizetni. 

A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szerződéskötéshez szükséges minden adatát, bánatpénz
befizetésének igazolását. 
A bánatpénzt a Dual-Perfekt Kft. f.a. Pannon Takarék Bank Zrt.-nél vezetett: 63200157-11024563
számú  bankszámlájára  lehet  befizetni  (átutalni)  „Gold-City-Car-Hungary  Kft.  f.a.  KAUCIÓ”
jelöléssel  a  pályázat  benyújtására  kiírt  határidőt  megelőző  nap  12  óráig  (átutalás  esetében  a
kauciónak a pályázati határidőt megelőző nap 12 óráig be kell érkeznie a megadott számlaszámra), a
kaució  a  házipénztárba  is  befizethető  a  pályázati  lejárat  időpontjáig.  A  befizetett  KAUCIÓ  a
pályázati nyertesnek a vételárba beszámít. A többi pályázó részére a befizetett összeg az értékelést
követő 8 napon belül visszautalásra kerül.

Az ajánlati biztosítékot a pályázó kizárólag a következő esetekben veszíti el:
a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a

vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy
a  Cstv.  49/A.  §  (4)  bekezdés  szerinti  ajánlatot  tévő  pályázó  a  felszámoló  által  elrendelt

ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

A vételárba hitelezői követelés beszámítására nincs lehetőség.

Az ajánlatok beérkezésének időpontja: 2017. március 06. déli 12,00 óra.

A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételéről elismervényt állít ki.

További információ a felszámoló szervezet munkatársától Gáspár János felszámolóbiztostól a  06-
1/210-0521 számon szerezhető be.

A  felszámoló  a  pályázatot  megfelelő  ajánlat  hiányában  eredménytelennek  nyilváníthatja  és  új
pályázatot  írhat  ki.  Megfelelő,  a  vételár  tekintetében  10%  vagy annál  kisebb  eltérés  esetén  a
pályázók  között  nyilvános  ártárgyalás  megtartására  kerül  sor,  melynek  feltételeit  az  ártárgyalás
megkezdését  megelőzően  a  résztvevőkkel  a  felszámoló  ismerteti.  A  felszámoló  jogosult  a
határidőben benyújtott érvényes pályázókat felhívni magasabb vételi ajánlat benyújtására.
Az  elővásárlási  jogosultak  e  jogukat  a  nyilvános  értékesítés  keretein  belül  gyakorolhatják  oly
módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek.
Az elővásárlási  jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja az érdekelteket  arra,  hogy a jog
gyakorlására  irányuló  szándékukat  a  pályázatok  benyújtási  határidejéig  írásban  bejelenteni
szíveskedjenek. 



Pályázati Hirdetmény 

A  DUAL-PERFEKT Gazdasági Tanácsadó Kft.  (cégjegyzékszám:  01-09-717900, székhely:  1119 Budapest,
Fehérvári  út  85.  C.  ép.  4.  em.),  mint  az  EUROVAS-TARGÓ  Építő  és  Szolgáltató  Kft.  „f.a.”
(cégjegyzékszám: 04-09-009893, székhely: 5502 Gyomaendrőd, Sugár út 124.) Gyulai Törvényszék 9.Fpk.04-14-
000368./6. számú végzése által kijelölt felszámolója, a felszámoló szervezet dualperfekt.eu honlapján meghirdetett
pályázati  felhívásnak megfelelően  nyilvános  pályázati  felhívás  útján,  az  alábbi  feltételekkel  értékesíti  az  adós
tárgyi eszközeit.

A pályázat adatai: 

A pályázatok kizárólag kettős zárt borítékban a DUAL –PERFEKT Kft. 9022 Győr, Liszt F. u. 37. fszt. 2
fióktelepén nyújthatók be munkanapokon 10 és 12 óra között: 

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2017. március 17. 12 óra 00 perc

A pályázatok benyújtásának határideje: 2017. április 3. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 3.000,- forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: 

A  bánatpénzt  DUAL-PERFEKT  Kft.  Pannon  Takarék  Bank  Zrt.-nél  vezetett:  63200157-11047540  számú
bankszámlájára lehet befizetni (átutalni) „EUROVAS-TARGÓ Építő és Szolgáltató Kft. „f.a.” BÁNATPÉNZ”
jelöléssel a pályázat benyújtásáig, vagy készpénzben megfizethető a felszámoló által kezelt pénztárba.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: 

A befizetett BÁNATPÉNZ  a pályázati nyertesnek a vételárba beszámít. A többi pályázó részére a befizetett összeg
az értékelést követő 8 napon belül visszautalásra kerül. Az ajánlati biztosítékot a pályázó kizárólag a következő
esetekben veszíti el: a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes
pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő
pályázó  a  felszámoló  által  elrendelt  ártárgyaláson  neki  felróható  okból  nem  vett  részt,  vagy  a  már  megtett
ajánlatától visszalép. A vételárba hitelezői követelés beszámítására nincs lehetőség.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):   

I. Tárgyi eszközök

- Elcom Flexy EURO-150 típusú pénztárgép

- NOVA típusú pénztárgép

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: nettó 60.000,- forint + ÁFA.

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: 

A pályázattal kapcsolatos információ 2017. március 17. és 2017. április 3. között 10 és 12 óra közötti idő-
pontban kérhető a 06-70/594-1069 telefonszámon. A vagyontárgyak megtekinthetőségének hely 1115 Bu-
dapest, Ballagi Mór utca 8. szám, előzetes telefonon történt bejelentkezést követően.

Vételár megfizetésének módja, határideje: 



A vételárat  –  eredményes  pályázat  esetén –  a  szerződéskötéssel  egyidejűleg,  egy összegben készpénzben kell
megfizetni.

Részletfizetési lehetőség:   nincs

A szerződéskötés határideje: 

A  nyertes  pályázatot  benyújtóval  a  felszámoló  a  pályázat  lezárását  és  kiértékelését  követő  30  napon  belül
szerződést köt. Nyertes pályázó vállalja, hogy a felszámoló által kijelölt ügyvéddel köti meg a szerződést és viseli
annak költségeit. A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: 

A teljes vételár megfizetése a tulajdonba- és birtokba adás feltétele. A birtokátruházás napja a szerződéskövetést
követően, a vételár teljes kiegyenlítésének napja

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5)   bekezdés szerinti részletes feltételek: 

Kizárólagos értékelési szempont: a vételár nagysága. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a megajánlott
legnagyobb  vételárhoz  képest  10%-nál  kisebb  mértékben  eltérő)  ajánlat  esetén  a  pályázók  között  nyilvános
ártárgyalást tart. 

Érvénytelen  az  ajánlat,  ha  nem felel  meg  a  jogszabályban,  illetve  a  pályázati  kiírásban  meghatározottaknak,
továbbá az ajánlati ár nem haladja meg az eladási irányár 50%-át. A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző
pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Jelen pályázati  felhívás a felszámoló számára nem jelent
értékesítési  kötöttséget.  A  felszámoló  a  pályázati  kiírást  –  megfelelő  ajánlat  hiányában  –  érvénytelennek
nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. A pályázat értékelésénél elsődleges értékelési szempont a vételár nagysága.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: 

A pályázatnak tartalmaznia kell: 

 Magánszemély  pályázó  esetén  az  ajánlathoz  csatolni  kell  a  pályázó  személyi  igazolványának,
lakcímkártyájának és adóigazolványának a pályázó aláírásával hitelesített másolatát. Külföldi ajánlattevő
köteles  belföldi  lakcímmel  vagy  székhellyel  rendelkező  kézbesítési  megbízottat  megnevezni  és  a
pályázathoz csatolni a kézbesítési megbízás teljes bizonyító erejű okiratát.

 Szervezet, vagy gazdasági társaság pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó egy hónapnál nem
régebbi  cégkivonatát  vagy hatósági  nyilvántartásba  vételének  igazolását,  az  eljáró  képviselője  aláírási
címpéldányát, az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását, továbbá amennyiben a pályázó képviselője
meghatalmazással jár el, a meghatalmazás teljes bizonyító erejű okiratát.

 Írásos vételi ajánlat

 Bánatpénz megfizetésének igazolása.

A pályázat  eredményéről  a pályázat  kiírója a nyertes pályázót  a pályázat  értékelésétől számított  8 napon belül
írásban is  értesíti,  egyben felszólítja  a nyertes  pályázót  az adásvételi  szerződés megkötésére.  A megvásárlásra
felkínált vagyontárgyakért a felszámoló kellékszavatosságot és garanciát nem vállal, azt a pályázó a megtekintett
állapotban veszi meg, ennek tudomásulvételéről a pályázónak nyilatkoznia kell. 

Az elővásárlásra jogosultak a vételi  szándékukat  a Cstv.  49/C § (2) bekezdése alapján a nyilvános értékesítés
keretén belül  gyakorolhatják,  oly módon,  hogy a  véglegesen kialakult  vételár  ismeretében a vételi  szándékról
nyilatkozatot  tesznek.  Ennek  érdekében  a  kiíró  kéri  az  elővásárlásra  jogosultakat,  hogy-e  jogukat  a  pályázat
benyújtásának határidejéig jelezzék. 

https://eer.gov.hu/jogszabaly/A1400017-P12-5.html
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Levelezési cím: 1507 Budapest, Pf.: 139.
Tel: 1-210-0521,    Fax: 1-279-0635

(Cégjegyzék szám: 01-09-717900) 

A DUAL-PERFEKT Kft.  (Cg.  01-09-717900) –  1119 Budapest,  Fehérvári  út  85.  C.  ép.  4.  em.
levelezési  cím:  1507  Budapest,  Pf.:  139.  –  mint  a  GOLD-CITY-CAR-HUNGARY  Korlátolt
Felelősségű Társaság „f.a.” (székhely: 1184 Budapest, Aranyeső u. 8., cégjegyzékszám: 01-09-
189228, adószám: 24919555-2-43)  kijelölt felszámolója,

nyilvános pályázati felhívás

útján  értékesíteni  kívánja  az  „fa”  adós  gazdálkodó  szervezet  tulajdonát  képező  alábbi
vagyontárgyát:

I. Gépjármű
Rendszám MOE-253
Gyártmány: MERCEDES-BENZ
Típus: CLK 320
Karosszéria coupe
Hengerűrtartalom 3199 cm³
Teljesítmény 160 kW
Üzemanyag benzin
Sebességváltó automata
Gyártási év 1997
km. óra állása 253.870
műszaki vizsga érvényessége nem ismert

A jármű elhasználódott, erőteljes korróziós nyomok találhatóak szinte minden elemen, provizórikus,
illetve  javítatlan  sérülésekkel.  Első  lökhárító  merevítő  nagymértékben  meg  van  nyomva,  hűtő
rányomva a motorra.

Irányár:                                                                                                                300.000,-Ft

Pályázni 15.000,- Ft bánatpénz megfizetésével lehet.

A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos vételi ajánlatokat kér benyújtani, melyeket az

DUAL-PERFEKT Kft. 
9001 Győr, Pf.: 649. szám alatti postai címre, vagy a Dual-Perfekt Kft. 9022 Győr, Liszt Ferenc u.

37. sz. alatti kirendeltségére vár 
„Gold-City-Car-Hungary Kft.  f.a. vételi ajánlat” 

megjelöléssel.
A  vételi  ajánlatnak  tartalmaznia  kell  az  megajánlott  vételárat,  a  vállalt  fizetési  feltételeket,
nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 30 napos ajánlati kötöttséget vállal.
A nyertes pályázóval  az eredmény közlésétől  számított  30 napon belül  megkötjük az adásvételi



szerződést. A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül, átutalással kell megfizetni. 

A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szerződéskötéshez szükséges minden adatát, bánatpénz
befizetésének igazolását. 
A bánatpénzt a Dual-Perfekt Kft. f.a. Pannon Takarék Bank Zrt.-nél vezetett: 63200157-11024563
számú  bankszámlájára  lehet  befizetni  (átutalni)  „Gold-City-Car-Hungary  Kft.  f.a.  KAUCIÓ”
jelöléssel  a  pályázat  benyújtására  kiírt  határidőt  megelőző  nap  12  óráig  (átutalás  esetében  a
kauciónak a pályázati határidőt megelőző nap 12 óráig be kell érkeznie a megadott számlaszámra), a
kaució  a  házipénztárba  is  befizethető  a  pályázati  lejárat  időpontjáig.  A  befizetett  KAUCIÓ  a
pályázati nyertesnek a vételárba beszámít. A többi pályázó részére a befizetett összeg az értékelést
követő 8 napon belül visszautalásra kerül.

Az ajánlati biztosítékot a pályázó kizárólag a következő esetekben veszíti el:
a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a

vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy
a  Cstv.  49/A.  §  (4)  bekezdés  szerinti  ajánlatot  tévő  pályázó  a  felszámoló  által  elrendelt

ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

A vételárba hitelezői követelés beszámítására nincs lehetőség.

Az ajánlatok beérkezésének időpontja: 2017. április 25. déli 12,00 óra.

A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételéről elismervényt állít ki.

További információ a felszámoló szervezet munkatársától Gáspár János felszámolóbiztostól a  06-
1/210-0521 számon szerezhető be.

A  felszámoló  a  pályázatot  megfelelő  ajánlat  hiányában  eredménytelennek  nyilváníthatja  és  új
pályázatot  írhat  ki.  Megfelelő,  a  vételár  tekintetében  10%  vagy annál  kisebb  eltérés  esetén  a
pályázók  között  nyilvános  ártárgyalás  megtartására  kerül  sor,  melynek  feltételeit  az  ártárgyalás
megkezdését  megelőzően  a  résztvevőkkel  a  felszámoló  ismerteti.  A  felszámoló  jogosult  a
határidőben benyújtott érvényes pályázókat felhívni magasabb vételi ajánlat benyújtására.
Az  elővásárlási  jogosultak  e  jogukat  a  nyilvános  értékesítés  keretein  belül  gyakorolhatják  oly
módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek.
Az elővásárlási  jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja az érdekelteket arra, hogy a jog
gyakorlására  irányuló  szándékukat  a  pályázatok  benyújtási  határidejéig  írásban  bejelenteni
szíveskedjenek. 



Pályázati Hirdetmény 

A(z)  Dual-Perfekt  Kft.  (cégjegyzékszám:  01-09-717900,  székhely:  1119 Budapest,  Fehérvári  út  85..,
levelezési cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 85..), mint a(z) Fresh Product Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01
09  201117  ,  székhely:  1239  Budapest,  Nagykőrösi  út  353.  28  ép.  A  lh.)  Fővárosi  Törvényszék
38.Fpk.5.267/2015/9.  . sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2017. április 6. napján
meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően 

nyilvános pályázati felhívás

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós kis értékű ingóságait:

I. A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak): 

GÉPJÁRMŰ:

Gyártmány: RENAULT
Típus: Midlum 210.16
Karosszéria: hűtő felépítmény, hidraulikus emelőfal
Rendszám: LNH-775
Hengerűrtartalom: 6174 m3
Teljesítmény: 154 kW
Üzemanyag: dízel
sebességváltó: manuális
Gyártási év: 2001
Szín: fehér
Szállítható személyek száma: 2 fő
km óra állása: 421.821
Forgalomba helyezés ideje: 2001.08.08.
Műszaki vizsga érvényessége: 2015.09.10.
Saját tömeg: 6.800 kg
megengedett legn. össztömeg: 15.800 kg

Gépjármű jellemzői:
- első kerekek eltávolítva, a jármű első hídjánál bakokon áll.
- komplett első fék teljesen korrodálva, féknyergek szabadon
- hátfal működésképtelen
- a szigetelt felépítmény erőteljes sérülést szenvedett
- elhasználódott beltér, szakadt vezetőülés
- korrodált fülke, alváz rendszer
-  a  leállásból  fakadóan a jármű teljes  fékrendszere,  gumiköpenyei,  segédberendezései  teljes  felújítást
igényelnek.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: GÉPJÁRMŰ
Típus: Jármű 
Gyártmány: RENAULT Midlum 
Gyártási idő: 2001. 
Állapot: Sérült/hiányos 
Tehermentes: igen 
Mennyisége: 1 db 
Becsérték: 450 000 forint 

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 450 000 forint.
Ajánlati biztosíték összege: 22 500 forint.



A pályázat adatai: 
A  pályázatok  kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatók  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P727305 
A  fenti  vagyontárgyról  készített  tender  füzet  az  alábbi  linken  érhető  el:
https://eer.gov.hu/palyazat/P727305/tetelek.pdf

II. A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak): 

GÉPJÁRMŰ:

Gyártmány: PIAGGIO
Típus: Porter 1.3 16 V
Karosszéria: platós
Rendszám: JEK-454
Hengerűrtartalom: 1.296 cm3
Teljesítmény: 48 kW
Üzemanyag: benzin/gáz (LPG)
Sebességváltó: manuális
Szín: fehér
Szállítható személyek száma: 2 fő
Km. óra állása: 120.272
Forgalomba helyezés ideje: 1993.11.24.
Műszaki vizsga érvényessége: 2004.06.14.
Saját tömeg: 775 kg
Megengedett legn. össztömeg: 1.550 kg

Gépjármű jellemzői:
- megfelelő optikai állapot
- a jármű nagyon hosszú ideje áll- első szélvédő kavics sérült
- a felépítmény, a ponyva megfelelő állapotban
- a hosszú állásidő eredményeként az alvázon, segédalvázon, kipufogó rendszeren előrehaladott korróziós
nyomok láthatóak
- akkumulátor hiány
- a jármű üzemképtelen állapotban lett leállítva, motorhibával
- a plató oldalfalainál provizórikus javítási nyomok láthatóak- a hosszú állásidő miatt a teljes fékrendszer,
segédberendezések, gumiköpenyek felújítása szükséges.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: GÉPJÁRMŰ
Típus: Jármű 
Gyártmány: PIAGGIO 
Gyártási idő: 1993. 
Állapot: Működésképtelen 
Tehermentes: igen 
Mennyisége: 1 db 
Becsérték: 200 000 forint 

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 200 000 forint.
Ajánlati biztosíték összege: 10 000 forint.

A pályázat adatai: 
A  pályázatok  kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatók  be:

https://eer.gov.hu/palyazat/P727305/tetelek.pdf
https://eer.gov.hu/palyazat/P727305


https://eer.gov.hu/palyazat/P727307 

A  fenti  vagyontárgyról  készített  tender  füzet  az  alábbi  linken  érhető  el:
https://eer.gov.hu/palyazat/P727307/tetelek.pdf

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2017. április 21. 08 óra 00 perc 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2017. május 8. 08 óra 00 perc 

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A befizetett KAUCIÓ a pályázati
nyertesnek a vételárba beszámít. A többi pályázó részére a befizetett összeg az értékelést követő 8 napon
belül visszautalásra kerül. Az ajánlati biztosítékot a pályázó kizárólag a következő esetekben veszíti el: a
szerződés  a  nyertes  pályázó  érdekkörében  felmerülő  okból  nem jön  létre,  vagy a  nyertes  pályázó  a
vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő
pályázó a felszámoló által elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vett részt, vagy a
már megtett ajánlatától visszalép. A vételárba hitelezői követelés beszámítására nincs lehetőség.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A bánatpénzt a Fresh Product Kft. f.a. Pannon
Takarék  Bank  Zrt.-nél  vezetett:  63200157-11097569  számú  bankszámlájára  lehet  befizetni  (átutalni)
"Fresh Product Kft. f.a. KAUCIÓ" jelöléssel a pályázat benyújtásáig.

Az  ingóság  megtekinthetőségének  helye,  ideje,  egyéb  közlemény: A  pályázatban  kiírt  ingóságok
megtekintése 2017. május 04. napján 10 órakor lehetséges. A megtekintésre annak időpontját megelőzően
2 nappal bejelentkezés szükséges a kapcsolattartónál Tanács Józsefnél a 20/340-7973 telefonszámon.

Vételár  megfizetésének  módja,  határideje: A  vételárat  az  értékesítéshez  kapcsolódó  számla
kibocsátását  követően  8  napon  belül  átutalással  kell  megfizetni  –  a  Fresh  Product  Kft.  f.a.  Pannon
Takarék Bank Zrt.-nél vezetett: 63200157-11097569 sz. számlájára – részletfizetésre nincs lehetőség

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés  határideje: Szerződéskötésre  az  értékelés  érvényességének  és  eredményességének
megállapításáról szóló közlemény közzétételét követő 30 napon belül kerül sor.

A  vagyontárgy  elszállításának,  átvételének  módja,  határideje: A  vagyontárgy  elszállításának,
átvételének módja, határideje: a vevő legkésőbb a teljes vételár megfizetését követő 15 napon belül saját
költségén köteles gondoskodni a megvásárolt vagyontárgy birtokba vételéről, az ingóság átvételéről és
elszállításáról.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5)   bekezdés szerinti részletes feltételek: Elsődleges értékelési
szempont:  a vételár nagysága.  A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a megajánlott  legnagyobb
vételárhoz  képest  10%-nál  kisebb  mértékben  eltérő)  ajánlat  esetén  a  pályázók  között  nyilvános
ártárgyalást  tart.  Az  ártárgyalás  lebonyolítása  szintén  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszer  (EÉR)
igénybevételével  történik.  Ártárgyalás  megtartásának  esetén  elektronikus  üzenet  útján  értékesítésre
kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az
ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak. A nyilvános
értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Jelen pályázati
felhívás  a  felszámoló  számára  nem jelent  értékesítési  kötöttséget.  A felszámoló  a  pályázati  kiírást  –
megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. 

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázatok kizárólag az Elektronikus
Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatóak be: https://eer.gov.hu/palyazat/ 
A pályázatnak tartalmaznia kell:
–  Magánszemély  pályázó  esetén  az  ajánlathoz  csatolni  kell  a  pályázó  személyi  igazolványának,
lakcímkártyájának és adóigazolványának a pályázó aláírásával hitelesített másolatát. Külföldi ajánlattevő
köteles  belföldi  lakcímmel  vagy  székhellyel  rendelkező  kézbesítési  megbízottat  megnevezni  és  a

https://eer.gov.hu/jogszabaly/A1400017-P12-5.html
https://eer.gov.hu/palyazat/P727307/tetelek.pdf
https://eer.gov.hu/palyazat/P727307


pályázathoz csatolni a kézbesítési megbízás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Szervezet, vagy gazdasági társaság pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó egy hónapnál
nem  régebbi  cégkivonatát  vagy  hatósági  nyilvántartásba  vételének  igazolását,  az  eljáró  képviselője
aláírási  címpéldányát,  az ajánlati  biztosíték megfizetésének igazolását,  továbbá amennyiben a pályázó
képviselője meghatalmazással jár el, a meghatalmazás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Írásos vételi ajánlatot, nettó vételár megjelölésével.
– Bánatpénz megfizetésének igazolása.
Az irányár az áfa összegét nem tartalmazza. Az értékesítéskor az áfa megállapítása a hatályos áfatörvény
alapján történik. A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat értékelésétől
számított 8 napon belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés
megkötésére. A megvásárlásra felkínált vagyontárgyakért a felszámoló kellékszavatosságot és garanciát
nem vállal, azt a pályázó a megtekintett állapotban veszi meg, ennek tudomásulvételéről a pályázónak
nyilatkoznia kell. Az elővásárlásra jogosultak a vételi szándékukat a Cstv. 49/C § (3) bekezdése alapján
az értékesítés keretén belül gyakorolhatják, oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a
vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy
ezen  jogukat  a  pályázat  benyújtásának  határidejéig  írásban  jelezzék.  A  felszámoló  az  elektronikus
értékesítés  érvényességének  és  eredményességének  megállapítását  követően  a  nyertes  ajánlatot  az
elővásárlásra  jogosultaknak  –  az  őket  megillető  sorrendben  –  bemutatja  annak  érdekében,  hogy
nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal.



Pályázati Hirdetmény 

A(z)  Dual-Perfekt  Kft.  (cégjegyzékszám:  01-09-717900,  székhely:  1119 Budapest,  Fehérvári  út  85..,
levelezési cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 85..), mint a(z) TOP-TEL Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01 09
167622 , székhely: 1184 Budapest, Cserép 8. B ép.) Fővárosi Törvényszék  17.Fpk.1.154/2016/16.. sz.
végzése  által  kijelölt  felszámolója,  a  Cégközlönyben  2017.  április  6.  napján  meghirdetett  pályázati
felhívásnak megfelelően 

nyilvános pályázati felhívás

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai: 
A  pályázatok  kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatók  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P726828 

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2017. április 21. 08 óra 00 perc 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2017. május 8. 08 óra 00 perc 
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 717 000 forint.
Ajánlati biztosíték összege: 35 850 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A bánatpénzt a Dual-Perfekt Kft.
Pannon  Takarék  Bank  Zrt.-nél  vezetett:  63200157-11024563  számú  bankszámlájára  lehet  befizetni
(átutalni) “TOP-TEL Kft. f.a. KAUCIÓ” jelöléssel a pályázat benyújtásáig.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A befizetett KAUCIÓ a pályázati nyertesnek a
vételárba  beszámít.  A  többi  pályázó  részére  a  befizetett  összeg  az  értékelést  követő  8  napon  belül
visszautalásra  kerül.  Az ajánlati  biztosítékot  a  pályázó  kizárólag  a  következő  esetekben  veszíti  el:  a
szerződés  a  nyertes  pályázó  érdekkörében  felmerülő  okból  nem jön  létre,  vagy a  nyertes  pályázó  a
vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő
pályázó a felszámoló által elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vett részt, vagy a
már megtett ajánlatától visszalép. A vételárba hitelezői követelés beszámítására nincs lehetőség.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak): 
INGATLAN:
Mátraderecske, belterület
Heves megye
Hrsz.: 882
kivett hétvégi ház, udvar
Földrészlet: 259 m2
Tulajdoni hányad: 1/1

Az ingatlan Mátraderecske belterületén található, üdülő övezetében, a Téglagyár fölött helyezkedik el.
Az ingatlan kerítéssel körbehatárolt.
Állapota arra utal, hogy már évek óta nem használják.
Egyszintes faház, pince nincs kialakítva. A faházban egy szoba + 1 félszoba, fürdő, WC és konyharész
van kialakítva.
Az épület az 1980-as években épült.
A bejárati ajtó előtt egy terasz található, mely mozaiklap burkolatú és faelemekkel kerített.
Az épület hátsó részénél 2 méter szélességben tégla épületrész van hozzáépítve az előtte lévő faházhoz,
így alkot jelenleg egy egységet az épület.
Az évek óta tartó használatlanság miatt az ingatlan jelentős mértékben amortizálódott.
A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett hétvégi ház, udvar
Típus: ház 

https://eer.gov.hu/palyazat/P726828


Területe: 259 m² 
Állapota: felújítandó 
Közművesítettség foka: teljesen közművesített 
Tehermentes: nem 
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1 

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai: 
A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Mátraderecske 
Ingatlan fekvése: belterület 
Helyrajzi szám: 882 
Ingatlan postai címe: 3246 Mátraderecske, hrsz. 882 
Területnagyság: 259 m² 
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett hétvégi ház, udvar 

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 
- vezetékjog 4 négyzetméter területre a vázrajz és területkimutatás szerint, jogosult: ÉMÁSZ HÁLÓZATI
Kft. (3525 Miskolc, Dózsa György u. 13.)
- jelzálogjog 1.956.290,-Ft kölcsön és járulékai erejéig, jogosult: PK Követeléskezelő Zrt. (1111 Budapest
XI.Ker, Vak Bottyán u. 3. fsz. 2.)

Ingatlan állapota: felújítandó

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje,  egyéb közlemény: A pályázatban kiírt  ingatlan
megtekintése 2017. április 26. napján 11 órakor lehetséges. A megtekintésre annak időpontját megelőzően
2 nappal bejelentkezés szükséges a kapcsolattartónál Tanács Józsefnél a 20/340-7973 telefonszámon.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül,
átutalással  kell  megfizetni  a  Dual-Perfekt  Kft.  Pannon  Takarék  Bank  Zrt.-nél  vezetett:  63200157-
11024563 számú pénzforgalmi számlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázatot benyújtóval a felszámoló a pályázat lezárását követő
30 napon belül szerződést köt. Nyertes pályázó vállalja, hogy a felszámoló által kijelölt ügyvéddel köti
meg  a  szerződést  és  viseli  annak  költségeit.  A megkötendő  adásvételi  szerződésre  a  magyar  jog  az
irányadó.

A  vagyontárgy  elszállításának,  átvételének  módja,  határideje: A  teljes  vételár  megfizetése  a
tulajdonba- és birtokba adás feltétele. A birtokátruházás napja a szerződéskövetést követően, a vételár
teljes kiegyenlítésének napja.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5)   bekezdés szerinti részletes feltételek: Elsődleges értékelési
szempont:  a vételár nagysága.  A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a megajánlott  legnagyobb
vételárhoz  képest  10%-nál  kisebb  mértékben  eltérő)  ajánlat  esetén  a  pályázók  között  nyilvános
ártárgyalást  tart.  Az  ártárgyalás  lebonyolítása  szintén  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszer  (EÉR)
igénybevételével  történik.  Ártárgyalás  megtartásának  esetén  elektronikus  üzenet  útján  értékesítésre
kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az
ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak, k, továbbá az
ajánlati ár nem haladja meg az eladási irányár 50%-át.. A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző
pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem
jelent  értékesítési  kötöttséget.  A  felszámoló  a  pályázati  kiírást  –  megfelelő  ajánlat  hiányában  –
érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. 

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: 
A  pályázatok  kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatóak
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be:https://eer.gov.hu/palyazat/
A pályázatnak tartalmaznia kell:
–  Magánszemély  pályázó  esetén  az  ajánlathoz  csatolni  kell  a  pályázó  személyi
igazolványának,lakcímkártyájának  és  adóigazolványának  a  pályázó  aláírásával  hitelesített  másolatát.
Külföldi  ajánlattevő  köteles  belföldi  lakcímmel  vagy  székhellyel  rendelkező  kézbesítési  megbízottat
megnevezni és a pályázathoz csatolni a kézbesítési megbízás teljes bizonyító erejű okiratát.
–  Szervezet, vagy gazdasági társaság pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó egy hónapnál
nem  régebbi  cégkivonatát  vagy  hatósági  nyilvántartásba  vételének  igazolását,  az  eljáró  képviselője
aláírási  címpéldányát,  az ajánlati  biztosíték megfizetésének igazolását,  továbbá amennyiben a pályázó
képviselője meghatalmazással jár el, a meghatalmazás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Írásos vételi ajánlatot, nettó vételár megjelölésével
– Bánatpénz megfizetésének igazolása.
Az irányár az áfa összegét nem tartalmazza. Az értékesítéskor az áfa megállapítása a hatályos áfatörvény
alapján történik. (Áfa tv. 86. § (1) bek. j) és k) pontja)
A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat értékelésétől számított 8 napon
belül  írásban is  értesíti,  egyben felszólítja  a nyertes  pályázót  az adásvételi  szerződés megkötésére.  A
megvásárlásra felkínált vagyontárgyakért a felszámoló kellékszavatosságot és garanciát nem vállal, azt a
pályázó a megtekintett állapotban veszi meg, ennek tudomásulvételéről a pályázónak nyilatkoznia kell.
Az elővásárlásra  jogosultak a vételi  szándékukat  a Cstv.  49/C § (3) bekezdése alapján az értékesítés
keretén  belül  gyakorolhatják,  oly  módon,  hogy  a  véglegesen  kialakult  vételár  ismeretében  a  vételi
szándékról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy ezen
jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig írásban jelezzék. A felszámoló az elektronikus értékesítés
érvényességének  és  eredményességének  megállapítását  követően  a  nyertes  ajánlatot  az  elővásárlásra
jogosultaknak  –  az  őket  megillető  sorrendben  –  bemutatja  annak  érdekében,  hogy  nyilatkozzanak:
kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal.

A  fenti  vagyontárgyról  készített  tender  füzet  az  alábbi  linken  érhető  el:
https://eer.gov.hu/palyazat/P726828/tetelek.pdf
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Pályázati Hirdetmény 

A(z)  Dual-Perfekt  Kft.  (cégjegyzékszám:  01-09-717900,  székhely:  1119 Budapest,  Fehérvári  út  85..,
levelezési cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 85..), mint a(z) Zenyik Sped Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 11
09 019788, székhely: 2800 Tatabánya, Vadász út 157.) Tatabányai  6.Fpk.70.321/2015/16.. sz. végzése
által  kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2017. április 6. napján meghirdetett  pályázati  felhívásnak
megfelelően 

nyilvános pályázati felhívás

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós kis értékű ingóságát.

A pályázat adatai: 
A  pályázatok  kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatók  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P726750 

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2017. április 21. 08 óra 00 perc 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2017. május 8. 08 óra 00 perc 
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 650 000 forint.
Ajánlati biztosíték összege: 32 500 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A befizetett KAUCIÓ a pályázati
nyertesnek a vételárba beszámít. A többi pályázó részére a befizetett összeg az értékelést követő 8 napon
belül visszautalásra kerül. Az ajánlati biztosítékot a pályázó kizárólag a következő esetekben veszíti el: a
szerződés  a  nyertes  pályázó  érdekkörében  felmerülő  okból  nem jön  létre,  vagy a  nyertes  pályázó  a
vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő
pályázó a felszámoló által elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vett részt, vagy a
már megtett ajánlatától visszalép. A vételárba hitelezői követelés beszámítására nincs lehetőség.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A bánatpénzt a "DUAL-PERFEKT" Kft. f.a.
Pannon  Takarék  Bank  Zrt.-nél  vezetett:  63200157-11024563  számú  bankszámlájára  lehet  befizetni
(átutalni) "Zenyik Sped" Kft. f.a. KAUCIÓ jelöléssel a pályázat benyújtásáig.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak): 
Forgalmi rendszám: MFS-996
Gyártmány, típus: IVECO EuroCargo ML120E18
Karosszéria: dobozos felépítmény hidraulikus emelőfal
Gyártási év: 1998
Első üzembe helyezés (külföld): 1998. 05. 26.
Hengerürtartalom: 5.861 cm3
Motorteljesítmény: 160 kW
Szállítható személyek száma: 2
A gépkocsi színe: fehér
Km. óra állása: 605.469 km

Gépjármű jellemzői:
A  jármű  leállított,  üzemképtelen  állapotban  van,  érvényes  hatósági  vizsgája  már  lejárt,  hiányos,
elhanyagolt műszaki és esztétikai állapotban van.- korróziós nyomok a fülkén, ill. a teljes alvázkereten-
szélvédő kavics sérült- alkatrész sérülések- az emelőfal általános állapota miatt az nagyfelújítást igényel-
provizórikus javítási  nyomok egyes műanyag sárvédőkön- a gumiköpenyek futófelülete megfelelő,  de
elöregedtek- leállásból fakadóan a jármű teljes fékrendszere, gumiköpenyei, segédberendezései szükség
szerinti felújítást igényelnek.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: IVECO tehergépjármű
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Típus: Jármű 
Gyártmány: IVECO 
Gyártási idő: 1998. 
Állapot: Működésképtelen 
Tehermentes: nem NAV Komárom-Esztergom Megyei Adó- és Vámigazgatósága (2801 Tatabánya, Pf.:
154.) 
Mennyisége: 1 db 
Becsérték: 650 000 forint 

Az  ingóság  megtekinthetőségének  helye,  ideje,  egyéb  közlemény: A  pályázatban  kiírt  ingóság
megtekintése 2017. május 05. napján 10 órakor lehetséges. A megtekintésre annak időpontját megelőzően
2 nappal bejelentkezés szükséges a kapcsolattartónál Tanács Józsefnél a 20/340-7973 telefonszámon.

Vételár  megfizetésének  módja,  határideje: A  vételárat  az  értékesítéshez  kapcsolódó  számla
kibocsátását követően 8 napon belül átutalással kell megfizetni – az DUAL-PERFEKT Kft. f.a. Pannon
Takarék Bank Zrt.-nél vezetett: 63200157-11024563 sz. számlájára – részletfizetésre nincs lehetőség.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés  határideje: Szerződéskötésre  az  értékelés  érvényességének  és  eredményességének
megállapításáról szóló közlemény közzétételét követő 30 napon belül kerül sor.

A  vagyontárgy  elszállításának,  átvételének  módja,  határideje: A  vagyontárgy  elszállításának,
átvételének módja, határideje: a vevő legkésőbb a teljes vételár megfizetését követő 15 napon belül saját
költségén köteles gondoskodni a megvásárolt vagyontárgy birtokba vételéről, az ingóság átvételéről és
elszállításáról.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5)   bekezdés szerinti részletes feltételek: Elsődleges értékelési
szempont:  a vételár nagysága.  A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a megajánlott  legnagyobb
vételárhoz  képest  10%-nál  kisebb  mértékben  eltérő)  ajánlat  esetén  a  pályázók  között  nyilvános
ártárgyalást  tart.  Az  ártárgyalás  lebonyolítása  szintén  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszer  (EÉR)
igénybevételével  történik.  Ártárgyalás  megtartásának  esetén  elektronikus  üzenet  útján  értékesítésre
kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az
ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak. A nyilvános
értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Jelen pályázati
felhívás  a  felszámoló  számára  nem jelent  értékesítési  kötöttséget.  A felszámoló  a  pályázati  kiírást  –
megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. 

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázatok kizárólag az Elektronikus
Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatóak be: https://eer.gov.hu/palyazat/ 
A pályázatnak tartalmaznia kell:
–  Magánszemély  pályázó  esetén  az  ajánlathoz  csatolni  kell  a  pályázó  személyi  igazolványának,
lakcímkártyájának és adóigazolványának a pályázó aláírásával hitelesített másolatát. Külföldi ajánlattevő
köteles  belföldi  lakcímmel  vagy  székhellyel  rendelkező  kézbesítési  megbízottat  megnevezni  és  a
pályázathoz csatolni a kézbesítési megbízás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Szervezet, vagy gazdasági társaság pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó egy hónapnál
nem  régebbi  cégkivonatát  vagy  hatósági  nyilvántartásba  vételének  igazolását,  az  eljáró  képviselője
aláírási  címpéldányát,  az ajánlati  biztosíték megfizetésének igazolását,  továbbá amennyiben a pályázó
képviselője meghatalmazással jár el, a meghatalmazás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Írásos vételi ajánlatot, nettó vételár megjelölésével.
– Bánatpénz megfizetésének igazolása.
Az irányár az áfa összegét nem tartalmazza. Az értékesítéskor az áfa megállapítása a hatályos áfatörvény
alapján történik. A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat értékelésétől
számított 8 napon belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés
megkötésére. A megvásárlásra felkínált vagyontárgyakért a felszámoló kellékszavatosságot és garanciát
nem vállal, azt a pályázó a megtekintett állapotban veszi meg, ennek tudomásulvételéről a pályázónak
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nyilatkoznia kell. Az elővásárlásra jogosultak a vételi szándékukat a Cstv. 49/C § (3) bekezdése alapján
az értékesítés keretén belül gyakorolhatják, oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a
vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy
ezen  jogukat  a  pályázat  benyújtásának  határidejéig  írásban  jelezzék.  A  felszámoló  az  elektronikus
értékesítés  érvényességének  és  eredményességének  megállapítását  követően  a  nyertes  ajánlatot  az
elővásárlásra  jogosultaknak  –  az  őket  megillető  sorrendben  –  bemutatja  annak  érdekében,  hogy
nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal.

A  fenti  vagyontárgyról  készített  tender  füzet  az  alábbi  linken  érhető  el:
https://eer.gov.hu/palyazat/P726750/tetelek.pdf

https://eer.gov.hu/palyazat/P726750/tetelek.pdf


 

DUAL-PERFEKT KFT.
1119 Budapest, Fehérvári út 85. C. ép. 4. em. 

Levelezési cím: 1507 Budapest, Pf.: 139.
Tel: 1-210-0521,    Fax: 1-279-0635

(Cégjegyzék szám: 01-09-717900) 

A DUAL-PERFEKT Kft.  (Cg.  01-09-717900) –  1119 Budapest,  Fehérvári  út  85.  C. ép.  4.  em.
levelezési cím: 1507 Budapest, Pf.: 139. – mint a "Jóbarátság" Mezőgazdasági és Vagyonkezelő
Szövetkezet „f.a.” (székhely: 8438 Veszprémvarsány, Könyves Kálmán u. 2., cégjegyzékszám: 08-
02-001719, adószám: 10075432-2-08)  kijelölt felszámolója,

nyilvános pályázati felhívás

útján értékesíteni kívánja az „fa” adós gazdálkodó szervezet tulajdonát képező alábbi ingatlanait:

I. Ingatlan
Gic külterület
Hrsz: 0245/4
kivett mocsár
7.043 m²

Becsérték: 63.387,-Ft

Az ingatlan körül magánerdő helyezkedik el. A mocsár a terület legmélyebb pontján alakult ki.

II. Ingatlan
Gic külterület
Hrsz: 0215/5
kivett árok
2.860 m²

Becsérték: 25.740,-Ft

III. Ingatlan
Gic külterület
Hrsz.: 0212
kivett árok
3.541 m²

Becsérték: 31.869,-Ft

IV. Ingatlan
Gic külterület
Hrsz: 0205
kivett árok
3.237 m²

Becsérték: 29.133,-Ft



V. Ingatlan
Gic külterület
Hrsz.: 0203
kivett árok
248 m²

Becsérték: 2.232,-Ft

VI. Ingatlan
Gic külterület
Hrsz: 0193
kivett árok
3.757 m²

Becsérték: 33.813,-Ft

VII. Ingatlan
Gic külterület
Hrsz: 0166
kivett árok
5.400 m²

Becsérték: 48.600,-Ft

VIII. Ingatlan
Gic külterület
Hrsz: 0157/9
kivett árok
2.126 m²

Becsérték: 19.034,-Ft

A II-VIII. Ingatlanok két árokrendszert alkotnak. Ezen árokrendszerek a termőföldek, illetve legelő
között helyezkednek el. Mindkét árokrendszer a közutat keresztezi, a közút alatt húzódik.

Az ingatlanok tulajdoni lapjain teher nem szerepel.

Az ingatlanok együttesen kerülnek értékesítésre.
                    
Irányár:                                                                                                                 200.000,-Ft

Pályázni 10.000,- Ft bántatpénz megfizetésével lehet.

A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos vételi ajánlatokat kér benyújtani, melyeket az

DUAL-PERFEKT Kft. 
9001 Győr, Pf.: 649. szám alatti postai címre, vagy a Dual-Perfekt Kft. 9022 Győr, Liszt Ferenc u.

37. sz. alatti kirendeltségére vár 
„Jóbarátság Szövetkezet  f.a. vételi ajánlat” 

megjelöléssel.



A  vételi  ajánlatnak  tartalmaznia  kell  az  megajánlott  vételárat,  a  vállalt  fizetési  feltételeket,
nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 30 napos ajánlati kötöttséget vállal.
A nyertes pályázóval  az eredmény közlésétől  számított  30 napon belül  megkötjük az adásvételi
szerződést. A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül, átutalással kell megfizetni. 

Nyertes pályázó vállalja, hogy a felszámoló által kijelölt ügyvéddel köti meg a szerződést és viseli
annak költségeit. A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szerződéskötéshez szükséges minden adatát, bánatpénz
befizetésének igazolását. 
A bánatpénzt a Dual-Perfekt Kft. f.a. Pannon Takarék Bank Zrt.-nél vezetett: 63200157-11024563
számú bankszámlájára lehet befizetni (átutalni) „Jóbarátság Szövetkezet f.a. KAUCIÓ” jelöléssel a
pályázat  benyújtására  kiírt  határidőt  megelőző  nap  12  óráig  (átutalás  esetében  a  kauciónak  a
pályázati határidőt megelőző nap 12 óráig be kell érkeznie a megadott számlaszámra), a kaució a
házipénztárba  is  befizethető  a  pályázati  lejárat  időpontjáig.  A  befizetett  KAUCIÓ  a  pályázati
nyertesnek a vételárba beszámít. A többi pályázó részére a befizetett összeg az értékelést követő 8
napon belül visszautalásra kerül.

Az ajánlati biztosítékot a pályázó kizárólag a következő esetekben veszíti el:
a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a

vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy
a  Cstv.  49/A.  §  (4)  bekezdés  szerinti  ajánlatot  tévő  pályázó  a  felszámoló  által  elrendelt

ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

A vételárba hitelezői követelés beszámítására nincs lehetőség.

Az ajánlatok beérkezésének időpontja: 2017. május 22. déli 12,00 óra.

A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételéről elismervényt állít ki.

További információ a felszámoló szervezet munkatársától Gáspár János felszámolóbiztostól a  06-
1/210-0521 számon szerezhető be.

A  felszámoló  a  pályázatot  megfelelő  ajánlat  hiányában  eredménytelennek  nyilváníthatja  és  új
pályázatot  írhat  ki.  Megfelelő,  a  vételár  tekintetében  10%  vagy annál  kisebb  eltérés  esetén  a
pályázók  között  nyilvános  ártárgyalás  megtartására  kerül  sor,  melynek  feltételeit  az  ártárgyalás
megkezdését  megelőzően  a  résztvevőkkel  a  felszámoló  ismerteti.  A  felszámoló  jogosult  a
határidőben benyújtott érvényes pályázókat felhívni magasabb vételi ajánlat benyújtására.
Az  elővásárlási  jogosultak  e  jogukat  a  nyilvános  értékesítés  keretein  belül  gyakorolhatják  oly
módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek.
Az elővásárlási  jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja az érdekelteket  arra,  hogy a jog
gyakorlására  irányuló  szándékukat  a  pályázatok  benyújtási  határidejéig  írásban  bejelenteni
szíveskedjenek. 



Pályázati Hirdetmény 

A(z)  Dual-Perfekt  Kft.  (cégjegyzékszám:  01-09-717900,  székhely:  1119  Budapest,  Fehérvári  út  85..,
levelezési cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 85..), mint a(z) Fresh Product Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01
09  201117  ,  székhely:  1239  Budapest,  Nagykőrösi  út  353.  28  ép.  A  lh.)  Fővárosi  Törvényszék
38.Fpk.5.267/2015/9. . sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2017. június 15. napján
meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően 

nyilvános pályázati felhívás

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós kis értékű ingóságait:

I. A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):   
GÉPJÁRMŰ:
Gyártmány: PIAGGIO
Típus: Porter 1.3 16 V
Karosszéria: platós
Rendszám: JEK-454
Hengerűrtartalom: 1.296 cm3
Teljesítmény: 48 kW
Üzemanyag: benzin/gáz (LPG)
Sebességváltó: manuális
Szín: fehér
Szállítható személyek száma: 2 fő
Km. óra állása: 120.272
Forgalomba helyezés ideje: 1993.11.24.
Műszaki vizsga érvényessége: 2004.06.14.
Saját tömeg: 775 kg
Megengedett legn. össztömeg: 1.550 kg

Gépjármű jellemzői:
- megfelelő optikai állapot- a jármű nagyon hosszú ideje áll
- első szélvédő kavics sérült
- a felépítmény, a ponyva megfelelő állapotban
- a hosszú állásidő eredményeként az alvázon, segédalvázon, kipufogó rendszeren előrehaladott korróziós
nyomok láthatóak
- akkumulátor hiány
- a jármű üzemképtelen állapotban lett leállítva, motorhibával
- a plató oldalfalainál provizórikus javítási nyomok láthatóak
- a hosszú állásidő miatt a teljes fékrendszer, segédberendezések, gumiköpenyek felújítása szükséges.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: GÉPJÁRMŰ
Típus: Jármű 
Gyártmány: PIAGGIO 
Gyártási idő: 1993. 
Állapot: Működésképtelen 
Tehermentes: igen 
Mennyisége: 1 db 
Becsérték: 200 000 forint 

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 200 000 forint.
Ajánlati biztosíték összege: 10 000 forint.

A pályázat adatai: 



A  pályázatok  kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatók  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P782547 
A  fenti  vagyontárgyról  készített  tender  füzet  az  alábbi  linken  érhető  el:
https://eer.gov.hu/palyazat/P782547/tetelek.pdf

II. A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):   
GÉPJÁRMŰ:
Gyártmány: RENAULT
Típus: Midlum 210.16
Karosszéria: hűtő felépítmény, hidraulikus emelőfal
Rendszám: LNH-775Hengerűrtartalom: 6174 m3
Teljesítmény: 154 kW
Üzemanyag: dízel
sebességváltó: manuális
Gyártási év: 2001
Szín: fehér
Szállítható személyek száma: 2 fő
km óra állása: 421.821
Forgalomba helyezés ideje: 2001.08.08.
Műszaki vizsga érvényessége: 2015.09.10.
Saját tömeg: 6.800 kg
megengedett legn. össztömeg: 15.800 kg

Gépjármű jellemzői:
- első kerekek eltávolítva, a jármű első hídjánál bakokon áll.
- komplett első fék teljesen korrodálva, féknyergek szabadon
- hátfal működésképtelen
- a szigetelt felépítmény erőteljes sérülést szenvedett
- elhasználódott beltér, szakadt vezetőülés- korrodált fülke, alváz rendszer
-  a  leállásból  fakadóan a jármű teljes  fékrendszere,  gumiköpenyei,  segédberendezései  teljes  felújítást
igényelnek.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: GÉPJÁRMŰ
Típus: Jármű 
Gyártmány: RENAULT Midlum 
Gyártási idő: 2001. 
Állapot: Sérült/hiányos 
Tehermentes: igen 
Mennyisége: 1 db 
Becsérték: 450 000 forint 

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 450 000 forint.
Ajánlati biztosíték összege: 22 500 forint.

A pályázat adatai: 
A  pályázatok  kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatók  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P727305 
A  fenti  vagyontárgyról  készített  tender  füzet  az  alábbi  linken  érhető  el:
https://eer.gov.hu/palyazat/P727305/tetelek.pdf

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:  2017. június 30. 08 óra 00 perc 
A pályázatok benyújtásának határideje:  2017. július 17. 08 óra 00 perc 

https://eer.gov.hu/palyazat/P727305/tetelek.pdf
https://eer.gov.hu/palyazat/P727305
https://eer.gov.hu/palyazat/P782547/tetelek.pdf
https://eer.gov.hu/palyazat/P782547


Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A befizetett KAUCIÓ a pályázati
nyertesnek a vételárba beszámít. A többi pályázó részére a befizetett összeg az értékelést követő 8 napon
belül visszautalásra kerül. Az ajánlati biztosítékot a pályázó kizárólag a következő esetekben veszíti el: a
szerződés  a  nyertes  pályázó  érdekkörében  felmerülő  okból  nem jön  létre,  vagy  a  nyertes  pályázó  a
vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő
pályázó a felszámoló által elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vett részt, vagy a
már megtett ajánlatától visszalép. A vételárba hitelezői követelés beszámítására nincs lehetőség.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A bánatpénzt a Fresh Product Kft. f.a. Pannon
Takarék  Bank  Zrt.-nél  vezetett:  63200157-11097569  számú  bankszámlájára  lehet  befizetni  (átutalni)
"Fresh Product Kft. f.a. KAUCIÓ" jelöléssel a pályázat benyújtásáig.

Az  ingóság  megtekinthetőségének  helye,  ideje,  egyéb  közlemény: A  pályázatban  kiírt  ingóság
megtekintése 2017. július 10. napján 10 órakor lehetséges. A megtekintésre annak időpontját megelőzően
2 nappal bejelentkezés szükséges a kapcsolattartónál Tanács Józsefnél a 20/340-7973 telefonszámon.

Vételár  megfizetésének  módja,  határideje: A  vételárat  az  értékesítéshez  kapcsolódó  számla
kibocsátását  követően  8  napon  belül  átutalással  kell  megfizetni  –  a  Fresh  Product  Kft.  f.a.  Pannon
Takarék Bank Zrt.-nél vezetett: 63200157-11097569 sz. számlájára – részletfizetésre nincs lehetőség.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés  határideje: Szerződéskötésre  az  értékelés  érvényességének  és  eredményességének
megállapításáról szóló közlemény közzétételét követő 30 napon belül kerül sor.

A  vagyontárgy  elszállításának,  átvételének  módja,  határideje: A  vagyontárgy  elszállításának,
átvételének módja, határideje: a vevő legkésőbb a teljes vételár megfizetését követő 15 napon belül saját
költségén köteles gondoskodni a megvásárolt vagyontárgy birtokba vételéről, az ingóság átvételéről és
elszállításáról.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5)   bekezdés szerinti részletes feltételek: Elsődleges értékelési
szempont:  a vételár nagysága.  A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a megajánlott  legnagyobb
vételárhoz  képest  10%-nál  kisebb  mértékben  eltérő)  ajánlat  esetén  a  pályázók  között  nyilvános
ártárgyalást  tart.  Az  ártárgyalás  lebonyolítása  szintén  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszer  (EÉR)
igénybevételével  történik.  Ártárgyalás  megtartásának  esetén  elektronikus  üzenet  útján  értékesítésre
kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az
ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak. A nyilvános
értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Jelen pályázati
felhívás  a  felszámoló  számára  nem jelent  értékesítési  kötöttséget.  A felszámoló  a  pályázati  kiírást  –
megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. 

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázatok kizárólag az Elektronikus
Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatóak be: https://eer.gov.hu/palyazat/ 
A pályázatnak tartalmaznia kell:
–  Magánszemély  pályázó  esetén  az  ajánlathoz  csatolni  kell  a  pályázó  személyi  igazolványának,
lakcímkártyájának és adóigazolványának a pályázó aláírásával hitelesített másolatát. Külföldi ajánlattevő
köteles  belföldi  lakcímmel  vagy  székhellyel  rendelkező  kézbesítési  megbízottat  megnevezni  és  a
pályázathoz csatolni a kézbesítési megbízás teljes bizonyító erejű okiratát.
–  Szervezet, vagy gazdasági társaság pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó egy hónapnál
nem  régebbi  cégkivonatát  vagy  hatósági  nyilvántartásba  vételének  igazolását,  az  eljáró  képviselője
aláírási  címpéldányát,  az ajánlati  biztosíték megfizetésének igazolását,  továbbá amennyiben a pályázó
képviselője meghatalmazással jár el, a meghatalmazás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Írásos vételi ajánlatot, nettó vételár megjelölésével.
– Bánatpénz megfizetésének igazolása.
Az irányár az áfa összegét nem tartalmazza. Az értékesítéskor az áfa megállapítása a hatályos áfatörvény
alapján történik. A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat értékelésétől

https://eer.gov.hu/jogszabaly/A1400017-P12-5.html


számított 8 napon belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés
megkötésére. A megvásárlásra felkínált vagyontárgyakért a felszámoló kellékszavatosságot és garanciát
nem vállal, azt a pályázó a megtekintett állapotban veszi meg, ennek tudomásulvételéről a pályázónak
nyilatkoznia kell. Az elővásárlásra jogosultak a vételi szándékukat a Cstv. 49/C § (3) bekezdése alapján
az értékesítés keretén belül gyakorolhatják, oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a
vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy
ezen  jogukat  a  pályázat  benyújtásának  határidejéig  írásban  jelezzék.  A  felszámoló  az  elektronikus
értékesítés  érvényességének  és  eredményességének  megállapítását  követően  a  nyertes  ajánlatot  az
elővásárlásra  jogosultaknak  –  az  őket  megillető  sorrendben  –  bemutatja  annak  érdekében,  hogy
nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal.



Pályázati Hirdetmény 

A(z)  Dual-Perfekt  Kft.  (cégjegyzékszám:  01-09-717900,  székhely:  1119  Budapest,  Fehérvári  út  85..,
levelezési cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 85..), mint a(z) Zenyik Sped Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 11
09 019788, székhely: 2800 Tatabánya, Vadász út 157.) Tatabányai  6.Fpk.70.321/2015/16.. sz. végzése
által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2017. június 15. napján meghirdetett pályázati felhívásnak
megfelelően 

nyilvános pályázati felhívás

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós kis értékű ingóságát.

A pályázat adatai: 
A  pályázatok  kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatók  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P726750 

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2017. június 30. 08 óra 00 perc 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2017. július 17. 08 óra 00 perc 
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 487 500 forint.
Ajánlati biztosíték összege: 24 375 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A befizetett KAUCIÓ a pályázati
nyertesnek a vételárba beszámít. A többi pályázó részére a befizetett összeg az értékelést követő 8 napon
belül visszautalásra kerül. Az ajánlati biztosítékot a pályázó kizárólag a következő esetekben veszíti el: a
szerződés  a  nyertes  pályázó  érdekkörében  felmerülő  okból  nem jön  létre,  vagy  a  nyertes  pályázó  a
vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő
pályázó a felszámoló által elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vett részt, vagy a
már megtett ajánlatától visszalép. A vételárba hitelezői követelés beszámítására nincs lehetőség.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A bánatpénzt a "DUAL-PERFEKT" Kft. f.a.
Pannon  Takarék  Bank  Zrt.-nél  vezetett:  63200157-11024563  számú  bankszámlájára  lehet  befizetni
(átutalni) "Zenyik Sped" Kft. f.a. KAUCIÓ jelöléssel a pályázat benyújtásáig.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak): 
Forgalmi rendszám: MFS-996
Gyártmány, típus: IVECO EuroCargo ML120E18
Karosszéria: dobozos felépítmény hidraulikus emelőfal
Gyártási év: 1998
Első üzembe helyezés (külföld): 1998. 05. 26.
Hengerürtartalom: 5.861 cm3
Motorteljesítmény: 160 kW
Szállítható személyek száma: 2
A tehergépjármű színe: fehér
Km. óra állása: 605.469 km

Tehergépjármű jellemzői:
A  jármű  leállított  üzemképtelen  állapotban  van,  érvényes  hatósági  vizsgája  már  lejárt,  hiányos,
elhanyagolt műszaki és esztétikai állapotban van.
- korróziós nyomok a fülkén, ill.  a teljes alvázkereten- szélvédő kavics sérült- alkatrész sérülések- az
emelőfal általános állapota miatt az nagyfelújítást igényel
- provizórikus javítási nyomok egyes műanyag sárvédőkön
- a gumiköpenyek futófelülete megfelelő, de elöregedtek- leállásból fakadóan a jármű teljes fékrendszere,
gumiköpenyei, segédberendezései szükség szerinti felújítást igényelnek.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

https://eer.gov.hu/palyazat/P726750


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: IVECO tehergépjármű
Típus: Jármű 
Gyártmány: IVECO 
Gyártási idő: 1998. 
Állapot: Működésképtelen 
Tehermentes: nem
Adótartozás  miatti  foglalás:  NAV  Komárom-Esztergom  Megyei  Adó-  és  Vámigazgatósága  (2801
Tatabánya, Pf.: 154.) 
Mennyisége: 1 db 
Becsérték: 650 000 forint 

Az  ingóság  megtekinthetőségének  helye,  ideje,  egyéb  közlemény: A  pályázatban  kiírt  ingóság
megtekintése 2017. július 10. napján 10 órakor lehetséges. A megtekintésre annak időpontját megelőzően
2 nappal bejelentkezés szükséges a kapcsolattartónál Tanács Józsefnél a 20/340-7973 telefonszámon.

Vételár  megfizetésének  módja,  határideje: A  vételárat  az  értékesítéshez  kapcsolódó  számla
kibocsátását követően 8 napon belül átutalással kell megfizetni – az DUAL-PERFEKT Kft. f.a. Pannon
Takarék Bank Zrt.-nél vezetett: 63200157-11024563 sz. számlájára – részletfizetésre nincs lehetőség.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés  határideje: Szerződéskötésre  az  értékelés  érvényességének  és  eredményességének
megállapításáról szóló közlemény közzétételét követő 30 napon belül kerül sor.

A  vagyontárgy  elszállításának,  átvételének  módja,  határideje: A  vagyontárgy  elszállításának,
átvételének módja, határideje: a vevő legkésőbb a teljes vételár megfizetését követő 15 napon belül saját
költségén köteles gondoskodni a megvásárolt vagyontárgy birtokba vételéről, az ingóság átvételéről és
elszállításáról.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5)   bekezdés szerinti részletes feltételek: Elsődleges értékelési
szempont:  a vételár nagysága.  A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a megajánlott  legnagyobb
vételárhoz  képest  10%-nál  kisebb  mértékben  eltérő)  ajánlat  esetén  a  pályázók  között  nyilvános
ártárgyalást  tart.  Az  ártárgyalás  lebonyolítása  szintén  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszer  (EÉR)
igénybevételével  történik.  Ártárgyalás  megtartásának  esetén  elektronikus  üzenet  útján  értékesítésre
kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az
ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak. A nyilvános
értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Jelen pályázati
felhívás  a  felszámoló  számára  nem jelent  értékesítési  kötöttséget.  A felszámoló  a  pályázati  kiírást  –
megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. 

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázatok kizárólag az Elektronikus
Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatóak be: https://eer.gov.hu/palyazat/ 
A pályázatnak tartalmaznia kell:
–  Magánszemély  pályázó  esetén  az  ajánlathoz  csatolni  kell  a  pályázó  személyi  igazolványának,
lakcímkártyájának és adóigazolványának a pályázó aláírásával hitelesített másolatát. Külföldi ajánlattevő
köteles  belföldi  lakcímmel  vagy  székhellyel  rendelkező  kézbesítési  megbízottat  megnevezni  és  a
pályázathoz csatolni a kézbesítési megbízás teljes bizonyító erejű okiratát.
–  Szervezet, vagy gazdasági társaság pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó egy hónapnál
nem  régebbi  cégkivonatát  vagy  hatósági  nyilvántartásba  vételének  igazolását,  az  eljáró  képviselője
aláírási  címpéldányát,  az ajánlati  biztosíték megfizetésének igazolását,  továbbá amennyiben a pályázó
képviselője meghatalmazással jár el, a meghatalmazás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Írásos vételi ajánlatot, nettó vételár megjelölésével.
– Bánatpénz megfizetésének igazolása.
Az irányár az áfa összegét nem tartalmazza. Az értékesítéskor az áfa megállapítása a hatályos áfatörvény
alapján történik. A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat értékelésétől
számított 8 napon belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés

https://eer.gov.hu/jogszabaly/A1400017-P12-5.html


megkötésére. A megvásárlásra felkínált vagyontárgyakért a felszámoló kellékszavatosságot és garanciát
nem vállal, azt a pályázó a megtekintett állapotban veszi meg, ennek tudomásulvételéről a pályázónak
nyilatkoznia kell. Az elővásárlásra jogosultak a vételi szándékukat a Cstv. 49/C § (3) bekezdése alapján
az értékesítés keretén belül gyakorolhatják, oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a
vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy
ezen  jogukat  a  pályázat  benyújtásának  határidejéig  írásban  jelezzék.  A  felszámoló  az  elektronikus
értékesítés  érvényességének  és  eredményességének  megállapítását  követően  a  nyertes  ajánlatot  az
elővásárlásra  jogosultaknak  –  az  őket  megillető  sorrendben  –  bemutatja  annak  érdekében,  hogy
nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal.

A  fenti  vagyontárgyról  készített  tender  füzet  az  alábbi  linken  érhető  el:
https://eer.gov.hu/palyazat/P726750/tetelek.pdf

https://eer.gov.hu/palyazat/P726750/tetelek.pdf


Pályázati Hirdetmény 

A(z)  Dual-Perfekt  Kft.  (cégjegyzékszám:  01-09-717900,  székhely:  1119  Budapest,  Fehérvári  út  85..,
levelezési cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 85..), mint a(z) TOP-TEL Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01 09
167622 , székhely: 1184 Budapest, Cserép 8. B ép.) Fővárosi Törvényszék  17.Fpk.1.154/2016/16.. sz.
végzése  által  kijelölt  felszámolója,  a  Cégközlönyben  2017.  április  6.  napján  meghirdetett  pályázati
felhívásnak megfelelően 

nyilvános pályázati felhívás

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai: 
A  pályázatok  kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatók  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P726828 

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2017. április 21. 08 óra 00 perc 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2017. május 8. 08 óra 00 perc 
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 717 000 forint.
Ajánlati biztosíték összege: 35 850 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A bánatpénzt a Dual-Perfekt Kft.
Pannon  Takarék  Bank  Zrt.-nél  vezetett:  63200157-11024563  számú  bankszámlájára  lehet  befizetni
(átutalni) “TOP-TEL Kft. f.a. KAUCIÓ” jelöléssel a pályázat benyújtásáig.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A befizetett KAUCIÓ a pályázati nyertesnek a
vételárba  beszámít.  A  többi  pályázó  részére  a  befizetett  összeg  az  értékelést  követő  8  napon  belül
visszautalásra  kerül.  Az ajánlati  biztosítékot  a  pályázó  kizárólag  a  következő  esetekben  veszíti  el:  a
szerződés  a  nyertes  pályázó  érdekkörében  felmerülő  okból  nem jön  létre,  vagy  a  nyertes  pályázó  a
vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő
pályázó a felszámoló által elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vett részt, vagy a
már megtett ajánlatától visszalép. A vételárba hitelezői követelés beszámítására nincs lehetőség.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak): 
INGATLAN:
Mátraderecske, belterület
Heves megye
Hrsz.: 882
kivett hétvégi ház, udvar
Földrészlet: 259 m2
Tulajdoni hányad: 1/1

Az ingatlan Mátraderecske belterületén található, üdülő övezetében, a Téglagyár fölött helyezkedik el.
Az ingatlan kerítéssel körbehatárolt.
Állapota arra utal, hogy már évek óta nem használják.
Egyszintes faház, pince nincs kialakítva. A faházban egy szoba + 1 félszoba, fürdő, WC és konyharész
van kialakítva.
Az épület az 1980-as években épült.
A bejárati ajtó előtt egy terasz található, mely mozaiklap burkolatú és faelemekkel kerített.
Az épület hátsó részénél 2 méter szélességben tégla épületrész van hozzáépítve az előtte lévő faházhoz,
így alkot jelenleg egy egységet az épület.
Az évek óta tartó használatlanság miatt az ingatlan jelentős mértékben amortizálódott.
A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett hétvégi ház, udvar
Típus: ház 

https://eer.gov.hu/palyazat/P726828


Területe: 259 m² 
Állapota: felújítandó 
Közművesítettség foka: teljesen közművesített 
Tehermentes: nem 
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1 

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai: 
A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Mátraderecske 
Ingatlan fekvése: belterület 
Helyrajzi szám: 882 
Ingatlan postai címe: 3246 Mátraderecske, hrsz. 882 
Területnagyság: 259 m² 
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett hétvégi ház, udvar 

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 
- vezetékjog 4 négyzetméter területre a vázrajz és területkimutatás szerint, jogosult: ÉMÁSZ HÁLÓZATI
Kft. (3525 Miskolc, Dózsa György u. 13.)
- jelzálogjog 1.956.290,-Ft kölcsön és járulékai erejéig, jogosult: PK Követeléskezelő Zrt. (1111 Budapest
XI.Ker, Vak Bottyán u. 3. fsz. 2.)

Ingatlan állapota: felújítandó

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje,  egyéb közlemény: A pályázatban kiírt  ingatlan
megtekintése 2017. április 26. napján 11 órakor lehetséges. A megtekintésre annak időpontját megelőzően
2 nappal bejelentkezés szükséges a kapcsolattartónál Tanács Józsefnél a 20/340-7973 telefonszámon.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül,
átutalással  kell  megfizetni  a  Dual-Perfekt  Kft.  Pannon  Takarék  Bank  Zrt.-nél  vezetett:  63200157-
11024563 számú pénzforgalmi számlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázatot benyújtóval a felszámoló a pályázat lezárását követő
30 napon belül szerződést köt. Nyertes pályázó vállalja, hogy a felszámoló által kijelölt ügyvéddel köti
meg  a  szerződést  és  viseli  annak  költségeit.  A megkötendő  adásvételi  szerződésre  a  magyar  jog  az
irányadó.

A  vagyontárgy  elszállításának,  átvételének  módja,  határideje: A  teljes  vételár  megfizetése  a
tulajdonba- és birtokba adás feltétele. A birtokátruházás napja a szerződéskövetést követően, a vételár
teljes kiegyenlítésének napja.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5)   bekezdés szerinti részletes feltételek: Elsődleges értékelési
szempont:  a vételár nagysága.  A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a megajánlott  legnagyobb
vételárhoz  képest  10%-nál  kisebb  mértékben  eltérő)  ajánlat  esetén  a  pályázók  között  nyilvános
ártárgyalást  tart.  Az  ártárgyalás  lebonyolítása  szintén  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszer  (EÉR)
igénybevételével  történik.  Ártárgyalás  megtartásának  esetén  elektronikus  üzenet  útján  értékesítésre
kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az
ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak, k, továbbá az
ajánlati ár nem haladja meg az eladási irányár 50%-át.. A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző
pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem
jelent  értékesítési  kötöttséget.  A  felszámoló  a  pályázati  kiírást  –  megfelelő  ajánlat  hiányában  –
érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. 

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: 
A  pályázatok  kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatóak

https://eer.gov.hu/jogszabaly/A1400017-P12-5.html


be:https://eer.gov.hu/palyazat/
A pályázatnak tartalmaznia kell:
–  Magánszemély  pályázó  esetén  az  ajánlathoz  csatolni  kell  a  pályázó  személyi
igazolványának,lakcímkártyájának  és  adóigazolványának  a  pályázó  aláírásával  hitelesített  másolatát.
Külföldi  ajánlattevő  köteles  belföldi  lakcímmel  vagy  székhellyel  rendelkező  kézbesítési  megbízottat
megnevezni és a pályázathoz csatolni a kézbesítési megbízás teljes bizonyító erejű okiratát.
–  Szervezet, vagy gazdasági társaság pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó egy hónapnál
nem  régebbi  cégkivonatát  vagy  hatósági  nyilvántartásba  vételének  igazolását,  az  eljáró  képviselője
aláírási  címpéldányát,  az ajánlati  biztosíték megfizetésének igazolását,  továbbá amennyiben a pályázó
képviselője meghatalmazással jár el, a meghatalmazás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Írásos vételi ajánlatot, nettó vételár megjelölésével
– Bánatpénz megfizetésének igazolása.
Az irányár az áfa összegét nem tartalmazza. Az értékesítéskor az áfa megállapítása a hatályos áfatörvény
alapján történik. (Áfa tv. 86. § (1) bek. j) és k) pontja)
A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat értékelésétől számított 8 napon
belül  írásban is  értesíti,  egyben felszólítja  a  nyertes  pályázót  az adásvételi  szerződés megkötésére.  A
megvásárlásra felkínált vagyontárgyakért a felszámoló kellékszavatosságot és garanciát nem vállal, azt a
pályázó a megtekintett állapotban veszi meg, ennek tudomásulvételéről a pályázónak nyilatkoznia kell.
Az elővásárlásra  jogosultak a  vételi  szándékukat  a Cstv.  49/C § (3) bekezdése alapján az értékesítés
keretén  belül  gyakorolhatják,  oly  módon,  hogy  a  véglegesen  kialakult  vételár  ismeretében  a  vételi
szándékról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy ezen
jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig írásban jelezzék. A felszámoló az elektronikus értékesítés
érvényességének  és  eredményességének  megállapítását  követően  a  nyertes  ajánlatot  az  elővásárlásra
jogosultaknak  –  az  őket  megillető  sorrendben  –  bemutatja  annak  érdekében,  hogy  nyilatkozzanak:
kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal.

A  fenti  vagyontárgyról  készített  tender  füzet  az  alábbi  linken  érhető  el:
https://eer.gov.hu/palyazat/P726828/tetelek.pdf

https://eer.gov.hu/palyazat/P726828/tetelek.pdf
https://eer.gov.hu/palyazat/


Pályázati Hirdetmény 

A(z)  Dual-Perfekt  Kft.  (cégjegyzékszám:  01-09-717900,  székhely:  1119  Budapest,  Fehérvári  út  85..,
levelezési cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 85..), mint a(z) BARTHA Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám: 01 10
043598 , székhely:  1022 Budapest, Eszter utca 2.) Fővárosi Törvényszék  39.Fpk.01-14-005039/6.  sz.
végzése  által  kijelölt  felszámolója,  a  Cégközlönyben  2017.  június  15.  napján  meghirdetett  pályázati
felhívásnak megfelelően 

nyilvános pályázati felhívás

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós üzletrészeit:

I. A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak): 

A WELL WAY Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1077 Budapest, Wesselényi
utca 10.; Cégjegyzékszám: 01 09 931061 Adószám: 12926080-2-42 ) 50%-os üzletrésze. 
A társaság törzstőkéje: 3.000.000,- Ft
Üzletrésze: 1.500.000,- Ft

Az üzletrész a társaság tagjaira - a társaság saját üzletrészét kivéve - szabadon átruházható.
Az üzletrész kívülálló személyre történő átruházása abban az esetben lehetséges , ha a Tag a törzsbetétét
teljes mértékben befizette. A tagot, a Társaságot, valamint a Taggyűlés által kijelölt személyt - ebben a
sorrendben - az adásvételi szerződés útján átruházni kívánt az üzletrészre elővásárlási jog illeti meg. Az
üzletrész kívülálló személyre történő átruházásához a taggyűlés (a társaság) beleegyezése szükséges.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: üzletrész
Cég neve: 
WELL WAY Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
Cégjegyzékszáma: 01-09-931061 
Cég főtevékenysége: Egyéb 
Az értékesítendő üzletrész által megtestesített tulajdoni hányad: Kizárólagos tulajdon  
Jogtiszta: igen 
Becsérték:1 500 000 forint 

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 10 000 forint.
Ajánlati biztosíték összege: 500 forint.

A pályázat adatai: 
A  pályázatok  kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatók  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P723773 
A  fenti  vagyontárgyról  készített  tender  füzet  az  alábbi  linken  érhető  el:
https://eer.gov.hu/palyazat/P723773/tetelek.pdf

II.   A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):   
A  YOP  Management  &  Marketing  Korlátolt  Felelősségű  Társaság  (1022  Budapest,  Eszter  utca  2.;
adószám: 13904746-2-41, cégjegyzékszáma: 01 09 879196) 50%-os üzletrésze. 

Az üzletrész a társaság tagjaira - a társaság saját üzletrészét kivéve - szabadon átruházható.

Az üzletrészt  kívülálló  személyre  csak akkor lehet átruházni,  ha a tag a törzsbetétét  teljes mértékben
befizette.  A tagot,  a  társaságot  vagy a taggyűlés  által  kijelölt  személyt  az adásvételi  szerződés  útján
átruházni kívánt üzletrészre elővásárlási jog illeti meg a fenti sorrendben.

https://eer.gov.hu/palyazat/P723773/tetelek.pdf
https://eer.gov.hu/palyazat/P723773


Az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásához a taggyűlés (a társaság) beleegyezése szükséges.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: üzletrész
Cég neve: 
YOP Management & Marketing Korlátolt Felelősségű Társaság 
Cégjegyzékszáma: 01-09-879196 
Cég főtevékenysége: Egyéb 
Az értékesítendő üzletrész által megtestesített tulajdoni hányad: Kizárólagos tulajdon Jogtiszta: igen 
Becsérték: 1 500 000 forint 

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 10 000 forint.
Ajánlati biztosíték összege: 500 forint.

A pályázat adatai: 
A  pályázatok  kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatók  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P723771 
A  fenti  vagyontárgyról  készített  tender  füzet  az  alábbi  linken  érhető  el:
https://eer.gov.hu/palyazat/P723771/tetelek.pdf

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:2017. június 30. 08 óra 00 perc 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2017. július 17. 08 óra 00 perc 

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A bánatpénzt a BARTHA Zrt. f.a.
Pannon  Takarék  Bank  Zrt.-nél  vezetett  63200157-11072023  számú  bankszámlájára  lehet  befizetni
(átutalni)  „BARTHA Zrt. f.a. KAUCIÓ” jelöléssel a pályázat benyújtásáig.  Az átutalási  bizonylatot a
benyújtott  pályázathoz  mellékelni  kell.  Az  ajánlati  kötöttség  a  pályázat  eredményének  közlésétől
számított 30 nap.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A befizetett KAUCIÓ a pályázati nyertesnek a
vételárba  beszámít.  A  többi  pályázó  részére  a  befizetett  összeg  az  értékelést  követő  8  napon  belül
visszautalásra  kerül.  Az ajánlati  biztosítékot  a  pályázó  kizárólag  a  következő  esetekben  veszíti  el:  a
szerződés  a  nyertes  pályázó  érdekkörében  felmerülő  okból  nem jön  létre,  vagy  a  nyertes  pályázó  a
vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő
pályázó a felszámoló által elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vett részt, vagy a
már megtett ajánlatától visszalép. A vételárba hitelezői követelés beszámítására nincs lehetőség.

Vételár  megfizetésének  módja,  határideje: A  vételárat  –  eredményes  pályázat  esetén  –  a
szerződéskötéstől  számított  15  napon  belül,  átutalással  kell  megfizetni  a  BARTHA Zrt.  f.a.  Pannon
Takarék Bank Zrt.-nél vezetett 63200157-11072023 számú pénzforgalmi számlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázatot benyújtóval a felszámoló a pályázat lezárását követő
30 napon belül szerződést köt. Nyertes pályázó vállalja, hogy a felszámoló által kijelölt ügyvéddel köti
meg  a  szerződést  és  viseli  annak  költségeit.  A megkötendő  adásvételi  szerződésre  a  magyar  jog  az
irányadó.

A  vagyontárgy  elszállításának,  átvételének  módja,  határideje: A  cégbírósági  változásbejegyzésre
kizárólag a teljes vételár kifizetésének időpontja után kerülhet sor.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5)   bekezdés szerinti részletes feltételek: Elsődleges értékelési
szempont:  a vételár nagysága.  A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a megajánlott  legnagyobb
vételárhoz  képest  10%-nál  kisebb  mértékben  eltérő)  ajánlat  esetén  a  pályázók  között  nyilvános

https://eer.gov.hu/jogszabaly/A1400017-P12-5.html
https://eer.gov.hu/palyazat/P723771/tetelek.pdf
https://eer.gov.hu/palyazat/P723771


ártárgyalást  tart.  Az  ártárgyalás  lebonyolítása  szintén  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszer  (EÉR)
igénybevételével  történik.  Ártárgyalás  megtartásának  esetén  elektronikus  üzenet  útján  értékesítésre
kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az
ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak. A nyilvános
értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Jelen pályázati
felhívás  a  felszámoló  számára  nem jelent  értékesítési  kötöttséget.  A felszámoló  a  pályázati  kiírást  –
megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. 

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázatok kizárólag az Elektronikus
Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatóak be: https://eer.gov.hu/palyazat/ 
A pályázatnak tartalmaznia kell:
-  Magánszemély  pályázó  esetén  az  ajánlathoz  csatolni  kell  a  pályázó  személyi  igazolványának,
lakcímkártyájának és adóigazolványának a pályázó aláírásával hitelesített másolatát. Külföldi ajánlattevő
köteles  belföldi  lakcímmel  vagy  székhellyel  rendelkező  kézbesítési  megbízottat  megnevezni  és  a
pályázathoz csatolni a kézbesítési megbízás teljes bizonyító erejű okiratát.
- Szervezet, vagy gazdasági társaság pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó egy hónapnál
nem  régebbi  cégkivonatát  vagy  hatósági  nyilvántartásba  vételének  igazolását,  az  eljáró  képviselője
aláírási  címpéldányát,  az ajánlati  biztosíték megfizetésének igazolását,  továbbá amennyiben a pályázó
képviselője meghatalmazással jár el, a meghatalmazás teljes bizonyító erejű okiratát.
- Írásos vételi ajánlat
- Bánatpénz megfizetésének igazolása.
A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat értékelésétől számított 8 napon
belül  írásban is  értesíti,  egyben felszólítja  a  nyertes  pályázót  az adásvételi  szerződés megkötésére.  A
megvásárlásra felkínált vagyontárgyakért a felszámoló kellékszavatosságot és garanciát nem vállal, azt a
pályázó a megtekintett állapotban veszi meg, ennek tudomásulvételéről a pályázónak nyilatkoznia kell.
Az elővásárlásra  jogosultak a  vételi  szándékukat  a Cstv.  49/C § (3) bekezdése alapján az értékesítés
keretén  belül  gyakorolhatják,  oly  módon,  hogy  a  véglegesen  kialakult  vételár  ismeretében  a  vételi
szándékról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy ezen
jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig írásban jelezzék. A felszámoló az elektronikus értékesítés
érvényességének  és  eredményességének  megállapítását  követően  a  nyertes  ajánlatot  az  elővásárlásra
jogosultaknak  –  az  őket  megillető  sorrendben  –  bemutatja  annak  érdekében,  hogy  nyilatkozzanak:
kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. 



Pályázati Hirdetmény 

A  DUAL-PERFEKT Gazdasági Tanácsadó Kft.  (cégjegyzékszám:  01-09-717900, székhely:  1119 Budapest,
Fehérvári út 85. C. ép. 4. em.), mint a  Harsona-Ingatlan Szolgáltató Kft. „f.a.”  (cégjegyzékszám: 09-09-
011027,  székhely:  4034 Debrecen,  Vágóhíd utca 2.  I.  ép.  3.)  Debreceni  Törvényszék  9.Fpk.04-14-000942/24.
számú végzése által kijelölt felszámolója, a felszámoló szervezet dualperfekt.eu honlapján meghirdetett pályázati
felhívásnak  megfelelően  nyilvános  pályázati  felhívás  útján,  az  alábbi  feltételekkel  értékesíti  az  adós  tárgyi
eszközeit.

A pályázat adatai: 

A pályázatok kizárólag kettős zárt borítékban a DUAL –PERFEKT Kft. 9022 Győr, Liszt F. u. 37. fszt. 2
fióktelepén nyújthatók be munkanapokon 10 és 12 óra között: 

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2017. június 30. 12 óra 00 perc

A pályázatok benyújtásának határideje: 2017. július 17. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 3.500,- forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: 

A  bánatpénzt  DUAL-PERFEKT  Kft.  Pannon  Takarék  Bank  Zrt.-nél  vezetett:  63200157-11047540  számú
bankszámlájára lehet befizetni (átutalni) „Harsona-Ingatlan Szolgáltató Kft. „f.a.” BÁNATPÉNZ” jelöléssel a
pályázat benyújtásáig, vagy készpénzben megfizethető a felszámoló által kezelt pénztárba.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: 

A befizetett BÁNATPÉNZ  a pályázati nyertesnek a vételárba beszámít. A többi pályázó részére a befizetett összeg
az értékelést követő 8 napon belül visszautalásra kerül. Az ajánlati biztosítékot a pályázó kizárólag a következő
esetekben veszíti el: a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes
pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő
pályázó  a  felszámoló  által  elrendelt  ártárgyaláson  neki  felróható  okból  nem  vett  részt,  vagy  a  már  megtett
ajánlatától visszalép. A vételárba hitelezői követelés beszámítására nincs lehetőség.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):   

I. Tárgyi eszközök

- Raklapemelő

- Notebook számítógép 

- Programok, szoftverek (hozzáférési kódok, dokumentumok nem állnak rendelkezésre)

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: nettó 70.000,- forint + ÁFA.

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: 

A pályázattal kapcsolatos információ 2017. június 30. és 2017. július 17. között 10 és 12 óra közötti idő-
pontban kérhető a 06-70/594-1069 telefonszámon. A vagyontárgyak megtekinthetőek előzetes telefonon
történt bejelentkezést követően.



Vételár megfizetésének módja, határideje: 

A vételárat  –  eredményes  pályázat  esetén  – a  szerződéskötéssel  egyidejűleg,  egy összegben készpénzben kell
megfizetni.

Részletfizetési lehetőség:   nincs

A szerződéskötés határideje: 

A  nyertes  pályázatot  benyújtóval  a  felszámoló  a  pályázat  lezárását  és  kiértékelését  követő  30  napon  belül
szerződést köt. Nyertes pályázó vállalja, hogy a felszámoló által kijelölt ügyvéddel köti meg a szerződést és viseli
annak költségeit. A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: 

A teljes vételár megfizetése a tulajdonba- és birtokba adás feltétele. A birtokátruházás napja a szerződéskövetést
követően, a vételár teljes kiegyenlítésének napja

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5)   bekezdés szerinti részletes feltételek: 

Kizárólagos értékelési szempont: a vételár nagysága. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a megajánlott
legnagyobb  vételárhoz  képest  10%-nál  kisebb  mértékben  eltérő)  ajánlat  esetén  a  pályázók  között  nyilvános
ártárgyalást tart. 

Érvénytelen az ajánlat,  ha nem felel meg a jogszabályban,  illetve a pályázati  kiírásban meghatározottaknak. A
nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Jelen pályázati
felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötöttséget.  A felszámoló a pályázati  kiírást – megfelelő
ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. A pályázat értékelésénél elsődleges
értékelési szempont a vételár nagysága.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: 

A pályázatnak tartalmaznia kell: 

 Magánszemély  pályázó  esetén  az  ajánlathoz  csatolni  kell  a  pályázó  személyi  igazolványának,
lakcímkártyájának és adóigazolványának a pályázó aláírásával hitelesített másolatát. Külföldi ajánlattevő
köteles  belföldi  lakcímmel  vagy  székhellyel  rendelkező  kézbesítési  megbízottat  megnevezni  és  a
pályázathoz csatolni a kézbesítési megbízás teljes bizonyító erejű okiratát.

 Szervezet, vagy gazdasági társaság pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó egy hónapnál nem
régebbi  cégkivonatát  vagy hatósági  nyilvántartásba  vételének  igazolását,  az  eljáró  képviselője  aláírási
címpéldányát, az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását, továbbá amennyiben a pályázó képviselője
meghatalmazással jár el, a meghatalmazás teljes bizonyító erejű okiratát.

 Írásos vételi ajánlat, Bánatpénz megfizetésének igazolása.

A pályázat  eredményéről  a pályázat  kiírója a nyertes pályázót  a pályázat  értékelésétől számított  8 napon belül
írásban is  értesíti,  egyben felszólítja a nyertes  pályázót  az  adásvételi  szerződés megkötésére.  A megvásárlásra
felkínált vagyontárgyakért a felszámoló kellékszavatosságot és garanciát nem vállal, azt a pályázó a megtekintett
állapotban veszi meg, ennek tudomásulvételéről a pályázónak nyilatkoznia kell. 

Az elővásárlásra jogosultak a vételi  szándékukat  a Cstv.  49/C § (2) bekezdése alapján a nyilvános értékesítés
keretén belül  gyakorolhatják,  oly módon,  hogy a véglegesen kialakult  vételár  ismeretében a  vételi  szándékról
nyilatkozatot  tesznek.  Ennek  érdekében  a  kiíró  kéri  az  elővásárlásra  jogosultakat,  hogy-e  jogukat  a  pályázat
benyújtásának határidejéig jelezzék. 

https://eer.gov.hu/jogszabaly/A1400017-P12-5.html


 

DUAL-PERFEKT KFT.
1119 Budapest, Fehérvári út 85. C. ép. 4. em. 

Levelezési cím: 1507 Budapest, Pf.: 139.
Tel: 1-210-0521,    Fax: 1-279-0635

(Cégjegyzék szám: 01-09-717900) 

A DUAL-PERFEKT Kft.  (Cg.  01-09-717900) –  1119  Budapest,  Fehérvári  út  85.  C.  ép.  4.  em.
levelezési cím: 1507 Budapest, Pf.: 139. – mint a "Jóbarátság" Mezőgazdasági és Vagyonkezelő
Szövetkezet „f.a.” (székhely: 8438 Veszprémvarsány, Könyves Kálmán u. 2., cégjegyzékszám: 08-
02-001719, adószám: 10075432-2-08)  kijelölt felszámolója,

nyilvános pályázati felhívás

útján értékesíteni kívánja az „fa” adós gazdálkodó szervezet tulajdonát képező alábbi ingatlanait:

I. Ingatlan
Gic külterület
Hrsz: 0245/4
kivett mocsár
7.043 m²

Becsérték: 63.387,-Ft

Az ingatlan körül magánerdő helyezkedik el. A mocsár a terület legmélyebb pontján alakult ki.

II. Ingatlan
Gic külterület
Hrsz: 0215/5
kivett árok
2.860 m²

Becsérték: 25.740,-Ft

III. Ingatlan
Gic külterület
Hrsz.: 0212
kivett árok
3.541 m²

Becsérték: 31.869,-Ft

IV. Ingatlan
Gic külterület
Hrsz: 0205
kivett árok
3.237 m²

Becsérték: 29.133,-Ft

V. Ingatlan
Gic külterület



Hrsz.: 0203
kivett árok
248 m²

Becsérték: 2.232,-Ft

VI. Ingatlan
Gic külterület
Hrsz: 0193
kivett árok
3.757 m²

Becsérték: 33.813,-Ft

VII. Ingatlan
Gic külterület
Hrsz: 0166
kivett árok
5.400 m²

Becsérték: 48.600,-Ft

VIII. Ingatlan
Gic külterület
Hrsz: 0157/9
kivett árok
2.126 m²

Becsérték: 19.034,-Ft

A II-VIII. Ingatlanok két árokrendszert alkotnak. Ezen árokrendszerek a termőföldek, illetve legelő
között helyezkednek el. Mindkét árokrendszer a közutat keresztezi, a közút alatt húzódik.

Az ingatlanok tulajdoni lapjain teher nem szerepel.

Az ingatlanok együttesen kerülnek értékesítésre.
                    
Irányár:                                                                                                                 200.000,-Ft

Pályázni 10.000,- Ft bántatpénz megfizetésével lehet.

A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos vételi ajánlatokat kér benyújtani, melyeket az

DUAL-PERFEKT Kft. 
9001 Győr, Pf.: 649. szám alatti postai címre, vagy a Dual-Perfekt Kft. 9022 Győr, Liszt Ferenc u.

37. sz. alatti kirendeltségére vár 
„Jóbarátság Szövetkezet  f.a. vételi ajánlat” 

megjelöléssel.
A  vételi  ajánlatnak  tartalmaznia  kell  az  megajánlott  vételárat,  a  vállalt  fizetési  feltételeket,
nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 30 napos ajánlati kötöttséget vállal.
A nyertes pályázóval az eredmény közlésétől számított  30 napon belül  megkötjük az adásvételi
szerződést. A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül, átutalással kell megfizetni. 



Nyertes pályázó vállalja, hogy a felszámoló által kijelölt ügyvéddel köti meg a szerződést és viseli
annak költségeit. A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szerződéskötéshez szükséges minden adatát, bánatpénz
befizetésének igazolását. 
A bánatpénzt a Dual-Perfekt Kft. f.a. Pannon Takarék Bank Zrt.-nél vezetett: 63200157-11024563
számú bankszámlájára lehet befizetni (átutalni) „Jóbarátság Szövetkezet f.a. KAUCIÓ” jelöléssel a
pályázat  benyújtására  kiírt  határidőt  megelőző  nap  12  óráig  (átutalás  esetében  a  kauciónak  a
pályázati határidőt megelőző nap 12 óráig be kell érkeznie a megadott számlaszámra), a kaució a
házipénztárba  is  befizethető  a  pályázati  lejárat  időpontjáig.  A befizetett  KAUCIÓ  a  pályázati
nyertesnek a vételárba beszámít. A többi pályázó részére a befizetett összeg az értékelést követő 8
napon belül visszautalásra kerül.

Az ajánlati biztosítékot a pályázó kizárólag a következő esetekben veszíti el:
a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a

vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy
a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő pályázó a felszámoló által elrendelt ártárgyaláson

neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

A vételárba hitelezői követelés beszámítására nincs lehetőség.

Az ajánlatok beérkezésének időpontja: 2017. július 24. déli 12,00 óra.

A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételéről elismervényt állít ki.

További információ a felszámoló szervezet munkatársától Gáspár János felszámolóbiztostól a  06-
1/210-0521 számon szerezhető be.

A felszámoló  a  pályázatot  megfelelő  ajánlat  hiányában  eredménytelennek  nyilváníthatja  és  új
pályázatot  írhat  ki.  Megfelelő,  a  vételár  tekintetében  10%  vagy  annál  kisebb  eltérés  esetén  a
pályázók között  nyilvános  ártárgyalás  megtartására  kerül  sor,  melynek  feltételeit  az  ártárgyalás
megkezdését  megelőzően  a  résztvevőkkel  a  felszámoló  ismerteti.  A  felszámoló  jogosult  a
határidőben benyújtott érvényes pályázókat felhívni magasabb vételi ajánlat benyújtására.
Az  elővásárlási  jogosultak  e  jogukat  a  nyilvános  értékesítés  keretein  belül  gyakorolhatják  oly
módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek.
Az elővásárlási  jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja az érdekelteket  arra, hogy a jog
gyakorlására  irányuló  szándékukat  a  pályázatok  benyújtási  határidejéig  írásban  bejelenteni
szíveskedjenek. 



A DUAL-PERFEKT Kft.  (Cg.  01-09-717900)  –  1119 Budapest,  Fehérvári  út  85.  C.  ép.  4.  em.
levelezési cím: 1507 Budapest, Pf.: 139. – mint a SZILVÁSI SÜTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhely:  2768  Újszilvás,  Alkotmány  utca  164,  cégjegyzékszám:  13-09-160072,  adószám:
24164281-2-13)  kijelölt felszámolója,

nyilvános pályázati felhívás

útján  értékesíteni  kívánja  az  „fa”  adós  gazdálkodó  szervezet  tulajdonát  képező  alábbi  gyorsan
romló készletét:

MEGNEVEZÉS MENNYISÉG

Milk tartós tej 1l. db. 126
Florin margarin 1kg. db. 17
PureLand margarin 1kg. db. 9
Lotti margarin 500g. db. 18
Ewa margarin 500g. db. 27
Delma margarin 250g. db. 29
Flora margarin 250g. db. 29
Rama margarin 500g. db. 27
Rama kocka margarin 250g. db. 23
Fino joghurt 150g. db. 26
Nádudvari kefir 150g. db. 28
Tejfől 150g. db. 30
Tejfől 320g. db. 33
Fino joghurt 150g. db. 19
Fino kefir 150g. db. 29
Natur joghurt 150g. db. 15
Magyar tejfől 150g. db. 16
Frissföl 800g. db. 17
Tehéntúró 250g. db. 19
Milli Jegeskávé db. 24
OKÉ habspray db. 16
Budafoki élesztő 50g. db. 98
Milkland tejberizs 150g. db. 7
Fitt joghurt 500g. db. 13
Fitt joghurt 125g. db. 19
Nap mint Nap 110g. db. 39
Danone 125g. db. 17
Danone aktívia 125g. db. 18
Fittej kakaós ital 0,5l. db. 11
Mizo jegeskávé 330ml. db. 12
Camping sajt 100g. db. 20
Camping 140g. db. 6
Fortuna tejszín 500ml. db. 8
Hulala tejszín 500ml. db. 5
Hulala tejszín 200ml. db. 5
Mizo sűrített tej db. 5
Mizo ömlesztett sajt db. 39
Meggle tejszín 75g. db. 15
Milli krémtúró db. 16
jogobella db. 31
Mizo flört db. 13
Fittej joghurt db. 13

MENNYISÉG 
EGYSÉG



Fino vajkrém db. 1
Palcsó sertészsír 450g. db. 42
Palcsó sertészsír 900g. db. 6
Zúzs 0,5kg db. 24
Csirkemáj 0,5kg db. 32
Pulykadarált db. 8
Kinga fasírtgolyó db. 26
Zöldborsó 450g. db. 30
Hasábburgonya 1kg db. 20
Gallicop sajtos db. 13
Gallicop sima db. 16
Zöldségkeverék 450g. db. 16
Sertés darált db. 13
Francia aláta alap db. 6
Mexicói keverék db. 13
Juhász pálcika kg. 5,305
Hajdú hús kolbász kg. 4,23
füstölt szalonna kg. 2,085
Füstölt goldi sajt kg. 3,905
Karaván füst. Sajt kg. 0,805
Trapista sajt kg. 6,795
Erdélyi kg. 2,805
Kométa sertés lecsó kg. 3,6
Hajdú kolbász kg. 2,72
Parasztmájas kg. 1,55
Bácskai hurka kg. 3,6
Palcsó pörc kg. 0,935
Pick sertés párizsi kg. 5,58
Sága sajtos kg. 4,485
Sága falnijó kg. 1,77
kométa vendégváró kg. 5,33
Finonomo párizsi kg. 5
Kométa harmónia kg. 7,025
Kométa sajtos kg. 1,98
kométa olasz kg. 3,94
Kométa zala kg. 4,05
Kométa foghagymás kg. 4,505
Kométa soproni kg. 2,905
Kométa disznósajt kg. 2,04
Duda löncshús kg. 0,84
Kinga formapolyka kg. 2
Kinga zöldséges kg. 3,57
Kinga sajtos kg. 3,135
Kinga gombás kg. 1,64
Kinga mézes sonka kg. 3,265
kinga gép sonka kg. 3,04
Valdor csirkemell sonka kg. 1,435
Kaiser szendvics sonka kg. 1,375
Tauris lecsókolbász kg. 2,43
Krasno lecsókolbász kg. 6,21



Kométa lecsókolbász kg. 3,45
Kaiser lecsókolbász kg. 6,21
Macom lecsókolbász kg. 4,36
Füstőlt csemege szalonna kg. 3,955
Palcsó tepertő kg. 3,05
trapista sajt kg. 1,74
Karaván sajt kg. 2,74
Dawtona vörös bab db. 21
Dawtona fehér bab db. 11
Fitfood chilisbab db. 14
Alma befőtt db. 5
Szilva befőtt db. 9
Cseresznye befőtt db. 9
Natúrlecsó db. 9
CBA zöldborsó db. 13
Zöldborsó 450g. db. 8
Ecetes almapaprika db. 10
CBA gyorsrizs db. 23
CBA ketchup db. 11
Ketchup 1000g db. 5
Erőspista 200 g db. 9
Sűrített paradicsom 250g db. 35
Univer ketchup 70g db. 26
Csípős pirosarany 70g db. 27
Univer majonéz 70g db. 18
Fokhagymakrém 70g db. 9
Pizzakrém 70g db. 13
Univer mustár 70g db. 19
Tormás mustár 70g db. 10
Sertés fűszersó 40g db. 14
Szárnyas fűszersó 40g db. 13
Grill fűszersó 40g db. 16
Maggi sertés sült alap 47g db. 14
Sültkrumpli Fűszersó 25 g db. 37
Natúrgomba egész db. 5
Natúrgomba szeletelt db. 16
Morzsolt csem.kukorica db. 14
Mexikói zöldségker db. 11
Zöldborsó 450g. db. 10
S.H zöldbab 450g db. 10
Kovics kakaó 75g db. 9
Sir Marton30g db. 9
Malti keks 75g db. 19
Pehely cukorka 70g db. 9
Negro 79g db. 11
Gumicukor 80g db. 8
Milka táblás db. 9
Boci táblások 100g db. 14
Félig mártott 100g db. 24
Töltöttostya 180g db. 8



Gerard choco 150g db. 6
Töltött kakaós 180g db. 7
Gerard Prezel 165g db. 5
Gerard Smiley 150g db. 7
Napolitan Wafers db. 15
Slide szelet 18g db. 52
Balaton szelet db. 81
Globetti ropi 45g db. 46
Sajtos tallér db. 9
Háztartási keksz db. 28
Búzakeményítő 250g db. 8
Maggi tyúkhúsleves db. 10
Maggi grízgaluska db. 13
Maggi Dörgicsei csibe leves db. 4
Lacikonyha grízgaluska db. 6
Milánói mártás db. 5
Maggi milánói makaróni db. 7
Globus kül.marharagd. db. 14
Globus szárnyasmájkrém db. 32
Hering saláta db. 7
Füstölt sprotu db. 6
Heringfile db. 8
Sütőtök-alma db. 6
Alma-sütőtök-sárgabarack db. 6

db. 6
univer sütőtökpüré db. 6
CBA majonéz 450g db. 16
Majonéz 450g db. 10
CBA mustár 470g db. 11
Tárkony morzsolt 6g db. 13
Gyömbér őrölt db. 10
Babérlevél 4g db. 8
szegfűbors egész 15g db. 14
Denis 1,5 l Tea db. 29
ACE 1,5 l üdítő db. 9
Búza finomliszt 1kg db. 28
Kunsági finomliszt 1kg db. 15
Paco daráltmák 200g db. 8
kukoricadara 500g db. 6
Paco őrölt dejó 250g db. 8
Paco dejó 250g db. 7
Paco gersli 500g db. 10
CBA lencse 400g db. 20
Kerti ízek lencse 400g db. 8
CBA sárgaborsó 400g db. 8
CBA fehérbab 400g db. 15
Paco fehérbab 500g db. 11
Kerti ízek tarka bab  400 db. 19
Pörköltszaft kocka db. 11
Tyúkhúsleves kocka db. 11



Pásztor ételízesítő db. 5
Lacikonyha paprika db. 14
Köbányai 2l. db. 30
Rákoczi 2l. db. 26
Bomba db. 210
Adrenalin 500ml. db. 50
Adrenalin 500ml. db. 68
xixo tea db. 89
Natur aqua db. 40
Natur aqua savas db. 36
Szentkirályi db. 60
Coca cola 2,5l db. 45
cappy 0,5l db. 20
Arany ászok 0,5l db. 136
Arany fácán 0,5l db. 102
Pincesor bor db. 8
Bástya bor 1l db. 12
Barátok bora 1 l db. 21
Pityókás 2l db. 36
keserrű 0,5l db. 2
Milky way db. 20
Marika tortabevonó db. 10
Édes teasüti mix db. 5
dr Gerard süti db. 30
Choco kókusz db. 10
Sport XXL db. 48
Eperjó db. 30
Vadász db. 43
Sport 25g db. 36
Banán mánia db. 67
Szamba csoki db. 58
Kit kat csoki db. 25
Györi édes kekesz db. 31
Mikropopp db. 26
Földimogyoró 85g db. 28
Szotyi db. 56
Urbán nápolyi db. 16
Citromlé 1 l db. 15
Finomliszt 1 kg db. 38
Étkezési búzadara db. 21
Tasti kókuszreszelék 100g db. 8
Tarkabab 400g db. 16
Sárgaborsó 400g db. 9
Gyüre lebbencs 200g db. 18
Gyüre orsó 400g db. 13
Gyüre kagyló db. 20
Gyüre reszelt tarhonya 200g db. 9
családi tészta 1kg db. 24
Gyüre száraz tészta 1kg db. 13
Mazsola db. 12



Aranymazsola 100g db. 13
Eco mártások 360g db. 17
Maggi erőleves kocka db. 43
Wifon leves 60g db. 22
Vénusz olaj 1l db. 51
rétesliszt 1kg db. 51
Krasno Toustsonka kg. 6,01
Kométa ízes sonka kg. 4,785
Aussic hajbalzsam db. 5
Taft hajlakk db. 8
Glow hajfesték db. 6
Palette hajfesték db. 8
Joama hajfesték db. 6
Kinder bueno db. 20
Kapucíner csoki db. 45
Maxibanán csoki db. 25
Pilóta 150g db. 8
Ceglédi tészta db. 26

C-vitamin plusz db. 10
Dianás cukor db. 60
Trolli szemgolyó cukor db. 28
Boing bubble gum db. 40
Mai varázskép db. 25
Rafaello db. 10
Vörös hagyma kg. 4
Új krumpli kg. 8
Lila hagyma kg. 2,5
Fokhagyma kg. 0,58
Banán kg. 4,73
Kígyóuborka kg. 2,22
Hegyes erős kg. 28
Alma kg. 4,7
Búzadara 0,5kg db. 8
Mézes süti fűszer 20g db. 18
Győri édes duplajó 150g db. 21
Pizzakrém univer 5kg db. 1
Stamag pizzafond 1kg db. 2
Bacon kockázott 1kg db. 3
Bevonó Gréta fehér10kg db. 1
Goldy Block tégla 14kg db. 13,608
Nádudvari Túró 10kg db. 2
Bacon szeletelt 1kg db. 3
Margarin leveles 10kg db. 50
Sajtkrém hajdúsági 1kg db. 3
Kalácsfény 1 kg db. 2
Tejfől 5kg db. 1
Diópótló keverék 5kg db. 2
Kakaós töltelék 12 kg db. 1



A készletet kizárólag együttesen kívánjuk értékesíteni.
                    
Irányár:                                                                                                                 1.500.000,-Ft

Minimálár:  500.000,-Ft

Pályázni 75.000,- Ft bántatpénz megfizetésével lehet.

A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos vételi ajánlatokat kér benyújtani, melyeket az

DUAL-PERFEKT Kft. 
9001 Győr, Pf.: 649. szám alatti postai címre, vagy a Dual-Perfekt Kft. 9022 Győr, Liszt Ferenc u.

37. sz. alatti kirendeltségére, illetve a dualperfekt@dualperfetk.eu címre vár 
„Szilvási Sütő Kft. f.a. vételi ajánlat” 

megjelöléssel.
A  vételi  ajánlatnak  tartalmaznia  kell  az  megajánlott  vételárat,  a  vállalt  fizetési  feltételeket,
nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 30 napos ajánlati kötöttséget vállal.
A nyertes pályázóval az eredmény közlésétől számított  30 napon belül megkötjük az adásvételi
szerződést. A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül, átutalással kell megfizetni. 

Nyertes pályázó vállalja, hogy a felszámoló által kijelölt ügyvéddel köti meg a szerződést és viseli
annak költségeit. A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szerződéskötéshez szükséges minden adatát, bánatpénz
befizetésének igazolását. 
A bánatpénzt a Dual-Perfekt Kft. f.a. Pannon Takarék Bank Zrt.-nél vezetett: 63200157-11024563
számú bankszámlájára lehet befizetni (átutalni) „SZILVÁSI SÜTŐ Kft. f.a. KAUCIÓ” jelöléssel a
pályázat  benyújtására  kiírt  határidőt  megelőző  nap  12  óráig  (átutalás  esetében  a  kauciónak  a
pályázati határidőt megelőző nap 12 óráig be kell érkeznie a megadott számlaszámra), a kaució a
házipénztárba  is  befizethető  a  pályázati  lejárat  időpontjáig.  A befizetett  KAUCIÓ  a  pályázati
nyertesnek a vételárba beszámít. A többi pályázó részére a befizetett összeg az értékelést követő 8
napon belül visszautalásra kerül.

Az ajánlati biztosítékot a pályázó kizárólag a következő esetekben veszíti el:
a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a

vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy
a  Cstv.  49/A.  §  (4)  bekezdés  szerinti  ajánlatot  tévő  pályázó  a  felszámoló  által  elrendelt

ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

A vételárba hitelezői követelés beszámítására nincs lehetőség.

Az ajánlatok beérkezésének időpontja: 2017. augusztus 21. déli 12,00 óra.

A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételéről elismervényt állít ki.

További információ a felszámoló szervezet munkatársától Gáspár János felszámolóbiztostól a  06-
1/210-0521 számon szerezhető be.

mailto:dualperfekt@dualperfetk.eu


A felszámoló  a  pályázatot  megfelelő  ajánlat  hiányában  eredménytelennek  nyilváníthatja  és  új
pályázatot  írhat  ki.  Megfelelő,  a  vételár  tekintetében  10% vagy  annál  kisebb  eltérés  esetén  a
pályázók  között  nyilvános  ártárgyalás  megtartására  kerül  sor,  melynek  feltételeit  az  ártárgyalás
megkezdését  megelőzően  a  résztvevőkkel  a  felszámoló  ismerteti.  A  felszámoló  jogosult  a
határidőben benyújtott érvényes pályázókat felhívni magasabb vételi ajánlat benyújtására.
Az  elővásárlási  jogosultak  e  jogukat  a  nyilvános  értékesítés  keretein  belül  gyakorolhatják  oly
módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek.
Az elővásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja az érdekelteket arra, hogy a jog
gyakorlására  irányuló  szándékukat  a  pályázatok  benyújtási  határidejéig  írásban  bejelenteni
szíveskedjenek. 



 

DUAL-PERFEKT KFT.
1119 Budapest, Fehérvári út 85. C. ép. 4. em. 

Levelezési cím: 1507 Budapest, Pf.: 139.
Tel: 1-210-0521,    Fax: 1-279-0635

(Cégjegyzék szám: 01-09-717900) 

A DUAL-PERFEKT Kft.  (Cg.  01-09-717900) –  1119  Budapest,  Fehérvári  út  85.  C.  ép.  4.  em.
levelezési cím: 1507 Budapest, Pf.: 139. – mint a Fresh Product Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01
09 201117 , székhely: 1239 Budapest, Nagykőrösi út 353. 28 ép. A lh.)  kijelölt felszámolója,

nyilvános pályázati felhívás

útján  értékesíteni  kívánja  az  „fa”  adós  gazdálkodó  szervezet  tulajdonát  képező  alábbi
vagyontárgyát:

I. Gépjármű
Gyártmány: PIAGGIO
Típus: Porter 1.3 16 V
Karosszéria: platós
Rendszám: JEK-454
Hengerűrtartalom: 1.296 cm3
Teljesítmény: 48 kW
Üzemanyag: benzin/gáz (LPG)
Sebességváltó: manuális
Szín: fehér
Szállítható személyek száma: 2 fő
Km. óra állása: 120.272
Forgalomba helyezés ideje: 1993.11.24.
Műszaki vizsga érvényessége: 2004.06.14.
Saját tömeg: 775 kg
Megengedett legn. össztömeg: 1.550 kg
Állapot: Működésképtelen 
Tehermentes: igen 
Becsérték: 200 000 forint 

Gépjármű jellemzői:
- megfelelő optikai állapot- a jármű nagyon hosszú ideje áll
- első szélvédő kavics sérült
- a felépítmény, a ponyva megfelelő állapotban
- a hosszú állásidő  eredményeként  az alvázon,  segédalvázon,  kipufogó rendszeren előrehaladott
korróziós nyomok láthatóak
- akkumulátor hiány
- a jármű üzemképtelen állapotban lett leállítva, motorhibával
- a plató oldalfalainál provizórikus javítási nyomok láthatóak
-  a  hosszú  állásidő  miatt  a  teljes  fékrendszer,  segédberendezések,  gumiköpenyek  felújítása
szükséges.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 150 000 forint.
Minimálár: 100.000 Ft
Ajánlati biztosíték összege: 7 500 forint.



II. Gépjármű

Gyártmány: RENAULT
Típus: Midlum 210.16
Karosszéria: hűtő felépítmény, hidraulikus emelőfal
Rendszám: LNH-775Hengerűrtartalom: 6174 m3
Teljesítmény: 154 kW
Üzemanyag: dízel
sebességváltó: manuális
Gyártási év: 2001
Szín: fehér
Szállítható személyek száma: 2 fő
km óra állása: 421.821
Forgalomba helyezés ideje: 2001.08.08.
Műszaki vizsga érvényessége: 2015.09.10.
Saját tömeg: 6.800 kg
megengedett legn. össztömeg: 15.800 kg
Állapot: Sérült/hiányos 
Tehermentes: igen 
Becsérték: 450 000 forint 

Gépjármű jellemzői:
- első kerekek eltávolítva, a jármű első hídjánál bakokon áll.
- komplett első fék teljesen korrodálva, féknyergek szabadon
- hátfal működésképtelen
- a szigetelt felépítmény erőteljes sérülést szenvedett
- elhasználódott beltér, szakadt vezetőülés- korrodált fülke, alváz rendszer
-  a  leállásból  fakadóan  a  jármű  teljes  fékrendszere,  gumiköpenyei,  segédberendezései  teljes
felújítást igényelnek.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 337 500 forint.
Minimálár: 200.000 forint
Ajánlati biztosíték összege: 16 875 forint.

A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos vételi ajánlatokat kér benyújtani, melyeket az

DUAL-PERFEKT Kft. 
9001 Győr, Pf.: 649. szám alatti postai címre, vagy a Dual-Perfekt Kft. 9022 Győr, Liszt Ferenc u.

37. sz. alatti kirendeltségére vár 
„Fresh Product Kft.  f.a. vételi ajánlat” 

megjelöléssel.
A  vételi  ajánlatnak  tartalmaznia  kell  az  megajánlott  vételárat,  a  vállalt  fizetési  feltételeket,
nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 30 napos ajánlati kötöttséget vállal.
A nyertes pályázóval az eredmény közlésétől számított  30 napon belül  megkötjük az adásvételi
szerződést. A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül, átutalással kell megfizetni. 

A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szerződéskötéshez szükséges minden adatát, bánatpénz
befizetésének igazolását. 



A bánatpénzt a Fresh Product Kft. f.a. Pannon Takarék Bank Zrt.-nél vezetett: 63200157-11097569
számú bankszámlájára lehet  befizetni  (átutalni)  „Fresh  Product  Kft.  f.a.  KAUCIÓ” jelöléssel  a
pályázat  benyújtására  kiírt  határidőt  megelőző  nap  12  óráig  (átutalás  esetében  a  kauciónak  a
pályázati határidőt megelőző nap 12 óráig be kell érkeznie a megadott számlaszámra), a kaució a
házipénztárba  is  befizethető  a  pályázati  lejárat  időpontjáig.  A befizetett  KAUCIÓ  a  pályázati
nyertesnek a vételárba beszámít. A többi pályázó részére a befizetett összeg az értékelést követő 8
napon belül visszautalásra kerül.

Az ajánlati biztosítékot a pályázó kizárólag a következő esetekben veszíti el:
a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a

vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy
a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő pályázó a felszámoló által elrendelt ártárgyaláson

neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

A vételárba hitelezői követelés beszámítására nincs lehetőség.

Az ajánlatok beérkezésének időpontja: 2017. szeptember 25. déli 12,00 óra.

A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételéről elismervényt állít ki.

További információ a felszámoló szervezet munkatársától Gáspár János felszámolóbiztostól a  06-
1/210-0521 számon szerezhető be.

A felszámoló  a  pályázatot  megfelelő  ajánlat  hiányában  eredménytelennek  nyilváníthatja  és  új
pályázatot  írhat  ki.  Megfelelő,  a  vételár  tekintetében  10%  vagy  annál  kisebb  eltérés  esetén  a
pályázók között  nyilvános  ártárgyalás  megtartására  kerül  sor,  melynek  feltételeit  az  ártárgyalás
megkezdését  megelőzően  a  résztvevőkkel  a  felszámoló  ismerteti.  A  felszámoló  jogosult  a
határidőben benyújtott érvényes pályázókat felhívni magasabb vételi ajánlat benyújtására.
Az  elővásárlási  jogosultak  e  jogukat  a  nyilvános  értékesítés  keretein  belül  gyakorolhatják  oly
módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek.
Az elővásárlási  jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja az érdekelteket  arra, hogy a jog
gyakorlására  irányuló  szándékukat  a  pályázatok  benyújtási  határidejéig  írásban  bejelenteni
szíveskedjenek. 



 

DUAL-PERFEKT KFT.
1119 Budapest, Fehérvári út 85. C. ép. 4. em. 

Levelezési cím: 1507 Budapest, Pf.: 139.
Tel: 1-210-0521,    Fax: 1-279-0635

(Cégjegyzék szám: 01-09-717900) 

A DUAL-PERFEKT Kft.  (Cg.  01-09-717900) –  1119  Budapest,  Fehérvári  út  85.  C.  ép.  4.  em.
levelezési  cím:  1507  Budapest,  Pf.:  139.  –  mint  a  GOLD-CITY-CAR-HUNGARY Korlátolt
Felelősségű Társaság „f.a.” (székhely: 1184 Budapest, Aranyeső u. 8., cégjegyzékszám: 01-09-
189228, adószám: 24919555-2-43)  kijelölt felszámolója,

nyilvános pályázati felhívás

útján  értékesíteni  kívánja  az  „fa”  adós  gazdálkodó  szervezet  tulajdonát  képező  alábbi
vagyontárgyát:

I. Gépjármű
Rendszám LXU-335
Gyártmány: VOLVO
Típus: 460 1.6
Karosszéria NÉGYAJTÓS
Hengerűrtartalom 1596 cm³
Teljesítmény 62 kW
Üzemanyag BENZIN
Gyártási év 1996
szín FEHÉR
km. óra állása 232.130
műszaki vizsga érvényessége nem ismert

A  jármű  elhanyagolt  általános  műszaki  és  esztétikai  állapotban  van,  láthatóan  igen  magas
állásidővel,  ennek  eredményeként  teljes  futómű  il.  Fékrendszer  felújítást  igényel  egy  ismételt
forgalomba helyezés esetén. 
Motor nem indítható, egyes kiegészítő alkatrészek kiszerelve, megbontva, hűtők nincsenek.

Irányár:                                                                                                                 50.000,-Ft
Minimálár: 5.000,-Ft
Pályázni 2.500,- Ft bántatpénz megfizetésével lehet.

A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos vételi ajánlatokat kér benyújtani, melyeket az

DUAL-PERFEKT Kft. 
9001 Győr, Pf.: 649. szám alatti postai címre, vagy a Dual-Perfekt Kft. 9022 Győr, Liszt Ferenc u.

37. sz. alatti kirendeltségére vár 
„Gold-City-Car-Hungary Kft.  f.a. vételi ajánlat” 

megjelöléssel.
A  vételi  ajánlatnak  tartalmaznia  kell  az  megajánlott  vételárat,  a  vállalt  fizetési  feltételeket,
nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 30 napos ajánlati kötöttséget vállal.
A nyertes pályázóval az eredmény közlésétől számított  30 napon belül  megkötjük az adásvételi
szerződést. A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül, átutalással kell megfizetni. 



A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szerződéskötéshez szükséges minden adatát, bánatpénz
befizetésének igazolását. 
A bánatpénzt a Dual-Perfekt Kft. f.a. Pannon Takarék Bank Zrt.-nél vezetett: 63200157-11024563
számú  bankszámlájára  lehet  befizetni  (átutalni)  „Gold-City-Car-Hungary  Kft.  f.a.  KAUCIÓ”
jelöléssel  a  pályázat  benyújtására  kiírt  határidőt  megelőző  nap  12  óráig  (átutalás  esetében  a
kauciónak a pályázati határidőt megelőző nap 12 óráig be kell érkeznie a megadott számlaszámra), a
kaució  a  házipénztárba  is  befizethető  a  pályázati  lejárat  időpontjáig.  A befizetett  KAUCIÓ  a
pályázati nyertesnek a vételárba beszámít. A többi pályázó részére a befizetett összeg az értékelést
követő 8 napon belül visszautalásra kerül.

Az ajánlati biztosítékot a pályázó kizárólag a következő esetekben veszíti el:
a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a

vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy
a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő pályázó a felszámoló által elrendelt ártárgyaláson

neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

A vételárba hitelezői követelés beszámítására nincs lehetőség.

Az ajánlatok beérkezésének időpontja: 2017. szeptember 25. déli 12,00 óra.

A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételéről elismervényt állít ki.

További információ a felszámoló szervezet munkatársától Gáspár János felszámolóbiztostól a  06-
1/210-0521 számon szerezhető be.

A felszámoló  a  pályázatot  megfelelő  ajánlat  hiányában  eredménytelennek  nyilváníthatja  és  új
pályázatot  írhat  ki.  Megfelelő,  a  vételár  tekintetében  10%  vagy  annál  kisebb  eltérés  esetén  a
pályázók között  nyilvános  ártárgyalás  megtartására  kerül  sor,  melynek  feltételeit  az  ártárgyalás
megkezdését  megelőzően  a  résztvevőkkel  a  felszámoló  ismerteti.  A  felszámoló  jogosult  a
határidőben benyújtott érvényes pályázókat felhívni magasabb vételi ajánlat benyújtására.
Az  elővásárlási  jogosultak  e  jogukat  a  nyilvános  értékesítés  keretein  belül  gyakorolhatják  oly
módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek.
Az elővásárlási  jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja az érdekelteket  arra, hogy a jog
gyakorlására  irányuló  szándékukat  a  pályázatok  benyújtási  határidejéig  írásban  bejelenteni
szíveskedjenek. 



 

DUAL-PERFEKT KFT.
1119 Budapest, Fehérvári út 85. C. ép. 4. em. 

Levelezési cím: 1507 Budapest, Pf.: 139.
Tel: 1-210-0521,    Fax: 1-279-0635

(Cégjegyzék szám: 01-09-717900) 

A DUAL-PERFEKT Kft.  (Cg.  01-09-717900) –  1119  Budapest,  Fehérvári  út  85.  C.  ép.  4.  em.
levelezési cím: 1507 Budapest, Pf.: 139. – mint a Zenyik Sped Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 11 09
019788, székhely: 2800 Tatabánya, Vadász út 157.) kijelölt felszámolója,

nyilvános pályázati felhívás

útján  értékesíteni  kívánja  az  „fa”  adós  gazdálkodó  szervezet  tulajdonát  képező  alábbi
vagyontárgyát:

I. Gépjármű
Forgalmi rendszám: MFS-996
Gyártmány, típus: IVECO EuroCargo ML120E18
Karosszéria: dobozos felépítmény hidraulikus emelőfal
Gyártási év: 1998
Első üzembe helyezés (külföld): 1998. 05. 26.
Hengerürtartalom: 5.861 cm3
Motorteljesítmény: 160 kW
Szállítható személyek száma: 2
A tehergépjármű színe: fehér
Km. óra állása: 605.469 km
Állapot: Működésképtelen 
Tehermentes: nem
Adótartozás miatti foglalás: NAV Komárom-Esztergom Megyei Adó- és Vámigazgatósága (2801
Tatabánya, Pf.: 154.) 
Becsérték: 650 000 forint 

Tehergépjármű jellemzői:
A jármű leállított  üzemképtelen  állapotban  van,  érvényes  hatósági  vizsgája  már  lejárt,  hiányos,
elhanyagolt műszaki és esztétikai állapotban van.
- korróziós nyomok a fülkén, ill. a teljes alvázkereten- szélvédő kavics sérült- alkatrész sérülések-
az emelőfal általános állapota miatt az nagyfelújítást igényel
- provizórikus javítási nyomok egyes műanyag sárvédőkön
-  a  gumiköpenyek  futófelülete  megfelelő,  de  elöregedtek-  leállásból  fakadóan  a  jármű  teljes
fékrendszere, gumiköpenyei, segédberendezései szükség szerinti felújítást igényelnek.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 365 625 forint.
Minimálár: 110.000 forint
Ajánlati biztosíték összege: 18.281 forint.

A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos vételi ajánlatokat kér benyújtani, melyeket az

DUAL-PERFEKT Kft. 
9001 Győr, Pf.: 649. szám alatti postai címre, vagy a Dual-Perfekt Kft. 9022 Győr, Liszt Ferenc u.

37. sz. alatti kirendeltségére vár 



„Zenyik Sped Kft.  f.a. vételi ajánlat” 

megjelöléssel.
A  vételi  ajánlatnak  tartalmaznia  kell  az  megajánlott  vételárat,  a  vállalt  fizetési  feltételeket,
nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 30 napos ajánlati kötöttséget vállal.
A nyertes pályázóval az eredmény közlésétől számított  30 napon belül  megkötjük az adásvételi
szerződést. A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül, átutalással kell megfizetni. 

A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szerződéskötéshez szükséges minden adatát, bánatpénz
befizetésének igazolását. 
A bánatpénzt  a  Dual-Perfekt Kft.  Pannon  Takarék  Bank  Zrt.-nél  vezetett:  63200157-11024563
számú  bankszámlájára lehet  befizetni  (átutalni)  „Zenyik  Sped  Kft.  f.a.  KAUCIÓ”  jelöléssel  a
pályázat  benyújtására  kiírt  határidőt  megelőző  nap  12  óráig  (átutalás  esetében  a  kauciónak  a
pályázati határidőt megelőző nap 12 óráig be kell érkeznie a megadott számlaszámra), a kaució a
házipénztárba  is  befizethető  a  pályázati  lejárat  időpontjáig.  A befizetett  KAUCIÓ  a  pályázati
nyertesnek a vételárba beszámít. A többi pályázó részére a befizetett összeg az értékelést követő 8
napon belül visszautalásra kerül.

Az ajánlati biztosítékot a pályázó kizárólag a következő esetekben veszíti el:
a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a

vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy
a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő pályázó a felszámoló által elrendelt ártárgyaláson

neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

A vételárba hitelezői követelés beszámítására nincs lehetőség.

Az ajánlatok beérkezésének időpontja: 2017. szeptember 25. déli 12,00 óra.

A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételéről elismervényt állít ki.

További információ a felszámoló szervezet munkatársától Gáspár János felszámolóbiztostól a  06-
1/210-0521 számon szerezhető be.

A felszámoló  a  pályázatot  megfelelő  ajánlat  hiányában  eredménytelennek  nyilváníthatja  és  új
pályázatot  írhat  ki.  Megfelelő,  a  vételár  tekintetében  10%  vagy  annál  kisebb  eltérés  esetén  a
pályázók között  nyilvános  ártárgyalás  megtartására  kerül  sor,  melynek  feltételeit  az  ártárgyalás
megkezdését  megelőzően  a  résztvevőkkel  a  felszámoló  ismerteti.  A  felszámoló  jogosult  a
határidőben benyújtott érvényes pályázókat felhívni magasabb vételi ajánlat benyújtására.
Az  elővásárlási  jogosultak  e  jogukat  a  nyilvános  értékesítés  keretein  belül  gyakorolhatják  oly
módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek.
Az elővásárlási  jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja az érdekelteket  arra, hogy a jog
gyakorlására  irányuló  szándékukat  a  pályázatok  benyújtási  határidejéig  írásban  bejelenteni
szíveskedjenek. 



Pályázati Hirdetmény 

A(z)  Dual-Perfekt  Kft.  (cégjegyzékszám:  01-09-717900,  székhely:  1119 Budapest,  Fehérvári  út  85..,
levelezési  cím:  1119  Budapest,  Fehérvári  út  85..),  mint  a(z)  Építőanyag  Szaktelep  Kft.  „f.a”
(cégjegyzékszám:  20  09  060845,  székhely:  8900  Zalaegerszeg,  Zrínyi  M.  út  2-4.)  Zalaegerszegi
Törvényszék 7.Fpk.189/2016/24.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2018. március
29. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően 

nyilvános pályázati felhívás

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai: 

A  pályázatok  kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatók  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P874839 

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2018. április 13. 08 óra 00 perc 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2018. május 02. 08 óra 00 perc 
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 97 800 000 forint.
Minimálár: 68 460 000 Ft
Ajánlati biztosíték összege: 3 134 000 forint.

Ajánlati  biztosíték  formája,  megfizetésének  módja  és  határideje: A  bánatpénzt  az  Építőanyag
Szaktelep Kft. f.a. Pannon Takarék Bank Zrt.-nél vezetett: 63200157-11098182 számú bankszámlájára
lehet befizetni (átutalni) "Építőanyag Szaktelep" Kft. f.a. KAUCIÓ jelöléssel a pályázat benyújtásáig.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A befizetett KAUCIÓ a pályázati nyertesnek a
vételárba  beszámít.  A  többi  pályázó  részére  a  befizetett  összeg  az  értékelést  követő  8  napon  belül
visszautalásra  kerül.  Az ajánlati  biztosítékot  a  pályázó  kizárólag  a  következő  esetekben  veszíti  el:  a
szerződés  a  nyertes  pályázó  érdekkörében  felmerülő  okból  nem jön  létre,  vagy  a  nyertes  pályázó  a
vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak): 

Ingatlan: Zalaegerszeg, Zrínyi út 2-4.; 
hrsz.: 1547
kivett gazdasági épület, udvar
Földrészlet: 5.169 m2
Tulajdoni hányad: 1/1-ed

A  1547  hrsz.-ú  ingatlan  a  Zrínyi  Miklós  út  keleti  oldalán  található.  Közvetlen  környezetében  ipari
telephelyek, nagy- és kiskereskedelmi raktárak helyezkednek el, a Zrínyi Miklós út szemben lévő oldalán
pedig családi házak találhatóak.
Az ingatlan telekterületének mintegy 1000 m2-e aszfaltozott, szilárd burkolatú területtel rendelkezik. A
telken belül az egyes épületek a szilárd burkolatú belső utak kiépítettek.
A telek szélessége az úttal párhuzamosan 108 méter.
Az ingatlanra a bejutás fém tolóajtón keresztül lehetséges.

Az ingatlanon 7 darab épület található, melyek műszaki állapota változó.

1. Raktár, üzlet
Az 1-es számú épület 1940-41-ben épült. Az épületen az eltelt időkben jelentősebb felújítás nem történt.
Az épület mérete 1.344m2 földszinti alapterületet takar. Az épület 2/3-ad része galériás, melynek mértéke
896 m2.A galériára egykarú fémszerkezetű lépcső vezet.

https://eer.gov.hu/palyazat/P874839


Az épületrész 500 m2-e bérbe adott, jelenleg üzletként funkcionál.
A szociális blokkban 2 darab WC, teakonyha, iroda van kialakítva, mely 2007 környékén készült el.

2. Raktár
Az ingatlan az 1970-es években épült. Építése óta jelentősebb felújítás nem történt.
Az épület alapterülete: 270 m2Egyszintes épület, mely hidegraktárként működött.
A közművek közül az elektromos hálózat kiépített egyedül.
Műszaki állapota gyenge.

3. Garázs
1975-ben épült, és az építés óta jelentős felújítás nem történt az ingatlanon.3 m belmagasságú épület.
Az épület alapterülete: 45 m2.A közművek közül az elektromos hálózat kiépítése történ meg. Az épület
két helyiségből áll, műszaki állapota gyenge.

4. Épület
1930-1935 között épült. Alapterülete: 252 m2.Az építés óta az ingatlanon jelentős felújítás nem történt.
Az eredeti funkciójában irodaházként használták. Az épületben padlás és pince található.
Összközműves, a fűtést gázkonvektorral oldották meg.
Műszaki állapota közepes-gyenge.

5. Szociális épület
Az  épület  alapterülete:  84  m2Az  épületet  1950-ben  építették,  és  az  épületen  belül  1998-ban  belső
felújítást végeztek. 1998-ban pizza-sütő vette bérbe az épület egy részét és ezen részen belső felújítást
végzett.
Egyszintes épület, mely azonban magasföldszintet takar.
Összközműves.
Az épület műszaki állapota közepes.

6. Raktár, próbaterem
Az épületet 1950-ben építették.  Az épületen 1995-ben felújítást végeztek, mely elsősorban a központi
fűtés beszerelésével, illetve belső felújításból állt.
Az épület belmagassága: 2,7 m.
Pince és padlástér nincs.
Az épület alapterülete: 92 m2.Műszaki állapota közepes.

7. Porta
Az épületet 1950-ben építették. Az építés óta jelentősebb felújítás az épületen belül nem történt.
Alapterülete: 16 m2.Pince nincs.
Belmagassága 3m.Összközműves épület.
Műszaki állapota közepes.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett gazdasági épület, udvar
Típus: 
kivett gazdasági épület, udvar 
Területe: 5 169 m² 
Állapota: átlagos 
Közművesítettség foka: teljesen közművesített 
Tehermentes: nem 
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1 
Becsérték: 97 800 000 forint 

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai: 
A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
Település neve (ahol az ingatlan fekszik): 



Zalaegerszeg 
Ingatlan fekvése: belterület 
Helyrajzi szám: 1547 
Ingatlan postai címe: 8900 Zalaegerszeg, hrsz. 1547 
Területnagyság: 5 169 m² 
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett gazdasági épület,
udvar 

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 
- vezetékjog terheli 344 m2 területre az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati  Zrt.  (9027 Győr, Kandó
Kálmán u. 11-13.) javára.
- jelzálogjog terheli 30.000.00,-Ft kölcsön és járulékai erejéig a Széchenyi István Hitelszövetkezet "f.a."
(8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 62-64.) javára, mely elővásárlási jogot tartalmaz, melynek dátuma
a tulajdoni lap alapján már 2015.09.01-én lejárt.
- jelzálogjog terheli  40.000.000,-Ft és járulékai  erejéig Széchenyi István Hitelszövetkezet  "f.a." (8900
Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 62-64.) javára, valamint elővásárlási jog 2015.09.01-ig.

Ingatlan állapota: átlagos

A vagyontárgy 2. alkalommal kerül meghirdetésre.
Az értékesítési hirdetmény tervezetéről a 237/2009. Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés szerinti módon az
értesítés megtörtént.
A felszámoló nyilatkozik, hogy a vélelmezett hitelezői hozzájárulás feltételei fennállnak a becsérték 70%-
án történő értékesítéshez.

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye,  ideje,  egyéb közlemény: A pályázatban kiírt  ingatlan
megtekintése 2018. április 20. 10 órakor a helyszínen lehetséges. 

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül,
átutalással kell megfizetni az "Építőanyag Szaktelep" Kft. f.a. Pannon Takarék Bank Zrt.-nél vezetett:
63200157-11098182 számú pénzforgalmi számlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázatot benyújtóval a felszámoló a pályázat lezárását követő
30 napon belül szerződést köt. Nyertes pályázó vállalja, hogy a felszámoló által kijelölt ügyvéddel köti
meg  a  szerződést  és  viseli  annak  költségeit.  A megkötendő  adásvételi  szerződésre  a  magyar  jog  az
irányadó.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: teljes vételár megfizetése a tulajdonba-
és  birtokba  adás  feltétele.  A  birtokátruházás  napja  a  szerződéskövetést  követően,  a  vételár  teljes
kiegyenlítésének napja.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Elsődleges értékelési
szempont:  a vételár nagysága. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a megajánlott  legnagyobb
vételárhoz  képest  10%-nál  kisebb  mértékben  eltérő)  ajánlat  esetén  a  pályázók  között  nyilvános
ártárgyalást  tart.  Az  ártárgyalás  lebonyolítása  szintén  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszer  (EÉR)
igénybevételével  történik.  Ártárgyalás  megtartásának  esetén  elektronikus  üzenet  útján  értékesítésre
kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az
ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak. A nyilvános
értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Jelen pályázati
felhívás  a  felszámoló  számára  nem jelent  értékesítési  kötöttséget.  A felszámoló  a  pályázati  kiírást  –
megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. 

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye:  A pályázatok kizárólag az Elektronikus
Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatóak be: https://eer.gov.hu/palyazat/ 

https://eer.gov.hu/jogszabaly/A1400017-P12-5.html


A pályázatnak tartalmaznia kell:
– Magánszemély  pályázó  esetén  az  ajánlathoz  csatolni  kell  a  pályázó  személyi  igazolványának,
lakcímkártyájának és adóigazolványának a pályázó aláírásával hitelesített másolatát. Külföldi ajánlattevő
köteles  belföldi  lakcímmel  vagy  székhellyel  rendelkező  kézbesítési  megbízottat  megnevezni  és  a
pályázathoz csatolni a kézbesítési megbízás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Szervezet, vagy gazdasági társaság pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó egy hónapnál
nem  régebbi  cégkivonatát  vagy  hatósági  nyilvántartásba  vételének  igazolását,  az  eljáró  képviselője
aláírási  címpéldányát,  az ajánlati  biztosíték megfizetésének igazolását,  továbbá amennyiben a pályázó
képviselője meghatalmazással jár el, a meghatalmazás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Írásos vételi ajánlatot, nettó vételár megjelölésével.
– Bánatpénz megfizetésének igazolása.
Az irányár az áfa összegét nem tartalmazza. Az értékesítéskor az áfa megállapítása a hatályos áfatörvény
alapján történik.
A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat értékelésétől számított 8 napon
belül  írásban is  értesíti,  egyben felszólítja  a nyertes  pályázót  az adásvételi  szerződés megkötésére.  A
megvásárlásra felkínált vagyontárgyakért a felszámoló kellékszavatosságot és garanciát nem vállal, azt a
pályázó a megtekintett állapotban veszi meg, ennek tudomásulvételéről a pályázónak nyilatkoznia kell.
Az elővásárlásra  jogosultak a vételi  szándékukat  a Cstv.  49/C § (3) bekezdése alapján az értékesítés
keretén  belül  gyakorolhatják,  oly  módon,  hogy  a  véglegesen  kialakult  vételár  ismeretében  a  vételi
szándékról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy ezen
jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig írásban jelezzék. A felszámoló az elektronikus értékesítés
érvényességének  és  eredményességének  megállapítását  követően  a  nyertes  ajánlatot  az  elővásárlásra
jogosultaknak  –  az  őket  megillető  sorrendben  –  bemutatja  annak  érdekében,  hogy  nyilatkozzanak:
kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal.
A bejelentés elmaradása esetén a felszámoló az általa egyébként nem ismert jogosult esetén úgy tekinti,
hogy az elővásárlási jogosultak elővásárlási jogukkal élni nem kívánnak, az ajánlatok közlését nem kérik.

A  fenti  vagyontárgyról  készített  tender  füzet  az  alábbi  linken  érhető  el:
https://eer.gov.hu/palyazat/P874839/tetelek.pdf

https://eer.gov.hu/palyazat/P874839/tetelek.pdf


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

DUAL-PERFEKT KFT.
1119 Budapest, Fehérvári út 85. C. ép. 4. em. 

Levelezési cím: 1507 Budapest, Pf.: 139.
Tel: 1-210-0521,    Fax: 1-279-0635

(Cégjegyzék szám: 01-09-717900) 

A DUAL-PERFEKT Kft.  (Cg.  01-09-717900) –  1119 Budapest,  Fehérvári  út  85.  C. ép.  4.  em.
levelezési cím: 1507 Budapest, Pf.: 139. – mint a BW 2005.Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű  Társaság  (székhely:  9400  Sopron,  Új  u.  23,  cégjegyzékszám:  08-09-012972,
adószám: 13475879-2-08) kijelölt felszámolója,

nyilvános pályázati felhívás

útján  értékesíteni  kívánja  az  „fa”  adós  gazdálkodó  szervezet  tulajdonát  képező  alábbi
vagyontárgyát:

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):     

A  Mokka  Online  Korlátolt  Felelősségű  Társaság  (9400  Sopron,  Új  utca  23.
Cégjegyzékszám: 08 09 018504   Adószám: 14849585-1-08) 5%-os üzletrésze. 
Cég főtevékenysége: Egyéb
Jogtiszta: igen 
Becsérték: 155.500 forint 

Az üzletrész a társaság tagjaira szabadon átruházható.
Az üzletrészt kívülálló személyre csak akkor lehet átruházni, ha a tag a törzsbetétét teljes mértékben
befizette,  kivéve,  ha  az  átruházásra  azért  kerül  sor,  mert  a  vagyoni  hozzájárulás,  illetve  a
pótbefizetés teljesítésének elmulasztása vagy kizárás miatt  a tag tagsági viszonya megszűnt.  Az
elővásárlási jogra vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően a tagot, a társaságot vagy a taggyűlés
által  kijelölt  személyt  a  pénzszolgáltatás  ellenében  átruházni  kívánt  üzletrész  megszerzésére
jogosultság a fenti sorrendben illeti meg.
Az  üzletrész  kívülálló  személyre  történő  átruházásához  a  taggyűlés  (a  társaság)  beleegyezése
szükséges.
Pénzszolgáltatás ellenében történő átruházáson kívüli jogcímen az üzletrész nem ruházható át.

Az üzletrész felosztásához a taggyűlés hozzájárulása szükséges.

A vagyontárgy 1. alkalommal kerül meghirdetésre.
Az  értékesítési  hirdetmény  tervezetéről  a  237/2009.  Korm.  rendelet  2.  §  (2)  bekezdés  szerinti
módon az értesítés megtörtént.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 155 500 forint.
Minimálár: 155.500 forint
Ajánlati biztosíték összege: 7.775 forint.

A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos vételi ajánlatokat kér benyújtani, melyeket az

DUAL-PERFEKT Kft. 
9001 Győr, Pf.: 649. szám alatti postai címre, vagy a Dual-Perfekt Kft. 9022 Győr, Liszt Ferenc u.



37. sz. alatti kirendeltségére vár 
„BW 2005 Kft.  f.a. vételi ajánlat” 

megjelöléssel.
A  vételi  ajánlatnak  tartalmaznia  kell  az  megajánlott  vételárat,  a  vállalt  fizetési  feltételeket,
nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 30 napos ajánlati kötöttséget vállal.
A nyertes pályázóval az eredmény közlésétől számított  30 napon belül  megkötjük az adásvételi
szerződést. A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül, átutalással kell megfizetni. 

A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szerződéskötéshez szükséges minden adatát, bánatpénz
befizetésének igazolását. 
A  bánatpénzt  a  Dual-Perfekt Kft.  Pannon  Takarék  Bank  Zrt.-nél  vezetett:  63200157-11024563
számú bankszámlájára lehet befizetni (átutalni) „BW 2005 Kft. f.a. KAUCIÓ” jelöléssel a pályázat
benyújtására  kiírt  határidőt  megelőző  nap  12  óráig  (átutalás  esetében  a  kauciónak  a  pályázati
határidőt  megelőző  nap  12  óráig  be  kell  érkeznie  a  megadott  számlaszámra),  a  kaució  a
házipénztárba  is  befizethető  a  pályázati  lejárat  időpontjáig.  A  befizetett  KAUCIÓ  a  pályázati
nyertesnek a vételárba beszámít. A többi pályázó részére a befizetett összeg az értékelést követő 8
napon belül visszautalásra kerül.

Az  ajánlati  biztosítékkal  kapcsolatos  egyéb  közlemény: A  befizetett  KAUCIÓ  a  pályázati
nyertesnek a vételárba beszámít. A többi pályázó részére a befizetett összeg az értékelést követő 8
napon belül visszautalásra kerül. Az ajánlati biztosítékot a pályázó kizárólag a következő esetekben
veszíti el: a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes
pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A vételárba hitelezői követelés beszámítására nincs lehetőség.

Az ajánlatok beérkezésének időpontja: 2018. május 07. déli 12,00 óra.

A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételéről elismervényt állít ki.

További információ a felszámoló szervezet munkatársától Gáspár János felszámolóbiztostól a  06-
1/210-0521 számon szerezhető be.

A  felszámoló  a  pályázatot  megfelelő  ajánlat  hiányában  eredménytelennek  nyilváníthatja  és  új
pályázatot  írhat  ki.  Megfelelő,  a  vételár  tekintetében  10%  vagy  annál  kisebb  eltérés  esetén  a
pályázók között  nyilvános  ártárgyalás  megtartására  kerül  sor,  melynek  feltételeit  az  ártárgyalás
megkezdését  megelőzően  a  résztvevőkkel  a  felszámoló  ismerteti.  A  felszámoló  jogosult  a
határidőben benyújtott érvényes pályázókat felhívni magasabb vételi ajánlat benyújtására.

A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat értékelésétől számított 8
napon  belül  írásban  is  értesíti,  egyben  felszólítja  a  nyertes  pályázót  az  adásvételi  szerződés
megkötésére.  A  megvásárlásra  felkínált  vagyontárgyakért  a  felszámoló  kellékszavatosságot  és
garanciát nem vállal, azt a pályázó a megtekintett állapotban veszi meg, ennek tudomásulvételéről a
pályázónak nyilatkoznia kell. Az elővásárlásra jogosultak a vételi szándékukat a Cstv. 49/C § (3)
bekezdése  alapján  az  értékesítés  keretén  belül  gyakorolhatják,  oly  módon,  hogy  a  véglegesen
kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében a kiíró kéri
az  elővásárlásra  jogosultakat,  hogy  ezen  jogukat  a  pályázat  benyújtásának  határidejéig  írásban
jelezzék.  A  felszámoló  az  elektronikus  értékesítés  érvényességének  és  eredményességének
megállapítását  követően  a  nyertes  ajánlatot  az  elővásárlásra  jogosultaknak  –  az  őket  megillető
sorrendben  –  bemutatja  annak  érdekében,  hogy  nyilatkozzanak:  kívánnak-e  élni  elővásárlási
jogukkal.
A bejelentés elmaradása esetén a felszámoló az általa egyébként nem ismert jogosult esetén úgy



tekinti,  hogy  az  elővásárlási  jogosultak  elővásárlási  jogukkal  élni  nem  kívánnak,  az  ajánlatok
közlését nem kérik.



Pályázati Hirdetmény
A(z)  Dual-Perfekt  Kft.  (cégjegyzékszám:  01-09-717900,  székhely:  1119 Budapest,  Fehérvári  út  85..,
levelezési  cím:  1119  Budapest,  Fehérvári  út  85..),  mint  a(z)  SZILVÁSI  SÜTŐ  Kft.  „f.a”
(cégjegyzékszám: 13 09 160072, székhely: 2768 Újszilvás,  Alkotmány utca 164.) Budapest Környéki
Törvényszék 8.Fpk.1.210/2016/12.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2018. május
10. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően 

nyilvános pályázati felhívás

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós INGÓSÁGAIT:

I. A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak): 
GÉPJÁRMŰ:
Rendszám: HWU-874
Gyártmány: SUZUKI
Típus: Wagon R+ 1.0 GL
Karosszéria: zárt
Hengerűrtartalom: 993 cm3
Teljesítmény: 39 Kw
Üzemanyag: benzin
Sebességváltó: manuális
Gyártási év: 2001Szín: kék
Szállítható személyek száma: 4 fő
Km. óra állása: 140.121 km
Forgalomba helyezés ideje: 2001.11.20
.Műszaki vizsga érvényessége: 2017.12.09.

Jármű erősen elhasználódott,  de működő képes állapotban van. Frontális  előzménykár  provizórikusan
javítva, jobb első sárvédő sérült, tetőn a lakk levált, belső szennyezett és elhasználódott.
Első szélvédőn behúzási nyom (cserélendő). Öreg, elhasználódott téli mintázatú gumiköpenyek.

A vagyontárgy 1. alkalommal kerül meghirdetésre.
Az értékesítési hirdetmény tervezetéről a 237/2009. Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés szerinti módon az
értesítés megtörtént.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Gépjármű
Típus: Jármű 
Gyártmány: SUZUKI 
Gyártási idő: 2001. 
Állapot: Átlagos 
Tehermentes: igen 
Mennyisége: 1 db 
Becsérték: 317 000 forint 

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 317 000 forint.
A  pályázatban  szereplő  vagyontárgy(ak)  minimálára  összesen: 317 000  forint,  mely  a  becsérték
100%-a.
Ajánlati biztosíték összege: 15 850 forint.

A pályázat adatai: 
A  pályázatok  kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatók  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P971130 
A  fenti  vagyontárgyról  készített  tender  füzet  az  alábbi  linken  érhető  el:

https://eer.gov.hu/palyazat/P971130


https://eer.gov.hu/palyazat/P971130/tetelek.pdf
II. A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak): 
GÉPJÁRMŰ:
Rendszám: HPN-967
Gyártmány: FORD
Típus: Transit VAN 185 2.0 TD
Karosszéria: zárt
Hengerűrtartalom: 1998 cm3
Teljesítmény: 55 Kw
Üzemanyag: dízel
Sebességváltó: manuális
Gyártási év: 2000
Szín: fehér
Szállítható személyek száma: 3 fő
Km. óra állása: 470.587 km
Forgalomba helyezés ideje: 2001.03.28.
Műszaki vizsga érvényessége: 2017.03.10.

A jármű magas futásteljesítményének megfelelően műszakilag s optikailag elhasználódott állapotban van.
Az áruszállításra használt kisteher gépkocsi számos karosszéria sérülés, ill. korróziós nyomot lehet találni,
a motortér állapota alacsony karbantartottsági szintre utal.

A vagyontárgy 1. alkalommal kerül meghirdetésre.
Az értékesítési hirdetmény tervezetéről a 237/2009. Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés szerinti módon az
értesítés megtörtént.
A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: GÉPJÁRMŰ
Típus: Jármű 
Gyártmány: FORD 
Gyártási idő: 2000. 
Állapot: Átlagos 
Tehermentes: igen 
Mennyisége: 1 db 

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 464 000 forint.
A  pályázatban  szereplő  vagyontárgy(ak)  minimálára  összesen:  464 000  forint,  mely  a  becsérték
100%-a.
Ajánlati biztosíték összege: 23 200 forint.

A pályázat adatai: 
A  pályázatok  kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatók  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P971379 
A  fenti  vagyontárgyról  készített  tender  füzet  az  alábbi  linken  érhető  el:
https://eer.gov.hu/palyazat/P971379/tetelek.pdf

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2018. május 25. 08 óra 00 perc 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2018. június 11. 08 óra 00 perc 

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A bánatpénzt a SZILVÁSI SÜTŐ
Kft.  f.a.  Erste  Bank  Zrt.-nél  vezetett:  11600006-00000000-62301695  számú  bankszámlájára  lehet
befizetni (átutalni) "SZILVÁSI SÜTŐ Kft. f.a. KAUCIÓ" jelöléssel a pályázat benyújtásáig.

https://eer.gov.hu/palyazat/P971379/tetelek.pdf
https://eer.gov.hu/palyazat/P971379
https://eer.gov.hu/palyazat/P971130/tetelek.pdf


Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A befizetett KAUCIÓ a pályázati nyertesnek a
vételárba  beszámít.  A  többi  pályázó  részére  a  befizetett  összeg  az  értékelést  követő  8  napon  belül
visszautalásra  kerül.  Az ajánlati  biztosítékot  a  pályázó  kizárólag  a  következő  esetekben  veszíti  el:  a
szerződés  a  nyertes  pályázó  érdekkörében  felmerülő  okból  nem jön  létre,  vagy  a  nyertes  pályázó  a
vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

Az  ingóság  megtekinthetőségének  helye,  ideje,  egyéb  közlemény: A  pályázatban  kiírt  gépjármű
megtekintése 2018. május 30. napján 10 és 11 óra között, 2768 Újszilvás, Alkotmány utca 162. sz. alatt
lehetséges. 

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül,
átutalással kell  megfizetni  az "SZILVÁSI SÜTŐ" Kft. f.a. ERSTE Bank Zrt.-nél vezetett:  11600006-
00000000-62301695 számú pénzforgalmi számlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázatot benyújtóval a felszámoló a pályázat lezárását követő
30 napon belül szerződést köt. A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.

A  vagyontárgy  elszállításának,  átvételének  módja,  határideje:  A  vagyontárgy  elszállításának,
átvételének módja, határideje: a vevő legkésőbb a teljes vételár megfizetését követő 15 napon belül saját
költségén köteles gondoskodni a megvásárolt vagyontárgy birtokba vételéről, az ingóság átvételéről és
elszállításáról

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Elsődleges értékelési
szempont:  a vételár nagysága. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a megajánlott  legnagyobb
vételárhoz  képest  10%-nál  kisebb  mértékben  eltérő)  ajánlat  esetén  a  pályázók  között  nyilvános
ártárgyalást  tart.  Az  ártárgyalás  lebonyolítása  szintén  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszer  (EÉR)
igénybevételével  történik.  Ártárgyalás  megtartásának  esetén  elektronikus  üzenet  útján  értékesítésre
kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az
ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak. A nyilvános
értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Jelen pályázati
felhívás  a  felszámoló  számára  nem jelent  értékesítési  kötöttséget.  A felszámoló  a  pályázati  kiírást  –
megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. 

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye:  A pályázatok kizárólag az Elektronikus
Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatóak be: https://eer.gov.hu/palyazat/
 A pályázatnak tartalmaznia kell:
– Magánszemély  pályázó  esetén  az  ajánlathoz  csatolni  kell  a  pályázó  személyi  igazolványának,
lakcímkártyájának és adóigazolványának a pályázó aláírásával hitelesített másolatát. Külföldi ajánlattevő
köteles  belföldi  lakcímmel  vagy  székhellyel  rendelkező  kézbesítési  megbízottat  megnevezni  és  a
pályázathoz csatolni a kézbesítési megbízás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Szervezet, vagy gazdasági társaság pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó egy hónapnál
nem  régebbi  cégkivonatát  vagy  hatósági  nyilvántartásba  vételének  igazolását,  az  eljáró  képviselője
aláírási  címpéldányát,  az ajánlati  biztosíték megfizetésének igazolását,  továbbá amennyiben a pályázó
képviselője meghatalmazással jár el, a meghatalmazás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Írásos vételi ajánlatot, nettó vételár megjelölésével.
– Bánatpénz megfizetésének igazolása.
Az irányár az áfa összegét nem tartalmazza. Az értékesítéskor az áfa megállapítása a hatályos áfatörvény
alapján történik.
A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat értékelésétől számított 8 napon
belül  írásban is  értesíti,  egyben felszólítja  a nyertes  pályázót  az adásvételi  szerződés megkötésére.  A
megvásárlásra felkínált vagyontárgyakért a felszámoló kellékszavatosságot és garanciát nem vállal, azt a
pályázó a megtekintett állapotban veszi meg, ennek tudomásulvételéről a pályázónak nyilatkoznia kell.
Az elővásárlásra  jogosultak a vételi  szándékukat  a Cstv.  49/C § (3) bekezdése alapján az értékesítés
keretén  belül  gyakorolhatják,  oly  módon,  hogy  a  véglegesen  kialakult  vételár  ismeretében  a  vételi

https://eer.gov.hu/palyazat/
https://eer.gov.hu/jogszabaly/A1400017-P12-5.html


szándékról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy ezen
jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig írásban jelezzék. A felszámoló az elektronikus értékesítés
érvényességének  és  eredményességének  megállapítását  követően  a  nyertes  ajánlatot  az  elővásárlásra
jogosultaknak  –  az  őket  megillető  sorrendben  –  bemutatja  annak  érdekében,  hogy  nyilatkozzanak:
kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal.

A bejelentés elmaradása esetén a felszámoló az általa egyébként nem ismert jogosult esetén úgy tekinti,
hogy az elővásárlási jogosultak elővásárlási jogukkal élni nem kívánnak, az ajánlatok közlését nem kérik.



Pályázati Hirdetmény 

A(z)  Dual-Perfekt  Kft.  (cégjegyzékszám:  01-09-717900,  székhely:  1119 Budapest,  Fehérvári  út  85..,
levelezési cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 85..), mint a(z) TOP-TEL Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01 09
167622, székhely: 1184 Budapest, Cserép utca 8. b ép.) Fővárosi Törvényszék 17.Fpk.1.154/2016/16.. sz.
végzése  által  kijelölt  felszámolója,  a  Cégközlönyben  2018.  május  10.  napján  meghirdetett  pályázati
felhívásnak megfelelően 

nyilvános pályázati felhívás

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ÜZLETRÉSZEIT:

I. A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak): 
Az  AQUAMETER  Szolgáltató  és  Kereskedelmi  Korlátolt  Felelősségű  Társaság  (2142  Nagytarcsa
Füzesliget-lakópark, Somfa utca 4.; Cégjegyzékszám: 13 09 175349 Adószám: 12809875-2-13) 50%-os
üzletrésze
Főtevékenység: Egyéb személyi-, háztartási cikk javítása
Az üzletrész a társaság tagjaira - a társaság saját üzletrészét kivéve - szabadon átruházható.
Az üzletrészt  kívülálló  személyre csak akkor lehet  átruházni,  ha a tag a törzsbetétét  teljes  mértékben
befizette, kivéve a Ptk.3:167.§(1) bekezdésében foglalt esetet. A tagot, a társaságot vagy a taggyűlés által
kijelölt személyt az adásvételi szerződés útján átruházni kívánt üzletrészre elővásárlási jog illeti meg a
fenti sorrendben.
Az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásához a taggyűlés (a társaság) beleegyezése szükséges.
A beleegyezés  akkor  tagadható  meg,  ha  az  üzletrész  átruházása  a  társaság  jogos  érdekeit  sérti  vagy
veszélyezteti.
Adásvételi szerződésen kívüli jogcímen az üzletrész nem ruházható át.
A társaság saját üzletrészét a vásárlástól számított egy éven belül köteles elidegeníteni.
Az üzletrész csak átruházás, a megszűnt tag jogutódlása, öröklés, valamint a házastársai közös vagyon
megosztása esetén osztható fel.

A vagyontárgy 1. alkalommal kerül meghirdetésre.
Az értékesítési hirdetmény tervezetéről a 237/2009. Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés szerinti módon az
értesítés megtörtént.
A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: üzletrész
Cég neve: AQUAMETER Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 
Cégjegyzékszáma: 13-09-175349 
Cég főtevékenysége: Egyéb 
Az értékesítendő üzletrész által megtestesített tulajdoni hányad: Kisebbségi tulajdon 50 %-os tulajdoni 
Jogtiszta: igen 
Becsérték:1 450 000 forint 

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 1 425 000 forint.
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 1 425 000 forint.
Ajánlati biztosíték összege: 71 250 forint.

A pályázat adatai: 
A  pályázatok  kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatók  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P978674 
A  fenti  vagyontárgyról  készített  tender  füzet  az  alábbi  linken  érhető  el:
https://eer.gov.hu/palyazat/P978674/tetelek.pdf

II. A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak): 
A HK-ES Mérnöki Rendszerek Korlátolt Felelősségű Társaság (1184 Budapest, Benedek Elek u. 9-11.;

https://eer.gov.hu/palyazat/P978674/tetelek.pdf
https://eer.gov.hu/palyazat/P978674


adószám: 12352108-2-43; cégjegyzékszám: 01 09 668125) 40%-os üzletrésze

Tagok  az  üzletrész  forgalmát  oly  módon  korlátozzák,  hogy  az  kívülálló  harmadik  személy  részére
bármilyen jogcímen, csak a taggyűlés hozzájárulásával ruházható át, továbbá annak apportálásához is a
taggyűlés engedélyező határozatára van szükség.

A vagyontárgy 1. alkalommal kerül meghirdetésre.
Az értékesítési hirdetmény tervezetéről a 237/2009. Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés szerinti módon az
értesítés megtörtént.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: üzletrész
Cég neve: HK-ES Kft. 
Cégjegyzékszáma: 01-09-668125 
Cég főtevékenysége: Egyéb 
Az értékesítendő üzletrész által megtestesített tulajdoni hányad: Kisebbségi tulajdon 40% 
Jogtiszta: igen 
Becsérték:760 000 forint 

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 760 000 forint.
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 760 000 forint.
Ajánlati biztosíték összege: 38 000 forint.

A pályázat adatai: 
A  pályázatok  kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatók  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P978667 
A  fenti  vagyontárgyról  készített  tender  füzet  az  alábbi  linken  érhető  el:
https://eer.gov.hu/palyazat/P978667/tetelek.pdf

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2018. május 25. 08 óra 00 perc 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2018. június 11. 08 óra 00 perc 

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A bánatpénzt a Dual-Perfekt Kft.
Pannon  Takarék  Bank  Zrt.-nél  vezetett:  63200157-11024563  számú  bankszámlájára  lehet  befizetni
(átutalni) “TOP-TEL Kft. f.a. KAUCIÓ” jelöléssel a pályázat benyújtásáig.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A befizetett KAUCIÓ a pályázati nyertesnek a
vételárba  beszámít.  A  többi  pályázó  részére  a  befizetett  összeg  az  értékelést  követő  8  napon  belül
visszautalásra  kerül.  Az ajánlati  biztosítékot  a  pályázó  kizárólag  a  következő  esetekben  veszíti  el:  a
szerződés  a  nyertes  pályázó  érdekkörében  felmerülő  okból  nem jön  létre,  vagy  a  nyertes  pályázó  a
vételárat  az  előírt  határidőben  nem  fizeti  meg.  A  vételárba  hitelezői  követelés  beszámítására  nincs
lehetőség.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül,
átutalással  kell  megfizetni  a  Dual-Perfekt  Kft.  Pannon  Takarék  Bank  Zrt.-nél  vezetett:  63200157-
11024563 számú pénzforgalmi számlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázatot benyújtóval a felszámoló a pályázat lezárását követő
30 napon belül szerződést köt. Nyertes pályázó vállalja, hogy a felszámoló által kijelölt ügyvéddel köti
meg  a  szerződést  és  viseli  annak  költségeit.  A megkötendő  adásvételi  szerződésre  a  magyar  jog  az
irányadó.

https://eer.gov.hu/palyazat/P978667/tetelek.pdf
https://eer.gov.hu/palyazat/P978667


A  vagyontárgy  elszállításának,  átvételének  módja,  határideje:  A  cégbírósági  változásbejegyzésre
kizárólag a teljes vételár kifizetésének időpontja után kerülhet sor.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Elsődleges értékelési
szempont:  a vételár nagysága. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a megajánlott  legnagyobb
vételárhoz  képest  10%-nál  kisebb  mértékben  eltérő)  ajánlat  esetén  a  pályázók  között  nyilvános
ártárgyalást  tart.  Az  ártárgyalás  lebonyolítása  szintén  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszer  (EÉR)
igénybevételével  történik.  Ártárgyalás  megtartásának  esetén  elektronikus  üzenet  útján  értékesítésre
kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az
ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak. A nyilvános
értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Jelen pályázati
felhívás  a  felszámoló  számára  nem jelent  értékesítési  kötöttséget.  A felszámoló  a  pályázati  kiírást  –
megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. 

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye:  A pályázatok kizárólag az Elektronikus
Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatóak be:https://eer.gov.hu/palyazat/
A pályázatnak tartalmaznia kell:– Magánszemély pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó
személyi  igazolványának,lakcímkártyájának  és  adóigazolványának  a  pályázó  aláírásával  hitelesített
másolatát.  Külföldi  ajánlattevő  köteles  belföldi  lakcímmel  vagy  székhellyel  rendelkező  kézbesítési
megbízottat megnevezni és a pályázathoz csatolni a kézbesítési megbízás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Szervezet, vagy gazdasági társaság pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó egy hónapnál
nem  régebbi  cégkivonatát  vagy  hatósági  nyilvántartásba  vételének  igazolását,  az  eljáró  képviselője
aláírási  címpéldányát,  az ajánlati  biztosíték megfizetésének igazolását,  továbbá amennyiben a pályázó
képviselője meghatalmazással jár el, a meghatalmazás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Írásos vételi ajánlatot, nettó vételár megjelölésével
– Bánatpénz megfizetésének igazolása.
Az irányár az áfa összegét nem tartalmazza. Az értékesítéskor az áfa megállapítása a hatályos áfatörvény
alapján történik.  (Áfa tv.  86.  § (1) bek. j)  és k) pontja)A pályázat  eredményéről  a pályázat  kiírója a
nyertes pályázót a pályázat értékelésétől számított 8 napon belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a
nyertes  pályázót  az  adásvételi  szerződés  megkötésére.  A  megvásárlásra  felkínált  vagyontárgyakért  a
felszámoló kellékszavatosságot  és garanciát  nem vállal,  azt  a pályázó a megtekintett  állapotban veszi
meg,  ennek  tudomásulvételéről  a  pályázónak  nyilatkoznia  kell.  Az  elővásárlásra  jogosultak  a  vételi
szándékukat a Cstv. 49/C § (3) bekezdése alapján az értékesítés keretén belül gyakorolhatják, oly módon,
hogy  a  véglegesen  kialakult  vételár  ismeretében  a  vételi  szándékról  nyilatkozatot  tesznek.  Ennek
érdekében  a  kiíró  kéri  az  elővásárlásra  jogosultakat,  hogy  ezen  jogukat  a  pályázat  benyújtásának
határidejéig  írásban  jelezzék.  A  felszámoló  az  elektronikus  értékesítés  érvényességének  és
eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot az elővásárlásra jogosultaknak – az őket
megillető sorrendben – bemutatja annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási
jogukkal.
A bejelentés elmaradása esetén a felszámoló az általa egyébként nem ismert jogosult esetén úgy tekinti,
hogy az elővásárlási jogosultak elővásárlási jogukkal élni nem kívánnak, az ajánlatok közlését nem kérik.

https://eer.gov.hu/palyazat/
https://eer.gov.hu/jogszabaly/A1400017-P12-5.html


Pályázati Hirdetmény 

A(z)  Dual-Perfekt  Kft.  (cégjegyzékszám:  01-09-717900,  székhely:  1119 Budapest,  Fehérvári  út  85..,
levelezési  cím:  1119  Budapest,  Fehérvári  út  85..),  mint  a(z)  SZILVÁSI  SÜTŐ  Kft.  „f.a”
(cégjegyzékszám: 13 09 160072, székhely: 2768 Újszilvás,  Alkotmány utca 164. utca 164.) Budapest
Környéki Törvényszék  8.Fpk.1.210/2016/12.  . sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben
2018. június 07. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően 

nyilvános pályázati felhívás

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai: 
A  pályázatok  kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatók  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1010282 

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2018. június 22. 08 óra 00 perc 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2018. július 09. 08 óra 00 perc 
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 976 000 forint.
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 976 000 forint.
Ajánlati biztosíték összege: 48 800 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A bánatpénzt a SZILVÁSI SÜTŐ
Kft.  f.a.  Erste  Bank  Zrt.-nél  vezetett:  11600006-00000000-62301695  számú  bankszámlájára  lehet
befizetni (átutalni) "SZILVÁSI SÜTŐ Kft. f.a. KAUCIÓ" jelöléssel a pályázat benyújtásáig.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A befizetett KAUCIÓ a pályázati nyertesnek a
vételárba  beszámít.  A  többi  pályázó  részére  a  befizetett  összeg  az  értékelést  követő  8  napon  belül
visszautalásra  kerül.  Az ajánlati  biztosítékot  a  pályázó  kizárólag  a  következő  esetekben  veszíti  el:  a
szerződés  a  nyertes  pályázó  érdekkörében  felmerülő  okból  nem jön  létre,  vagy  a  nyertes  pályázó  a
vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak): 
A SZILVÁSI SÜTŐ Kft. f.a. tulajdonában lévő árukészlet az EÉR-ben csatolt listaalapján. Az anyagok
mennyisége, mennyiségi egysége a lista alapján nyomon követhető.

https://eer.gov.hu/palyazat/P1010282


ÁRUKÉSZLET

MEGNEVEZÉS MENNYISÉG Lejárat dátum

kárpáta pálinka 0,5l db. 15 2018.08.05
Lacikonyha erőleves db. 9 2018.08.06
Chilipaprika dara 15g db. 8 2018.08.25
Tchibo Family 250 g db. 7 2018.08.27
La festa 100g db. 6 2018.09.08
Vágot vegyes db. 11 2018.09.09
Karaván kávé 250g db. 10 2018.09.09
Globus solet 400g db. 4 2018.09.16
Cofera 200g db. 10 2018.09.24
CBA fűszerkömény egész 25g db. 8 2018.09.28
Csócsa cukorka db. 22 2018.10.01
Sandel kézkrém db. 5 2018.11.03
Puncslikőr db. 3 2018.11.11
Szőlőcukor db. 12 2018.11.14
Biopon mosópor 280g db. 19 2018.11.15
Celman teafű 34g db. 18 2018.11.18

MENNYISÉG 
EGYSÉG



Brumi 150g db. 8 2018.11.30
Majoranna 10g db. 19 2018.11.30
Fahéj őrölt 20g db. 15 2018.12.01
Paloma 250g db. 10 2018.12.02
Tomi mosópor 280g db. 15 2018.12.12
unicum szilva 0,5 l db. 5 2018.12.30
Univer sütőtök körte alma db. 10 2018.12.31
Fűszerkömény őrölt 20g db. 11 2019.01.12
Natúr champignon db. 15 2019.01.17
Kaporlevél 10g db. 8 2019.01.17
Trolli cukor db. 12 2019.01.17
Kurkuma őrölt 20g db. 14 2019.01.18
Ariel mosópor 300g db. 27 2019.01.25
Popcorn 100g db. 28 2019.01.25
Szódabikarbóna 50g db. 10 2019.01.27
Zöldséges ételízesítő 60g db. 15 2019.01.27
Tuna shredded db. 6 2019.01.30
Egri bikavér 750ml db. 12 2019.02.08
Holland kakaó 100g db. 8 2019.02.10
Csillagánizs egész 5g db. 9 2019.03.04
Haas tramisu puding db. 12 2019.03.08
Salátaöntet por 12g db. 19 2019.03.16
Bomba db. 210 2019.03.22
Dosia 300g db. 17 2019.03.25
Fokhagyma granulátum 30g db. 6 2019.04.04
Fokhagymás só 30g db. 8 2019.04.04
Lagris hosszú szem.rizs db. 15 2019.05.05
Spondy törlőkendő db. 1 2019.05.12
vito ételízesítő 75g db. 25 2019.05.26
Fitodny ételízesítő  100g db. 8 2019.05.31
Adrenalin 500ml. 250ml db. 68 2019.06.01
Citromlé 0,5l db. 21 2019.06.08
Denis citrom ízesítő 0,5l db. 17 2019.06.08
Adrenalin 500ml. db. 50 2019.06.12
Lotka makrélaflé db. 5 2019.06.15
Globus babfőzelék 400g db. 6 2019.06.23
Denis 2l üditő db. 46 2019.07.07
Nicolaus vodka 0,2l db. 2 2019.07.10
Dawtona zöldborsó db. 23 2019.07.23
Nicolaus vodka 0,5l db. 1 2019.09.05
Fekete bors egész 20g db. 10 2019.09.14
vegeta ételízesítő 75g db. 7 2019.10.03
Szilas savanyúság tartósító db. 10 2019.10.25
Fűszerkömény egész 20g db. 12 2019.11.30
Fehérbors őrölt 20g db. 7 2019.11.30
Happy zöldborsó db. 5 2019.12.31
Csemegecékla db. 10 2020.01.24
unitox légyirtó db. 4 2020.03.19
Dzsem 330g db. 15 2020.03.22
Hamé libamájas db. 7 2020.03.28
Petrezselyem levél 9g db. 16 2020.04.03
Hamé kacsamájas db. 14 2020.05.31



Globus kacsamájas db. 25 2020.09.02
Csemegekukorica db. 29 2020.10.02
Globus libamájas db. 28 2020.10.26
Nátrium benzonát 15g db. 9 2020.11.17
Mexicoi melegszendvics db. 12 2020.12.07
Tafy pelenka db. 10 2021.01.01
Tuna db. 9 2021.01.23
Chemotox légyirtó db. 1 2021.02.20
Löncshús 400g db. 10 2021.03.02
Globus sertésmájkrém db. 9 2021.03.28
Gyermelyi spaget tészta db. 7 2021.04.03
Gyermelyi tészta db. 20 2021.04.04
hamé sonka db. 14 2021.06.13
Szalicil 20g db. 21 2022.11.30
Perfex 10db Wc papír db. 13
Fiore 4db Wc papír db. 19
Zewa Deluxe 8db Wc papír db. 5
Spondy szivacs db. 3
Kristálycukor 1kg db. 31
Koronás kockacukor 500g db. 19
Nádcukor 1kg db. 7
koronás porcukor 500g db. 9
Ételecet db. 18
Porcukor 500g db. 10
Asztali só 1 kg db. 54
Cba vákumsó db. 55
Jódozot fnomsó 1kg db. 28
Fügyülős0,5l db. 6
Portorico 0,7l db. 3
Jim bean 0,5l db. 4
Tequila 0,7l db.. 4
Bacardi 0,7l db. 3
El Jimador 1l db. 1
Curacao Blen 0,7l db. 3
Ouzo 0,7l db. 5
Red Label 0,7l db. 2
Becherovka 0,7l db. 4
Higi papír zsebkendő db. 69
Tisza papír zsebkendő db. 95
Fiore papír zsebkendő db. 64
Cif szúrolószer 500ml db. 11
Jar mosógatószer 900ml db. 13
Alley ablaktszttó 500ml db. 18
Szavo penész ell. db. 9
Flóraszept 1l db. 23
Dove testápoló 250ml db. 8
Nivea deo 150ml db. 9
Fa deo 150ml db. 3
Axe deo 150ml. db. 5
Baba testápoló 400ml db. 6
Dove szappan db. 10
baba szappan 125g db. 5
ob original db. 28
Helen harper betét db. 10
Nicol betét db. 8



Coccolino öblítő 1l db. 5
Lilly öblitő 1l db. 4
Lorin öblitő 1l db. 5
Floren öblítő 1l db. 6
Bogi pelenka db. 12
Fiore papírtörlő db. 10
Hangulat szalvéta db. 13
Taft hajzselé db. 5
Nivea shave db. 9
Nívea deo db. 4
Denim Stck db. 2
Denim deo roll db. 5
Axe spray db. 6
Maxx Spray db. 4
Old spice spray db. 8
Gilete tusfürdő db. 11
Adidas 400 ml tusfürdő db. 10
Baba 400 ml tusfürdő db. 3
Head and shoulders 250 ml db. 8
Head and shoulders 400ml db. 5
Gliss sampon 250ml db. 5
Baba sampon 400ml db. 5
Garnier sampon 250ml db. 8
Golf hajbalzsam 200ml db. 5
Alley szappan 475ml db. 8
Fogkefe db. 32
Amodent 100ml db. 20
Blend-a-med 75ml db. 9
Colgate 100ml db. 8
Tide mosópor 3kg db. 9
Ariel 3 in 1 db. 5
Fly catcher légyfogó db. 9
Mazzini sütőpapír db. 5
Mazzini Fólia db. 10
Domestos db. 10
Szemetes zsák db. 6
Spontex fémdörzsi db. 7
Surf mosókapszula db. 5
Luf db. 56
Nyalóka db. 24
Sebtapasz db. 20
Trixline égő db. 30
Öngyújtó db. 30
Panasonic elem db. 8
Dorall férf szet db. 5
Kulcstartó db. 8
Golyós toll db. 45
Playboy tusfürdő db. 5
Rejocie sampon 200 ml db. 5
Só asztali50kg db. 1



A vagyontárgy 1. alkalommal kerül meghirdetésre.
Az értékesítési hirdetmény tervezetéről a 237/2009. Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés szerinti módon az
értesítés megtörtént.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Árukészlet
Típus: Árukészlet 
Tehermentes: igen 
Mennyisége: 2 559 db 
Becsérték: 960 000 forint 

Az  ingóság  megtekinthetőségének  helye,  ideje,  egyéb  közlemény: A  pályázatban  kiírt  ingóság
megtekintése 2018. július 02. napján 10 és 11 óra között, 2768 Újszilvás, Alkotmány utca 162. sz. alatt
lehetséges. 

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül,
átutalással kell  megfizetni  az "SZILVÁSI SÜTŐ" Kft. f.a. ERSTE Bank Zrt.-nél vezetett:  11600006-
00000000-62301695 számú pénzforgalmi számlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázatot benyújtóval a felszámoló a pályázat lezárását követő
30 napon belül szerződést köt. A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.

A  vagyontárgy  elszállításának,  átvételének  módja,  határideje:  A  vagyontárgy  elszállításának,
átvételének módja, határideje: a vevő legkésőbb a teljes vételár megfizetését követő 15 napon belül saját
költségén köteles gondoskodni a megvásárolt vagyontárgy birtokba vételéről, az ingóság átvételéről és
elszállításáról
17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Elsődleges értékelési
szempont:  a vételár nagysága. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a megajánlott  legnagyobb
vételárhoz  képest  10%-nál  kisebb  mértékben  eltérő)  ajánlat  esetén  a  pályázók  között  nyilvános
ártárgyalást  tart.  Az  ártárgyalás  lebonyolítása  szintén  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszer  (EÉR)
igénybevételével  történik.  Ártárgyalás  megtartásának  esetén  elektronikus  üzenet  útján  értékesítésre
kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az
ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak. A nyilvános
értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Jelen pályázati
felhívás  a  felszámoló  számára  nem jelent  értékesítési  kötöttséget.  A felszámoló  a  pályázati  kiírást  –
megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. 

Krisztálycukor 50kg db. 1
Stamag tornádó 25kg db. 1
Mirelit magozot meggy 10kg db. 1
Mirelit almacsík 12kg db. 1
Szezámmag 10kg db. 1
Sütőpapír db. 1
Magkeverék 10kg db. 2
Máktöltelék 12kg db. 2
Mazsola 2,5kg db. 2
Hagyma szárítot, píritot 1kg db. 2
6 magos koncntrátum 25kg db. 1
Kakaó holland 2kg db. 1
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A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye:  A pályázatok kizárólag az Elektronikus
Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatóak be: https://eer.gov.hu/palyazat/ 
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– Magánszemély  pályázó  esetén  az  ajánlathoz  csatolni  kell  a  pályázó  személyi  igazolványának,
lakcímkártyájának és adóigazolványának a pályázó aláírásával hitelesített másolatát. Külföldi ajánlattevő
köteles  belföldi  lakcímmel  vagy  székhellyel  rendelkező  kézbesítési  megbízottat  megnevezni  és  a
pályázathoz csatolni a kézbesítési megbízás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Szervezet, vagy gazdasági társaság pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó egy hónapnál
nem  régebbi  cégkivonatát  vagy  hatósági  nyilvántartásba  vételének  igazolását,  az  eljáró  képviselője
aláírási  címpéldányát,  az ajánlati  biztosíték megfizetésének igazolását,  továbbá amennyiben a pályázó
képviselője  meghatalmazással  jár  el,  a  meghatalmazás  teljes  bizonyító  erejű  okiratát.–  Írásos  vételi
ajánlatot, nettó vételár megjelölésével.
– Bánatpénz megfizetésének igazolása.
Az irányár az áfa összegét nem tartalmazza. Az értékesítéskor az áfa megállapítása a hatályos áfatörvény
alapján történik.
A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat értékelésétől számított 8 napon
belül  írásban is  értesíti,  egyben felszólítja  a nyertes  pályázót  az adásvételi  szerződés megkötésére.  A
megvásárlásra felkínált vagyontárgyakért a felszámoló kellékszavatosságot és garanciát nem vállal, azt a
pályázó a megtekintett állapotban veszi meg, ennek tudomásulvételéről a pályázónak nyilatkoznia kell.
Az elővásárlásra  jogosultak a vételi  szándékukat  a Cstv.  49/C § (3) bekezdése alapján az értékesítés
keretén  belül  gyakorolhatják,  oly  módon,  hogy  a  véglegesen  kialakult  vételár  ismeretében  a  vételi
szándékról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy ezen
jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig írásban jelezzék. A felszámoló az elektronikus értékesítés
érvényességének  és  eredményességének  megállapítását  követően  a  nyertes  ajánlatot  az  elővásárlásra
jogosultaknak  –  az  őket  megillető  sorrendben  –  bemutatja  annak  érdekében,  hogy  nyilatkozzanak:
kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal.
A bejelentés elmaradása esetén a felszámoló az általa egyébként nem ismert jogosult esetén úgy tekinti,
hogy az elővásárlási jogosultak elővásárlási jogukkal élni nem kívánnak, az ajánlatok közlését nem kérik.

A  fenti  vagyontárgyról  készített  tender  füzet  az  alábbi  linken  érhető  el:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1010282/tetelek.pdf

https://eer.gov.hu/palyazat/P1010282/tetelek.pdf


Pályázati Hirdetmény 

A(z)  Dual-Perfekt  Kft.  (cégjegyzékszám:  01-09-717900,  székhely:  1119 Budapest,  Fehérvári  út  85..,
levelezési cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 85..), mint a(z) Sonnenblumen Kft. „f.a” (cégjegyzékszám:
01 09 990827, székhely: 1085 Budapest, József körút 69.) Fővárosi Törvényszék 20.Fpk.2.719/2016/10..
sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2018. június 07. napján meghirdetett pályázati
felhívásnak megfelelően 

nyilvános pályázati felhívás

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós INGÓSÁGAIT:

I. A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak): 

GÉPJÁRMŰ:
Rendszám: KGS-433
Gyártmány: TOYOTA
Típus: Avensis 2.2 D4 Sool
Karosszéria: zárt (személygépkocsi)
Hengerűrtartalom: 2.231 cm3
Teljesítmény: 130 Kw
Üzemanyag: dízel
Sebességváltó: manuális
Gyártási év: 2006Szín: fekete
Km. óra állása: nem ismert
Forgalomba helyezés ideje: 2006.05.03.
Műszaki vizsga érvényessége: nem ismert

A jármű elhanyagolt általános műszaki és esztétikai állapotban van, magas állásidővel. Az igen erőteljes
frontális sérülés miatt a légzsákrendszer aktiválódott, futóművek deformálódtak, szélvédő törött.

A vagyontárgy 1. alkalommal kerül meghirdetésre.
Az értékesítési hirdetmény tervezetéről a 237/2009. Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés szerinti módon az
értesítés megtörtént.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Gépjármű
Típus: Jármű 
Gyártmány: TOYOTA 
Gyártási idő: 2006. 
Állapot: Sérült/hiányos 
Tehermentes: nem
Végrehajtási jog,  jogosult: NAV Kelet-budapesti Adó- és Vámigazgatósága (1438 Budapest, Pf.: 512) 
Mennyisége: 1 db 
Becsérték: 100 000 forint 

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 100 000 forint.
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 100 000 forint.
Ajánlati biztosíték összege: 5 000 forint.

A pályázat adatai: 
A  pályázatok  kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatók  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1003930 
A  fenti  vagyontárgyról  készített  tender  füzet  az  alábbi  linken  érhető  el:

https://eer.gov.hu/palyazat/P1003930


https://eer.gov.hu/palyazat/P1003930/tetelek.pdf
II. A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak): 
GÉPJÁRMŰ:
Rendszám: LNZ-636
Gyártmány: RENAULT
Típus: Kangoo 1.5 DCI
Karosszéria: zárt (kistehergépkocsi)
Hengerűrtartalom: 1.461 cm3
Teljesítmény: 50 Kw
Üzemanyag: dízel
Sebességváltó: manuális
Gyártási év: 2009Szín: fehér
Km. óra állása: 77.330 km
Forgalomba helyezés ideje: 2009.08.04.
Műszaki vizsga érvényessége: 2018.03.07.

A  jármű  átlagos  általános  műszaki  és  esztétikai  állapotban  van.  A  motor  megbontása  során  a
befecskendező  egységek  kiszerelésre  kerültek,  a  magasnyomású  üzemanyag  rendszer  hibája
valószínűsíthető.
Belső tér kissé szennyezett, normál állapotban, rádió kiszerelve.
A jármű érvényes műszaki vizsgával nem rendelkezik.

A vagyontárgy 1. alkalommal kerül meghirdetésre.
Az értékesítési hirdetmény tervezetéről a 237/2009. Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés szerinti módon az
értesítés megtörtént.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Gépjármű
Típus: Jármű 
Gyártmány: RENAULT 
Gyártási idő: 2009. 
Állapot: Átlagos 
Tehermentes: nem 
Végrehajtási jog,  jogosult: NAV Kelet-budapesti Adó- és Vámigazgatósága (1438 Budapest, Pf.: 512) 
Mennyisége: 1 db 
Becsérték: 350 000 forint 

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 350 000 forint.
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 350 000 forint.
Ajánlati biztosíték összege: 17 500 forint.

A pályázat adatai: 
A  pályázatok  kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatók  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1003922 
A  fenti  vagyontárgyról  készített  tender  füzet  az  alábbi  linken  érhető  el:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1003922/tetelek.pdf

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2018. június 22. 08 óra 00 perc 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2018. július 09. 08 óra 00 perc 

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A bánatpénzt a Dual-Perfekt Kft.
Pannon Takarék Bank Zrt.-nél vezetett: 63200157-11024563 számú értékesítéssel kapcsolatos technikai
bankszámlájára  lehet  befizetni  (átutalni)  “Sonnenblumen  Kft.  f.a.  KAUCIÓ”  jelöléssel  a  pályázat

https://eer.gov.hu/palyazat/P1003922/tetelek.pdf
https://eer.gov.hu/palyazat/P1003922
https://eer.gov.hu/palyazat/P1003930/tetelek.pdf


benyújtásáig.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A befizetett KAUCIÓ a pályázati nyertesnek a
vételárba  beszámít.  A  többi  pályázó  részére  a  befizetett  összeg  az  értékelést  követő  8  napon  belül
visszautalásra  kerül.  Az ajánlati  biztosítékot  a  pályázó  kizárólag  a  következő  esetekben  veszíti  el:  a
szerződés  a  nyertes  pályázó  érdekkörében  felmerülő  okból  nem jön  létre,  vagy  a  nyertes  pályázó  a
vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

Az  ingóság  megtekinthetőségének  helye,  ideje,  egyéb  közlemény: A  pályázatban  kiírt  gépjármű
megtekintése  2018.  június  28.  napján  10  és  11  óra  között,  2336  Dunavarsány,  Sport  u.  1.  sz.  alatt
lehetséges. 

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül,
átutalással  kell  megfizetni  a  Dual-Perfekt  Kft.  Pannon  Takarék  Bank  Zrt.-nél  vezetett:  63200157-
11024563 számú értékesítéssel kapcsolatos technikai pénzforgalmi számlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázatot benyújtóval a felszámoló a pályázat lezárását követő
30 napon belül szerződést köt. A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.

A  vagyontárgy  elszállításának,  átvételének  módja,  határideje:  A  vagyontárgy  elszállításának,
átvételének módja, határideje: a vevő legkésőbb a teljes vételár megfizetését követő 15 napon belül saját
költségén köteles gondoskodni a megvásárolt vagyontárgy birtokba vételéről, az ingóság átvételéről és
elszállításáról. A fenti határidő letelte után kötbér terheli a késedelmet, mely napi 2.000 Ft.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Elsődleges értékelési
szempont:  a vételár nagysága. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a megajánlott  legnagyobb
vételárhoz  képest  10%-nál  kisebb  mértékben  eltérő)  ajánlat  esetén  a  pályázók  között  nyilvános
ártárgyalást  tart.  Az  ártárgyalás  lebonyolítása  szintén  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszer  (EÉR)
igénybevételével  történik.  Ártárgyalás  megtartásának  esetén  elektronikus  üzenet  útján  értékesítésre
kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az
ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak. A nyilvános
értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Jelen pályázati
felhívás  a  felszámoló  számára  nem jelent  értékesítési  kötöttséget.  A felszámoló  a  pályázati  kiírást  –
megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. 

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye:  A pályázatok kizárólag az Elektronikus
Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatóak be: https://eer.gov.hu/palyazat/ 
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– Magánszemély  pályázó  esetén  az  ajánlathoz  csatolni  kell  a  pályázó  személyi  igazolványának,
lakcímkártyájának és adóigazolványának a pályázó aláírásával hitelesített másolatát. Külföldi ajánlattevő
köteles  belföldi  lakcímmel  vagy  székhellyel  rendelkező  kézbesítési  megbízottat  megnevezni  és  a
pályázathoz csatolni a kézbesítési megbízás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Szervezet, vagy gazdasági társaság pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó egy hónapnál
nem  régebbi  cégkivonatát  vagy  hatósági  nyilvántartásba  vételének  igazolását,  az  eljáró  képviselője
aláírási  címpéldányát,  az ajánlati  biztosíték megfizetésének igazolását,  továbbá amennyiben a pályázó
képviselője meghatalmazással jár el, a meghatalmazás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Írásos vételi ajánlatot, nettó vételár megjelölésével.
– Bánatpénz megfizetésének igazolása.
Az irányár az áfa összegét nem tartalmazza. Az értékesítéskor az áfa megállapítása a hatályos áfatörvény
alapján történik.
A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat értékelésétől számított 8 napon
belül  írásban is  értesíti,  egyben felszólítja  a nyertes  pályázót  az adásvételi  szerződés megkötésére.  A
megvásárlásra felkínált vagyontárgyakért a felszámoló kellékszavatosságot és garanciát nem vállal, azt a
pályázó a megtekintett állapotban veszi meg, ennek tudomásulvételéről a pályázónak nyilatkoznia kell.

https://eer.gov.hu/jogszabaly/A1400017-P12-5.html


Az elővásárlásra  jogosultak a vételi  szándékukat  a Cstv.  49/C § (3) bekezdése alapján az értékesítés
keretén  belül  gyakorolhatják,  oly  módon,  hogy  a  véglegesen  kialakult  vételár  ismeretében  a  vételi
szándékról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy ezen
jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig írásban jelezzék. A felszámoló az elektronikus értékesítés
érvényességének  és  eredményességének  megállapítását  követően  a  nyertes  ajánlatot  az  elővásárlásra
jogosultaknak  –  az  őket  megillető  sorrendben  –  bemutatja  annak  érdekében,  hogy  nyilatkozzanak:
kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal.
A bejelentés elmaradása esetén a felszámoló az általa egyébként nem ismert jogosult esetén úgy tekinti,
hogy az elővásárlási jogosultak elővásárlási jogukkal élni nem kívánnak, az ajánlatok közlését nem kérik.



Pályázati Hirdetmény 

A(z) DUAL-PERFEKT Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-717900, székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 85.
C. ép. 4. em., levelezési cím: 1507 Budapest, Pf.: 139), mint a(z) "NÉPKERTI VIGADÓ" Vendéglátó,
Kereskedelmi  és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 3529 Miskolc, Görgey A. u.
23,  cégjegyzékszám:  05-09-009303,  adószám:  12751875-2-05)  Miskolci Törvényszék
6.Fpk.255/2017/11. sz. végzése által kijelölt felszámolója

nyilvános pályázati felhívás

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós gazdálkodó szervezet tulajdonát képező alábbi vagyonát:

I. Gépjármű
Rendszám: JFT-895
Gyártmány és típus: KIA Pregio 2.5 D
Hengerűrtartalom: 2.476 cm3
Teljesítmény: 69 kW
Gyártási év: 2004
Szín: fehér
Km. óra állása: 319.800 (becsült)
Forgalomba helyezés ideje: 2004.10.21.
Műszaki vizsga érvényessége: 2019.01.09.
Tehermentes: igen
Becsérték: 94 000 forint 

Gépjármű jellemzői:
- a gépkocsi rendkívüli módon elhasznált, nem indítható. Komplett szervizt kell elvégezni ahhoz, hogy a
motorja indítható legyen.
- a jármű szervizkönyvvel nem rendelkezik.
- a gumiabroncsok kopottak, elöregedtek.

A vagyontárgy 1. alkalommal kerül meghirdetésre.
Az értékesítési hirdetmény tervezetéről a 237/2009. Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés szerinti módon az
értesítés megtörtént.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 94 000 forint.
Minimálár: 94.000 Ft
Ajánlati biztosíték összege: 4 700 forint.
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2018. július 06. 08 óra 00 perc 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2018. július 23. 08 óra 00 perc 

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A bánatpénzt a DUAL-PERFEKT
Kft. f.a. Pannon Takarék Bank Zrt.-nél vezetett: 63200157-11024563 Számú értékesítéssel kapcsolatos
technikai bankszámlájára lehet befizetni (átutalni) „NÉPKERTI VIGADÓ Kft. f.a. KAUCIÓ” jelöléssel a
pályázat benyújtásáig.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A befizetett KAUCIÓ a pályázati nyertesnek a
vételárba  beszámít.  A  többi  pályázó  részére  a  befizetett  összeg  az  értékelést  követő  8  napon  belül
visszautalásra  kerül.  Az ajánlati  biztosítékot  a  pályázó  kizárólag  a  következő  esetekben  veszíti  el:  a
szerződés  a  nyertes  pályázó  érdekkörében  felmerülő  okból  nem jön  létre,  vagy  a  nyertes  pályázó  a
vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A  vagyontárgy(ak)  megtekinthetőségének  helye,  ideje,  egyéb  közlemény:  A  pályázatban  kiírt
gépjárművek  megtekintése  2018.  július  10.  napján  13  órakor  9400 Sopron,  Hőközpont  u.  1.sz.  alatt
lehetséges.



Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül,
átutalással  kell  megfizetni  a  DUAL-PERFEKT  Kft.  f.a.  Pannon  Takarék  Bank  Zrt.-nél  vezetett:
63200157-11024563 Számú értékesítéssel kapcsolatos technikai bankszámlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázatot benyújtóval a felszámoló a pályázat lezárását követő
30 napon belül szerződést köt. A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.

A  vagyontárgy  elszállításának,  átvételének  módja,  határideje: A  vagyontárgy  elszállításának,
átvételének módja, határideje: a vevő legkésőbb a teljes vételár megfizetését követő 15 napon belül saját
költségén köteles gondoskodni a megvásárolt vagyontárgy birtokba vételéről, az ingóság átvételéről és
elszállításáról. A fenti határidő letelte után kötbér terheli a késedelmet, mely napi 2.000 Ft.

A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos vételi ajánlatokat kér benyújtani, melyeket az

DUAL-PERFEKT Kft. 
9001 Győr, Pf.: 649. szám alatti postai címre, vagy a DUAL-PERFEKT Kft. 9022 Győr, Liszt Ferenc u.

37. sz. alatti kirendeltségére vár 
„NÉPKERTI VIGADÓ Kft.  f.a. vételi ajánlat” 

megjelöléssel.

A vételárba hitelezői követelés beszámítására nincs lehetőség.

A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételéről elismervényt állít ki.

Kizárólagos  értékelési  szempont:  a  vételár  nagysága.  A felszámoló  több megfelelő  azonos  értékű  (a
megajánlott legnagyobb vételárhoz képest 10%-nál kisebb mértékben eltérő) ajánlat esetén a pályázók
között nyilvános ártárgyalást  tart.  Érvénytelen az ajánlat,  ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a
pályázati  kiírásban  meghatározottaknak.  A nyilvános  értékesítésen  a  tulajdonjogot  szerző  pályázó  az
adóssal  szemben  beszámítással  nem élhet.  Jelen  pályázati  felhívás  a  felszámoló  számára  nem jelent
értékesítési kötöttséget. A felszámoló a pályázati kiírást – megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek
nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. 

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– Magánszemély  pályázó  esetén  az  ajánlathoz  csatolni  kell  a  pályázó  személyi  igazolványának,
lakcímkártyájának és adóigazolványának a pályázó aláírásával hitelesített másolatát. Külföldi ajánlattevő
köteles  belföldi  lakcímmel  vagy  székhellyel  rendelkező  kézbesítési  megbízottat  megnevezni  és  a
pályázathoz csatolni a kézbesítési megbízás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Szervezet, vagy gazdasági társaság pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó egy hónapnál
nem  régebbi  cégkivonatát  vagy  hatósági  nyilvántartásba  vételének  igazolását,  az  eljáró  képviselője
aláírási  címpéldányát,  az ajánlati  biztosíték megfizetésének igazolását,  továbbá amennyiben a pályázó
képviselője meghatalmazással jár el, a meghatalmazás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Írásos vételi ajánlat, nettó vételár megjelölésével
– Bánatpénz megfizetésének igazolása.
Az irányár az áfa összegét nem tartalmazza. Az értékesítéskor az áfa megállapítása a hatályos áfatörvény
alapján történik. A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat értékelésétől
számított 8 napon belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés
megkötésére. A megvásárlásra felkínált vagyontárgyakért a felszámoló kellékszavatosságot és garanciát
nem vállal, azt a pályázó a megtekintett állapotban veszi meg, ennek tudomásulvételéről a pályázónak
nyilatkoznia kell. Az elővásárlásra jogosultak a vételi szándékukat a Cstv. 49/C § (3) bekezdése alapján
az értékesítés keretén belül gyakorolhatják, oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a
vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy



ezen  jogukat  a  pályázat  benyújtásának  határidejéig  írásban  jelezzék.  A  felszámoló  az  elektronikus
értékesítés  érvényességének  és  eredményességének  megállapítását  követően  a  nyertes  ajánlatot  az
elővásárlásra  jogosultaknak  –  az  őket  megillető  sorrendben  –  bemutatja  annak  érdekében,  hogy
nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. 

A bejelentés elmaradása esetén a felszámoló az általa egyébként nem ismert jogosult esetén úgy tekinti,
hogy az elővásárlási jogosultak elővásárlási jogukkal élni nem kívánnak, az ajánlatok közlését nem kérik.



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

DUAL-PERFEKT KFT.
1119 Budapest, Fehérvári út 85. C. ép. 4. em. 

Levelezési cím: 1507 Budapest, Pf.: 139.
Tel: 1-210-0521,    Fax: 1-279-0635

(Cégjegyzék szám: 01-09-717900) 

A DUAL-PERFEKT Kft.  (Cg.  01-09-717900) –  1119 Budapest,  Fehérvári  út  85.  C. ép.  4.  em.
levelezési cím: 1507 Budapest, Pf.: 139. – mint a "Jóbarátság" Mezőgazdasági és Vagyonkezelő
Szövetkezet „f.a.” (székhely: 8438 Veszprémvarsány, Könyves Kálmán u. 2., cégjegyzékszám: 08-
02-001719, adószám: 10075432-2-08)  kijelölt felszámolója,

nyilvános pályázati felhívás

útján értékesíteni kívánja az „fa” adós gazdálkodó szervezet tulajdonát képező alábbi ingatlanait:

I. Ingatlan
Gic külterület
Hrsz: 032/2
kivett patak
5.817 m²

Becsérték: 100.000,-Ft

Megközelítése földúton, mezőgazdasági területen, illetve erdőn keresztül lehetséges.

Az ingatlan tulajdoni lapján teher nem szerepel.

A vagyontárgy 1. alkalommal kerül meghirdetésre.
Az  értékesítési  hirdetmény  tervezetéről  a  237/2009.  Korm.  rendelet  2.  §  (2)  bekezdés  szerinti
módon az értesítés megtörtént.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 100 000 forint.
Minimálár:   100 000 forint  
Ajánlati biztosíték összege: 5 000 forint.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2018. augusztus 27. 08 óra 00 perc 
                    
Ajánlati  biztosíték  formája,  megfizetésének  módja  és  határideje: A  bánatpénzt  a  DUAL-
PERFEKT Kft. Pannon Takarék Bank Zrt.-nél vezetett 63200157-11024563 számú értékesítéssel
kapcsolatos technikai bankszámlájára lehet befizetni (átutalni) „JÓBARÁTSÁG SZÖVETKEZET
f.a. KAUCIÓ” jelöléssel a pályázat benyújtásáig.

Az  ajánlati  biztosítékkal  kapcsolatos  egyéb  közlemény: A  befizetett  KAUCIÓ  a  pályázati
nyertesnek a vételárba beszámít. A többi pályázó részére a befizetett összeg az értékelést követő 8
napon belül visszautalásra kerül. Az ajánlati biztosítékot a pályázó kizárólag a következő esetekben
veszíti el: a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes
pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye,  ideje, egyéb közlemény:  A pályázatban kiírt
ingatlan szabadon megtekinthető.



Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat  a szerződéskötéstől  számított  15 napon
belül, átutalással kell megfizetni az DUAL-PERFEKT Kft. Pannon Takarék Bank Zrt.-nél vezetett
63200157-11024563 számú értékesítéssel kapcsolatos technikai pénzforgalmi számlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázatot benyújtóval a felszámoló a pályázat lezárását
követő 30 napon belül  szerződést köt.  Nyertes pályázó vállalja,  hogy a felszámoló által  kijelölt
ügyvéddel köti meg a szerződést és viseli annak költségeit. A megkötendő adásvételi szerződésre a
magyar jog az irányadó.

A vagyontárgy elszállításának,  átvételének módja, határideje: A teljes  vételár  megfizetése a
tulajdonba-  és  birtokba adás  feltétele.  A birtokátruházás  napja  a  szerződéskövetést  követően,  a
vételár teljes kiegyenlítésének napja.

A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos vételi ajánlatokat kér benyújtani, melyeket az

DUAL-PERFEKT Kft. 
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37. sz. alatti kirendeltségére vár 
„Jóbarátság Szövetkezet  f.a. vételi ajánlat” 

megjelöléssel.

A vételárba hitelezői követelés beszámítására nincs lehetőség.

A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételéről elismervényt állít ki.

Kizárólagos értékelési szempont: a vételár nagysága. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a
megajánlott  legnagyobb  vételárhoz  képest  10%-nál  kisebb  mértékben  eltérő)  ajánlat  esetén  a
pályázók  között  nyilvános  ártárgyalást  tart.  Érvénytelen  az  ajánlat,  ha  nem  felel  meg  a
jogszabályban,  illetve  a  pályázati  kiírásban  meghatározottaknak.  A  nyilvános  értékesítésen  a
tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Jelen pályázati felhívás a
felszámoló számára nem jelent értékesítési kötöttséget. A felszámoló a pályázati kiírást – megfelelő
ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. 

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– Magánszemély pályázó esetén az ajánlathoz csatolni  kell  a pályázó személyi  igazolványának,
lakcímkártyájának  és  adóigazolványának  a  pályázó  aláírásával  hitelesített  másolatát.  Külföldi
ajánlattevő  köteles  belföldi  lakcímmel  vagy  székhellyel  rendelkező  kézbesítési  megbízottat
megnevezni és a pályázathoz csatolni a kézbesítési megbízás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Szervezet,  vagy  gazdasági  társaság  pályázó  esetén  az  ajánlathoz  csatolni  kell  a  pályázó  egy
hónapnál nem régebbi cégkivonatát  vagy hatósági nyilvántartásba vételének igazolását,  az eljáró
képviselője  aláírási  címpéldányát,  az  ajánlati  biztosíték  megfizetésének  igazolását,  továbbá
amennyiben a pályázó képviselője meghatalmazással jár el, a meghatalmazás teljes bizonyító erejű
okiratát.
– Írásos vételi ajánlat, nettó vételár megjelölésével
– Bánatpénz megfizetésének igazolása.
Az irányár  az  áfa  összegét  nem tartalmazza.  Az értékesítéskor  az  áfa  megállapítása  a  hatályos
áfatörvény alapján történik. A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat
értékelésétől  számított  8 napon belül  írásban is  értesíti,  egyben felszólítja  a nyertes pályázót  az
adásvételi  szerződés  megkötésére.  A  megvásárlásra  felkínált  vagyontárgyakért  a  felszámoló
kellékszavatosságot  és garanciát  nem vállal,  azt  a pályázó a megtekintett  állapotban veszi meg,



ennek  tudomásulvételéről  a  pályázónak  nyilatkoznia  kell.  Az  elővásárlásra  jogosultak  a  vételi
szándékukat a Cstv. 49/C § (3) bekezdése alapján az értékesítés keretén belül gyakorolhatják, oly
módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek.
Ennek  érdekében  a  kiíró  kéri  az  elővásárlásra  jogosultakat,  hogy  ezen  jogukat  a  pályázat
benyújtásának  határidejéig  írásban  jelezzék.  A  felszámoló  az  elektronikus  értékesítés
érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot az elővásárlásra
jogosultaknak – az őket megillető sorrendben – bemutatja annak érdekében, hogy nyilatkozzanak:
kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. 

A bejelentés elmaradása esetén a felszámoló az általa egyébként nem ismert jogosult esetén úgy
tekinti,  hogy  az  elővásárlási  jogosultak  elővásárlási  jogukkal  élni  nem  kívánnak,  az  ajánlatok
közlését nem kérik.



Pályázati Hirdetmény 

A(z) Dual-Perfekt Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-717900, székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 85. C ép.
4  em.,  levelezési  cím:  1507  Budapest,  hrsz.  Pf.:  139),  mint  a(z)  SZILVÁSI  SÜTŐ  Kft.  „f.a”
(cégjegyzékszám: 13 09 160072, székhely: 2768 Újszilvás,  Alkotmány utca 164.) Budapest Környéki
Törvényszék  8.Fpk.1.210/2016/12.  .  sz.  végzése  által  kijelölt  felszámolója,  a  Cégközlönyben  2018.
augusztus 16. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően 

nyilvános pályázati felhívás

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai: 
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: 
https://eer.gov.hu/palyazat/P1130206 

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2018. augusztus 31. 08 óra 00 perc 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2018. szeptember 17. 08 óra 00 perc 
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 464 000 forint.
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 324 800 forint. (a becsérték 70%-a) 
Ajánlati biztosíték összege: 23 200 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A bánatpénzt a SZILVÁSI SÜTŐ
Kft.  f.a.  Erste  Bank  Zrt.-nél  vezetett:  11600006-00000000-62301695  számú  bankszámlájára  lehet
befizetni (átutalni) "SZILVÁSI SÜTŐ Kft. f.a. KAUCIÓ" jelöléssel a pályázat benyújtásáig.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A befizetett KAUCIÓ a pályázati nyertesnek a
vételárba  beszámít.  A  többi  pályázó  részére  a  befizetett  összeg  az  értékelést  követő  8  napon  belül
visszautalásra  kerül.  Az ajánlati  biztosítékot  a  pályázó  kizárólag  a  következő  esetekben  veszíti  el:  a
szerződés  a  nyertes  pályázó  érdekkörében  felmerülő  okból  nem jön  létre,  vagy  a  nyertes  pályázó  a
vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A felszámolónak  –  a  vagyonfelmérés,  valamint  az  adós  vagyonára  vonatkozó adatok  alapján  -
elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak): 
GÉPJÁRMŰ:
Rendszám: HPN-967
Gyártmány: FORD
Típus: Transit VAN 185 2.0 TD
Karosszéria: zárt
Hengerűrtartalom: 1998 cm3
Teljesítmény: 55 kW
Üzemanyag: dízel
Sebességváltó: manuális
Gyártási év: 2000Szín: fehér
Szállítható személyek száma: 3 fő
Km. óra állása: 470.587 km
Forgalomba helyezés ideje: 2001.03.28.
Műszaki vizsga érvényessége: 2017.03.10.

A jármű magas futásteljesítményének megfelelően műszakilag s optikailag elhasználódott állapotban van.
Az áruszállításra használt kisteher gépkocsi számos karosszéria sérülés ill. korróziós nyomot lehet találni,
a motortér állapota alacsony karbantartottsági szintre utal.

A vagyontárgy 2. alkalommal kerül meghirdetésre.

https://eer.gov.hu/palyazat/P1130206


A 237/2009. (X.20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés szerinti értesítés feltételei nem állnak fenn.
A minimálár a becsérték 70%-a.
A 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 4. § (2a) szerinti értesítés feltételei nem állnak fenn.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése:
GÉPJÁRMŰ
Típus: Jármű 
Gyártmány: FORD 
Gyártási idő: 2000. 
Állapot: Átlagos 
Tehermentes: igen 
Mennyisége: 1 db 
Becsérték: 464 000 forint 

Az  ingóság  megtekinthetőségének  helye,  ideje,  egyéb  közlemény: A  pályázatban  kiírt  gépjármű
megtekintése 2018. szeptember 10. napján 10 és 11 óra között, 2768 Újszilvás, Alkotmány utca 162. sz.
alatt lehetséges. 

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az irányár az áfa összegét nem tartalmazza. 
A vagyontárgyak értékesítése során az áfa az áfa tv. 142. § (1) bek. g pontja alapján, illetve 142. § (3)
alapján kerül meghatározásra.

17/2014 (II.3.)  Kormányrendelet  12.§ (5) bekezdés szerinti  pályázati  elbírálás  módja:  Elsődleges
értékelési  szempont:  a  vételár  nagysága.  A felszámoló  több  megfelelő  azonos  értékű  (a  megajánlott
legnagyobb  vételárhoz  képest  10%-nál  kisebb  mértékben  eltérő)  ajánlat  esetén  a  pályázók  között
nyilvános ártárgyalást  tart.  Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus  Értékesítési  Rendszer
(EÉR) igénybevételével történik. Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értékesítésre
kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az
ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak. A nyilvános
értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Jelen pályázati
felhívás  a  felszámoló  számára  nem jelent  értékesítési  kötöttséget.  A felszámoló  a  pályázati  kiírást  –
megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. 

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül,
átutalással kell  megfizetni  az "SZILVÁSI SÜTŐ" Kft. f.a. ERSTE Bank Zrt.-nél vezetett:  11600006-
00000000-62301695 számú pénzforgalmi számlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázatot benyújtóval a felszámoló a pályázat lezárását követő
30 napon belül szerződést köt. A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.

A  vagyontárgy  elszállításának,  átvételének  módja,  határideje:  A  vagyontárgy  elszállításának,
átvételének módja, határideje: a vevő legkésőbb a teljes vételár megfizetését követő 15 napon belül saját
költségén köteles gondoskodni a megvásárolt vagyontárgy birtokba vételéről, az ingóság átvételéről és
elszállításáról.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: 
A  pályázatok  kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatóak  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/ 
A pályázatnak tartalmaznia kell: 
– Magánszemély  pályázó  esetén  az  ajánlathoz  csatolni  kell  a  pályázó  személyi  igazolványának,
lakcímkártyájának és adóigazolványának a pályázó aláírásával hitelesített másolatát. Külföldi ajánlattevő

https://eer.gov.hu/jogszabaly/A1400017-P12-5.html
https://eer.gov.hu/jogszabaly/A1400017-P12-5.html


köteles  belföldi  lakcímmel  vagy  székhellyel  rendelkező  kézbesítési  megbízottat  megnevezni  és  a
pályázathoz csatolni a kézbesítési megbízás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Szervezet, vagy gazdasági társaság pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó egy hónapnál
nem  régebbi  cégkivonatát  vagy  hatósági  nyilvántartásba  vételének  igazolását,  az  eljáró  képviselője
aláírási  címpéldányát,  az ajánlati  biztosíték megfizetésének igazolását,  továbbá amennyiben a pályázó
képviselője meghatalmazással jár el, a meghatalmazás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Írásos vételi ajánlatot, nettó vételár megjelölésével.
– Bánatpénz megfizetésének igazolása.
A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat értékelésétől számított 8 napon
belül  írásban is  értesíti,  egyben felszólítja  a nyertes  pályázót  az adásvételi  szerződés megkötésére.  A
megvásárlásra felkínált vagyontárgyakért a felszámoló kellékszavatosságot és garanciát nem vállal, azt a
pályázó a megtekintett állapotban veszi meg, ennek tudomásulvételéről a pályázónak nyilatkoznia kell.
Az elővásárlásra  jogosultak a vételi  szándékukat  a Cstv.  49/C § (3) bekezdése alapján az értékesítés
keretén  belül  gyakorolhatják,  oly  módon,  hogy  a  véglegesen  kialakult  vételár  ismeretében  a  vételi
szándékról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy ezen
jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig írásban jelezzék. A felszámoló az elektronikus értékesítés
érvényességének  és  eredményességének  megállapítását  követően  a  nyertes  ajánlatot  az  elővásárlásra
jogosultaknak  –  az  őket  megillető  sorrendben  –  bemutatja  annak  érdekében,  hogy  nyilatkozzanak:
kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A bejelentés elmaradása esetén a felszámoló az általa egyébként
nem ismert jogosult esetén úgy tekinti, hogy az elővásárlási jogosultak elővásárlási jogukkal élni nem
kívánnak, az ajánlatok közlését nem kérik.

A  fenti  vagyontárgyról  készített  tender  füzet  az  alábbi  linken  érhető  el:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1130206/tetelek.pdf

https://eer.gov.hu/palyazat/P1130206/tetelek.pdf


Pályázati Hirdetmény 

A(z) Dual-Perfekt Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-717900, székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 85. C ép.
4  em.,  levelezési  cím:  1507  Budapest,  hrsz.  Pf.:  139),  mint  a(z)  SZILVÁSI  SÜTŐ  Kft.  „f.a”
(cégjegyzékszám: 13 09 160072, székhely: 2768 Újszilvás,  Alkotmány utca 164. utca 164.) Budapest
Környéki Törvényszék  8.Fpk.1.210/2016/12.  . sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben
2018. augusztus 23. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően 

nyilvános pályázati felhívás

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai: 
A  pályázatok  kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatók  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1130210 

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 
2018. szeptember 7. 08 óra 00 perc 
A pályázatok benyújtásának határideje: 
2018. szeptember 24. 08 óra 00 perc 
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 976 000 forint.
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 683 200 forint. (a becsérték 70%-a) 
A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.
Ajánlati biztosíték összege: 48 800 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A bánatpénzt a SZILVÁSI SÜTŐ
Kft.  f.a.  Erste  Bank  Zrt.-nél  vezetett:  11600006-00000000-62301695  számú  bankszámlájára  lehet
befizetni (átutalni) "SZILVÁSI SÜTŐ Kft. f.a. KAUCIÓ" jelöléssel a pályázat benyújtásáig.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A befizetett KAUCIÓ a pályázati nyertesnek a
vételárba  beszámít.  A  többi  pályázó  részére  a  befizetett  összeg  az  értékelést  követő  8  napon  belül
visszautalásra  kerül.  Az ajánlati  biztosítékot  a  pályázó  kizárólag  a  következő  esetekben  veszíti  el:  a
szerződés  a  nyertes  pályázó  érdekkörében  felmerülő  okból  nem jön  létre,  vagy  a  nyertes  pályázó  a
vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A felszámolónak  –  a  vagyonfelmérés,  valamint  az  adós  vagyonára  vonatkozó adatok  alapján  -
elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak): 

A SZILVÁSI SÜTŐ Kft. f.a. tulajdonában lévő árukészlet az EÉR-ben csatolt listaalapján. 
Az anyagok mennyisége, mennyiségi egysége a lista alapján nyomon követhető.

A vagyontárgy 2. alkalommal kerül meghirdetésre.
A 237/2009. (X.20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés szerinti értesítés feltételei nem állnak fenn.
A minimálár a becsérték 70%-a.
A 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 4. § (2a) szerinti értesítés feltételei nem állnak fenn.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Árukészlet
Típus: Árukészlet 
Tehermentes: igen 
Mennyisége: 2 449 db 
Becsérték: 976 000 forint 

https://eer.gov.hu/palyazat/P1130210


Az  ingóság  megtekinthetőségének  helye,  ideje,  egyéb  közlemény: A  pályázatban  kiírt  ingóság
megtekintése 2018. szeptember 17. napján 10 és 11 óra között, 2768 Újszilvás, Alkotmány utca 162. sz.
alatt lehetséges. 

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az irányár  az áfa összegét  nem tartalmazza.  A vagyontárgyak
értékesítése  során az áfa az áfa tv.  142. § (1) bek.  g pontja  alapján,  illetve  142. § (3) alapján kerül
meghatározásra.

17/2014 (II.3.)  Kormányrendelet  12.§ (5) bekezdés szerinti  pályázati  elbírálás  módja:  Elsődleges
értékelési  szempont:  a  vételár  nagysága.  A felszámoló  több  megfelelő  azonos  értékű  (a  megajánlott
legnagyobb  vételárhoz  képest  10%-nál  kisebb  mértékben  eltérő)  ajánlat  esetén  a  pályázók  között
nyilvános ártárgyalást  tart.  Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus  Értékesítési  Rendszer
(EÉR) igénybevételével történik. Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értékesítésre
kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az
ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak. A nyilvános
értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Jelen pályázati
felhívás  a  felszámoló  számára  nem jelent  értékesítési  kötöttséget.  A felszámoló  a  pályázati  kiírást  –
megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. 

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül,
átutalással kell  megfizetni  az "SZILVÁSI SÜTŐ" Kft. f.a. ERSTE Bank Zrt.-nél vezetett:  11600006-
00000000-62301695 számú pénzforgalmi számlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázatot benyújtóval a felszámoló a pályázat lezárását követő
30 napon belül szerződést köt. A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.

A  vagyontárgy  elszállításának,  átvételének  módja,  határideje:  A  vagyontárgy  elszállításának,
átvételének módja, határideje: a vevő legkésőbb a teljes vételár megfizetését követő 15 napon belül saját
költségén köteles gondoskodni a megvásárolt vagyontárgy birtokba vételéről, az ingóság átvételéről és
elszállításáról.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: 
A  pályázatok  kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatóak  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/ 
A pályázatnak tartalmaznia kell: 
– Magánszemély  pályázó  esetén  az  ajánlathoz  csatolni  kell  a  pályázó  személyi  igazolványának,
lakcímkártyájának és adóigazolványának a pályázó aláírásával hitelesített másolatát. Külföldi ajánlattevő
köteles  belföldi  lakcímmel  vagy  székhellyel  rendelkező  kézbesítési  megbízottat  megnevezni  és  a
pályázathoz csatolni a kézbesítési megbízás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Szervezet, vagy gazdasági társaság pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó egy hónapnál
nem  régebbi  cégkivonatát  vagy  hatósági  nyilvántartásba  vételének  igazolását,  az  eljáró  képviselője
aláírási  címpéldányát,  az ajánlati  biztosíték megfizetésének igazolását,  továbbá amennyiben a pályázó
képviselője  meghatalmazással  jár  el,  a  meghatalmazás  teljes  bizonyító  erejű  okiratát.  –  Írásos  vételi
ajánlatot, nettó vételár megjelölésével.
– Bánatpénz megfizetésének igazolása.
A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat értékelésétől számított 8 napon
belül  írásban is  értesíti,  egyben felszólítja  a nyertes  pályázót  az adásvételi  szerződés megkötésére.  A
megvásárlásra felkínált vagyontárgyakért a felszámoló kellékszavatosságot és garanciát nem vállal, azt a
pályázó a megtekintett állapotban veszi meg, ennek tudomásulvételéről a pályázónak nyilatkoznia kell.
Az elővásárlásra  jogosultak a vételi  szándékukat  a Cstv.  49/C § (3) bekezdése alapján az értékesítés
keretén  belül  gyakorolhatják,  oly  módon,  hogy  a  véglegesen  kialakult  vételár  ismeretében  a  vételi
szándékról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy ezen
jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig írásban jelezzék. 
A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően

https://eer.gov.hu/jogszabaly/A1400017-P12-5.html
https://eer.gov.hu/jogszabaly/A1400017-P12-5.html


a  nyertes  ajánlatot  az  elővásárlásra  jogosultaknak – az  őket  megillető  sorrendben – bemutatja  annak
érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. 

A bejelentés elmaradása esetén a felszámoló az általa egyébként nem ismert jogosult esetén úgy tekinti,
hogy az elővásárlási jogosultak elővásárlási jogukkal élni nem kívánnak, az ajánlatok közlését nem kérik.

A  fenti  vagyontárgyról  készített  tender  füzet  az  alábbi  linken  érhető  el:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1130210/tetelek.pdf

https://eer.gov.hu/palyazat/P1130210/tetelek.pdf


Pályázati Hirdetmény 

A(z) Dual-Perfekt Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-717900, székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 85. C ép.
4 em., levelezési cím: 1507 Budapest, hrsz. Pf.: 139), mint a(z) LUBETECH Kft. „f.a” (cégjegyzékszám:
14  09  313745  ,  székhely:  8624  Balatonszárszó,  Kossuth  Lajos  utca  29.)  Kaposvári  Törvényszék
6.Fpk.107/2016/19..  sz.  végzése  által  kijelölt  felszámolója,  a  Cégközlönyben  2018.  szeptember  20.
napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően 

nyilvános pályázati felhívás

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai: 
A  pályázatok  kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatók  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1131269 

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2018. október 05. 08 óra 00 perc 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2018. október 24. 08 óra 00 perc 
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 782 100 forint.
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 547 470 forint. (a becsérték 70%-a) 
A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.
Ajánlati biztosíték összege: 39 105 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A bánatpénzt a LUBETECH Kft.
f.a. Pannon Takarék Bank Zrt.-nél vezetett: 63200157-11101404 számú bankszámlájára lehet befizetni
(átutalni) "LUBETECH Kft. f.a. KAUCIÓ" jelöléssel a pályázat benyújtásáig.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A befizetett KAUCIÓ a pályázati nyertesnek a
vételárba  beszámít.  A  többi  pályázó  részére  a  befizetett  összeg  az  értékelést  követő  8  napon  belül
visszautalásra  kerül.  Az ajánlati  biztosítékot  a  pályázó  kizárólag  a  következő  esetekben  veszíti  el:  a
szerződés  a  nyertes  pályázó  érdekkörében  felmerülő  okból  nem jön  létre,  vagy  a  nyertes  pályázó  a
vételárat  az  előírt  határidőben  nem  fizeti  meg.  A  vételárba  hitelezői  követelés  beszámítására  nincs
lehetőség.

A felszámolónak  –  a  vagyonfelmérés,  valamint  az  adós  vagyonára  vonatkozó adatok  alapján  -
elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak): 
Mintegy 35 db különböző típusú és gyártmányú jármű alkatrészek, lsd csatolmány.

A vagyontárgy 2. alkalommal kerül meghirdetésre.

Az értékesítési hirdetmény tervezetéről a 237/2009. Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés szerinti módon az
értesítés megtörtént.
A felszámoló nyilatkozik, hogy a vélelmezett hitelezői hozzájárulás feltételei fennállnak a becsérték 70%-
án történő értékesítéshez.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Alkatrészek
Típus: Alkatrész 
Tehermentes: nem NAV Somogy Megyei Adó- és Vámigazgatósága 
Mennyisége: 35 db 
Becsérték: 782 100 forint 

Az ingóság megtekinthetőségének helye,  ideje,  egyéb közlemény: A pályázatban kiírt  vagyontárgy
megtekintése 2018. október 15. napján 10 órakor 9400 Sopron, Hőközpont u. 1.sz. alatt lehetséges. 

https://eer.gov.hu/palyazat/P1131269


ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az irányár  az áfa összegét  nem tartalmazza.  A vagyontárgyak
értékesítése  során az áfa az áfa tv.  142. § (1) bek.  g pontja  alapján,  illetve  142. § (3) alapján kerül
meghatározásra.

17/2014 (II.3.)  Kormányrendelet  12.§ (5) bekezdés szerinti  pályázati  elbírálás  módja:  Elsődleges
értékelési  szempont:  a  vételár  nagysága.  A felszámoló  több  megfelelő  azonos  értékű  (a  megajánlott
legnagyobb  vételárhoz  képest  10%-nál  kisebb  mértékben  eltérő)  ajánlat  esetén  a  pályázók  között
nyilvános ártárgyalást  tart.  Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus  Értékesítési  Rendszer
(EÉR) igénybevételével történik. Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értékesítésre
kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az
ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak. A nyilvános
értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Jelen pályázati
felhívás  a  felszámoló  számára  nem jelent  értékesítési  kötöttséget.  A felszámoló  a  pályázati  kiírást  –
megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. 

Vételár  megfizetésének  módja,  határideje: A  vételárat  az  értékesítéshez  kapcsolódó  számla
kibocsátását követően 8 napon belül átutalással kell megfizetni – a LUBETECH Kft. f.a. Pannon Takarék
Bank Zrt.-nél vezetett: 63200157-11101404 sz. számlájára – részletfizetésre nincs lehetőség.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés  határideje:  Szerződéskötésre  az  értékelés  érvényességének  és  eredményességének
megállapításáról szóló közlemény közzétételét követő 30 napon belül kerül sor.

A  vagyontárgy  elszállításának,  átvételének  módja,  határideje:  A  vagyontárgy  elszállításának,
átvételének módja, határideje: a vevő legkésőbb a teljes vételár megfizetését követő 15 napon belül saját
költségén köteles gondoskodni a megvásárolt vagyontárgy birtokba vételéről, az ingóság átvételéről és
elszállításáról.

17/2014  (II.3.)  Kormányrendelet  12.§  (5) bekezdés  szerinti  részletes  feltételek:  A  pályázatok
kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatóak  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/ 
A pályázatnak tartalmaznia kell: 
– Magánszemély  pályázó  esetén  az  ajánlathoz  csatolni  kell  a  pályázó  személyi  igazolványának,
lakcímkártyájának és adóigazolványának a pályázó aláírásával hitelesített másolatát. Külföldi ajánlattevő
köteles  belföldi  lakcímmel  vagy  székhellyel  rendelkező  kézbesítési  megbízottat  megnevezni  és  a
pályázathoz csatolni a kézbesítési megbízás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Szervezet, vagy gazdasági társaság pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó egy hónapnál
nem  régebbi  cégkivonatát  vagy  hatósági  nyilvántartásba  vételének  igazolását,  az  eljáró  képviselője
aláírási  címpéldányát,  az ajánlati  biztosíték megfizetésének igazolását,  továbbá amennyiben a pályázó
képviselője meghatalmazással jár el, a meghatalmazás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Írásos vételi ajánlatot, nettó vételár megjelölésével.
– Bánatpénz megfizetésének igazolása.
A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat értékelésétől számított 8 napon
belül  írásban is  értesíti,  egyben felszólítja  a nyertes  pályázót  az adásvételi  szerződés megkötésére.  A
megvásárlásra felkínált vagyontárgyakért a felszámoló kellékszavatosságot és garanciát nem vállal, azt a
pályázó a megtekintett állapotban veszi meg, ennek tudomásulvételéről a pályázónak nyilatkoznia kell.
Az elővásárlásra  jogosultak a vételi  szándékukat  a Cstv.  49/C § (3) bekezdése alapján az értékesítés
keretén  belül  gyakorolhatják,  oly  módon,  hogy  a  véglegesen  kialakult  vételár  ismeretében  a  vételi
szándékról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy ezen
jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig írásban jelezzék. 
A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően
a  nyertes  ajánlatot  az  elővásárlásra  jogosultaknak – az  őket  megillető  sorrendben – bemutatja  annak
érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal.

https://eer.gov.hu/jogszabaly/A1400017-P12-5.html
https://eer.gov.hu/jogszabaly/A1400017-P12-5.html


A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A  fenti  vagyontárgyról  készített  tender  füzet  az  alábbi  linken  érhető  el:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1131269/tetelek.pdf

https://eer.gov.hu/palyazat/P1131269/tetelek.pdf


Pályázati Hirdetmény 

A(z) Dual-Perfekt Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-717900, székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 85. C ép.
4 em., levelezési cím: 1507 Budapest, hrsz. Pf.: 139), mint a(z) TOP-TEL Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01
09 167622, székhely: 1184 Budapest, Cserép utca 8. b ép.) Fővárosi Törvényszék 17.Fpk.1.154/2016/16..
sz.  végzése  által  kijelölt  felszámolója,  a  Cégközlönyben  2018.  szeptember  20.  napján  meghirdetett
pályázati felhívásnak megfelelően 

nyilvános pályázati felhívás

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós üzletrészét.

A pályázat adatai: 
A  pályázatok  kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatók  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1165691 

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2018. október 05. 08 óra 00 perc 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2018. október 24. 08 óra 00 perc 
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 1 425 000 forint.
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 997 500 forint. (a becsérték 70%-a) 
A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.
Ajánlati biztosíték összege: 71 250 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A bánatpénzt a Dual-Perfekt Kft.
Pannon Takarék Bank Zrt.-nél vezetett: 63200157-11024563 számú értékesítéssel kapcsolatos technikai
bankszámlájára  lehet  befizetni  (átutalni)  “TOP-TEL  Kft.  f.a.  KAUCIÓ”  jelöléssel  a  pályázat
benyújtásáig.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A befizetett KAUCIÓ a pályázati nyertesnek a
vételárba  beszámít.  A  többi  pályázó  részére  a  befizetett  összeg  az  értékelést  követő  8  napon  belül
visszautalásra  kerül.  Az ajánlati  biztosítékot  a  pályázó  kizárólag  a  következő  esetekben  veszíti  el:  a
szerződés  a  nyertes  pályázó  érdekkörében  felmerülő  okból  nem jön  létre,  vagy  a  nyertes  pályázó  a
vételárat  az  előírt  határidőben  nem  fizeti  meg.  A  vételárba  hitelezői  követelés  beszámítására  nincs
lehetőség.

A felszámolónak  –  a  vagyonfelmérés,  valamint  az  adós  vagyonára  vonatkozó adatok  alapján  -
elővásárlásra jogosultról van tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak): 

Az  AQUAMETER  Szolgáltató  és  Kereskedelmi  Korlátolt  Felelősségű  Társaság  (2142  Nagytarcsa
Füzesliget-lakópark, Somfa utca 4.; Cégjegyzékszám: 13 09 175349 Adószám: 12809875-2-13) 50%-os
üzletrésze
Főtevékenység: Egyéb személyi-, háztartási cikk javítása
Az üzletrész a társaság tagjaira - a társaság saját üzletrészét kivéve - szabadon átruházható.
Az üzletrészt  kívülálló  személyre csak akkor lehet  átruházni,  ha a tag a törzsbetétét  teljes  mértékben
befizette, kivéve a Ptk.3:167.§(1) bekezdésében foglalt esetet. A tagot, a társaságot vagy a taggyűlés által
kijelölt személyt az adásvételi szerződés útján átruházni kívánt üzletrészre elővásárlási jog illeti meg a
fenti sorrendben.
Az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásához a taggyűlés (a társaság) beleegyezése szükséges.
A beleegyezés  akkor  tagadható  meg,  ha  az  üzletrész  átruházása  a  társaság  jogos  érdekeit  sérti  vagy
veszélyezteti.
Adásvételi szerződésen kívüli jogcímen az üzletrész nem ruházható át.
A társaság saját üzletrészét a vásárlástól számított egy éven belül köteles elidegeníteni.
Az üzletrész csak átruházás, a megszűnt tag jogutódlása, öröklés, valamint a házastársai közös vagyon
megosztása esetén osztható fel.

https://eer.gov.hu/palyazat/P1165691


A vagyontárgy 2. alkalommal kerül meghirdetésre.
Az értékesítési hirdetmény tervezetéről a 237/2009. Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés szerinti módon az
értesítés megtörtént.
A felszámoló nyilatkozik, hogy a vélelmezett hitelezői hozzájárulás feltételei fennállnak a becsérték 70%-
án történő értékesítéshez.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: üzletrész
Cég neve: AQUAMETER Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 
Cégjegyzékszáma: 13-09-175349 
Cég főtevékenysége: Egyéb 
Az értékesítendő üzletrész által megtestesített tulajdoni hányad: Kisebbségi tulajdon 50 %-os tulajdoni 
Tehermentes: igen 
Becsérték: 1 450 000 forint 

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyontárgy (Üzletrész)
mindenki által a közhiteles nyilvántartásokból hozzáférhető.

ÁFA  fizetésre  vonatkozó  szabályok: ÁFA  tv.  17.  §  (4)  alapján  mentes  az  üzletág  átruházás,  ha
teljesülnek a 18. § (1), (2) bekezdés feltételei is.

17/2014 (II.3.)  Kormányrendelet  12.§ (5) bekezdés szerinti  pályázati  elbírálás  módja:  Elsődleges
értékelési  szempont:  a  vételár  nagysága.  A felszámoló  több  megfelelő  azonos  értékű  (a  megajánlott
legnagyobb  vételárhoz  képest  10%-nál  kisebb  mértékben  eltérő)  ajánlat  esetén  a  pályázók  között
nyilvános ártárgyalást  tart.  Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus  Értékesítési  Rendszer
(EÉR) igénybevételével történik. Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értékesítésre
kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az
ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak. A nyilvános
értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Jelen pályázati
felhívás  a  felszámoló  számára  nem jelent  értékesítési  kötöttséget.  A felszámoló  a  pályázati  kiírást  –
megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. 

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül,
átutalással  kell  megfizetni  a  Dual-Perfekt  Kft.  Pannon  Takarék  Bank  Zrt.-nél  vezetett:  63200157-
11024563 számú értékesítéssel kapcsolatos technikai pénzforgalmi számlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázatot benyújtóval a felszámoló a pályázat lezárását követő
30 napon belül szerződést köt. Nyertes pályázó vállalja, hogy a felszámoló által kijelölt ügyvéddel köti
meg  a  szerződést  és  viseli  annak  költségeit.  A megkötendő  adásvételi  szerződésre  a  magyar  jog  az
irányadó.

A  vagyontárgy  elszállításának,  átvételének  módja,  határideje:  A  cégbírósági  változásbejegyzésre
kizárólag a teljes vételár kifizetésének időpontja után kerülhet sor.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: 
A  pályázatok  kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatóak
be:https://eer.gov.hu/palyazat/
A pályázatnak tartalmaznia kell: 
– Magánszemély  pályázó  esetén  az  ajánlathoz  csatolni  kell  a  pályázó  személyi
igazolványának,lakcímkártyájának  és  adóigazolványának  a  pályázó  aláírásával  hitelesített  másolatát.
Külföldi  ajánlattevő  köteles  belföldi  lakcímmel  vagy  székhellyel  rendelkező  kézbesítési  megbízottat
megnevezni és a pályázathoz csatolni a kézbesítési megbízás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Szervezet, vagy gazdasági társaság pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó egy hónapnál

https://eer.gov.hu/palyazat/
https://eer.gov.hu/jogszabaly/A1400017-P12-5.html
https://eer.gov.hu/jogszabaly/A1400017-P12-5.html


nem  régebbi  cégkivonatát  vagy  hatósági  nyilvántartásba  vételének  igazolását,  az  eljáró  képviselője
aláírási  címpéldányát,  az ajánlati  biztosíték megfizetésének igazolását,  továbbá amennyiben a pályázó
képviselője meghatalmazással jár el, a meghatalmazás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Írásos vételi ajánlatot, nettó vételár megjelölésével
– Bánatpénz megfizetésének igazolása.
A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat értékelésétől számított 8 napon
belül  írásban is  értesíti,  egyben felszólítja  a nyertes  pályázót  az adásvételi  szerződés megkötésére.  A
megvásárlásra felkínált vagyontárgyakért a felszámoló kellékszavatosságot és garanciát nem vállal, azt a
pályázó a megtekintett állapotban veszi meg, ennek tudomásulvételéről a pályázónak nyilatkoznia kell.
Az elővásárlásra  jogosultak a vételi  szándékukat  a Cstv.  49/C § (3) bekezdése alapján az értékesítés
keretén  belül  gyakorolhatják,  oly  módon,  hogy  a  véglegesen  kialakult  vételár  ismeretében  a  vételi
szándékról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy ezen
jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig írásban jelezzék. A felszámoló az elektronikus értékesítés
érvényességének  és  eredményességének  megállapítását  követően  a  nyertes  ajánlatot  az  elővásárlásra
jogosultaknak  –  az  őket  megillető  sorrendben  –  bemutatja  annak  érdekében,  hogy  nyilatkozzanak:
kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A bejelentés elmaradása esetén a felszámoló az általa egyébként
nem ismert jogosult esetén úgy tekinti, hogy az elővásárlási jogosultak elővásárlási jogukkal élni nem
kívánnak, az ajánlatok közlését nem kérik.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A  fenti  vagyontárgyról  készített  tender  füzet  az  alábbi  linken  érhető  el:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1165691/tetelek.pdf

https://eer.gov.hu/palyazat/P1165691/tetelek.pdf


Pályázati Hirdetmény 
A(z) Dual-Perfekt Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-717900, székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 85. C ép.
4 em., levelezési cím: 1507 Budapest, hrsz. Pf.: 139), mint a(z) Walden Club Kft. „f.a” (cégjegyzékszám:
01-09-938474,  székhely:  1076  Budapest,  Garay  utca  45.  I.  em.  120)  Fővárosi  Törvényszék
56.Fpk.1.112/2018/7. . sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2018. október 04. napján
meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően 

nyilvános pályázati felhívás

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai: 
A  pályázatok  kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatók  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1171531 

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2018. október 19. 08 óra 00 perc 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2018. november 05. 08 óra 00 perc 
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 1 188 600 forint.
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 1 188 600 forint. (a becsérték 100%-a)
Ajánlati biztosíték összege: 59 430 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékot a Walden
Club Kft. f.a. Pannon Takarék Bank Zrt.-nél vezetett: 63200157-0008913 számú bankszámlájára lehet
befizetni (átutalni) "Walden Club Kft. f.a. AJÁNLATI BIZTOSÍTÉK" jelöléssel a pályázat benyújtásáig.

Az ajánlati  biztosítékkal  kapcsolatos  egyéb  közlemény:  A befizetett  AJÁNLATI  BIZTOSÍTÉK  a
pályázati nyertesnek a vételárba beszámít. A többi pályázó részére a befizetett összeg az értékelést követő
8 napon belül visszautalásra kerül. Az ajánlati biztosítékot a pályázó kizárólag a következő esetekben
veszíti  el: a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes
pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A felszámolónak  –  a  vagyonfelmérés,  valamint  az  adós  vagyonára  vonatkozó adatok  alapján  -
elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak): 
INGATLAN
Balatonkenese belterület 907/7 hrsz. ingatlan
Útalja utca
Kivett közforgalom elől el nem zárt magánút
Tulajdoni hányad: 1/1
Önálló szöveges bejegyzés a 907/7 hrsz.-ú ingatlan 907/1 hrsz. megosztásából alakult ki.

Az  ingatlan  egy  nyomsávos  murvával  szórt  földutat  takar.  Az  út  jobb  és  bal  oldalán  családi  házak
találhatóak.  Általában  az  útpálya  jobb  és  bal  oldalán  lévő  kerítések  növényzettel  benőtt  dróthálós
kerítések.
A földút jó műszaki állapotú, felszíne sima, gépkocsival jól járható. A két keréknyom között egy fűsáv
van kialakítva.
Sík felszínű, egyenes útszakasz.

Az ingatlan 1. alkalommal kerül meghirdetésre.
Az értékesítési hirdetmény tervezetéről a 237/2009. Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés szerinti módon az
értesítés megtörtént.

1.  tétel: A pályázatban  szereplő  vagyontárgy(ak)  megnevezése:  kivett  közforgalom elől  el  nem zárt
magánút
Típus: kivett közforgalom elől el nem zárt magánút 

https://eer.gov.hu/palyazat/P1171531


Területe: 305 m² 
Állapota: átlagos 
Tehermentes: igen 
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1 
Becsérték: 1 188 600 forint 

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai: 
A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Balatonkenese 
Ingatlan fekvése: belterület 
Helyrajzi szám: 907/7 
Ingatlan postai címe: 8174 Balatonkenese, hrsz. 907/7 
Területnagyság: 305 m² 
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): 
kivett közforgalom elől el nem zárt magánút 
A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:
A  felszámolási  eljárás  és  a  végelszámolás  környezet-  és  természetvédelmi  követelményeiről  szóló
106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs
tudomása. 

Ingatlan állapota: átlagos

Az  ingatlan(ok)  megtekinthetőségének  helye,  ideje,  egyéb  közlemény: Az  ingatlan  szabadon
megtekinthető.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A vagyontárgy értékesítése az áfa tv. 86. § (1) bekezdés alapján
áfa-mentes.

17/2014 (II.3.)  Kormányrendelet  12.§ (5) bekezdés szerinti  pályázati  elbírálás  módja:  Elsődleges
értékelési  szempont:  a  vételár  nagysága.  A felszámoló  több  megfelelő  azonos  értékű  (a  megajánlott
legnagyobb  vételárhoz  képest  10%-nál  kisebb  mértékben  eltérő)  ajánlat  esetén  a  pályázók  között
nyilvános ártárgyalást  tart.  Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus  Értékesítési  Rendszer
(EÉR) igénybevételével történik. Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értékesítésre
kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az
ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak. A nyilvános
értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Jelen pályázati
felhívás  a  felszámoló  számára  nem jelent  értékesítési  kötöttséget.  A felszámoló  a  pályázati  kiírást  –
megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. 

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül,
átutalással  kell  megfizetni  a  Walden  Club  Kft.  Pannon  Takarék  Bank  Zrt.-nél  vezetett:  63200157-
0008913 számú pénzforgalmi számlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázatot benyújtóval a felszámoló a pályázat lezárását követő
30 napon belül szerződést köt. Nyertes pályázó vállalja, hogy a felszámoló által kijelölt ügyvéddel köti
meg  a  szerződést  és  viseli  annak  költségeit.  A megkötendő  adásvételi  szerződésre  a  magyar  jog  az
irányadó.

A  vagyontárgy  elszállításának,  átvételének  módja,  határideje:  A  teljes  vételár  megfizetése  a
tulajdonba- és birtokba adás feltétele. A birtokátruházás napja a szerződéskövetést követően, a vételár
teljes kiegyenlítésének napja.

17/2014  (II.3.)  Kormányrendelet  12.§  (5) bekezdés  szerinti  részletes  feltételek:  A  pályázatok
kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatóak  be:

https://eer.gov.hu/jogszabaly/A1400017-P12-5.html
https://eer.gov.hu/jogszabaly/A1400017-P12-5.html


https://eer.gov.hu/palyazat/ 
A pályázatnak tartalmaznia kell: 
– Magánszemély  pályázó  esetén  az  ajánlathoz  csatolni  kell  a  pályázó  személyi  igazolványának,
lakcímkártyájának és adóigazolványának a pályázó aláírásával hitelesített másolatát. Külföldi ajánlattevő
köteles  belföldi  lakcímmel  vagy  székhellyel  rendelkező  kézbesítési  megbízottat  megnevezni  és  a
pályázathoz csatolni a kézbesítési megbízás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Szervezet, vagy gazdasági társaság pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó egy hónapnál
nem  régebbi  cégkivonatát  vagy  hatósági  nyilvántartásba  vételének  igazolását,  az  eljáró  képviselője
aláírási  címpéldányát,  az ajánlati  biztosíték megfizetésének igazolását,  továbbá amennyiben a pályázó
képviselője  meghatalmazással  jár  el,  a  meghatalmazás  teljes  bizonyító  erejű  okiratát.  –  Írásos  vételi
ajánlatot, nettó vételár megjelölésével.
– Ajánlati biztosíték megfizetésének igazolása.
A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat értékelésétől számított 8 napon
belül  írásban is  értesíti,  egyben felszólítja  a nyertes  pályázót  az adásvételi  szerződés megkötésére.  A
megvásárlásra felkínált vagyontárgyakért a felszámoló kellékszavatosságot és garanciát nem vállal, azt a
pályázó a megtekintett állapotban veszi meg, ennek tudomásulvételéről a pályázónak nyilatkoznia kell.
Az elővásárlásra  jogosultak a vételi  szándékukat  a Cstv.  49/C § (3) bekezdése alapján az értékesítés
keretén  belül  gyakorolhatják,  oly  módon,  hogy  a  véglegesen  kialakult  vételár  ismeretében  a  vételi
szándékról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy ezen
jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig írásban jelezzék. 
A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően
a  nyertes  ajánlatot  az  elővásárlásra  jogosultaknak – az  őket  megillető  sorrendben – bemutatja  annak
érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A bejelentés elmaradása esetén a
felszámoló az általa egyébként nem ismert jogosult esetén úgy tekinti, hogy az elővásárlási jogosultak
elővásárlási jogukkal élni nem kívánnak, az ajánlatok közlését nem kérik.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A  fenti  vagyontárgyról  készített  tender  füzet  az  alábbi  linken  érhető  el:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1171531/tetelek.pdf

https://eer.gov.hu/palyazat/P1171531/tetelek.pdf


Pályázati Hirdetmény 

A(z) Dual-Perfekt Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-717900, székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 85. C ép.
4 em., levelezési cím: 1507 Budapest, hrsz. Pf.: 139), mint a(z) Emberpalánta Kft. „f.a” (cégjegyzékszám:
14 09 311077, székhely: 7400 Kaposvár, Pipitér út 19.) Kaposvári Törvényszék 2.Fpk.14-14-000133/29.
sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2018. október 11. napján meghirdetett pályázati
felhívásnak megfelelően 

nyilvános pályázati felhívás

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai: 
A  pályázatok  kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatók  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1162026 

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2018. október 26. 08 óra 00 perc 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2018. november 19. 08 óra 00 perc 
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 774 500 forint.
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 774 500 forint. 
Ajánlati biztosíték összege: 38 725 forint.

Ajánlati  biztosíték formája,  megfizetésének módja és  határideje: Az ajánlati  biztosítékot  a  Dual-
Perfekt  Kft.  Pannon  Takarék  Bank  Zrt.-nél  vezetett:  63200157-11024563  számú  értékesítéssel
kapcsolatos  technikai  bankszámlájára  lehet  befizetni  (átutalni)  “Emberpalánta  Kft.  f.a.  AJÁNLATI
BIZTOSÍTÉK” jelöléssel a pályázat benyújtásáig.

Az ajánlati  biztosítékkal  kapcsolatos  egyéb  közlemény: A befizetett  AJÁNLATI  BIZTOSÍTÉK a
pályázati nyertesnek a vételárba beszámít. A többi pályázó részére a befizetett összeg az értékelést követő
8 napon belül visszautalásra kerül. Az ajánlati biztosítékot a pályázó kizárólag a következő esetekben
veszíti  el: a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes
pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A felszámolónak  –  a  vagyonfelmérés,  valamint  az  adós  vagyonára  vonatkozó adatok  alapján  -
elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak): 
Az Emberpalánta Kft. f.a. tulajdonában lévő árukészlet az EÉR-ben csatolt listaalapján. 

Megnevezés Gyári szám Beszerzés 

Fujitsu monitor YE8L001216 2013.08

Asus EE PC 35215284 2013.08.

HP Color LaserJet MFP nyomtató EZQ005501 2013.08

Lamináló gép 070321VA005311 2013.08.

Spirálozó gép 071008VA0022870 2013.08

HP LaserJet MFP nyomtató MYL96G5012C8418A 2013.08.

https://eer.gov.hu/palyazat/P1162026


Hőkötőgép 1212147B008551 2013.08

Nikon DLR fényképezőgép 40198298 2013.08.

Hitachi projektor F25E0244 2013.09.

SI Irodai számítógép J4588 2013.09.

Dell Notebook 93019020416 2013.09.

Dell Power szerver DNMD51529726457031 2013.09.

A vagyontárgy 1. alkalommal kerül meghirdetésre.
Az értékesítési hirdetmény tervezetéről a 237/2009. Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés szerinti módon az
értesítés megtörtént.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Tárgyi eszközök
Típus: Számítástechnikai eszköz 
Tehermentes: igen 
Mennyisége: 12 db 
Becsérték: 774 500 forint 

Az  ingóság  megtekinthetőségének  helye,  ideje,  egyéb  közlemény: A  pályázatban  kiírt  ingóság
megtekintése 2018. november 05. napján 10 és 11 óra között, 7400 Kaposvár, Hegyalja u. 70. sz. alatt
lehetséges. 

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az irányár  az áfa összegét  nem tartalmazza.  A vagyontárgyak
értékesítése  során az áfa az áfa tv.  142. § (1) bek.  g pontja  alapján,  illetve  142. § (3) alapján kerül
meghatározásra.

17/2014 (II.3.)  Kormányrendelet  12.§ (5) bekezdés szerinti  pályázati  elbírálás  módja:  Elsődleges
értékelési  szempont:  a  vételár  nagysága.  A felszámoló  több  megfelelő  azonos  értékű  (a  megajánlott
legnagyobb  vételárhoz  képest  10%-nál  kisebb  mértékben  eltérő)  ajánlat  esetén  a  pályázók  között
nyilvános ártárgyalást  tart.  Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus  Értékesítési  Rendszer
(EÉR) igénybevételével történik. Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értékesítésre
kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az
ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak. A nyilvános
értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Jelen pályázati
felhívás  a  felszámoló  számára  nem jelent  értékesítési  kötöttséget.  A felszámoló  a  pályázati  kiírást  –
megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. 

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül,
átutalással kell megfizetni a DUAL-PERFEKT Kft. Pannon Takarékszövetkezetnél vezetett 63200157-
11024563 sz. értékesítéssel kapcsolatos technikai pénzforgalmi számlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

https://eer.gov.hu/jogszabaly/A1400017-P12-5.html


A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázatot benyújtóval a felszámoló a pályázat lezárását követő
30 napon belül szerződést köt. A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.

A  vagyontárgy  elszállításának,  átvételének  módja,  határideje:  A  vagyontárgy  elszállításának,
átvételének módja, határideje: a vevő legkésőbb a teljes vételár megfizetését követő 15 napon belül saját
költségén köteles gondoskodni a megvásárolt vagyontárgy birtokba vételéről, az ingóság átvételéről és
elszállításáról.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: 
A  pályázatok  kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatóak  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/ 
A pályázatnak tartalmaznia kell: 
– Magánszemély  pályázó  esetén  az  ajánlathoz  csatolni  kell  a  pályázó  személyi  igazolványának,
lakcímkártyájának és adóigazolványának a pályázó aláírásával hitelesített másolatát. Külföldi ajánlattevő
köteles  belföldi  lakcímmel  vagy  székhellyel  rendelkező  kézbesítési  megbízottat  megnevezni  és  a
pályázathoz csatolni a kézbesítési megbízás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Szervezet, vagy gazdasági társaság pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó egy hónapnál
nem  régebbi  cégkivonatát  vagy  hatósági  nyilvántartásba  vételének  igazolását,  az  eljáró  képviselője
aláírási  címpéldányát,  az ajánlati  biztosíték megfizetésének igazolását,  továbbá amennyiben a pályázó
képviselője meghatalmazással jár el, a meghatalmazás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Írásos vételi ajánlatot, nettó vételár megjelölésével.
– Ajánlati biztosíték megfizetésének igazolása.
A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat értékelésétől számított 8 napon
belül  írásban is  értesíti,  egyben felszólítja  a nyertes  pályázót  az adásvételi  szerződés megkötésére.  A
megvásárlásra felkínált vagyontárgyakért a felszámoló kellékszavatosságot és garanciát nem vállal, azt a
pályázó a megtekintett állapotban veszi meg, ennek tudomásulvételéről a pályázónak nyilatkoznia kell.
Az elővásárlásra  jogosultak a vételi  szándékukat  a Cstv.  49/C § (3) bekezdése alapján az értékesítés
keretén  belül  gyakorolhatják,  oly  módon,  hogy  a  véglegesen  kialakult  vételár  ismeretében  a  vételi
szándékról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy ezen
jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig írásban jelezzék. 

A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően
a  nyertes  ajánlatot  az  elővásárlásra  jogosultaknak – az  őket  megillető  sorrendben – bemutatja  annak
érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A bejelentés elmaradása esetén a
felszámoló az általa egyébként nem ismert jogosult esetén úgy tekinti, hogy az elővásárlási jogosultak
elővásárlási jogukkal élni nem kívánnak, az ajánlatok közlését nem kérik. 

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A  fenti  vagyontárgyról  készített  tender  füzet  az  alábbi  linken  érhető  el:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1162026/tetelek.pdf

https://eer.gov.hu/palyazat/P1162026/tetelek.pdf
https://eer.gov.hu/jogszabaly/A1400017-P12-5.html


Pályázati Hirdetmény 

A(z)  Dual-Perfekt  Kft.  (cégjegyzékszám:  01-09-717900,  székhely:  1119 Budapest,  Fehérvári  út  85..,
levelezési cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 85..), mint a(z) Sonnenblumen Kft. „f.a” (cégjegyzékszám:
01 09 990827, székhely: 1085 Budapest, József körút 69.) Fővárosi Törvényszék 20.Fpk.2.719/2016/10..
sz. végzése által kijelölt felszámolója 

nyilvános pályázati felhívás

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós INGÓSÁGAIT:

I. A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak): 

GÉPJÁRMŰ:
Rendszám: KGS-433
Gyártmány: TOYOTA
Típus: Avensis 2.2 D4 Sool
Karosszéria: zárt (személygépkocsi)
Hengerűrtartalom: 2.231 cm3
Teljesítmény: 130 Kw
Üzemanyag: dízel
Sebességváltó: manuális
Gyártási év: 2006
Szín: fekete
Km. óra állása: nem ismert
Forgalomba helyezés ideje: 2006.05.03.
Műszaki vizsga érvényessége: nem ismert

A jármű elhanyagolt általános műszaki és esztétikai állapotban van, magas állásidővel. Az igen erőteljes
frontális sérülés miatt a légzsákrendszer aktiválódott, futóművek deformálódtak, szélvédő törött.

A vagyontárgy 1. alkalommal kerül meghirdetésre.
Az értékesítési hirdetmény tervezetéről a 237/2009. Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés szerinti módon az
értesítés megtörtént.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Gépjármű
Típus: Jármű 
Gyártmány: TOYOTA 
Gyártási idő: 2006. 
Állapot: Sérült/hiányos 
Tehermentes: nem
Végrehajtási jog,  jogosult: NAV Kelet-budapesti Adó- és Vámigazgatósága (1438 Budapest, Pf.: 512) 
Mennyisége: 1 db 
Becsérték: 100 000 forint 

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 100 000 forint.
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 100 000 forint.
Ajánlati biztosíték összege: 5 000 forint.

II. A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak): 
GÉPJÁRMŰ:
Rendszám: LNZ-636



Gyártmány: RENAULT
Típus: Kangoo 1.5 DCI
Karosszéria: zárt (kistehergépkocsi)
Hengerűrtartalom: 1.461 cm3
Teljesítmény: 50 Kw
Üzemanyag: dízel
Sebességváltó: manuális
Gyártási év: 2009Szín: fehér
Km. óra állása: 77.330 km
Forgalomba helyezés ideje: 2009.08.04.
Műszaki vizsga érvényessége: 2018.03.07.

A  jármű  átlagos  általános  műszaki  és  esztétikai  állapotban  van.  A  motor  megbontása  során  a
befecskendező  egységek  kiszerelésre  kerültek,  a  magasnyomású  üzemanyag  rendszer  hibája
valószínűsíthető.
Belső tér kissé szennyezett, normál állapotban, rádió kiszerelve.
A jármű érvényes műszaki vizsgával nem rendelkezik.

A vagyontárgy 1. alkalommal kerül meghirdetésre.
Az értékesítési hirdetmény tervezetéről a 237/2009. Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés szerinti módon az
értesítés megtörtént.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Gépjármű
Típus: Jármű 
Gyártmány: RENAULT 
Gyártási idő: 2009. 
Állapot: Átlagos 
Tehermentes: nem 
Végrehajtási jog,  jogosult: NAV Kelet-budapesti Adó- és Vámigazgatósága (1438 Budapest, Pf.: 512) 
Mennyisége: 1 db 
Becsérték: 350 000 forint 

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 350 000 forint.
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 350 000 forint.
Ajánlati biztosíték összege: 17 500 forint.

Az 1. és 2. pályázatban szereplő vagyontárgyak értékesítésére pályázati felhívást tettünk közzé az EÉR
értékesítési  területén,  melyet  üzemzavar  végett  érvényteleníteni  volt  szükséges.  A  növekvő  tárolási
költség és egyéb költségek (értékbecslés) végett az EÉR-en történő értékesítéstől eltért a felszámoló.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2018. november 12. 12 óra 00 perc 

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A bánatpénzt a Dual-Perfekt Kft.
Pannon Takarék Bank Zrt.-nél vezetett: 63200157-11024563 számú értékesítéssel kapcsolatos technikai
bankszámlájára  lehet  befizetni  (átutalni)  “Sonnenblumen  Kft.  f.a.  KAUCIÓ”  jelöléssel  a  pályázat
benyújtásáig.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A befizetett KAUCIÓ a pályázati nyertesnek a
vételárba  beszámít.  A  többi  pályázó  részére  a  befizetett  összeg  az  értékelést  követő  8  napon  belül
visszautalásra  kerül.  Az ajánlati  biztosítékot  a  pályázó  kizárólag  a  következő  esetekben  veszíti  el:  a
szerződés  a  nyertes  pályázó  érdekkörében  felmerülő  okból  nem jön  létre,  vagy  a  nyertes  pályázó  a
vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

Az  ingóság  megtekinthetőségének  helye,  ideje,  egyéb  közlemény: A  pályázatban  kiírt  gépjármű



megtekintése 2018. november 05. napján 10 és 11 óra között, 2336 Dunavarsány, Sport u. 1. sz. alatt
lehetséges. 

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül,
átutalással  kell  megfizetni  a  Dual-Perfekt  Kft.  Pannon  Takarék  Bank  Zrt.-nél  vezetett:  63200157-
11024563 számú értékesítéssel kapcsolatos technikai pénzforgalmi számlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázatot benyújtóval a felszámoló a pályázat lezárását követő
30 napon belül szerződést köt. A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.

A  vagyontárgy  elszállításának,  átvételének  módja,  határideje:  A  vagyontárgy  elszállításának,
átvételének módja, határideje: a vevő legkésőbb a teljes vételár megfizetését követő 15 napon belül saját
költségén köteles gondoskodni a megvásárolt vagyontárgy birtokba vételéről, az ingóság átvételéről és
elszállításáról. A fenti határidő letelte után kötbér terheli a késedelmet, mely napi 2.000 Ft.

A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos vételi ajánlatokat kér benyújtani, melyeket az

DUAL-PERFEKT Kft. 
9001 Győr, Pf.: 649. szám alatti postai címre, vagy a

DUAL-PERFEKT Kft. 9022 Győr, Liszt Ferenc u. 37. sz. alatti kirendeltségére vár 
„Sonnenblumen Kft. f.a. vételi ajánlat” 

megjelöléssel.

A vételárba hitelezői követelés beszámítására nincs lehetőség.

A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételéről elismervényt állít ki.

Kizárólagos  értékelési  szempont:  a  vételár  nagysága.  A felszámoló  több megfelelő  azonos  értékű  (a
megajánlott legnagyobb vételárhoz képest 10%-nál kisebb mértékben eltérő) ajánlat esetén a pályázók
között  nyilvános ártárgyalást  tart.  Érvénytelen az ajánlat,  ha nem felel  meg a jogszabályban, illetve a
pályázati  kiírásban  meghatározottaknak.  A  nyilvános  értékesítésen  a  tulajdonjogot  szerző  pályázó  az
adóssal  szemben  beszámítással  nem élhet.  Jelen  pályázati  felhívás  a  felszámoló  számára  nem jelent
értékesítési kötöttséget. A felszámoló a pályázati kiírást – megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek
nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. 

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– Magánszemély  pályázó  esetén  az  ajánlathoz  csatolni  kell  a  pályázó  személyi  igazolványának,
lakcímkártyájának és adóigazolványának a pályázó aláírásával hitelesített másolatát. Külföldi ajánlattevő
köteles  belföldi  lakcímmel  vagy  székhellyel  rendelkező  kézbesítési  megbízottat  megnevezni  és  a
pályázathoz csatolni a kézbesítési megbízás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Szervezet, vagy gazdasági társaság pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó egy hónapnál
nem  régebbi  cégkivonatát  vagy  hatósági  nyilvántartásba  vételének  igazolását,  az  eljáró  képviselője
aláírási  címpéldányát,  az ajánlati  biztosíték megfizetésének igazolását,  továbbá amennyiben a pályázó
képviselője meghatalmazással jár el, a meghatalmazás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Írásos vételi ajánlat, nettó vételár megjelölésével
– Bánatpénz megfizetésének igazolása.
Az irányár az áfa összegét nem tartalmazza. Az értékesítéskor az áfa megállapítása a hatályos áfatörvény
alapján történik. A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat értékelésétől
számított 8 napon belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés
megkötésére. A megvásárlásra felkínált vagyontárgyakért a felszámoló kellékszavatosságot és garanciát
nem vállal, azt a pályázó a megtekintett állapotban veszi meg, ennek tudomásulvételéről a pályázónak



nyilatkoznia kell. Az elővásárlásra jogosultak a vételi szándékukat a Cstv. 49/C § (3) bekezdése alapján
az értékesítés keretén belül gyakorolhatják, oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a
vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy
ezen  jogukat  a  pályázat  benyújtásának  határidejéig  írásban  jelezzék.  A  felszámoló  az  elektronikus
értékesítés  érvényességének  és  eredményességének  megállapítását  követően  a  nyertes  ajánlatot  az
elővásárlásra  jogosultaknak  –  az  őket  megillető  sorrendben  –  bemutatja  annak  érdekében,  hogy
nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. 

A bejelentés elmaradása esetén a felszámoló az általa egyébként nem ismert jogosult esetén úgy tekinti,
hogy az elővásárlási jogosultak elővásárlási jogukkal élni nem kívánnak, az ajánlatok közlését nem kérik.



Pályázati Hirdetmény 

A(z) Dual-Perfekt Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-717900, székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 85. C ép.
4  em.,  levelezési  cím:  1507  Budapest,  hrsz.  Pf.:  139),  mint  a(z)  SZILVÁSI  SÜTŐ  Kft.  „f.a”
(cégjegyzékszám: 13 09 160072, székhely: 2768 Újszilvás,  Alkotmány utca 164.) Budapest Környéki
Törvényszék  8.Fpk.1.210/2016/12.  .  sz.  végzése  által  kijelölt  felszámolója,  a  Cégközlönyben  2018.
október 25. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően 

nyilvános pályázati felhívás

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai: 
A  pályázatok  kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatók  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1270759 

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2018. november 9. 08 óra 00 perc 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2018. november 26. 08 óra 00 perc 
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 464 000 forint.
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 162 400 forint. (becsérték 35%-a)
Ajánlati biztosíték összege: 23 200 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékot a SZILVÁSI
SÜTŐ Kft. f.a. Erste Bank Zrt.-nél vezetett: 11600006-00000000-62301695 számú bankszámlájára lehet
befizetni  (átutalni)  "SZILVÁSI  SÜTŐ  Kft.  f.a.  AJÁNLATI  BIZTOSÍTÉK"  jelöléssel  a  pályázat
benyújtásáig.

Az ajánlati  biztosítékkal  kapcsolatos  egyéb  közlemény: A befizetett  AJÁNLATI  BIZTOSÍTÉK a
pályázati nyertesnek a vételárba beszámít. A többi pályázó részére a befizetett összeg az értékelést követő
8 napon belül visszautalásra kerül. Az ajánlati biztosítékot a pályázó kizárólag a következő esetekben
veszíti  el: a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes
pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A felszámolónak  –  a  vagyonfelmérés,  valamint  az  adós  vagyonára  vonatkozó adatok  alapján  -
elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak): 
GÉPJÁRMŰ:
Rendszám: HPN-967
Gyártmány: FORD
Típus: Transit VAN 185 2.0 TD
Karosszéria: zárt
Hengerűrtartalom: 1998 cm3
Teljesítmény: 55 kW
Üzemanyag: dízel
Sebességváltó: manuális
Gyártási év: 2000Szín: fehér
Szállítható személyek száma: 3 fő
Km. óra állása: 470.587 km
Forgalomba helyezés ideje: 2001.03.28.
Műszaki vizsga érvényessége: 2017.03.10.

A jármű magas futásteljesítményének megfelelően műszakilag s optikailag elhasználódott állapotban van.
Az áruszállításra használt kisteher gépkocsi számos karosszéria sérülés ill. korróziós nyomot lehet találni,
a motortér állapota alacsony karbantartottsági szintre utal.

https://eer.gov.hu/palyazat/P1270759


A vagyontárgy 3. alkalommal kerül meghirdetésre.
A 237/2009. (X.20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés szerinti értesítés feltételei nem állnak fenn.
A minimálár a becsérték 35 %-a.
A 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 4. § (2a) szerinti értesítés feltételei nem állnak fenn.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: GÉPJÁRMŰ
Típus: Jármű 
Gyártmány: FORD 
Gyártási idő: 2000. 
Állapot: Átlagos 
Tehermentes: igen 
Mennyisége: 1 db 
Becsérték: 464 000 forint 

Az  ingóság  megtekinthetőségének  helye,  ideje,  egyéb  közlemény: A  pályázatban  kiírt  gépjármű
megtekintése 2018. november 15. napján 10 és 11 óra között, 2768 Újszilvás, Alkotmány utca 162. sz.
alatt lehetséges. 

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az irányár  az áfa összegét  nem tartalmazza.  A vagyontárgyak
értékesítése  során az áfa az áfa tv.  142. § (1) bek.  g pontja  alapján,  illetve  142. § (3) alapján kerül
meghatározásra.

17/2014 (II.3.)  Kormányrendelet  12.§ (5) bekezdés szerinti  pályázati  elbírálás  módja:  Elsődleges
értékelési  szempont:  a  vételár  nagysága.  A felszámoló  több  megfelelő  azonos  értékű  (a  megajánlott
legnagyobb  vételárhoz  képest  10%-nál  kisebb  mértékben  eltérő)  ajánlat  esetén  a  pályázók  között
nyilvános ártárgyalást  tart.  Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus  Értékesítési  Rendszer
(EÉR) igénybevételével történik. Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értékesítésre
kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az
ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak. A nyilvános
értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Jelen pályázati
felhívás  a  felszámoló  számára  nem jelent  értékesítési  kötöttséget.  A felszámoló  a  pályázati  kiírást  –
megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. 

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül,
átutalással kell  megfizetni  az "SZILVÁSI SÜTŐ" Kft. f.a. ERSTE Bank Zrt.-nél vezetett:  11600006-
00000000-62301695 számú pénzforgalmi számlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázatot benyújtóval a felszámoló a pályázat lezárását követő
30 napon belül szerződést köt. A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.

A  vagyontárgy  elszállításának,  átvételének  módja,  határideje:  A  vagyontárgy  elszállításának,
átvételének módja, határideje: a vevő legkésőbb a teljes vételár megfizetését követő 15 napon belül saját
költségén köteles gondoskodni a megvásárolt vagyontárgy birtokba vételéről, az ingóság átvételéről és
elszállításáról.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: 
A  pályázatok  kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatóak  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/ A pályázatnak tartalmaznia kell: 
– Magánszemély  pályázó  esetén  az  ajánlathoz  csatolni  kell  a  pályázó  személyi  igazolványának,
lakcímkártyájának és adóigazolványának a pályázó aláírásával hitelesített másolatát. Külföldi ajánlattevő
köteles  belföldi  lakcímmel  vagy  székhellyel  rendelkező  kézbesítési  megbízottat  megnevezni  és  a
pályázathoz csatolni a kézbesítési megbízás teljes bizonyító erejű okiratát.

https://eer.gov.hu/jogszabaly/A1400017-P12-5.html
https://eer.gov.hu/jogszabaly/A1400017-P12-5.html


– Szervezet, vagy gazdasági társaság pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó egy hónapnál
nem  régebbi  cégkivonatát  vagy  hatósági  nyilvántartásba  vételének  igazolását,  az  eljáró  képviselője
aláírási  címpéldányát,  az ajánlati  biztosíték megfizetésének igazolását,  továbbá amennyiben a pályázó
képviselője  meghatalmazással  jár  el,  a  meghatalmazás  teljes  bizonyító  erejű  okiratát.  –  Írásos  vételi
ajánlatot, nettó vételár megjelölésével.
– Ajánlati  biztosíték  megfizetésének  igazolása.  A pályázat  eredményéről  a  pályázat  kiírója  a  nyertes
pályázót a pályázat értékelésétől számított 8 napon belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes
pályázót az adásvételi szerződés megkötésére. A megvásárlásra felkínált vagyontárgyakért a felszámoló
kellékszavatosságot és garanciát nem vállal,  azt a pályázó a megtekintett állapotban veszi meg, ennek
tudomásulvételéről a pályázónak nyilatkoznia kell.  Az elővásárlásra jogosultak a vételi  szándékukat a
Cstv.  49/C  §  (3)  bekezdése  alapján  az  értékesítés  keretén  belül  gyakorolhatják,  oly  módon,  hogy  a
véglegesen kialakult  vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében a
kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy ezen jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig írásban
jelezzék.
A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően
a  nyertes  ajánlatot  az  elővásárlásra  jogosultaknak – az  őket  megillető  sorrendben – bemutatja  annak
érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A bejelentés elmaradása esetén a
felszámoló az általa egyébként nem ismert jogosult esetén úgy tekinti, hogy az elővásárlási jogosultak
elővásárlási jogukkal élni nem kívánnak, az ajánlatok közlését nem kérik.

A  fenti  vagyontárgyról  készített  tender  füzet  az  alábbi  linken  érhető  el:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1270759/tetelek.pdf

https://eer.gov.hu/palyazat/P1270759/tetelek.pdf


Pályázati Hirdetmény 

A(z) Dual-Perfekt Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-717900, székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 85. C ép.
4  em.,  levelezési  cím:  1507  Budapest,  hrsz.  Pf.:  139),  mint  a(z)  SZILVÁSI  SÜTŐ  Kft.  „f.a”
(cégjegyzékszám: 13 09 160072, székhely: 2768 Újszilvás,  Alkotmány utca 164. utca 164.) Budapest
Környéki Törvényszék  8.Fpk.1.210/2016/12.  . sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben
2018. október 25. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően 

nyilvános pályázati felhívás

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai: 
A  pályázatok  kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatók  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1270767 

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:  2018. november 9. 08 óra 00 perc 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2018. november 26. 08 óra 00 perc 
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 976 000 forint.
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 341 600 forint. (becsérték 35%-a)
Ajánlati biztosíték összege: 48 800 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékot a SZILVÁSI
SÜTŐ Kft. f.a. Erste Bank Zrt.-nél vezetett: 11600006-00000000-62301695 számú bankszámlájára lehet
befizetni  (átutalni)  "SZILVÁSI  SÜTŐ  Kft.  f.a.  AJÁNLATI  BIZTOSÍTÉK"  jelöléssel  a  pályázat
benyújtásáig.

Az ajánlati  biztosítékkal  kapcsolatos  egyéb  közlemény: A befizetett  AJÁNLATI  BIZTOSÍTÉK a
pályázati nyertesnek a vételárba beszámít. A többi pályázó részére a befizetett összeg az értékelést követő
8 napon belül visszautalásra kerül. Az ajánlati biztosítékot a pályázó kizárólag a következő esetekben
veszíti  el: a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes
pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A felszámolónak  –  a  vagyonfelmérés,  valamint  az  adós  vagyonára  vonatkozó adatok  alapján  -
elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak): 
A SZILVÁSI SÜTŐ Kft. f.a. tulajdonában lévő árukészlet az EÉR-ben csatolt listaalapján. 
Az anyagok mennyisége, mennyiségi egysége a lista alapján nyomon követhető.

A vagyontárgy 3. alkalommal kerül meghirdetésre.
A 237/2009. (X.20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés szerinti értesítés feltételei nem állnak fenn.
A minimálár a becsérték 35%-a.
A 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 4. § (2a) szerinti értesítés feltételei nem állnak fenn.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Árukészlet
Típus: Árukészlet 
Tehermentes: igen 
Mennyisége: 2 310 db 
Becsérték: 960 000 forint 

Az  ingóság  megtekinthetőségének  helye,  ideje,  egyéb  közlemény: A  pályázatban  kiírt  ingóság
megtekintése 2018. november 15. napján 10 és 11 óra között, 2768 Újszilvás, Alkotmány utca 162. sz.
alatt lehetséges. 

https://eer.gov.hu/palyazat/P1270767


ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az irányár  az áfa összegét  nem tartalmazza.  A vagyontárgyak
értékesítése  során az áfa az áfa tv.  142. § (1) bek.  g pontja  alapján,  illetve  142. § (3) alapján kerül
meghatározásra.

17/2014 (II.3.)  Kormányrendelet  12.§ (5) bekezdés szerinti  pályázati  elbírálás  módja:  Elsődleges
értékelési  szempont:  a  vételár  nagysága.  A felszámoló  több  megfelelő  azonos  értékű  (a  megajánlott
legnagyobb  vételárhoz  képest  10%-nál  kisebb  mértékben  eltérő)  ajánlat  esetén  a  pályázók  között
nyilvános ártárgyalást  tart.  Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus  Értékesítési  Rendszer
(EÉR) igénybevételével történik. Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értékesítésre
kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az
ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak. A nyilvános
értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Jelen pályázati
felhívás  a  felszámoló  számára  nem jelent  értékesítési  kötöttséget.  A felszámoló  a  pályázati  kiírást  –
megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. 

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül,
átutalással kell  megfizetni  az "SZILVÁSI SÜTŐ" Kft. f.a. ERSTE Bank Zrt.-nél vezetett:  11600006-
00000000-62301695 számú pénzforgalmi számlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázatot benyújtóval a felszámoló a pályázat lezárását követő
30 napon belül szerződést köt. A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.

A  vagyontárgy  elszállításának,  átvételének  módja,  határideje:  A  vagyontárgy  elszállításának,
átvételének módja, határideje: a vevő legkésőbb a teljes vételár megfizetését követő 15 napon belül saját
költségén köteles gondoskodni a megvásárolt vagyontárgy birtokba vételéről, az ingóság átvételéről és
elszállításáról

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: 
A  pályázatok  kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatóak  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/ 
A pályázatnak tartalmaznia kell: 
– Magánszemély  pályázó  esetén  az  ajánlathoz  csatolni  kell  a  pályázó  személyi  igazolványának,
lakcímkártyájának és adóigazolványának a pályázó aláírásával hitelesített másolatát. Külföldi ajánlattevő
köteles  belföldi  lakcímmel  vagy  székhellyel  rendelkező  kézbesítési  megbízottat  megnevezni  és  a
pályázathoz csatolni a kézbesítési megbízás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Szervezet, vagy gazdasági társaság pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó egy hónapnál
nem  régebbi  cégkivonatát  vagy  hatósági  nyilvántartásba  vételének  igazolását,  az  eljáró  képviselője
aláírási  címpéldányát,  az ajánlati  biztosíték megfizetésének igazolását,  továbbá amennyiben a pályázó
képviselője meghatalmazással jár el, a meghatalmazás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Írásos vételi ajánlatot, nettó vételár megjelölésével.
– Ajánlati biztosíték megfizetésének igazolása.
A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat értékelésétől számított 8 napon
belül  írásban is  értesíti,  egyben felszólítja  a nyertes  pályázót  az adásvételi  szerződés megkötésére.  A
megvásárlásra felkínált vagyontárgyakért a felszámoló kellékszavatosságot és garanciát nem vállal, azt a
pályázó a megtekintett állapotban veszi meg, ennek tudomásulvételéről a pályázónak nyilatkoznia kell.
Az elővásárlásra  jogosultak a vételi  szándékukat  a Cstv.  49/C § (3) bekezdése alapján az értékesítés
keretén  belül  gyakorolhatják,  oly  módon,  hogy  a  véglegesen  kialakult  vételár  ismeretében  a  vételi
szándékról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy ezen
jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig írásban jelezzék. 

A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően
a  nyertes  ajánlatot  az  elővásárlásra  jogosultaknak – az  őket  megillető  sorrendben – bemutatja  annak
érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A bejelentés elmaradása esetén a
felszámoló az általa egyébként nem ismert jogosult esetén úgy tekinti, hogy az elővásárlási jogosultak

https://eer.gov.hu/jogszabaly/A1400017-P12-5.html
https://eer.gov.hu/jogszabaly/A1400017-P12-5.html


elővásárlási jogukkal élni nem kívánnak, az ajánlatok közlését nem kérik.

A  fenti  vagyontárgyról  készített  tender  füzet  az  alábbi  linken  érhető  el:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1270767/tetelek.pdf

https://eer.gov.hu/palyazat/P1270767/tetelek.pdf


Pályázati Hirdetmény 

A(z) Dual-Perfekt Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-717900, székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 85. C ép.
4  em.,  levelezési  cím:  1507  Budapest,  hrsz.  Pf.:  139),  mint  a(z)  CROSS  &  STERN  Kft.  „f.a”
(cégjegyzékszám:  13-09-122861,  székhely:  2191  Bag,  hrsz.  2934.)  Budapest  Környéki  Törvényszék
1.Fpk.197/2017/21.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2018. november 15. napján
meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően 

nyilvános pályázati felhívás

útján,  az  alábbi  feltételekkel  értékesíti  az  adós  vagyona  egészét  vagy  telephelye  eszközeinek
összességét.

A pályázat adatai: 
A  pályázatok  kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatók  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1254827 

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2018. november 30. 08 óra 00 perc 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2018. december 17. 08 óra 00 perc 
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 3 376 376 forint.
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 3 376 376 forint. (a becsérték 100%-a)
Ajánlati biztosíték összege: 168 818 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékot a DUAL-
PERFEKT  Kft.  Pannon  Takarék  Bank  Zrt.-nél  vezetett:  63200157-11024563  számú  értékesítéssel
kapcsolatos technikai bankszámlájára lehet befizetni (átutalni) "CROSS & STERN Kft. f.a. AJÁNLATI
BIZTOSÍTÉK" jelöléssel a pályázat benyújtásáig.

Az ajánlati  biztosítékkal  kapcsolatos  egyéb  közlemény: A befizetett  AJÁNLATI  BIZTOSÍTÉK a
pályázati nyertesnek a vételárba beszámít. A többi pályázó részére a befizetett összeg az értékelést követő
8 napon belül visszautalásra kerül. Az ajánlati biztosítékot a pályázó kizárólag a következő esetekben
veszíti  el: a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes
pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A felszámolónak  –  a  vagyonfelmérés,  valamint  az  adós  vagyonára  vonatkozó adatok  alapján  -
elővásárlásra jogosultról van tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak): 
I. INGATLAN
Bag belterület, 2939 hrsz.
Besorolása: kivett közút
Területe: 9409 m2
Tulajdoni hányad 3235/9409

1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Kivett közút
Típus: Kivett közút 
Területe: 9 409 m² 
Állapota: átlagos 
Tehermentes: nem 
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 3235/9409 
Becsérték: 2 510 360 forint 

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai: 
A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Bag 
Ingatlan fekvése: belterület 

https://eer.gov.hu/palyazat/P1254827


Helyrajzi szám: 2939 
Ingatlan postai címe: 2191 Bag, 
Területnagyság: 9 409 m² 
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Kivett közút 

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:
Tulajdonos neve, címe: 
- 6174/9409 tulajdoni hányad, tulajdonos: Magyar Állam, vagyonkezelő: Közép-Duna-Völgyi Vízügyi
Igazgatóság (1088 Budapest, Rákóczi út 41.)
- 535/9409 tulajdoni hányad, tulajdonos: Cross & Stern Kft.
- 2700/9409 tulajdoni hányad, tulajdonos: Cross & Stern Kft. 
A  felszámolási  eljárás  és  a  végelszámolás  környezet-  és  természetvédelmi  követelményeiről  szóló
106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs
tudomása. 

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 
-  Keretbiztosítéki  jelzálogjog  900.000.000,-Ft  összeg  erejéig,  jogosult  Orgovány  és  Vidéke
Takarékszövetkezet f.a. (6077 Orgovány, Kölcsey utca 2/a.)
- Végrehajtási jog 26.670.000,-Ft főkövetelés és járulékai erejéig, jogosult magánszemély

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan 1. alkalommal kerül meghirdetésre.
Az értékesítési hirdetmény tervezetéről a 237/2009. Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés szerinti módon az
értesítés megtörtént.

II. INGATLAN
Bag belterület, 2948 hrsz.
Területe: 1116 m2
Besorolása: kivett közút
Tulajdoni hányad: 1/1

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Kivett közút
Típus: Kivett közút 
Területe: 1 116 m² 
Állapota: átlagos 
Tehermentes: nem 
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1 
Becsérték: 866 016 forint 

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai: 
A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Bag 
Ingatlan fekvése: belterület 
Helyrajzi szám: 2948 
Ingatlan postai címe: 2191 Bag, 2948 hrsz. 
Területnagyság: 1 116 m² 
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Kivett közút 

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:
A  felszámolási  eljárás  és  a  végelszámolás  környezet-  és  természetvédelmi  követelményeiről  szóló
106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs
tudomása. 
Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 



-  Keretbiztosítéki  jelzálogjog  900.000.000,-Ft  összeg  erejéig,  jogosult:  Orgovány  és  Vidéke
Takarékszövetkezet f.a. (6077 Orgovány, Kölcsey utca 2/a.)
- Végrehajtási jog 26.670.000,-Ft főkövetelés és járulékai erejéig, jogosult magánszemély

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan 1. alkalommal kerül meghirdetésre.
Az értékesítési hirdetmény tervezetéről a 237/2009. Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés szerinti módon az
értesítés megtörtént.

A  vagyontárgy(ak)  megtekinthetőségének  helye,  ideje,  egyéb  közlemény: Az  ingatlan  szabadon
megtekinthető. 

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A lakóingatlannak minősülő és a lakóingatlannak nem minősülő
egyes  beépített  ingatlan  (ingatlanrész)  és  az  ehhez  tartozó  földrészlet  értékesítése,  illetve  az  egyes
beépítetlen ingatlan (ingatlanrész)  értékesítése tevékenységünkre az adómentesség helyett  az általános
szabályok szerinti adókötelessé tételt választotta az adós.

17/2014 (II.3.)  Kormányrendelet  12.§ (5) bekezdés szerinti  pályázati  elbírálás  módja:  Elsődleges
értékelési  szempont:  a  vételár  nagysága.  A felszámoló  több  megfelelő  azonos  értékű  (a  megajánlott
legnagyobb  vételárhoz  képest  10%-nál  kisebb  mértékben  eltérő)  ajánlat  esetén  a  pályázók  között
nyilvános ártárgyalást  tart.  Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus  Értékesítési  Rendszer
(EÉR) igénybevételével történik. Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értékesítésre
kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az
ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak. A nyilvános
értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Jelen pályázati
felhívás  a  felszámoló  számára  nem jelent  értékesítési  kötöttséget.  A felszámoló  a  pályázati  kiírást  –
megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. 

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül,
átutalással kell megfizetni a DUAL-PERFEKT Kft. Pannon Takarék Bank Zrt.-nél vezetett: 63200157-
11024563 számú értékesítéssel kapcsolatos pénzforgalmi számlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázatot benyújtóval a felszámoló a pályázat lezárását követő
30 napon belül szerződést köt. Nyertes pályázó vállalja, hogy a felszámoló által kijelölt ügyvéddel köti
meg  a  szerződést  és  viseli  annak  költségeit.  A megkötendő  adásvételi  szerződésre  a  magyar  jog  az
irányadó.

A  vagyontárgy  elszállításának,  átvételének  módja,  határideje:  A  teljes  vételár  megfizetése  a
tulajdonba- és birtokba adás feltétele. A birtokátruházás napja a szerződéskövetést követően, a vételár
teljes kiegyenlítésének napja.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: 
A  pályázatok  kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatóak  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/
 A pályázatnak tartalmaznia kell: 
– Magánszemély  pályázó  esetén  az  ajánlathoz  csatolni  kell  a  pályázó  személyi  igazolványának,
lakcímkártyájának és adóigazolványának a pályázó aláírásával hitelesített másolatát. Külföldi ajánlattevő
köteles  belföldi  lakcímmel  vagy  székhellyel  rendelkező  kézbesítési  megbízottat  megnevezni  és  a
pályázathoz csatolni a kézbesítési megbízás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Szervezet, vagy gazdasági társaság pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó egy hónapnál
nem  régebbi  cégkivonatát  vagy  hatósági  nyilvántartásba  vételének  igazolását,  az  eljáró  képviselője
aláírási  címpéldányát,  az ajánlati  biztosíték megfizetésének igazolását,  továbbá amennyiben a pályázó
képviselője meghatalmazással jár el, a meghatalmazás teljes bizonyító erejű okiratát.

https://eer.gov.hu/palyazat/
https://eer.gov.hu/jogszabaly/A1400017-P12-5.html
https://eer.gov.hu/jogszabaly/A1400017-P12-5.html


– Írásos vételi ajánlatot, nettó vételár megjelölésével.  (a felszámoló tételes ajánlatot kér benyújtani az
egyes ingatlanokra tekintettel a kiállítandó számviteli bizonylatokra.)
– Ajánlati biztosíték megfizetésének igazolása.
A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat értékelésétől számított 8 napon
belül  írásban is  értesíti,  egyben felszólítja  a nyertes  pályázót  az adásvételi  szerződés megkötésére.  A
megvásárlásra felkínált vagyontárgyakért a felszámoló kellékszavatosságot és garanciát nem vállal, azt a
pályázó a megtekintett állapotban veszi meg, ennek tudomásulvételéről a pályázónak nyilatkoznia kell.
Az elővásárlásra  jogosultak a vételi  szándékukat  a Cstv.  49/C § (3) bekezdése alapján az értékesítés
keretén  belül  gyakorolhatják,  oly  módon,  hogy  a  véglegesen  kialakult  vételár  ismeretében  a  vételi
szándékról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy ezen
jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig írásban jelezzék. 
A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően
a  nyertes  ajánlatot  az  elővásárlásra  jogosultaknak – az  őket  megillető  sorrendben – bemutatja  annak
érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A bejelentés elmaradása esetén a
felszámoló az általa egyébként nem ismert jogosult esetén úgy tekinti, hogy az elővásárlási jogosultak
elővásárlási jogukkal élni nem kívánnak, az ajánlatok közlését nem kérik.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A  fenti  vagyontárgyról  készített  tender  füzet  az  alábbi  linken  érhető  el:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1254827/tetelek.pdf

https://eer.gov.hu/palyazat/P1254827/tetelek.pdf


Pályázati Hirdetmény 

A(z) DUAL-PERFEKT Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-717900, székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 85.
C. ép. 4. em., levelezési cím: 1507 Budapest, Pf.: 139), mint a(z)  METODIKA Oktatási Szolgáltató
Korlátolt  Felelősségű  Társaság  „f.a.”  (székhely:  1035  Budapest,  Miklós  utca  13  VIII./42.,
cégjegyzékszám: 01-09-164978, adószám: 10761005241) Miskolci Törvényszék 39.Fpk.1.153/2018/8.
sz. végzése által kijelölt felszámolója

nyilvános pályázati felhívás

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós gazdálkodó szervezet tulajdonát képező alábbi vagyonát:

I. Gépjármű
Rendszám: HUJ-928
Gyártmány és típus: Opel Astra GCC 1.6
Hengerűrtartalom: 1.598 cm3
Teljesítmény: 74 kW
Gyártási év: 2002
Szín: szürke
Km. óra állása: 199.097
Forgalomba helyezés ideje: 2002.02.15.
Műszaki vizsga érvényessége: 2018.02.19.
Tehermentes: igen
Becsérték: 60 230 forint 

Gépjármű jellemzői:
- a gépkocsi korábban karambolos sérülést, frontális ütközést szenvedett.
- vezető- és utasoldali légzsák kinyílt
-  szélvédő betört,  első vészhárító  összetört,  homlokfal  deformálódott,  fényszórók törtek,  motorháztető
deformálódott
- vízhűtő, klímahűtő sérült
- első ülések övfezsítői működésbe léptek.

A vagyontárgy 1. alkalommal kerül meghirdetésre.
Az értékesítési hirdetmény tervezetéről a 237/2009. Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés szerinti módon az
értesítés megtörtént.

A  felszámolónak  –  a  vagyonfelmérés,  valamint  az  adós  vagyonára  vonatkozó  adatok  alapján  -
elővásárlásra jogosultról nincs tudomása. 

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 60 230 forint.
Minimálár: 60 230 Ft
Ajánlati biztosíték összege: 3 012 forint.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2019. február 04. 

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: tárgyi adómentes.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékot a DUAL-
PERFEKT Kft. f.a. Pannon Takarék Bank Zrt.-nél vezetett:  63200157-11024563 Számú értékesítéssel
kapcsolatos  technikai  bankszámlájára  lehet  befizetni  (átutalni)  „METODIKA  Kft.  f.a.  AJÁNLATI
BIZTOSÍTÉK” jelöléssel a pályázat benyújtásáig.

Az ajánlati  biztosítékkal  kapcsolatos  egyéb  közlemény: A befizetett  AJÁNLATI  BIZTOSÍTÉK a
pályázati nyertesnek a vételárba beszámít. A többi pályázó részére a befizetett összeg az értékelést követő
8 napon belül visszautalásra kerül. Az ajánlati biztosítékot a pályázó kizárólag a következő esetekben



veszíti  el: a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes
pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A  vagyontárgy(ak)  megtekinthetőségének  helye,  ideje,  egyéb  közlemény:  A  pályázatban  kiírt
gépjármű az Opel Gombos Kft. (1038 Budapest, Ország út 6-8.) karosszéria javító telepének parkolójában
nyitvatartási idő alatt önállóan megtekinthető. 

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül,
átutalással  kell  megfizetni  a  DUAL-PERFEKT  Kft.  f.a.  Pannon  Takarék  Bank  Zrt.-nél  vezetett:
63200157-11024563 Számú értékesítéssel kapcsolatos technikai bankszámlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázatot benyújtóval a felszámoló a pályázat lezárását követő
30 napon belül szerződést köt. A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.

A  vagyontárgy  elszállításának,  átvételének  módja,  határideje: A  vagyontárgy  elszállításának,
átvételének módja, határideje: a vevő legkésőbb a teljes vételár megfizetését követő 15 napon belül saját
költségén köteles gondoskodni a megvásárolt vagyontárgy birtokba vételéről, az ingóság átvételéről és
elszállításáról. A fenti határidő letelte után kötbér terheli a késedelmet, mely napi 2.000 Ft.

A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos vételi ajánlatokat kér benyújtani, melyeket az

DUAL-PERFEKT Kft. 
9001 Győr, Pf.: 649. szám alatti postai címre, vagy a DUAL-PERFEKT Kft. 9022 Győr, Liszt Ferenc u.

37. sz. alatti kirendeltségére vár 
„METODIKA Kft.  f.a. vételi ajánlat” 

megjelöléssel.

A vételárba hitelezői követelés beszámítására nincs lehetőség.

A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételéről elismervényt állít ki.

Kizárólagos  értékelési  szempont:  a  vételár  nagysága.  A felszámoló  több megfelelő  azonos  értékű  (a
megajánlott legnagyobb vételárhoz képest 10%-nál kisebb mértékben eltérő) ajánlat esetén a pályázók
között  nyilvános ártárgyalást  tart.  Érvénytelen az ajánlat,  ha nem felel  meg a jogszabályban, illetve a
pályázati  kiírásban  meghatározottaknak.  A  nyilvános  értékesítésen  a  tulajdonjogot  szerző  pályázó  az
adóssal  szemben  beszámítással  nem élhet.  Jelen  pályázati  felhívás  a  felszámoló  számára  nem jelent
értékesítési kötöttséget. A felszámoló a pályázati kiírást – megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek
nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. 

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– Magánszemély  pályázó  esetén  az  ajánlathoz  csatolni  kell  a  pályázó  személyi  igazolványának,
lakcímkártyájának és adóigazolványának a pályázó aláírásával hitelesített másolatát. Külföldi ajánlattevő
köteles  belföldi  lakcímmel  vagy  székhellyel  rendelkező  kézbesítési  megbízottat  megnevezni  és  a
pályázathoz csatolni a kézbesítési megbízás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Szervezet, vagy gazdasági társaság pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó egy hónapnál
nem  régebbi  cégkivonatát  vagy  hatósági  nyilvántartásba  vételének  igazolását,  az  eljáró  képviselője
aláírási  címpéldányát,  az ajánlati  biztosíték megfizetésének igazolását,  továbbá amennyiben a pályázó
képviselője meghatalmazással jár el, a meghatalmazás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Írásos vételi ajánlat, nettó vételár megjelölésével
– Bánatpénz megfizetésének igazolása.
Az irányár az áfa összegét nem tartalmazza. Az értékesítéskor az áfa megállapítása a hatályos áfatörvény
alapján történik. A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat értékelésétől



számított 8 napon belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés
megkötésére. A megvásárlásra felkínált vagyontárgyakért a felszámoló kellékszavatosságot és garanciát
nem vállal, azt a pályázó a megtekintett állapotban veszi meg, ennek tudomásulvételéről a pályázónak
nyilatkoznia kell. Az elővásárlásra jogosultak a vételi szándékukat a Cstv. 49/C § (3) bekezdése alapján
az értékesítés keretén belül gyakorolhatják, oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a
vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy
ezen  jogukat  a  pályázat  benyújtásának  határidejéig  írásban  jelezzék.  A  felszámoló  az  elektronikus
értékesítés  érvényességének  és  eredményességének  megállapítását  követően  a  nyertes  ajánlatot  az
elővásárlásra  jogosultaknak  –  az  őket  megillető  sorrendben  –  bemutatja  annak  érdekében,  hogy
nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. 

A bejelentés elmaradása esetén a felszámoló az általa egyébként nem ismert jogosult esetén úgy tekinti,
hogy az elővásárlási jogosultak elővásárlási jogukkal élni nem kívánnak, az ajánlatok közlését nem kérik.



Pályázati Hirdetmény 

A(z) Dual-Perfekt Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-717900, székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 85. C ép.
4  em.,  levelezési  cím:  1507  Budapest,  hrsz.  Pf.:  139),  mint  a(z)  SZILVÁSI  SÜTŐ  Kft.  „f.a”
(cégjegyzékszám: 13 09 160072, székhely: 2768 Újszilvás,  Alkotmány utca 164.) Budapest Környéki
Törvényszék 8.Fpk.1.210/2016/12. . sz. végzése által kijelölt felszámolója

nyilvános pályázati felhívás

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak): 
GÉPJÁRMŰ:
Rendszám: HPN-967
Gyártmány: FORD
Típus: Transit VAN 185 2.0 TD
Karosszéria: zárt
Hengerűrtartalom: 1998 cm3
Teljesítmény: 55 kW
Üzemanyag: dízel
Sebességváltó: manuális
Gyártási év: 2000Szín: fehér
Szállítható személyek száma: 3 fő
Km. óra állása: 470.587 km
Forgalomba helyezés ideje: 2001.03.28.
Műszaki vizsga érvényessége: 2017.03.10.

A jármű magas futásteljesítményének megfelelően műszakilag s optikailag elhasználódott állapotban van.
Az áruszállításra használt kisteher gépkocsi számos karosszéria sérülés ill. korróziós nyomot lehet találni,
a motortér állapota alacsony karbantartottsági szintre utal.

A vagyontárgy 4. alkalommal kerül meghirdetésre.
A 237/2009. (X.20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés szerinti értesítés feltételei nem állnak fenn.
A gépjármű vonatkozásában kontrollbecslés történt, a korábbi 3 sikertelen értékesítési felhívás miatt.
A 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 4. § (2a) szerinti értesítés feltételei nem állnak fenn.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: GÉPJÁRMŰ
Típus: Jármű 
Gyártmány: FORD 
Gyártási idő: 2000. 
Állapot: Átlagos 
Tehermentes: igen 
Mennyisége: 1 db 
Becsérték: 83 000 forint 

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 83 000 forint.
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 83 000 forint. 
Ajánlati biztosíték összege: 4 150 forint.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2019. február 11. 12 óra 00 perc 

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékot a SZILVÁSI



SÜTŐ Kft. f.a. Erste Bank Zrt.-nél vezetett: 11600006-00000000-62301695 számú bankszámlájára lehet
befizetni  (átutalni)  "SZILVÁSI  SÜTŐ  Kft.  f.a.  AJÁNLATI  BIZTOSÍTÉK"  jelöléssel  a  pályázat
benyújtásáig.

Az ajánlati  biztosítékkal  kapcsolatos  egyéb  közlemény: A befizetett  AJÁNLATI  BIZTOSÍTÉK a
pályázati nyertesnek a vételárba beszámít. A többi pályázó részére a befizetett összeg az értékelést követő
8 napon belül visszautalásra kerül. Az ajánlati biztosítékot a pályázó kizárólag a következő esetekben
veszíti  el: a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes
pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A felszámolónak  –  a  vagyonfelmérés,  valamint  az  adós  vagyonára  vonatkozó adatok  alapján  -
elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

Az  ingóság  megtekinthetőségének  helye,  ideje,  egyéb  közlemény: A  pályázatban  kiírt  gépjármű
megtekintése 2019. február 04. napján 10 és 11 óra között, 2768 Újszilvás, Alkotmány utca 162. sz. alatt
lehetséges. 

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az irányár  az áfa összegét  nem tartalmazza.  A vagyontárgyak
értékesítése  során az áfa az áfa tv.  142. § (1) bek.  g pontja  alapján,  illetve  142. § (3) alapján kerül
meghatározásra.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül,
átutalással kell  megfizetni  az "SZILVÁSI SÜTŐ" Kft. f.a. ERSTE Bank Zrt.-nél vezetett:  11600006-
00000000-62301695 számú pénzforgalmi számlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázatot benyújtóval a felszámoló a pályázat lezárását követő
30 napon belül szerződést köt. A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.

A  vagyontárgy  elszállításának,  átvételének  módja,  határideje:  A  vagyontárgy  elszállításának,
átvételének módja, határideje: a vevő legkésőbb a teljes vételár megfizetését követő 15 napon belül saját
költségén köteles gondoskodni a megvásárolt vagyontárgy birtokba vételéről, az ingóság átvételéről és
elszállításáról. A fenti határidő letelte után kötbér terheli a késedelmet, mely napi 2.000 Ft.

A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos vételi ajánlatokat kér benyújtani, melyeket az

DUAL-PERFEKT Kft. 
9001 Győr, Pf.: 649. szám alatti postai címre, vagy a

DUAL-PERFEKT Kft. 9022 Győr, Liszt Ferenc u. 37. sz. alatti kirendeltségére vár 
„SZILVÁSI SÜTŐ Kft. f.a. vételi ajánlat” 

megjelöléssel.

A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételéről elismervényt állít ki.

Kizárólagos  értékelési  szempont:  a  vételár  nagysága.  A felszámoló  több megfelelő  azonos  értékű  (a
megajánlott legnagyobb vételárhoz képest 10%-nál kisebb mértékben eltérő) ajánlat esetén a pályázók
között  nyilvános ártárgyalást  tart.  Érvénytelen az ajánlat,  ha nem felel  meg a jogszabályban, illetve a
pályázati  kiírásban  meghatározottaknak.  A  nyilvános  értékesítésen  a  tulajdonjogot  szerző  pályázó  az
adóssal  szemben  beszámítással  nem élhet.  Jelen  pályázati  felhívás  a  felszámoló  számára  nem jelent
értékesítési kötöttséget. A felszámoló a pályázati kiírást – megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek
nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. 

A pályázatnak tartalmaznia kell:



– Magánszemély  pályázó  esetén  az  ajánlathoz  csatolni  kell  a  pályázó  személyi  igazolványának,
lakcímkártyájának és adóigazolványának a pályázó aláírásával hitelesített másolatát. Külföldi ajánlattevő
köteles  belföldi  lakcímmel  vagy  székhellyel  rendelkező  kézbesítési  megbízottat  megnevezni  és  a
pályázathoz csatolni a kézbesítési megbízás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Szervezet, vagy gazdasági társaság pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó egy hónapnál
nem  régebbi  cégkivonatát  vagy  hatósági  nyilvántartásba  vételének  igazolását,  az  eljáró  képviselője
aláírási  címpéldányát,  az ajánlati  biztosíték megfizetésének igazolását,  továbbá amennyiben a pályázó
képviselője meghatalmazással jár el, a meghatalmazás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Írásos vételi ajánlat, nettó vételár megjelölésével  (a felszámoló tételes ajánlatot kér benyújtani az egyes
vagyoncsoportokra)
– Bánatpénz megfizetésének igazolása.
Az irányár az áfa összegét nem tartalmazza. Az értékesítéskor az áfa megállapítása a hatályos áfatörvény
alapján történik. A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat értékelésétől
számított 8 napon belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés
megkötésére. A megvásárlásra felkínált vagyontárgyakért a felszámoló kellékszavatosságot és garanciát
nem vállal, azt a pályázó a megtekintett állapotban veszi meg, ennek tudomásulvételéről a pályázónak
nyilatkoznia kell. Az elővásárlásra jogosultak a vételi szándékukat a Cstv. 49/C § (3) bekezdése alapján
az értékesítés keretén belül gyakorolhatják, oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a
vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy
ezen  jogukat  a  pályázat  benyújtásának  határidejéig  írásban  jelezzék.  A  felszámoló  az  elektronikus
értékesítés  érvényességének  és  eredményességének  megállapítását  követően  a  nyertes  ajánlatot  az
elővásárlásra  jogosultaknak  –  az  őket  megillető  sorrendben  –  bemutatja  annak  érdekében,  hogy
nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. 

A bejelentés elmaradása esetén a felszámoló az általa egyébként nem ismert jogosult esetén úgy tekinti,
hogy az elővásárlási jogosultak elővásárlási jogukkal élni nem kívánnak, az ajánlatok közlését nem kérik.



Pályázati Hirdetmény 

A(z) Dual-Perfekt Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-717900, székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 85. C ép.
4 em., levelezési cím: 1507 Budapest, hrsz. Pf.: 139), mint a(z) Walden Club Kft. „f.a” (cégjegyzékszám:
01-09-938474,  székhely:  1076  Budapest,  Garay  utca  45.  I.  em.  120)  Fővárosi  Törvényszék
56.Fpk.1.112/2018/7. . sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2019. január 24. napján
meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően 

nyilvános pályázati felhívás

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai: 
A  pályázatok  kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatók  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1415085 

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2019. február 08. 08 óra 00 perc 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2019. február 25. 08 óra 00 perc 
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 1 188 600 forint.
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 832 020 forint. (a becsérték 70%-a) 
A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.
Ajánlati biztosíték összege: 59 430 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékot a Walden
Club Kft. f.a. Pannon Takarék Bank Zrt.-nél vezetett: 63200157-0008913 számú bankszámlájára lehet
befizetni (átutalni) "Walden Club Kft. f.a. AJÁNLATI BIZTOSÍTÉK" jelöléssel a pályázat benyújtásáig.

Az ajánlati  biztosítékkal  kapcsolatos  egyéb  közlemény: A befizetett  AJÁNLATI  BIZTOSÍTÉK a
pályázati nyertesnek a vételárba beszámít. A többi pályázó részére a befizetett összeg az értékelést követő
8 napon belül visszautalásra kerül. Az ajánlati biztosítékot a pályázó kizárólag a következő esetekben
veszíti  el: a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes
pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A felszámolónak  –  a  vagyonfelmérés,  valamint  az  adós  vagyonára  vonatkozó adatok  alapján  -
elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak): 
INGATLAN
Balatonkenese belterület 907/7 hrsz. ingatlan
Útalja utca
Kivett közforgalom elől el nem zárt magánút
Tulajdoni hányad: 1/1

Önálló szöveges bejegyzés a 907/7 hrsz.-ú ingatlan 907/1 hrsz. megosztásából alakult ki.
Az  ingatlan  egy  nyomsávos  murvával  szórt  földutat  takar.  Az  út  jobb  és  bal  oldalán  családi  házak
találhatóak.  Általában  az  útpálya  jobb  és  bal  oldalán  lévő  kerítések  növényzettel  benőtt  dróthálós
kerítések.
A földút jó műszaki állapotú, felszíne sima, gépkocsival jól járható. A két keréknyom között egy fűsáv
van kialakítva.
Sík felszínű, egyenes útszakasz.

Az ingatlan 2. alkalommal kerül meghirdetésre.
Az értékesítési hirdetmény tervezetéről a 237/2009. Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés szerinti módon az
értesítés megtörtént.
A felszámoló nyilatkozik, hogy a vélelmezett hitelezői hozzájárulás feltételei fennállnak a becsérték 70%-
án történő értékesítéshez.

https://eer.gov.hu/palyazat/P1415085


1.  tétel: A pályázatban  szereplő  vagyontárgy(ak)  megnevezése:  kivett  közforgalom elől  el  nem zárt
magánút
Típus: kivett közforgalom elől el nem zárt magánút 
Területe: 305 m² 
Állapota: átlagos 
Tehermentes: igen 
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1 
Becsérték: 1 188 600 forint 

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai: 
A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Balatonkenese 
Ingatlan fekvése: belterület 
Helyrajzi szám: 907/7 
Ingatlan postai címe: 8174 Balatonkenese, hrsz. 907/7 
Területnagyság: 305 m² 
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett közforgalom elől el
nem zárt magánút 

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:
A  felszámolási  eljárás  és  a  végelszámolás  környezet-  és  természetvédelmi  követelményeiről  szóló
106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs
tudomása. 

Ingatlan állapota: átlagos
Az  ingatlan(ok)  megtekinthetőségének  helye,  ideje,  egyéb  közlemény:  Az  ingatlan  szabadon
megtekinthető.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A vagyontárgy értékesítése az áfa tv. 86. § (1) bekezdés alapján
áfa-mentes.

17/2014 (II.3.)  Kormányrendelet  12.§ (5) bekezdés szerinti  pályázati  elbírálás  módja:  Elsődleges
értékelési  szempont:  a  vételár  nagysága.  A felszámoló  több  megfelelő  azonos  értékű  (a  megajánlott
legnagyobb  vételárhoz  képest  10%-nál  kisebb  mértékben  eltérő)  ajánlat  esetén  a  pályázók  között
nyilvános ártárgyalást  tart.  Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus  Értékesítési  Rendszer
(EÉR) igénybevételével történik. Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értékesítésre
kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az
ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak. A nyilvános
értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Jelen pályázati
felhívás  a  felszámoló  számára  nem jelent  értékesítési  kötöttséget.  A felszámoló  a  pályázati  kiírást  –
megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. 

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül,
átutalással  kell  megfizetni  a  Walden  Club  Kft.  Pannon  Takarék  Bank  Zrt.-nél  vezetett:  63200157-
0008913 számú pénzforgalmi számlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázatot benyújtóval a felszámoló a pályázat lezárását követő
30 napon belül szerződést köt. Nyertes pályázó vállalja, hogy a felszámoló által kijelölt ügyvéddel köti
meg  a  szerződést  és  viseli  annak  költségeit.  A megkötendő  adásvételi  szerződésre  a  magyar  jog  az
irányadó.

A  vagyontárgy  elszállításának,  átvételének  módja,  határideje:  A  teljes  vételár  megfizetése  a
tulajdonba- és birtokba adás feltétele. A birtokátruházás napja a szerződéskövetést követően, a vételár

https://eer.gov.hu/jogszabaly/A1400017-P12-5.html


teljes kiegyenlítésének napja.

17/2014  (II.3.)  Kormányrendelet  12.§  (5) bekezdés  szerinti  részletes  feltételek:  A  pályázatok
kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatóak  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/ 
A pályázatnak tartalmaznia kell: 
– Magánszemély  pályázó  esetén  az  ajánlathoz  csatolni  kell  a  pályázó  személyi  igazolványának,
lakcímkártyájának és adóigazolványának a pályázó aláírásával hitelesített másolatát. Külföldi ajánlattevő
köteles  belföldi  lakcímmel  vagy  székhellyel  rendelkező  kézbesítési  megbízottat  megnevezni  és  a
pályázathoz csatolni a kézbesítési megbízás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Szervezet, vagy gazdasági társaság pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó egy hónapnál
nem  régebbi  cégkivonatát  vagy  hatósági  nyilvántartásba  vételének  igazolását,  az  eljáró  képviselője
aláírási  címpéldányát,  az ajánlati  biztosíték megfizetésének igazolását,  továbbá amennyiben a pályázó
képviselője meghatalmazással jár el, a meghatalmazás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Írásos vételi ajánlatot, nettó vételár megjelölésével.
– Ajánlati biztosíték megfizetésének igazolása.
A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat értékelésétől számított 8 napon
belül  írásban is  értesíti,  egyben felszólítja  a nyertes  pályázót  az adásvételi  szerződés megkötésére.  A
megvásárlásra felkínált vagyontárgyakért a felszámoló kellékszavatosságot és garanciát nem vállal, azt a
pályázó a megtekintett állapotban veszi meg, ennek tudomásulvételéről a pályázónak nyilatkoznia kell.
Az elővásárlásra  jogosultak a vételi  szándékukat  a Cstv.  49/C § (3) bekezdése alapján az értékesítés
keretén  belül  gyakorolhatják,  oly  módon,  hogy  a  véglegesen  kialakult  vételár  ismeretében  a  vételi
szándékról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy ezen
jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig írásban jelezzék. 

A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően
a  nyertes  ajánlatot  az  elővásárlásra  jogosultaknak – az  őket  megillető  sorrendben – bemutatja  annak
érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A bejelentés elmaradása esetén a
felszámoló az általa egyébként nem ismert jogosult esetén úgy tekinti, hogy az elővásárlási jogosultak
elővásárlási jogukkal élni nem kívánnak, az ajánlatok közlését nem kérik.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A  fenti  vagyontárgyról  készített  tender  füzet  az  alábbi  linken  érhető  el:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1415085/tetelek.pdf

https://eer.gov.hu/palyazat/P1415085/tetelek.pdf
https://eer.gov.hu/jogszabaly/A1400017-P12-5.html


Pályázati Hirdetmény 

A(z) Dual-Perfekt Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-717900, székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 85. C ép.
4  em.,  levelezési  cím:  1507  Budapest,  hrsz.  Pf.:  139),  mint  a(z)  Építőanyag  Szaktelep  Kft.  „f.a”
(cégjegyzékszám:  20  09  060845,  székhely:  8900  Zalaegerszeg,  Zrínyi  M  út  2-4.)  Zalaegerszegi
Törvényszék  7.Fpk.189/2016/24. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2019. január
24. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően 

nyilvános pályázati felhívás

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai: 
A  pályázatok  kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatók  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1231217 

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2019. február 8. 08 óra 00 perc 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2019. február 25. 08 óra 00 perc 
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 597 988 forint.
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 597 988 forint. (a becsérték 100%-a) 
Ajánlati biztosíték összege: 29 899 forint.

Ajánlati  biztosíték  formája,  megfizetésének  módja  és  határideje:  Az  ajánlati  biztosítékot  az
Építőanyag  Szaktelep  Kft.  f.a.  Pannon  Takarék  Bank  Zrt.-nél  vezetett:  63200157-11098182  számú
bankszámlájára  lehet  befizetni  (átutalni)  "Építőanyag  Szaktelep"  Kft.  f.a.  AJÁNLATI  BIZTOSÍTÉK
jelöléssel a pályázat benyújtásáig.

Az ajánlati  biztosítékkal  kapcsolatos  egyéb  közlemény: A befizetett  AJÁNLATI  BIZTOSÍTÉK a
pályázati nyertesnek a vételárba beszámít. A többi pályázó részére a befizetett összeg az értékelést követő
8 napon belül visszautalásra kerül. Az ajánlati biztosítékot a pályázó kizárólag a következő esetekben
veszíti  el: a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes
pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A felszámolónak  –  a  vagyonfelmérés,  valamint  az  adós  vagyonára  vonatkozó adatok  alapján  -
elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak): 
Építőanyag Szaktelep Kft. f.a. tulajdonában lévő árukészlet az EÉR-ben csatolt listaalapján. 
Az anyagok mennyisége, mennyiségi egysége a lista alapján nyomon követhető.

A vagyontárgy 2. alkalommal kerül meghirdetésre.
A  készlet  értékének  pontosabb  meghatározására  új  értékbecslés  készült  az  első  sikertelen  pályázati
felhívás  után,  mivel  felmerült,  hogy a  könyv szerinti  értéktől  a  piaci  érték  jelentősen  eltérhet,  ezért
okleveles igazságügyi szakértő meghatározta azok likviditási értéküket.
Az értékesítési hirdetmény tervezetéről a 237/2009. Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés szerinti módon az
értesítés megtörtént.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Építőanyag Szaktelep Kft. f.a. készlete
Típus: Árukészlet 
Tehermentes: igen 
Mennyisége: 7 334 db 
Becsérték: 597 988 forint 

Az  ingóság  megtekinthetőségének  helye,  ideje,  egyéb  közlemény: A  pályázatban  kiírt  ingóság

https://eer.gov.hu/palyazat/P1231217


megtekintése 2019. február 13. napján 10 órakor Zalaegerszeg, Zrínyi M. út 2-4. sz. alatt lehetséges. 

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az irányár  az áfa összegét  nem tartalmazza.  A vagyontárgyak
értékesítése  során az áfa az áfa tv.  142. § (1) bek.  g pontja  alapján,  illetve  142. § (3) alapján kerül
meghatározásra.

17/2014 (II.3.)  Kormányrendelet  12.§ (5) bekezdés szerinti  pályázati  elbírálás  módja:  Elsődleges
értékelési  szempont:  a  vételár  nagysága.  A felszámoló  több  megfelelő  azonos  értékű  (a  megajánlott
legnagyobb  vételárhoz  képest  10%-nál  kisebb  mértékben  eltérő)  ajánlat  esetén  a  pályázók  között
nyilvános ártárgyalást  tart.  Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus  Értékesítési  Rendszer
(EÉR) igénybevételével történik. Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értékesítésre
kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az
ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak. A nyilvános
értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Jelen pályázati
felhívás  a  felszámoló  számára  nem jelent  értékesítési  kötöttséget.  A felszámoló  a  pályázati  kiírást  –
megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. 

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül,
átutalással kell megfizetni az "Építőanyag Szaktelep" Kft. f.a. Pannon Takarék Bank Zrt.-nél vezetett:
63200157-11098182 számú pénzforgalmi számlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázatot benyújtóval a felszámoló a pályázat lezárását követő
30 napon belül szerződést köt. Nyertes pályázó vállalja, hogy a felszámoló által kijelölt ügyvéddel köti
meg  a  szerződést  és  viseli  annak  költségeit.  A megkötendő  adásvételi  szerződésre  a  magyar  jog  az
irányadó.

A  vagyontárgy  elszállításának,  átvételének  módja,  határideje:  A  vagyontárgy  elszállításának,
átvételének módja, határideje: a vevő legkésőbb a teljes vételár megfizetését követő 15 napon belül saját
költségén köteles gondoskodni a megvásárolt vagyontárgy birtokba vételéről, az ingóság átvételéről és
elszállításáról.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: 
A  pályázatok  kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatóak  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/ 
A pályázatnak tartalmaznia kell: 
– Magánszemély  pályázó  esetén  az  ajánlathoz  csatolni  kell  a  pályázó  személyi  igazolványának,
lakcímkártyájának és adóigazolványának a pályázó aláírásával hitelesített másolatát. Külföldi ajánlattevő
köteles  belföldi  lakcímmel  vagy  székhellyel  rendelkező  kézbesítési  megbízottat  megnevezni  és  a
pályázathoz csatolni a kézbesítési megbízás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Szervezet, vagy gazdasági társaság pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó egy hónapnál
nem  régebbi  cégkivonatát  vagy  hatósági  nyilvántartásba  vételének  igazolását,  az  eljáró  képviselője
aláírási  címpéldányát,  az ajánlati  biztosíték megfizetésének igazolását,  továbbá amennyiben a pályázó
képviselője meghatalmazással jár el, a meghatalmazás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Írásos vételi ajánlatot, nettó vételár megjelölésével.
– Ajánlati biztosíték megfizetésének igazolása.
Az irányár az áfa összegét nem tartalmazza. Az értékesítéskor az áfa megállapítása a hatályos áfatörvény
alapján történik. A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat értékelésétől
számított 8 napon belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés
megkötésére. A megvásárlásra felkínált vagyontárgyakért a felszámoló kellékszavatosságot és garanciát
nem vállal, azt a pályázó a megtekintett állapotban veszi meg, ennek tudomásulvételéről a pályázónak
nyilatkoznia kell. Az elővásárlásra jogosultak a vételi szándékukat a Cstv. 49/C § (3) bekezdése alapján
az értékesítés keretén belül gyakorolhatják, oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a
vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy
ezen jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig írásban jelezzék. 

https://eer.gov.hu/jogszabaly/A1400017-P12-5.html
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A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően
a  nyertes  ajánlatot  az  elővásárlásra  jogosultaknak – az  őket  megillető  sorrendben – bemutatja  annak
érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. 
A bejelentés elmaradása esetén a felszámoló az általa egyébként nem ismert jogosult esetén úgy tekinti,
hogy az elővásárlási jogosultak elővásárlási jogukkal élni nem kívánnak, az ajánlatok közlését nem kérik.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A  fenti  vagyontárgyról  készített  tender  füzet  az  alábbi  linken  érhető  el:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1231217/tetelek.pdf

https://eer.gov.hu/palyazat/P1231217/tetelek.pdf


Pályázati Hirdetmény 

A(z) Dual-Perfekt Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-717900, székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 85. C ép.
4 em., levelezési cím: 1507 Budapest, hrsz. Pf.: 139), mint a(z) TOP-TEL Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01
09 167622, székhely: 1184 Budapest, Cserép utca 8. b ép.) Fővárosi Törvényszék 17.Fpk.1.154/2016/16..
sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2019. január 24. napján meghirdetett pályázati
felhívásnak megfelelően 

nyilvános pályázati felhívás

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós üzletrészét.

A pályázat adatai: 
A  pályázatok  kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatók  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1415098 

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:     2019. február 8. 08 óra 00 perc 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2019. február 25. 08 óra 00 perc 
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 1 425 000 forint.
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 712 500 forint. (a becsérték 50%-a) 
A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.
Ajánlati biztosíték összege: 71 250 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A bánatpénzt a Dual-Perfekt Kft.
Pannon Takarék Bank Zrt.-nél vezetett: 63200157-11024563 számú értékesítéssel kapcsolatos technikai
bankszámlájára  lehet  befizetni  (átutalni)  “TOP-TEL Kft.  f.a.  AJÁNLATI BIZTOSÍTÉK” jelöléssel  a
pályázat benyújtásáig.

Az ajánlati  biztosítékkal  kapcsolatos  egyéb  közlemény: A befizetett  AJÁNLATI  BIZTOSÍTÉK a
pályázati nyertesnek a vételárba beszámít. A többi pályázó részére a befizetett összeg az értékelést követő
8 napon belül visszautalásra kerül. Az ajánlati biztosítékot a pályázó kizárólag a következő esetekben
veszíti  el: a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes
pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg. A vételárba hitelezői követelés beszámítására
nincs lehetőség.

A felszámolónak  –  a  vagyonfelmérés,  valamint  az  adós  vagyonára  vonatkozó adatok  alapján  -
elővásárlásra jogosultról van tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak): 

Az  AQUAMETER  Szolgáltató  és  Kereskedelmi  Korlátolt  Felelősségű  Társaság  (2142  Nagytarcsa
Füzesliget-lakópark, Somfa utca 4.; Cégjegyzékszám: 13 09 175349 Adószám: 12809875-2-13) 50%-os
üzletrésze
Főtevékenység: Egyéb személyi-, háztartási cikk javítása.

Az üzletrész a társaság tagjaira - a társaság saját üzletrészét kivéve - szabadon átruházható.

Az üzletrészt  kívülálló  személyre csak akkor lehet  átruházni,  ha a tag a törzsbetétét  teljes  mértékben
befizette, kivéve a Ptk.3:167.§(1) bekezdésében foglalt esetet. A tagot, a társaságot vagy a taggyűlés által
kijelölt személyt az adásvételi szerződés útján átruházni kívánt üzletrészre elővásárlási jog illeti meg a
fenti sorrendben.
Az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásához a taggyűlés (a társaság) beleegyezése szükséges.
A beleegyezés  akkor  tagadható  meg,  ha  az  üzletrész  átruházása  a  társaság  jogos  érdekeit  sérti  vagy
veszélyezteti.
Adásvételi szerződésen kívüli jogcímen az üzletrész nem ruházható át.
A társaság saját üzletrészét a vásárlástól számított egy éven belül köteles elidegeníteni.

https://eer.gov.hu/palyazat/P1415098


Az üzletrész csak átruházás, a megszűnt tag jogutódlása, öröklés, valamint a házastársai közös vagyon
megosztása esetén osztható fel.

A vagyontárgy 3. alkalommal kerül meghirdetésre.
Az értékesítési hirdetmény tervezetéről a 237/2009. Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés szerinti módon az
értesítés megtörtént.
A felszámoló nyilatkozik, hogy a vélelmezett hitelezői hozzájárulás feltételei fennállnak a becsérték 50%-
án történő értékesítéshez.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: üzletrész
Cég neve: AQUAMETER Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 
Cégjegyzékszáma: 13-09-175349 
Cég főtevékenysége: Egyéb 
Az értékesítendő üzletrész által megtestesített tulajdoni hányad: Kisebbségi tulajdon 50 %-os tulajdoni 
Tehermentes: igen 
Becsérték: 1 450 000 forint 

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyontárgy (Üzletrész)
mindenki által a közhiteles nyilvántartásokból hozzáférhető.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: ÁFA tv. 17. § (4) alapján mentes az üzletág átruházás, ha teljesülnek
a 18. § (1), (2) bekezdés feltételei is.

17/2014 (II.3.)  Kormányrendelet  12.§ (5) bekezdés szerinti  pályázati  elbírálás  módja:  Elsődleges
értékelési  szempont:  a  vételár  nagysága.  A felszámoló  több  megfelelő  azonos  értékű  (a  megajánlott
legnagyobb  vételárhoz  képest  10%-nál  kisebb  mértékben  eltérő)  ajánlat  esetén  a  pályázók  között
nyilvános ártárgyalást  tart.  Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus  Értékesítési  Rendszer
(EÉR) igénybevételével történik. Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értékesítésre
kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az
ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak. A nyilvános
értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Jelen pályázati
felhívás  a  felszámoló  számára  nem jelent  értékesítési  kötöttséget.  A felszámoló  a  pályázati  kiírást  –
megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. 

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül,
átutalással  kell  megfizetni  a  Dual-Perfekt  Kft.  Pannon  Takarék  Bank  Zrt.-nél  vezetett:  63200157-
11024563 számú értékesítéssel kapcsolatos technikai pénzforgalmi számlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázatot benyújtóval a felszámoló a pályázat lezárását követő
30 napon belül szerződést köt. Nyertes pályázó vállalja, hogy a felszámoló által kijelölt ügyvéddel köti
meg  a  szerződést  és  viseli  annak  költségeit.  A megkötendő  adásvételi  szerződésre  a  magyar  jog  az
irányadó.

A  vagyontárgy  elszállításának,  átvételének  módja,  határideje:  A  cégbírósági  változásbejegyzésre
kizárólag a teljes vételár kifizetésének időpontja után kerülhet sor.

17/2014  (II.3.)  Kormányrendelet  12.§  (5) bekezdés  szerinti  részletes  feltételek:  A  pályázatok
kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatóak
be:https://eer.gov.hu/palyazat/
A pályázatnak tartalmaznia kell: 
– Magánszemély  pályázó  esetén  az  ajánlathoz  csatolni  kell  a  pályázó  személyi
igazolványának,lakcímkártyájának  és  adóigazolványának  a  pályázó  aláírásával  hitelesített  másolatát.

https://eer.gov.hu/palyazat/
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Külföldi  ajánlattevő  köteles  belföldi  lakcímmel  vagy  székhellyel  rendelkező  kézbesítési  megbízottat
megnevezni és a pályázathoz csatolni a kézbesítési megbízás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Szervezet, vagy gazdasági társaság pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó egy hónapnál
nem  régebbi  cégkivonatát  vagy  hatósági  nyilvántartásba  vételének  igazolását,  az  eljáró  képviselője
aláírási  címpéldányát,  az ajánlati  biztosíték megfizetésének igazolását,  továbbá amennyiben a pályázó
képviselője meghatalmazással jár el, a meghatalmazás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Írásos vételi ajánlatot, nettó vételár megjelölésével
– Ajánlati biztosíték megfizetésének igazolása.
A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat értékelésétől számított 8 napon
belül  írásban is  értesíti,  egyben felszólítja  a nyertes  pályázót  az adásvételi  szerződés megkötésére.  A
megvásárlásra felkínált vagyontárgyakért a felszámoló kellékszavatosságot és garanciát nem vállal, azt a
pályázó a megtekintett állapotban veszi meg, ennek tudomásulvételéről a pályázónak nyilatkoznia kell.
Az elővásárlásra  jogosultak a vételi  szándékukat  a Cstv.  49/C § (3) bekezdése alapján az értékesítés
keretén  belül  gyakorolhatják,  oly  módon,  hogy  a  véglegesen  kialakult  vételár  ismeretében  a  vételi
szándékról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy ezen
jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig írásban jelezzék. A felszámoló az elektronikus értékesítés
érvényességének  és  eredményességének  megállapítását  követően  a  nyertes  ajánlatot  az  elővásárlásra
jogosultaknak  –  az  őket  megillető  sorrendben  –  bemutatja  annak  érdekében,  hogy  nyilatkozzanak:
kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A bejelentés elmaradása esetén a felszámoló az általa egyébként
nem ismert jogosult esetén úgy tekinti, hogy az elővásárlási jogosultak elővásárlási jogukkal élni nem
kívánnak, az ajánlatok közlését nem kérik.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A  fenti  vagyontárgyról  készített  tender  füzet  az  alábbi  linken  érhető  el:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1415098/tetelek.pdf

https://eer.gov.hu/palyazat/P1415098/tetelek.pdf


Pályázati Hirdetmény 
A(z) Dual-Perfekt Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-717900, székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 85. C ép.
4  em.,  levelezési  cím:  1507  Budapest,  hrsz.  Pf.:  139),  mint  a(z)  CROSS  &  STERN  Kft.  „f.a”
(cégjegyzékszám: 13-09-122861, székhely: 2191 Bag, hrsz. utca 2934.) Budapest Környéki Törvényszék
1.Fpk.197/2017/21..  sz. végzése által  kijelölt  felszámolója,  a Cégközlönyben 2019. január 24. napján
meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően 

nyilvános pályázati felhívás

útján,  az  alábbi  feltételekkel  értékesíti  az  adós  vagyona  egészét  vagy  telephelye  eszközeinek
összességét.

A pályázat adatai: 
A  pályázatok  kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatók  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1569880 

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2019. február 8. 08 óra 00 perc 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2019. február 25. 08 óra 00 perc 
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 3 376 376 forint.
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 3 376 376 forint. 
Ajánlati biztosíték összege: 168 818 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékot a DUAL-
PERFEKT  Kft.  Pannon  Takarék  Bank  Zrt.-nél  vezetett:  63200157-11024563  számú  értékesítéssel
kapcsolatos technikai bankszámlájára lehet befizetni (átutalni) "CROSS & STERN Kft. f.a. AJÁNLATI
BIZTOSÍTÉK" jelöléssel a pályázat benyújtásáig.

Az ajánlati  biztosítékkal  kapcsolatos  egyéb  közlemény: A befizetett  AJÁNLATI  BIZTOSÍTÉK a
pályázati nyertesnek a vételárba beszámít. A többi pályázó részére a befizetett összeg az értékelést követő
8 napon belül visszautalásra kerül. Az ajánlati biztosítékot a pályázó kizárólag a következő esetekben
veszíti  el: a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes
pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A felszámolónak  –  a  vagyonfelmérés,  valamint  az  adós  vagyonára  vonatkozó adatok  alapján  -
elővásárlásra jogosultról van tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak): 

I. INGATLAN
Bag belterület, 2939 hrsz.
Besorolása: kivett közút
Területe: 9409 m2Tulajdoni hányad 3235/9409Az ingatlan 1. alkalommal kerül meghirdetésre.
Az értékesítési hirdetmény tervezetéről a 237/2009. Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés szerinti módon az
értesítés megtörtént.

1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Kivett közút
Típus: Kivett közút 
Területe: 9 409 m² 
Állapota: átlagos 
Tehermentes: nem 
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 3235/9409 
Becsérték: 2 510 360 forint 

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai: 
A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Bag 

https://eer.gov.hu/palyazat/P1569880


Ingatlan fekvése: belterület 
Helyrajzi szám: 2939 
Ingatlan postai címe: 2191 Bag, 
Területnagyság: 9 409 m² 
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Kivett közút 

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:
Tulajdonos neve, címe: 
- 6174/9409 tulajdoni hányad, tulajdonos: Magyar Állam, vagyonkezelő: Közép-Duna-Völgyi Vízügyi
Igazgatóság (1088 Budapest, Rákóczi út 41.)
- 535/9409 tulajdoni hányad, tulajdonos: Cross & Stern Kft. - 2700/9409 tulajdoni hánya, tulajdonos:
Cross & Stern Kft.

A  felszámolási  eljárás  és  a  végelszámolás  környezet-  és  természetvédelmi  követelményeiről  szóló
106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs
tudomása. 

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 
-  Keretbiztosítéki  jelzálogjog  900.000.000,-Ft  összeg  erejéig,  jogosult  Orgovány  és  Vidéke
Takarékszövetkezet f.a. (6077 Orgovány, Kölcsey utca 2/a.)
- Végrehajtási jog 26.670.000,-Ft főkövetelés és járulékai erejéig, jogosult magánszemély

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan 1. alkalommal kerül meghirdetésre.

II. INGATLAN
Bag belterület, 2948 hrsz.
Területe: 1116 m2Besorolása: kivett közút
Tulajdoni hányad: 1/1

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Kivett közút
Típus: Kivett közút 
Területe: 1 116 m² 
Állapota: átlagos 
Tehermentes: nem 
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1 
Becsérték: 866 016 forint 

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai: 
A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Bag 
Ingatlan fekvése: belterület 
Helyrajzi szám: 2948 
Ingatlan postai címe: 2191 Bag, 2948 hrsz. 
Területnagyság: 1 116 m² 
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Kivett közút 

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:
A  felszámolási  eljárás  és  a  végelszámolás  környezet-  és  természetvédelmi  követelményeiről  szóló
106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs
tudomása. 
Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 
-  Keretbiztosítéki  jelzálogjog  900.000.000,-Ft  összeg  erejéig,  jogosult:  Orgovány  és  Vidéke
Takarékszövetkezet f.a. (6077 Orgovány, Kölcsey utca 2/a.)
- Végrehajtási jog 26.670.000,-Ft főkövetelés és járulékai erejéig, jogosult magánszemély



Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan 1. alkalommal kerül meghirdetésre.
Az értékesítési hirdetmény tervezetéről a 237/2009. Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés szerinti módon az
értesítés megtörtént.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A  vagyontárgy(ak)  megtekinthetőségének  helye,  ideje,  egyéb  közlemény: Az  ingatlan  szabadon
megtekinthető. 

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok:  A lakóingatlannak minősülő és a lakóingatlannak nem minősülő
egyes  beépített  ingatlan  (ingatlanrész)  és  az  ehhez  tartozó  földrészlet  értékesítése,  illetve  az  egyes
beépítetlen ingatlan (ingatlanrész)  értékesítése tevékenységünkre az adómentesség helyett  az általános
szabályok szerinti adókötelessé tételt választotta az adós.

17/2014 (II.3.)  Kormányrendelet  12.§ (5) bekezdés szerinti  pályázati  elbírálás  módja:  Elsődleges
értékelési  szempont:  a  vételár  nagysága.  A felszámoló  több  megfelelő  azonos  értékű  (a  megajánlott
legnagyobb  vételárhoz  képest  10%-nál  kisebb  mértékben  eltérő)  ajánlat  esetén  a  pályázók  között
nyilvános ártárgyalást  tart.  Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus  Értékesítési  Rendszer
(EÉR) igénybevételével történik. Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értékesítésre
kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az
ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak. A nyilvános
értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Jelen pályázati
felhívás  a  felszámoló  számára  nem jelent  értékesítési  kötöttséget.  A felszámoló  a  pályázati  kiírást  –
megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. 

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül,
átutalással kell megfizetni a DUAL-PERFEKT Kft. Pannon Takarék Bank Zrt.-nél vezetett: 63200157-
11024563 számú értékesítéssel kapcsolatos pénzforgalmi számlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázatot benyújtóval a felszámoló a pályázat lezárását követő
30 napon belül szerződést köt. Nyertes pályázó vállalja, hogy a felszámoló által kijelölt ügyvéddel köti
meg  a  szerződést  és  viseli  annak  költségeit.  A megkötendő  adásvételi  szerződésre  a  magyar  jog  az
irányadó.

A  vagyontárgy  elszállításának,  átvételének  módja,  határideje:  A  teljes  vételár  megfizetése  a
tulajdonba- és birtokba adás feltétele. A birtokátruházás napja a szerződéskövetést követően, a vételár
teljes kiegyenlítésének napja.

17/2014  (II.3.)  Kormányrendelet  12.§  (5) bekezdés  szerinti  részletes  feltételek:  A  pályázatok
kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatóak  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/ 
A pályázatnak tartalmaznia kell: 
– Magánszemély  pályázó  esetén  az  ajánlathoz  csatolni  kell  a  pályázó  személyi  igazolványának,
lakcímkártyájának és adóigazolványának a pályázó aláírásával hitelesített másolatát. Külföldi ajánlattevő
köteles  belföldi  lakcímmel  vagy  székhellyel  rendelkező  kézbesítési  megbízottat  megnevezni  és  a
pályázathoz csatolni a kézbesítési megbízás teljes bizonyító erejű okiratát. 
– Szervezet, vagy gazdasági társaság pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó egy hónapnál
nem  régebbi  cégkivonatát  vagy  hatósági  nyilvántartásba  vételének  igazolását,  az  eljáró  képviselője
aláírási  címpéldányát,  az ajánlati  biztosíték megfizetésének igazolását,  továbbá amennyiben a pályázó
képviselője meghatalmazással jár el, a meghatalmazás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Írásos vételi ajánlatot, nettó vételár megjelölésével. (a felszámoló tételes ajánlatot kér benyújtani az
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egyes ingatlanokra tekintettel a kiállítandó számviteli bizonylatokra.)
– Ajánlati biztosíték megfizetésének igazolása.
A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat értékelésétől számított 8 napon
belül  írásban is  értesíti,  egyben felszólítja  a nyertes  pályázót  az adásvételi  szerződés megkötésére.  A
megvásárlásra felkínált vagyontárgyakért a felszámoló kellékszavatosságot és garanciát nem vállal, azt a
pályázó a megtekintett állapotban veszi meg, ennek tudomásulvételéről a pályázónak nyilatkoznia kell.
Az elővásárlásra  jogosultak a vételi  szándékukat  a Cstv.  49/C § (3) bekezdése alapján az értékesítés
keretén  belül  gyakorolhatják,  oly  módon,  hogy  a  véglegesen  kialakult  vételár  ismeretében  a  vételi
szándékról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy ezen
jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig írásban jelezzék. 
A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően
a  nyertes  ajánlatot  az  elővásárlásra  jogosultaknak – az  őket  megillető  sorrendben – bemutatja  annak
érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A bejelentés elmaradása esetén a
felszámoló az általa egyébként nem ismert jogosult esetén úgy tekinti, hogy az elővásárlási jogosultak
elővásárlási jogukkal élni nem kívánnak, az ajánlatok közlését nem kérik.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A  fenti  vagyontárgyról  készített  tender  füzet  az  alábbi  linken  érhető  el:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1569880/tetelek.pdf

https://eer.gov.hu/palyazat/P1569880/tetelek.pdf


Pályázati Hirdetmény 

A(z) DUAL-PERFEKT Kft (cégjegyzékszám: 01-09-717900, székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 85.
C. ép. 4. em., levelezési cím: 1507 Budapest, Pf.: 139), mint a(z) OKTOBAN Mérnöki és Szolgáltató
Betéti Társaság "felszámolás alatt" (cégjegyzékszám: 01 06 776337, székhely: 9027 Győr, Reptéri út
2.) Fővárosi Törvényszék 48.Fpk.365/2018/7. sz. végzése által kijelölt felszámolója

nyilvános pályázati felhívás

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós vagyonát

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak): 
I. Gépjármű:
Gyártmány: Ford C-Max
Rendszám: LGY-847
Hengerűrtartalom: 1596 cm3
Üzemanyag: benzin
Teljesítmény: 85 kw
Gyártási év: 2007
Szín: szürke
Km. óra állása: nem ismert
Műszaki érvényesség: nincs

1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Gépjármű
Típus: Jármű 
Gyártmány: Ford C-Max
Gyártási idő: 2007. 
Állapot: elhanyagolt 
Tehermentes: nem, NAV Észak-budapesti Adó- és Vámigazgatósága
Mennyisége: 1 db 
Becsérték: 81 000 forint 

A gépkocsit forgalomból kivonták.
Az autó nem indítható az elektronika hibája miatt, így a km-számláló sem olvasható le.
A gumiabroncsok kopottak, elöregedtek, használhatatlanok.
A gépkocsi esetleges ismételt forgalomba helyezésekor egy komplett szerviz elvégzése szükséges.

A vagyontárgy 1. alkalommal kerül meghirdetésre.
Az értékesítési hirdetmény tervezetéről a 237/2009. Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés szerinti módon az
értesítés megtörtént.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 81 000 forint.
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 81 000 forint. 
Ajánlati biztosíték összege: 4 050 forint.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2019. március 11.  12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékot az DUAL-
PERFEKT  Kft.  Pannon  Takarék  Bank  Zrt.-nél  vezetett:  63200157-11024563  számú  értékesítéssel
kapcsolatos  technikai  bankszámlájára  lehet  befizetni  (átutalni),  illetve  az  adós  pénztárába  befizetni
“OKTOBAN Bt. f.a. AJÁNLATI BIZTOSÍTÉK” jelöléssel a pályázat benyújtásáig.

Az ajánlati  biztosítékkal  kapcsolatos  egyéb  közlemény: A befizetett  AJÁNLATI  BIZTOSÍTÉK a
pályázati nyertesnek a vételárba beszámít. A többi pályázó részére a befizetett összeg az értékelést követő



8 napon belül visszautalásra kerül. Az ajánlati biztosítékot a pályázó kizárólag a következő esetekben
veszíti  el: a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes
pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg. A vételárba hitelezői követelés beszámítására
nincs lehetőség.

A felszámolónak  –  a  vagyonfelmérés,  valamint  az  adós  vagyonára  vonatkozó adatok  alapján  -
elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A  vagyontárgy(ak)  megtekinthetőségének  helye,  ideje,  egyéb  közlemény: A  pályázatban  kiírt
gépjármű  megtekintése  2019.  március  04.  napján  9:00  órakor  Dunavarsány,  Sport  u.  1.  sz.  alatt
lehetséges. 

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az irányár az áfa összegét nem tartalmazza. 
A vagyontárgyak értékesítése során az áfa az áfa tv. 142. § (1) bek. g pontja alapján, illetve 142. § (3)
alapján kerül meghatározásra.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül,
átutalással  kell  megfizetni  a  DUAL-PERFEKT  Kft.  f.a.  Pannon  Takarék  Bank  Zrt.-nél  vezetett:
63200157-11024563 számú értékesítéssel kapcsolatos technikai pénzforgalmi számlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés  határideje:  Szerződéskötésre  az  értékelés  érvényességének  és  eredményességének
megállapításáról szóló közlemény közzétételét követő 30 napon belül kerül sor.

A  vagyontárgy  elszállításának,  átvételének  módja,  határideje:  A  vagyontárgy  elszállításának,
átvételének módja, határideje: a vevő legkésőbb a teljes vételár megfizetését követő 15 napon belül saját
költségén köteles gondoskodni a megvásárolt vagyontárgy birtokba vételéről, az ingóság átvételéről és
elszállításáról. A fenti határidő letelte után kötbér terheli a késedelmet, mely napi 2.000 Ft.

A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos vételi ajánlatokat kér benyújtani, melyeket az

DUAL-PERFEKT Kft. 
9001 Győr, Pf.: 649. szám alatti postai címre, vagy a

DUAL-PERFEKT Kft. 9022 Győr, Liszt Ferenc u. 37. sz. alatti kirendeltségére vár 
„OKTOBAN Bt. f.a. vételi ajánlat” 

megjelöléssel.

A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételéről elismervényt állít ki.
Kizárólagos  értékelési  szempont:  a  vételár  nagysága.  A felszámoló  több megfelelő  azonos  értékű  (a
megajánlott legnagyobb vételárhoz képest 10%-nál kisebb mértékben eltérő) ajánlat esetén a pályázók
között  nyilvános ártárgyalást  tart.  Érvénytelen az ajánlat,  ha nem felel  meg a jogszabályban, illetve a
pályázati  kiírásban  meghatározottaknak.  A  nyilvános  értékesítésen  a  tulajdonjogot  szerző  pályázó  az
adóssal  szemben  beszámítással  nem élhet.  Jelen  pályázati  felhívás  a  felszámoló  számára  nem jelent
értékesítési kötöttséget. A felszámoló a pályázati kiírást – megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek
nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. 

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– Magánszemély  pályázó  esetén  az  ajánlathoz  csatolni  kell  a  pályázó  személyi  igazolványának,
lakcímkártyájának és adóigazolványának a pályázó aláírásával hitelesített másolatát. Külföldi ajánlattevő
köteles  belföldi  lakcímmel  vagy  székhellyel  rendelkező  kézbesítési  megbízottat  megnevezni  és  a
pályázathoz csatolni a kézbesítési megbízás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Szervezet, vagy gazdasági társaság pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó egy hónapnál
nem  régebbi  cégkivonatát  vagy  hatósági  nyilvántartásba  vételének  igazolását,  az  eljáró  képviselője



aláírási  címpéldányát,  az ajánlati  biztosíték megfizetésének igazolását,  továbbá amennyiben a pályázó
képviselője meghatalmazással jár el, a meghatalmazás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Írásos vételi ajánlat, nettó vételár megjelölésével  (a felszámoló tételes ajánlatot kér benyújtani az egyes
vagyoncsoportokra)
– Bánatpénz megfizetésének igazolása.
Az irányár az áfa összegét nem tartalmazza. Az értékesítéskor az áfa megállapítása a hatályos áfatörvény
alapján történik. A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat értékelésétől
számított 8 napon belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés
megkötésére. A megvásárlásra felkínált vagyontárgyakért a felszámoló kellékszavatosságot és garanciát
nem vállal, azt a pályázó a megtekintett állapotban veszi meg, ennek tudomásulvételéről a pályázónak
nyilatkoznia kell. Az elővásárlásra jogosultak a vételi szándékukat a Cstv. 49/C § (3) bekezdése alapján
az értékesítés keretén belül gyakorolhatják, oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a
vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy
ezen  jogukat  a  pályázat  benyújtásának  határidejéig  írásban  jelezzék.  A  felszámoló  az  elektronikus
értékesítés  érvényességének  és  eredményességének  megállapítását  követően  a  nyertes  ajánlatot  az
elővásárlásra  jogosultaknak  –  az  őket  megillető  sorrendben  –  bemutatja  annak  érdekében,  hogy
nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. 

A bejelentés elmaradása esetén a felszámoló az általa egyébként nem ismert jogosult esetén úgy tekinti,
hogy az elővásárlási jogosultak elővásárlási jogukkal élni nem kívánnak, az ajánlatok közlését nem kérik.



Pályázati Hirdetmény 

A(z) Dual-Perfekt Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-717900, székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 85. C ép.
4 em., levelezési cím: 1507 Budapest, hrsz. Pf.: 139), mint a(z) Emberpalánta Kft. „f.a” (cégjegyzékszám:
14 09 311077, székhely: 7400 Kaposvár, Pipitér út 19.) Kaposvári Törvényszék 2.Fpk.14-14-000133/29.
sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2019. február 21. napján meghirdetett pályázati
felhívásnak megfelelően 

nyilvános pályázati felhívás

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai: 
A  pályázatok  kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatók  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1570087 

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2019. március 8. 08 óra 00 perc 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2019. március 25. 08 óra 00 perc 
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 774 500 forint.
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 542 150 forint. (a becsérték 70%-a) 
A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.
Ajánlati biztosíték összege: 38 725 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A bánatpénzt a Dual-Perfekt Kft.
Pannon Takarék Bank Zrt.-nél vezetett: 63200157-11024563 számú értékesítéssel kapcsolatos technikai
bankszámlájára lehet befizetni (átutalni) “Emberpalánta Kft. f.a. AJÁNLATI BIZTOSÍTÉK” jelöléssel a
pályázat benyújtásáig.

Az ajánlati  biztosítékkal  kapcsolatos  egyéb  közlemény: A befizetett  AJÁNLATI  BIZTOSÍTÉK a
pályázati nyertesnek a vételárba beszámít. A többi pályázó részére a befizetett összeg az értékelést követő
8 napon belül visszautalásra kerül. Az ajánlati biztosítékot a pályázó kizárólag a következő esetekben
veszíti  el: a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes
pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A felszámolónak  –  a  vagyonfelmérés,  valamint  az  adós  vagyonára  vonatkozó adatok  alapján  -
elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak): 

Az Emberpalánta Kft. f.a. tulajdonában lévő árukészlet az EÉR-ben csatolt listaalapján. 

Megnevezés Gyári szám Beszerzés 

Fujitsu monitor YE8L001216 2013.08

Asus EE PC 35215284 2013.08.

HP Color LaserJet MFP nyomtató EZQ005501 2013.08

Lamináló gép 070321VA005311 2013.08.

Spirálozó gép 071008VA0022870 2013.08

https://eer.gov.hu/palyazat/P1570087


HP LaserJet MFP nyomtató MYL96G5012C8418A 2013.08.

Hőkötőgép 1212147B008551 2013.08

Nikon DLR fényképezőgép 40198298 2013.08.

Hitachi projektor F25E0244 2013.09.

SI Irodai számítógép J4588 2013.09.

Dell Notebook 93019020416 2013.09.

Dell Power szerver DNMD51529726457031 2013.09.

A vagyontárgy 2. alkalommal kerül meghirdetésre.
Az értékesítési hirdetmény tervezetéről a 237/2009. Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés szerinti módon az
értesítés megtörtént.
A felszámoló nyilatkozik, hogy a vélelmezett hitelezői hozzájárulás feltételei fennállnak a becsérték 70%-
án történő értékesítéshez.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Tárgyi eszközök
Típus: Számítástechnikai eszköz 
Tehermentes: igen 
Mennyisége: 12 db 
Becsérték: 774 500 forint 

Az  ingóság  megtekinthetőségének  helye,  ideje,  egyéb  közlemény: A  pályázatban  kiírt  ingóság
megtekintése 2019. március 14. napján 10 és 11 óra között,  7400 Kaposvár, Hegyalja u. 70. sz. alatt
lehetséges. 

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok:  Az irányár  az áfa  összegét  nem tartalmazza.  A vagyontárgyak
értékesítése  során az áfa az áfa tv.  142. § (1) bek.  g pontja  alapján,  illetve  142. § (3) alapján kerül
meghatározásra.

17/2014 (II.3.)  Kormányrendelet  12.§ (5) bekezdés szerinti  pályázati  elbírálás  módja:  Elsődleges
értékelési  szempont:  a  vételár  nagysága.  A felszámoló  több  megfelelő  azonos  értékű  (a  megajánlott
legnagyobb  vételárhoz  képest  10%-nál  kisebb  mértékben  eltérő)  ajánlat  esetén  a  pályázók  között
nyilvános ártárgyalást  tart.  Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus  Értékesítési  Rendszer
(EÉR) igénybevételével történik. Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értékesítésre
kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az
ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak. A nyilvános
értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Jelen pályázati
felhívás  a  felszámoló  számára  nem jelent  értékesítési  kötöttséget.  A felszámoló  a  pályázati  kiírást  –
megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. 

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül,
átutalással kell megfizetni a DUAL-PERFEKT Kft. Pannon Takarékszövetkezetnél vezetett 63200157-
11024563 sz. értékesítéssel kapcsolatos technikai pénzforgalmi számlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

https://eer.gov.hu/jogszabaly/A1400017-P12-5.html


A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázatot benyújtóval a felszámoló a pályázat lezárását követő
30 napon belül szerződést köt. A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.

A  vagyontárgy  elszállításának,  átvételének  módja,  határideje:  A  vagyontárgy  elszállításának,
átvételének módja, határideje: a vevő legkésőbb a teljes vételár megfizetését követő 15 napon belül saját
költségén köteles gondoskodni a megvásárolt vagyontárgy birtokba vételéről, az ingóság átvételéről és
elszállításáról

17/2014  (II.3.)  Kormányrendelet  12.§  (5) bekezdés  szerinti  részletes  feltételek:  A  pályázatok
kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatóak  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/ 
A pályázatnak tartalmaznia kell: 
– Magánszemély  pályázó  esetén  az  ajánlathoz  csatolni  kell  a  pályázó  személyi  igazolványának,
lakcímkártyájának és adóigazolványának a pályázó aláírásával hitelesített másolatát. Külföldi ajánlattevő
köteles  belföldi  lakcímmel  vagy  székhellyel  rendelkező  kézbesítési  megbízottat  megnevezni  és  a
pályázathoz csatolni a kézbesítési megbízás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Szervezet, vagy gazdasági társaság pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó egy hónapnál
nem  régebbi  cégkivonatát  vagy  hatósági  nyilvántartásba  vételének  igazolását,  az  eljáró  képviselője
aláírási  címpéldányát,  az ajánlati  biztosíték megfizetésének igazolását,  továbbá amennyiben a pályázó
képviselője meghatalmazással jár el, a meghatalmazás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Írásos vételi ajánlatot, nettó vételár megjelölésével.
– Ajánlati biztosíték megfizetésének igazolása.
A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat értékelésétől számított 8 napon
belül  írásban is  értesíti,  egyben felszólítja  a nyertes  pályázót  az adásvételi  szerződés megkötésére.  A
megvásárlásra felkínált vagyontárgyakért a felszámoló kellékszavatosságot és garanciát nem vállal, azt a
pályázó a megtekintett állapotban veszi meg, ennek tudomásulvételéről a pályázónak nyilatkoznia kell.
Az elővásárlásra  jogosultak a vételi  szándékukat  a Cstv.  49/C § (3) bekezdése alapján az értékesítés
keretén  belül  gyakorolhatják,  oly  módon,  hogy  a  véglegesen  kialakult  vételár  ismeretében  a  vételi
szándékról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy ezen
jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig írásban jelezzék. 

A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően
a  nyertes  ajánlatot  az  elővásárlásra  jogosultaknak – az  őket  megillető  sorrendben – bemutatja  annak
érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A bejelentés elmaradása esetén a
felszámoló az általa egyébként nem ismert jogosult esetén úgy tekinti, hogy az elővásárlási jogosultak
elővásárlási jogukkal élni nem kívánnak, az ajánlatok közlését nem kérik.
 
A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A  fenti  vagyontárgyról  készített  tender  füzet  az  alábbi  linken  érhető  el:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1570087/tetelek.pdf

https://eer.gov.hu/palyazat/P1570087/tetelek.pdf
https://eer.gov.hu/jogszabaly/A1400017-P12-5.html


Pályázati Hirdetmény 

A(z) Dual-Perfekt Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-717900, székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 85. C ép.
4  em.,  levelezési  cím:  1507  Budapest,  hrsz.  Pf.:  139),  mint  a(z)  AMAZONIT  Kft.  f.a.  törölt  cég
(cégjegyzékszám: 01-09-073951, székhely: 1068 Budapest, Gorkij fasor 46-48..) Fővárosi Törvényszék
2.Vpk.139/2018/4.. sz. végzése által kijelölt vagyonrendezője, a Cégközlönyben 2019. február 28. napján
meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően 

nyilvános pályázati felhívás

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai: 
A  pályázatok  kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatók  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1571080 

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2019. március 15. 08 óra 00 perc 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2019. április 01. 08 óra 00 perc 
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 1 945 608 forint.
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 1 945 608 forint. 
Ajánlati biztosíték összege: 97 280 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A bánatpénzt a DUAL-PERFEKT
Kft.  Pannon  Takarék  Bank  Zrt.-nél  vezetett:  63200157-11024563  számú  értékesítéssel  kapcsolatos
technikai  bankszámlájára lehet  befizetni  (átutalni)  "AMAZONIT Kft.  f.a.  AJÁNLATI BIZTOSÍTÉK"
jelöléssel a pályázat benyújtásáig.

Az ajánlati  biztosítékkal  kapcsolatos  egyéb  közlemény: A befizetett  AJÁNLATI  BIZTOSÍTÉK a
pályázati nyertesnek a vételárba beszámít. A többi pályázó részére a befizetett összeg az értékelést követő
8 napon belül visszautalásra kerül. Az ajánlati biztosítékot a pályázó kizárólag a következő esetekben
veszíti  el: a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes
pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg. A vételárba hitelezői követelés beszámítására
nincs lehetőség.

A vagyonrendezőnek – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján -
elővásárlásra jogosultról van tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak): 
INGATLAN
Solymár
Külterület
Hrsz.: 015/4Kivett út
Tulajdoni hányad: 313/2192-ed

Az ingatlan egy 5,8 m széles aszfaltozott  utat  takar.  Az ingatlan Solymár község nyugati,  külterületi
részén helyezkedik el.  Az ingatlanon keresztül közelíthető meg a jelenleg is működő TÜZÉP telep,  a
Hulladékhasznosító Kőfeldolgozó Üzem, valamint a Laki Épületszobrász Rt.
Az  ingatlan  megközelítése  a  10-es  számú  főútról  lehetséges  a  solymári  Vasút  utca,  valamint  a
Terstyánszky  Ödön  utcán  keresztül,  melyről  jobbra  fordulva  érjük  el  az  utat.  Sík  felszínű,  egyenes
útszakasz. Aszfaltozott felülettel rendelkezik. Az aszfalt helyenként kátyús, javításra szorul. Az úttesten
fehér útjelző felfestések nem találhatóak. Az út mellett útpadka és vízelvezető árok nincs kialakítva. 

Az ingatlan első alkalommal kerül értékesítésre.
Az értékesítési hirdetmény tervezetéről a 237/2009. Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés szerinti módon az
értesítés megtörtént.

https://eer.gov.hu/palyazat/P1571080


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Kivett út
Típus: kivett út 
Területe: 313 m² 
Állapota: átlagos 
Közművesítettség foka: közművesítetlen 
Tehermentes: igen 
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 313/2192 

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai: 
A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Solymár 
Ingatlan fekvése: külterület 
Ingatlan postai címe: 2083 Solymár, hrsz. 015/4 
Területnagyság: 313 m² 
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Kivett út 

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:
Tulajdonos neve, címe: 
- 313/2192 tulajdoni hányad: AMAZONI Kft. (1146 Budapest, Gorkij fasor 46-48.)
- 313/2192 tulajdoni hányad: egy magánszemély
- 313/2192 tulajdoni hányad RENESZÁNSZ KŐFARAGÓ Zrt. (2096 Üröm, Fő utca 1.)
- 157/2192 tulajdoni hányad: MARMEX Kft. (Pilisszentiván, 5. számú Iparitelep Pf. 13.)
-  783/2192  tulajdoni  hányad:  Kőfaragó  és  Épületszobrászipari  Vállalat  (1027  Budapest,  II.  Ker.
Csalogány utca 25.)
- 313/2192 tulajdoni hányad: PLS 2002 Ingatlanhasznosító Kft. (1135 Budapest, Dévényi utca 24.)

A  felszámolási  eljárás  és  a  végelszámolás  környezet-  és  természetvédelmi  követelményeiről  szóló
106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/vagyonrendezőnek
nincs tudomása. 

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlanok a vagyonrendező
közreműködése nélkül önállóan megtekinthetők. 

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az értékesítés áfamentes.

17/2014 (II.3.)  Kormányrendelet  12.§ (5) bekezdés szerinti  pályázati  elbírálás  módja:  Elsődleges
értékelési szempont: a vételár nagysága. A vagyonrendező több megfelelő azonos értékű (a megajánlott
legnagyobb  vételárhoz  képest  10%-nál  kisebb  mértékben  eltérő)  ajánlat  esetén  a  pályázók  között
nyilvános ártárgyalást  tart.  Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus  Értékesítési  Rendszer
(EÉR) igénybevételével történik. Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értékesítésre
kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az
ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak. A nyilvános
értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Jelen pályázati
felhívás a vagyonrendező számára nem jelent értékesítési kötöttséget. A vagyonrendező a pályázati kiírást
– megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. 

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül,
átutalással kell megfizetni a DUAL-PERFEKT Kft. Pannon Takarék Bank Zrt.-nél vezetett: 63200157-
11024563 számú értékesítéssel kapcsolatos technikai pénzforgalmi számlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje:  A nyertes pályázatot benyújtóval a vagyonrendező a pályázat lezárását
követő  30  napon belül  szerződést  köt.  Nyertes  pályázó  vállalja,  hogy a  vagyonrendező  által  kijelölt

https://eer.gov.hu/jogszabaly/A1400017-P12-5.html


ügyvéddel  köti  meg  a  szerződést  és  viseli  annak  költségeit.  A megkötendő  adásvételi  szerződésre  a
magyar jog az irányadó.

A  vagyontárgy  elszállításának,  átvételének  módja,  határideje:  A  teljes  vételár  megfizetése  a
tulajdonba- és birtokba adás feltétele. A birtokátruházás napja a szerződéskövetést követően, a vételár
teljes kiegyenlítésének napja.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: 
A  pályázatok  kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatóak  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/ 
A pályázatnak tartalmaznia kell: 
– Magánszemély  pályázó  esetén  az  ajánlathoz  csatolni  kell  a  pályázó  személyi  igazolványának,
lakcímkártyájának és adóigazolványának a pályázó aláírásával hitelesített másolatát. Külföldi ajánlattevő
köteles  belföldi  lakcímmel  vagy  székhellyel  rendelkező  kézbesítési  megbízottat  megnevezni  és  a
pályázathoz csatolni a kézbesítési megbízás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Szervezet, vagy gazdasági társaság pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó egy hónapnál
nem  régebbi  cégkivonatát  vagy  hatósági  nyilvántartásba  vételének  igazolását,  az  eljáró  képviselője
aláírási  címpéldányát,  az ajánlati  biztosíték megfizetésének igazolását,  továbbá amennyiben a pályázó
képviselője meghatalmazással jár el, a meghatalmazás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Írásos vételi ajánlatot, nettó vételár megjelölésével.
– Bánatpénz megfizetésének igazolása.
Az irányár az áfa összegét nem tartalmazza. Az értékesítéskor az áfa megállapítása a hatályos áfatörvény
alapján történik. A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat értékelésétől
számított 8 napon belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés
megkötésére.  A  megvásárlásra  felkínált  vagyontárgyakért  a  vagyonrendező  kellékszavatosságot  és
garanciát  nem vállal,  azt  a  pályázó a  megtekintett  állapotban veszi  meg,  ennek tudomásulvételéről  a
pályázónak  nyilatkoznia  kell.  Az  elővásárlásra  jogosultak  a  vételi  szándékukat  a  Cstv.  49/C  §  (3)
bekezdése alapján az értékesítés keretén belül gyakorolhatják, oly módon, hogy a véglegesen kialakult
vételár  ismeretében  a  vételi  szándékról  nyilatkozatot  tesznek.  Ennek  érdekében  a  kiíró  kéri  az
elővásárlásra jogosultakat, hogy ezen jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig írásban jelezzék. 

A  vagyonrendező  az  elektronikus  értékesítés  érvényességének  és  eredményességének  megállapítását
követően a nyertes ajánlatot az elővásárlásra jogosultaknak – az őket megillető sorrendben – bemutatja
annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A bejelentés elmaradása
esetén a vagyonrendező az általa egyébként nem ismert jogosult esetén úgy tekinti, hogy az elővásárlási
jogosultak elővásárlási jogukkal élni nem kívánnak, az ajánlatok közlését nem kérik. 

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A  fenti  vagyontárgyról  készített  tender  füzet  az  alábbi  linken  érhető  el:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1571080/tetelek.pdf

https://eer.gov.hu/palyazat/P1571080/tetelek.pdf
https://eer.gov.hu/jogszabaly/A1400017-P12-5.html


Pályázati Hirdetmény 

A(z) Dual-Perfekt Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-717900, székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 85. C ép.
4 em., levelezési cím: 1507 Budapest, hrsz. Pf.: 139), mint a(z) LUBETECH Kft. „f.a” (cégjegyzékszám:
14  09  313745  ,  székhely:  8624  Balatonszárszó,  Kossuth  Lajos  utca  29.)  Kaposvári  Törvényszék
6.Fpk.107/2016/19.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, 

nyilvános pályázati felhívás

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak): 
I.
- Mintegy 35 db különböző típusú és gyártmányú jármű alkatrészek, lsd csatolmány.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Alkatrészek
Típus: Alkatrész 
Tehermentes: nem NAV Somogy Megyei Adó- és Vámigazgatósága 
Mennyisége: 35 db 
Becsérték: 32 500 forint 

A vagyontárgy 3. alkalommal kerül meghirdetésre.
Az alkatrészek vonatkozásában kontrollbecslés történt, a korábbi 2 sikertelen értékesítési felhívás miatt.

II.
- mintegy 1248 tétel árukészlet (kerékcsapágy, futómű alkatrész, féktárcsa, fékbetét,  futómű alkatrész,
vezérműszíj, feszítő görgő, vízpumpa stb.) lsd. csatolmány.

1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: árukészlet
Típus: árukészlet 
Tehermentes: nem NAV Somogy Megyei Adó- és Vámigazgatósága 
Mennyisége: 1564 db 
Becsérték: 32 500 forint 

A vagyontárgy 1. alkalommal kerül meghirdetésre.

Az értékesítési hirdetmény tervezetéről a 237/2009. Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés szerinti módon az
értesítés megtörtént.

A járműalkatrészek járműalkatrészként nem forgalmazhatóak, nem értékesíthetők, az ismert jogszabályi
háttér és piaci keresleti viszonyok miatt.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 200 000 forint.
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 200 000 forint. 
Ajánlati biztosíték összege: 10 000 forint.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2019. március 25. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A bánatpénzt a DUAL-PERFEKT
Kft.  Pannon  Takarék  Bank  Zrt.-nél  vezetett:  63200157-11024563  számú  értékesítéssel  kapcsolatos
technikai bankszámlájára lehet befizetni (átutalni) "LUBETECH Kft. f.a. KAUCIÓ" jelöléssel a pályázat
benyújtásáig vagy készpénzben befizetni az adós általunk vezetett pénztárába.



Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A befizetett KAUCIÓ a pályázati nyertesnek a
vételárba  beszámít.  A  többi  pályázó  részére  a  befizetett  összeg  az  értékelést  követő  8  napon  belül
visszautalásra  kerül.  Az ajánlati  biztosítékot  a  pályázó  kizárólag  a  következő  esetekben  veszíti  el:  a
szerződés  a  nyertes  pályázó  érdekkörében  felmerülő  okból  nem jön  létre,  vagy  a  nyertes  pályázó  a
vételárat  az  előírt  határidőben  nem  fizeti  meg.  A  vételárba  hitelezői  követelés  beszámítására  nincs
lehetőség.

A felszámolónak  –  a  vagyonfelmérés,  valamint  az  adós  vagyonára  vonatkozó adatok  alapján  -
elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

Az ingóság megtekinthetőségének helye,  ideje,  egyéb közlemény: A pályázatban kiírt  vagyontárgy
megtekintése 2019. március 18. 9 órakor 9400 Sopron, Hőközpont u. 1.sz. alatt lehetséges. 

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az irányár  az áfa összegét  nem tartalmazza.  A vagyontárgyak
értékesítése  során az áfa az áfa tv.  142. § (1) bek.  g pontja  alapján,  illetve  142. § (3) alapján kerül
meghatározásra.

Vételár  megfizetésének  módja,  határideje: A  vételárat  az  értékesítéshez  kapcsolódó  számla
kibocsátását  követően 8 napon belül  átutalással  kell  megfizetni  a  DUAL-PERFEKT Kft.  f.a.  Pannon
Takarék  Bank  Zrt.-nél  vezetett:  63200157-11024563  sz.  értékesítéssel  kapcsolatos  technikai
bankszámlájára vagy készpénzben befizetni az adós általunk vezetett pénztárába.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés  határideje:  Szerződéskötésre  az  értékelés  érvényességének  és  eredményességének
megállapításáról szóló közlemény közzétételét követő 30 napon belül kerül sor.

A  vagyontárgy  elszállításának,  átvételének  módja,  határideje:  A  vagyontárgy  elszállításának,
átvételének módja, határideje: a vevő legkésőbb a teljes vételár megfizetését követő 15 napon belül saját
költségén köteles gondoskodni a megvásárolt vagyontárgy birtokba vételéről, az ingóság átvételéről és
elszállításáról.

A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos vételi ajánlatokat kér benyújtani, melyeket az
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DUAL-PERFEKT Kft. 9022 Győr, Liszt Ferenc u. 37. sz. alatti kirendeltségére vár 
„LUBETECH Kft. f.a. vételi ajánlat” 

megjelöléssel.

A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételéről elismervényt állít ki.

Kizárólagos  értékelési  szempont:  a  vételár  nagysága.  A felszámoló  több megfelelő  azonos  értékű  (a
megajánlott legnagyobb vételárhoz képest 10%-nál kisebb mértékben eltérő) ajánlat esetén a pályázók
között  nyilvános ártárgyalást  tart.  Érvénytelen az ajánlat,  ha nem felel  meg a jogszabályban, illetve a
pályázati  kiírásban  meghatározottaknak.  A  nyilvános  értékesítésen  a  tulajdonjogot  szerző  pályázó  az
adóssal  szemben  beszámítással  nem élhet.  Jelen  pályázati  felhívás  a  felszámoló  számára  nem jelent
értékesítési kötöttséget. A felszámoló a pályázati kiírást – megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek
nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. 

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– Magánszemély  pályázó  esetén  az  ajánlathoz  csatolni  kell  a  pályázó  személyi  igazolványának,
lakcímkártyájának és adóigazolványának a pályázó aláírásával hitelesített másolatát. Külföldi ajánlattevő
köteles  belföldi  lakcímmel  vagy  székhellyel  rendelkező  kézbesítési  megbízottat  megnevezni  és  a



pályázathoz csatolni a kézbesítési megbízás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Szervezet, vagy gazdasági társaság pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó egy hónapnál
nem  régebbi  cégkivonatát  vagy  hatósági  nyilvántartásba  vételének  igazolását,  az  eljáró  képviselője
aláírási  címpéldányát,  az ajánlati  biztosíték megfizetésének igazolását,  továbbá amennyiben a pályázó
képviselője meghatalmazással jár el, a meghatalmazás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Írásos vételi ajánlat, nettó vételár megjelölésével  (a felszámoló tételes ajánlatot kér benyújtani az egyes
vagyoncsoportokra)
– Bánatpénz megfizetésének igazolása.
Az irányár az áfa összegét nem tartalmazza. Az értékesítéskor az áfa megállapítása a hatályos áfatörvény
alapján történik. A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat értékelésétől
számított 8 napon belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés
megkötésére. A megvásárlásra felkínált vagyontárgyakért a felszámoló kellékszavatosságot és garanciát
nem vállal, azt a pályázó a megtekintett állapotban veszi meg, ennek tudomásulvételéről a pályázónak
nyilatkoznia kell. Az elővásárlásra jogosultak a vételi szándékukat a Cstv. 49/C § (3) bekezdése alapján
az értékesítés keretén belül gyakorolhatják, oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a
vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy
ezen  jogukat  a  pályázat  benyújtásának  határidejéig  írásban  jelezzék.  A  felszámoló  az  elektronikus
értékesítés  érvényességének  és  eredményességének  megállapítását  követően  a  nyertes  ajánlatot  az
elővásárlásra  jogosultaknak  –  az  őket  megillető  sorrendben  –  bemutatja  annak  érdekében,  hogy
nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. 

A bejelentés elmaradása esetén a felszámoló az általa egyébként nem ismert jogosult esetén úgy tekinti,
hogy az elővásárlási jogosultak elővásárlási jogukkal élni nem kívánnak, az ajánlatok közlését nem kérik.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.



Munkalap1

Oldal 1

szám megnevezés cikkszám
1 j. fényszóró (FORD Focus) (TYC) 2056750802
2 hátsó lámpa (OPEL) (TYC) 110473012
3 ködlámpa (OPEL Zafira) (DEP) 4422022LUE
4 b. fényszóró (LADA Samara) -
5 b. fényszóró (FORD Mondeo) (DEP) 4311149LLDEM
6 hátsó lámpa (TOYOTA) (ULO) 1104002
7 lámpa (MITSU. Galant) (TYC) 191133052
8 ködlámpa (SUBARU Justy) 185670052
9 b.fényszóró (TOYOTA Yaris) (TYC) 205730082B

10 j. fényszóró (OPEL Corsa) (VALEO) 87934
11 j. hátsó lámpa (PEUGEOT 306)
12 visszapillantó tükör (OPEL Corsa) 502510336
13 fényszóró (HYUNDAI H1) (DEPO) 2211115LLDEM
14 j. fényszóró (FIAT Brava) (TYC) 203689452
15 b. hátsó lámpa (FIAT Scudo) L37069128
16 hátsó lámpa (AUDI A4) (DEPO) 4461910LUE
17 visszapillantó tükör (OPEL Astra-F)
18 klímahűtő (TOYOTA Hilux) (NISS) 940083
19 j. h. lámpa (OPEL Movano) (TYC) 110569012
20 vízhűtő (BMW 3) WRA126
21 klímahűtő (VW Transporter) (NISS) 94604
22 b. ködlámpa (MITS. Galant) (TYC) 191134052
23 kl. kompresszor (RENAULT Megane) 89267
24 hűtő ventilátor keret (mb clk) GA200746
25 szívócső (RENAULT Master) 8200166104
26 ventilátor lapát (PEUGEOT 206) 125487 (gyári)
27 kuplungszett (RENAULT Kan.) VAL 826034
28 vízpumpa (PSG 1,8) (VALEO) 506918
29 kuplung henger (VW SKODA) (S) 6284000056
30 kinyomócsapágy(RENAULT) (VAL) 804509
31 Magneti-Marelli trafósor (PSG) BAEQ059
32 kinyomócsapágy (OPEL) (VAL) 804538
33 kinyomócsapágy (RENAULT) (VAL 804585
34 klíma kompresszor (AUDI A4) 510133
35 generátor szabadonfutó (AUDI A4) 588071
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TÉTEL CIKKSZÁM GYÁRTMÁNY MEGNEVEZÉS MENNYISÉG ÁR/db ÁR/készlet

1 VO-WB-11006 MOOG KERÉKCSAPÁGY 3 3 321 9 963

2 VO-WB-11015 MOOG KERÉKCSAPÁGY 1 4 142 4 142

3 FD-WB-11185 MOOG KERÉKCSAPÁGY 4 3 208 12 830

4 FD-WB-11186 MOOG KERÉKCSAPÁGY 3 4 910 14 729

5 FD-WB-11218 MOOG KERÉKCSAPÁGY 3 2 030 6 091

6 FD-WB-11170 MOOG KERÉKCSAPÁGY 1 2 425 2 425

7 FI-WB-11612 MOOG KERÉKCSAPÁGY 1 6 626 6 626

8 OP-WB-11097 MOOG KERÉKCSAPÁGY 2 2 759 5 519

9 CI-WB-12232 MOOG KERÉKCSAPÁGY 1 8 440 8 440

10 VO-WB-11074 MOOG KERÉKCSAPÁGY 1 1 431 1 431

11 FD-WB-11174 MOOG KERÉKCSAPÁGY 1 2 784 2 784

12 RE-WB-11521 MOOG KERÉKCSAPÁGY 2 3 413 6 826

13 RE-WB-11451 MOOG KERÉKCSAPÁGY 1 2 981 2 981

14 RE-WB-11479 MOOG KERÉKCSAPÁGY 1 3 208 3 208

15 PE-WB-11369 MOOG KERÉKCSAPÁGY 1 14 267 14 267

16 RE-WB-11475 MOOG KERÉKCSAPÁGY 1 7 144 7 144

17 VO-WB-11053 MOOG KERÉKCSAPÁGY 1 1 685 1 685

18 AU-WB-11012 MOOG KERÉKCSAPÁGY 1 4 469 4 469

19 ME-WB-11259 MOOG KERÉKCSAPÁGY 1 3 402 3 402

20 VO-WB-11047 MOOG KERÉKCSAPÁGY 1 1 431 1 431

21 VO-WB-11022 MOOG KERÉKCSAPÁGY 1 9 283 9 283

22 STX3640 STX KERÉKCSAPÁGY 2 2 824 5 648

23 STX3641 STX KERÉKCSAPÁGY 2 4 136 8 273

24 STX3406 STX KERÉKCSAPÁGY 2 2 673 5 346

25 STX1440 STX KERÉKCSAPÁGY 2 2 754 5 508

26 STX3409 STX KERÉKCSAPÁGY 2 7 349 14 699

27 STX3428 STX KERÉKCSAPÁGY 1 4 428 4 428

28 STX3540 STX KERÉKCSAPÁGY 1 4 072 4 072

29 STX6643 STX KERÉKCSAPÁGY 1 1 577 1 577

30 STX1465 STX KERÉKCSAPÁGY 1 1 069 1 069

31 STX6820 STX KERÉKCSAPÁGY 1 1 480 1 480

32 STX1432 STX KERÉKCSAPÁGY 1 1 274 1 274

33 STX3637 STX KERÉKCSAPÁGY 1 2 376 2 376

34 STX3717 STX KERÉKCSAPÁGY 1 772 772

35 STX593 STX KERÉKCSAPÁGY 2 1 091 2 182

36 STX663 STX KERÉKCSAPÁGY 1 1 037 1 037

37 STX3554 STX KERÉKCSAPÁGY 2 2 041 4 082

38 STX3556 STX KERÉKCSAPÁGY 1 1 566 1 566

39 STX3901 STX KERÉKCSAPÁGY 1 1 415 1 415

40 STX3584 STX KERÉKCSAPÁGY 1 2 614 2 614

41 STX1356 STX KERÉKCSAPÁGY 1 1 928 1 928

42 STX3423 STX KERÉKCSAPÁGY 1 2 560 2 560

43 STX961 STX KERÉKCSAPÁGY 1 1 566 1 566

44 STX3717 STX KERÉKCSAPÁGY 1 767 767

45 STX3500 STX KERÉKCSAPÁGY 2 2 970 5 940

46 STX3423 STX KERÉKCSAPÁGY 1 2 560 2 560

47 STX3617 STX KERÉKCSAPÁGY 1 2 646 2 646

48 STX3596 STX KERÉKCSAPÁGY 1 1 512 1 512

49 STX3584 STX KERÉKCSAPÁGY 1 2 614 2 614
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50 STX1444 STX KERÉKCSAPÁGY 2 2 473 4 946

51 STX882 STX KERÉKCSAPÁGY 2 1 393 2 786

52 STX3403 STX KERÉKCSAPÁGY 2 1 188 2 376

53 STX542 STX KERÉKCSAPÁGY 1 702 702

54 STX3410 STX KERÉKCSAPÁGY 1 1 366 1 366

55 STX3613 STX KERÉKCSAPÁGY 1 3 186 3 186

56 STX3637 STX KERÉKCSAPÁGY 1 2 376 2 376

57 STX3617 STX KERÉKCSAPÁGY 1 2 635 2 635

58 STX961 STX KERÉKCSAPÁGY 1 1 566 1 566

59 STX3455 STX KERÉKCSAPÁGY 1 1 685 1 685

60 STX3613 STX KERÉKCSAPÁGY 1 3 186 3 186

61 STX3617 STX KERÉKCSAPÁGY 1 2 635 2 635

62 STX3796 STX KERÉKCSAPÁGY 1 1 037 1 037

63 STX542 STX KERÉKCSAPÁGY 1 702 702

64 STX906 STX KERÉKCSAPÁGY 1 1 285 1 285

65 STX3455 STX KERÉKCSAPÁGY 1 1 685 1 685

66 STX1480 STX KERÉKCSAPÁGY 1 1 890 1 890

67 R159.48 SNR KERÉKCSAPÁGY 1 7 555 7 555

68 R159.31 SNR KERÉKCSAPÁGY 1 8 748 8 748

69 CX071 CX KERÉKCSAPÁGY 1 2 484 2 484

70 CX101 CX KERÉKCSAPÁGY 1 2 268 2 268

71 CX103 CX KERÉKCSAPÁGY 1 2 268 2 268

72 CX518 CX KERÉKCSAPÁGY 1 1 912 1 912

73 CX714 CX KERÉKCSAPÁGY 1 2 101 2 101

74 VO-BJ-0370 MOOG FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 2 2 052 4 104

75 VO-ES-7106 MOOG FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 1 1 037 1 037

76 FD-BJ-4130 MOOG FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 4 2 322 9 288

77 OP-ES-5569 MOOG FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 1 1 285 1 285

78 FI-BJ-0512 MOOG FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 1 3 100 3 100

79 VO-ES-7106 MOOG FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 1 1 037 1 037

80 RE-ES-0852 MOOG FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 1 2 268 2 268

81 OP-ES-5565 MOOG FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 1 1 906 1 906

82 FI-BJ-0513 MOOG FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 1 2 662 2 662

83 RE-LS-2095 MOOG FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 3 1 836 5 508

84 VO-ES-7139 MOOG FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 3 1 037 3 110

85 OP-BJ-0313 MOOG FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 1 1 188 1 188

86 VO-ES-0368 MOOG FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 1 1 663 1 663

87 VO-ES-0369 MOOG FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 1 1 663 1 663

88 FD-ES-0331 MOOG FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 1 1 248 1 248

89 RE-ES-0852 MOOG FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 1 2 268 2 268

90 OP-AX-0432 MOOG FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 1 1 771 1 771

91 PE-AX-1570 MOOG FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 1 1 706 1 706

92 VO-AX-3576 MOOG FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 2 2 095 4 190

93 PE-BJ-4249 MOOG FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 1 1 696 1 696

94 VO-LS-0318 MOOG FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 1 1 685 1 685

95 LA-ES-0390 MOOG FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 1 1 380 1 380

96 VO-LS-0494 MOOG FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 1 1 858 1 858

97 VO-AX-5551 MOOG FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 2 1 512 3 024

98 PE-AX-0862 MOOG FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 1 3 650 3 650

99 RE-AX-2091 MOOG FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 1 2 689 2 689
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100 LA-ES-0388 MOOG FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 1 1 380 1 380

101 PE-AX-5747 MOOG FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 2 2 014 4 028

102 RE-ES-0853 MOOG FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 1 2 268 2 268

103 PE-LS-0799 MOOG FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 1 3 186 3 186

104 FI-BJ-0513 MOOG FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 4 2 657 10 627

105 FI-BJ-7531 MOOG FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 2 3 208 6 415

106 FI-BJ-7530 MOOG FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 1 2 128 2 128

107 FI-ES-0261 MOOG FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 2 1 080 2 160

108 VO-BJ-7192 MOOG FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 1 1 868 1 868

109 PE-ES-5703 MOOG FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 1 1 037 1 037

110 LA-BJ-0063 MOOG FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 1 1 296 1 296

111 SK-BJ-0414 MOOG FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 1 2 088 2 088

112 VO-LS-0356 MOOG FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 1 2 732 2 732

113 VO-LS-1516 MOOG FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 1 1 598 1 598

114 RE-BJ-4271 MOOG FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 2 1 372 2 743

115 OP-BJ-0177 MOOG FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 2 3 100 6 199

116 FI-ES-7259 MOOG FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 2 2 052 4 104

117 VO-ES-8283 MOOG FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 1 1 952 1 952

118 OP-ES-0480 MOOG FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 1 1 296 1 296

119 RE-ES-0672 MOOG FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 1 1 652 1 652

120 FD-ES-0331 MOOG FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 1 1 242 1 242

121 SZ-ES-0103 MOOG FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 1 1 868 1 868

122 FD-LS-2016 MOOG FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 1 1 782 1 782

123 WSS235 MOOG FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 1 1 361 1 361

124 WSS147 MOOG FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 1 1 058 1 058

125 CI-BJ-3355 MOOG FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 1 1 750 1 750

126 FI-BJ-0513 MOOG FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 1 2 662 2 662

127 CX012 CX KERÉKCSAPÁGY 2 1 620 3 240

128 BG3888 DELPHI FÉKTÁRCSA 4 4 263 17 051

129 BG3890 DELPHI FÉKTÁRCSA 2 4 406 8 813

130 BG3895 DELPHI FÉKTÁRCSA 2 7 949 15 898

131 BG3897 DELPHI FÉKTÁRCSA 2 5 000 10 001

132 BG3875 DELPHI FÉKTÁRCSA 2 5 141 10 282

133 BG3780 DELPHI FÉKTÁRCSA 2 6 600 13 200

134 BG9692 DELPHI FÉKTÁRCSA 2 10 076 20 153

135 BG4045 DELPHI FÉKTÁRCSA 2 4 374 8 748

136 BG3989 DELPHI FÉKTÁRCSA 2 7 279 14 558

137 BG3890 DELPHI FÉKTÁRCSA 2 4 396 8 791

138 BG3897 DELPHI FÉKTÁRCSA 2 4 520 9 040

139 BG3861 DELPHI FÉKTÁRCSA 2 5 530 11 059

140 BG3895 DELPHI FÉKTÁRCSA 2 7 802 15 604

141 BG3780 DELPHI FÉKTÁRCSA 2 6 600 13 200

142 BG3724 DELPHI FÉKTÁRCSA 2 7 700 15 401

143 BG3768 DELPHI FÉKTÁRCSA 2 11 014 22 028

144 BG3695 DELPHI FÉKTÁRCSA 2 4 018 8 035

145 BG3676 DELPHI FÉKTÁRCSA 4 7 225 28 901

146 BG3622 DELPHI FÉKTÁRCSA 4 7 063 28 253

147 470.2414.00 ZIMMERMANN FÉKTÁRCSA 2 10 260 20 520

148 ADK84314 BLUE PRINT FÉKTÁRCSA 2 3 499 6 998

149 DDF1129 FERODO FÉKTÁRCSA 2 3 737 7 474
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150 DF6148 TRW FÉKTÁRCSA 2 12 064 24 127

151 DDF1178 FERODO FÉKTÁRCSA 2 3 424 6 847

152 BG3568 DELPHI FÉKTÁRCSA 2 4 752 9 504

153 BG3596 DELPHI FÉKTÁRCSA 2 6 372 12 744

154 BG3553 DELPHI FÉKTÁRCSA 2 8 359 16 718

155 BG3417 DELPHI FÉKTÁRCSA 2 7 463 14 926

156 BG3504 DELPHI FÉKTÁRCSA 2 7 477 14 954

157 BG3421 DELPHI FÉKTÁRCSA 2 4 088 8 176

158 BG3406 DELPHI FÉKTÁRCSA 2 3 996 7 992

159 BG3274 DELPHI FÉKTÁRCSA 2 5 789 11 578

160 BG3236 DELPHI FÉKTÁRCSA 2 7 155 14 310

161 ABS16505 ABS FÉKTÁRCSA 4 8 014 32 054

162 DF1609 TRW FÉKTÁRCSA 2 5 540 11 081

163 DDF321 FERODO FÉKTÁRCSA 2 3 583 7 167

164 DDF151 FERODO FÉKTÁRCSA 2 3 380 6 761

165 DDF249 FERODO FÉKTÁRCSA 2 5 454 10 908

166 BG3359 DELPHI FÉKTÁRCSA 2 5 616 11 232

167 DDF1304 FERODO FÉKTÁRCSA 2 4 644 9 288

168 6661.00 REMSA FÉKTÁRCSA 2 4 007 8 014

169 DDF083 FERODO FÉKTÁRCSA 2 2 808 5 616

170 09.5568.21 BREMBO FÉKTÁRCSA 2 9 720 19 440

171 BG3203 DELPHI FÉKTÁRCSA 2 3 218 6 437

172 BG3241 DELPHI FÉKTÁRCSA 4 5 551 22 205

173 BG3208 DELPHI FÉKTÁRCSA 4 4 201 16 805

174 BG3035 DELPHI FÉKTÁRCSA 2 7 668 15 336

175 BG3054 DELPHI FÉKTÁRCSA 2 3 974 7 949

176 BG2891 DELPHI FÉKTÁRCSA 2 5 470 10 940

177 DF4361 DELPHI FÉKTÁRCSA 2 15 973 31 946

178 ADG03513 BLUE PRINT LENDKERÉK 1 26 298 26 298

179 O1461P LPR FÉKTÁRCSA 2 4 104 8 208

180 BG2845 DELPHI FÉKTÁRCSA 4 6 156 24 624

181 BG2846 DELPHI FÉKTÁRCSA 2 7 452 14 904

182 BG2752 DELPHI FÉKTÁRCSA 4 4 968 19 872

183 BG2800 DELPHI FÉKTÁRCSA 2 3 348 6 696

184 BG2830 DELPHI FÉKTÁRCSA 2 4 925 9 850

185 BG2844 DELPHI FÉKTÁRCSA 2 6 804 13 608

186 BG2623 DELPHI FÉKTÁRCSA 2 5 616 11 232

187 BG2439 DELPHI FÉKTÁRCSA 2 2 786 5 573

188 BG2633 DELPHI FÉKTÁRCSA 2 4 061 8 122

189 BG2411 DELPHI FÉKTÁRCSA 2 3 888 7 776

190 BG2440 DELPHI FÉKTÁRCSA 2 4 212 8 424

191 BG2389 DELPHI FÉKTÁRCSA 2 4 428 8 856

192 BG2282 DELPHI FÉKTÁRCSA 2 3 391 6 782

193 BG2176 DELPHI FÉKTÁRCSA 2 3 116 6 232

194 BG2109 DELPHI FÉKTÁRCSA 2 3 499 6 998

195 BG2116 DELPHI FÉKTÁRCSA 2 2 700 5 400

196 DDF840 FERODO FÉKTÁRCSA 2 5 616 11 232

197 986478859 BOSCH FÉKTÁRCSA 2 4 147 8 294

198 LP420 DELPHI FÉKBETÉT 1 2 700 2 700

199 LP429 DELPHI FÉKBETÉT 1 3 672 3 672
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200 LP452 DELPHI FÉKBETÉT 1 3 888 3 888

201 LP455 DELPHI FÉKBETÉT 1 4 104 4 104

202 LP530 DELPHI FÉKBETÉT 1 4 320 4 320

203 LP591 DELPHI FÉKBETÉT 1 3 348 3 348

204 LP667 DELPHI FÉKBETÉT 2 3 456 6 912

205 LP585 DELPHI FÉKBETÉT 1 3 780 3 780

206 LP788 DELPHI FÉKBETÉT 1 5 184 5 184

207 LP847 DELPHI FÉKBETÉT 1 5 076 5 076

208 LP854 DELPHI FÉKBETÉT 2 4 860 9 720

209 LP909 DELPHI FÉKBETÉT 2 5 508 11 016

210 LP877 DELPHI FÉKBETÉT 1 6 588 6 588

211 LP918 DELPHI FÉKBETÉT 1 5 832 5 832

212 LP979 DELPHI FÉKBETÉT 1 3 132 3 132

213 LP985 DELPHI FÉKBETÉT 1 4 860 4 860

214 LP991 DELPHI FÉKBETÉT 1 3 240 3 240

215 LP1003 DELPHI FÉKBETÉT 1 7 884 7 884

216 LP1046 DELPHI FÉKBETÉT 1 7 776 7 776

217 LP1249 DELPHI FÉKBETÉT 2 4 320 8 640

218 LP1309 DELPHI FÉKBETÉT 1 5 616 5 616

219 LP1397 DELPHI FÉKBETÉT 1 5 832 5 832

220 LP1423 DELPHI FÉKBETÉT 1 4 428 4 428

221 LP1436 DELPHI FÉKBETÉT 1 5 508 5 508

222 LP1437 DELPHI FÉKBETÉT 1 4 860 4 860

223 LP1429 DELPHI FÉKBETÉT 1 3 564 3 564

224 LP1469 DELPHI FÉKBETÉT 2 4 860 9 720

225 LP1533 DELPHI FÉKBETÉT 1 6 696 6 696

226 LP1539 DELPHI FÉKBETÉT 1 4 752 4 752

227 LP1541 DELPHI FÉKBETÉT 1 5 724 5 724

228 LP1555 DELPHI FÉKBETÉT 1 5 724 5 724

229 LP1583 DELPHI FÉKBETÉT 1 7 344 7 344

230 LP1592 DELPHI FÉKBETÉT 1 5 400 5 400

231 LP1597 DELPHI FÉKBETÉT 1 4 212 4 212

232 LP1601 DELPHI FÉKBETÉT 1 4 536 4 536

233 LP1605 DELPHI FÉKBETÉT 1 3 780 3 780

234 LP1610 DELPHI FÉKBETÉT 1 4 212 4 212

235 LP1616 DELPHI FÉKBETÉT 1 5 940 5 940

236 LP1656 DELPHI FÉKBETÉT 1 5 832 5 832

237 LP1653 DELPHI FÉKBETÉT 1 5 508 5 508

238 LP1654 DELPHI FÉKBETÉT 1 6 048 6 048

239 LP1631 DELPHI FÉKBETÉT 1 6 912 6 912

240 LP1696 DELPHI FÉKBETÉT 1 6 048 6 048

241 LP1707 DELPHI FÉKBETÉT 2 7 020 14 040

242 LP1708 DELPHI FÉKBETÉT 1 5 940 5 940

243 LP1714 DELPHI FÉKBETÉT 1 6 480 6 480

244 LP1716 DELPHI FÉKBETÉT 2 4 644 9 288

245 LP1717 DELPHI FÉKBETÉT 1 4 320 4 320

246 LP629 DELPHI FÉKBETÉT 2 3 888 7 776

247 LP673 DELPHI FÉKBETÉT 1 2 916 2 916

248 LP699 DELPHI FÉKBETÉT 1 2 916 2 916

249 LP743 DELPHI FÉKBETÉT 1 3 564 3 564
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250 LP760 DELPHI FÉKBETÉT 1 4 428 4 428

251 LP766 DELPHI FÉKBETÉT 1 4 536 4 536

252 LP1721 DELPHI FÉKBETÉT 1 5 400 5 400

253 LP1724 DELPHI FÉKBETÉT 1 5 940 5 940

254 LP1730 DELPHI FÉKBETÉT 1 5 400 5 400

255 LP1739 DELPHI FÉKBETÉT 1 5 508 5 508

256 LP1744 DELPHI FÉKBETÉT 1 5 508 5 508

257 LP1746 DELPHI FÉKBETÉT 1 6 588 6 588

258 LP1751 DELPHI FÉKBETÉT 2 7 128 14 256

259 LP1749 DELPHI FÉKBETÉT 1 6 156 6 156

260 LP1766 DELPHI FÉKBETÉT 1 4 860 4 860

261 LP1785 DELPHI FÉKBETÉT 2 4 752 9 504

262 LP1786 DELPHI FÉKBETÉT 1 7 344 7 344

263 LP1790 DELPHI FÉKBETÉT 1 5 508 5 508

264 LP1796 DELPHI FÉKBETÉT 1 5 184 5 184

265 LP1821 DELPHI FÉKBETÉT 1 10 152 10 152

266 LP1824 DELPHI FÉKBETÉT 1 5 724 5 724

267 LP1840 DELPHI FÉKBETÉT 1 5 508 5 508

268 LP1846 DELPHI FÉKBETÉT 1 5 832 5 832

269 LP1892 DELPHI FÉKBETÉT 1 5 616 5 616

270 LP1920 DELPHI FÉKBETÉT 1 6 696 6 696

271 LP1954 DELPHI FÉKBETÉT 2 8 964 17 928

272 LP1955 DELPHI FÉKBETÉT 2 7 884 15 768

273 LP1957 DELPHI FÉKBETÉT 1 5 940 5 940

274 LP1939 DELPHI FÉKBETÉT 2 6 804 13 608

275 LP2011 DELPHI FÉKBETÉT 2 6 048 12 096

276 LP2021 DELPHI FÉKBETÉT 1 8 640 8 640

277 LP2036 DELPHI FÉKBETÉT 1 6 048 6 048

278 LP2080 DELPHI FÉKBETÉT 2 7 344 14 688

279 GDB1457 TRW FÉKBETÉT 1 11 016 11 016

280 GDB1498 TRW FÉKBETÉT 1 12 960 12 960

281 RE1151.00 REMSA FÉKBETÉT 1 7 020 7 020

282 ABS30638 ABS FÉKBETÉT 1 3 024 3 024

283 FDB1544 FERODO FÉKBETÉT 1 7 128 7 128

284 FDB1594 FERODO FÉKBETÉT 1 6 264 6 264

285 FDB1648 FERODO FÉKBETÉT 1 9 396 9 396

286 FDB1628 FERODO FÉKBETÉT 1 9 180 9 180

287 FDB1784 FERODO FÉKBETÉT 1 6 156 6 156

288 FDB1640 FERODO FÉKBETÉT 2 7 560 15 120

289 FDB1641 FERODO FÉKBETÉT 1 8 424 8 424

290 FDB1603 FERODO FÉKBETÉT 1 6 696 6 696

291 FDB797 FERODO FÉKBETÉT 1 7 236 7 236

292 FDB1459B FERODO FÉKBETÉT 1 5 184 5 184

293 FDB1885 FERODO FÉKBETÉT 1 7 776 7 776

294 FDB0370 FERODO FÉKBETÉT 1 5 292 5 292

295 FDB1378 FERODO FÉKBETÉT 1 5 292 5 292

296 FDB1866 FERODO FÉKBETÉT 1 7 236 7 236

297 FSB642 FERODO FÉKBETÉT 1 6 156 6 156

298 GDB1126 TRW FÉKBETÉT 1 7 236 7 236

299 GDB1697 TRW FÉKBETÉT 1 12 960 12 960
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300 GDB3322 TRW FÉKBETÉT 1 8 640 8 640

301 RE0730.01 REMSA FÉKBETÉT 1 7 344 7 344

302 2169715805 TEXTAR FÉKBETÉT 1 5 724 5 724

303 GDB1192 TRW FÉKBETÉT 1 6 264 6 264

304 SL1067 SAFELINE FÉKBETÉT 1 1 368 1 368

305 SL1094 SAFELINE FÉKBETÉT 1 2 484 2 484

306 SL1101 SAFELINE FÉKBETÉT 1 1 836 1 836

307 SL1135 SAFELINE FÉKBETÉT 1 2 635 2 635

308 SL1276 SAFELINE FÉKBETÉT 2 1 501 3 002

309 SL1288 SAFELINE FÉKBETÉT 1 1 836 1 836

310 SL1293 SAFELINE FÉKBETÉT 1 2 700 2 700

311 SL1294 SAFELINE FÉKBETÉT 2 2 171 4 342

312 SL1323 SAFELINE FÉKBETÉT 1 3 942 3 942

313 SL1381 SAFELINE FÉKBETÉT 1 2 376 2 376

314 SL1398 SAFELINE FÉKBETÉT 1 2 700 2 700

315 SL1399 SAFELINE FÉKBETÉT 1 3 175 3 175

316 SL1420 SAFELINE FÉKBETÉT 1 2 689 2 689

317 SL1453 SAFELINE FÉKBETÉT 1 2 722 2 722

318 SL1461 SAFELINE FÉKBETÉT 1 3 240 3 240

319 SL1478 SAFELINE FÉKBETÉT 1 2 916 2 916

320 SL1479 SAFELINE FÉKBETÉT 2 3 197 6 394

321 SL1521 SAFELINE FÉKBETÉT 1 2 257 2 257

322 SL1398 SAFELINE FÉKBETÉT 1 2 700 2 700

323 SL1930 SAFELINE FÉKBETÉT 1 2 268 2 268

324 SL419 SAFELINE FÉKBETÉT 1 1 566 1 566

325 SL967 SAFELINE FÉKBETÉT 1 2 916 2 916

326 TA1561 DELPHI FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 1 3 024 3 024

327 TA2017 DELPHI FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 1 2 916 2 916

328 TA1805 DELPHI FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 1 3 240 3 240

329 TA1815 DELPHI FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 2 2 592 5 184

330 TA2058 DELPHI FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 1 2 268 2 268

331 TA1650 DELPHI FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 1 2 700 2 700

332 TA1677 DELPHI FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 3 2 592 7 776

333 TA1688 DELPHI FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 1 3 456 3 456

334 TA1982 DELPHI FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 1 2 430 2 430

335 TA1639 DELPHI FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 1 2 754 2 754

336 TA1982 DELPHI FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 2 2 430 4 860

337 TA1770 DELPHI FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 1 2 268 2 268

338 TA1771 DELPHI FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 1 2 268 2 268

339 TA1637 DELPHI FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 1 1 836 1 836

340 TA1583 DELPHI FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 1 3 650 3 650

341 TA1785 DELPHI FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 2 2 916 5 832

342 TA1804 DELPHI FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 2 3 348 6 696

343 TA1237 DELPHI FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 1 1 188 1 188

344 TA1742 DELPHI FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 1 3 132 3 132

345 TA1813 DELPHI FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 1 2 592 2 592

346 TA1805 DELPHI FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 1 3 240 3 240

347 TA1808 DELPHI FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 1 2 484 2 484

348 TA1671 DELPHI FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 1 1 944 1 944

349 TA1666 DELPHI FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 1 1 836 1 836
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350 TA1638 DELPHI FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 1 2 700 2 700

351 TA1488 DELPHI FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 1 2 268 2 268

352 TA1607 DELPHI FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 1 1 836 1 836

353 TA1903 DELPHI FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 1 2 160 2 160

354 TA1081 DELPHI FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 1 1 220 1 220

355 TA1135 DELPHI FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 1 1 372 1 372

356 TA2012 DELPHI FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 2 2 506 5 011

357 TA1942 DELPHI FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 1 3 348 3 348

358 TA1808 DELPHI FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 2 2 484 4 968

359 TA1931 DELPHI FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 1 2 484 2 484

360 TA1671 DELPHI FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 1 1 944 1 944

361 TA1909 DELPHI FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 1 3 672 3 672

362 TA1677 DELPHI FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 1 2 592 2 592

363 TA1998 DELPHI FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 1 3 024 3 024

364 TA2008 DELPHI FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 1 2 916 2 916

365 TA1676 DELPHI FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 4 2 052 8 208

366 TA1915 DELPHI FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 1 2 052 2 052

367 TA1931 DELPHI FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 1 2 484 2 484

368 TA2126 DELPHI FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 1 2 106 2 106

369 TA1675 DELPHI FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 1 2 214 2 214

370 TC554 DELPHI FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 1 1 944 1 944

371 TA1679 DELPHI FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 1 2 268 2 268

372 TC1356 DELPHI FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 1 2 700 2 700

373 TC1210 DELPHI FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 1 2 257 2 257

374 TC1154 DELPHI FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 1 2 700 2 700

375 TC1171 DELPHI FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 1 2 473 2 473

376 TC2165 DELPHI FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 1 3 348 3 348

377 TC1133 DELPHI FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 2 2 268 4 536

378 TC1173 DELPHI FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 1 3 132 3 132

379 TC2009 DELPHI FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 1 2 484 2 484

380 TC2047 DELPHI FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 2 2 376 4 752

381 TC2088 DELPHI FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 1 2 808 2 808

382 TC2085 DELPHI FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 2 2 376 4 752

383 TC1139 DELPHI FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 1 9 828 9 828

384 TC1279 DELPHI FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 1 14 040 14 040

385 TC2166 DELPHI FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 2 3 564 7 128

386 TC618 DELPHI FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 1 2 376 2 376

387 TC1315 DELPHI FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 2 2 376 4 752

388 TC878 DELPHI FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 2 2 484 4 968

389 TC1907 DELPHI FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 1 4 212 4 212

390 TC413 DELPHI FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 1 1 490 1 490

391 TC2047 DELPHI FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 1 2 376 2 376

392 TC1162 DELPHI FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 1 2 700 2 700

393 TC1286 DELPHI FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 1 2 808 2 808

394 TC1907 DELPHI FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 1 4 212 4 212

395 TC232 DELPHI FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 1 1 836 1 836

396 TC2170 DELPHI FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 1 3 564 3 564

397 TC485 DELPHI FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 3 1 512 4 536

398 TC529 DELPHI FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 2 1 836 3 672

399 TC1153 DELPHI FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 1 2 376 2 376
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400 TC878 DELPHI FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 1 2 484 2 484

401 TC1732 DELPHI FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 1 2 916 2 916

402 TC1085 DELPHI FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 1 2 268 2 268

403 TC1299 DELPHI FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 1 2 700 2 700

404 TC879 DELPHI FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 1 2 160 2 160

405 TC418 DELPHI FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 1 2 592 2 592

406 TC1085 DELPHI FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 1 2 268 2 268

407 TC1299 DELPHI FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 1 2 700 2 700

408 TC1056 DELPHI FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 2 1 404 2 808

409 TC998 DELPHI FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 1 778 778

410 TC1286 DELPHI FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 1 2 808 2 808

411 TC597 DELPHI FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 1 3 456 3 456

412 TC658 DELPHI FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 1 2 700 2 700

413 TC2102 DELPHI FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 1 1 620 1 620

414 TC2170 DELPHI FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 1 3 564 3 564

415 TC1731 DELPHI FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 1 2 916 2 916

416 TC929 DELPHI FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 1 21 600 21 600

417 TC526 DELPHI FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 3 2 376 7 128

418 TC1575 DELPHI FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 1 2 916 2 916

419 TC510 DELPHI FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 1 2 052 2 052

420 TC1397 DELPHI FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 2 2 160 4 320

421 TC1406 DELPHI FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 1 2 376 2 376

422 TC1286 DELPHI FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 2 2 808 5 616

423 TC1210 DELPHI FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 1 2 160 2 160

424 TC1192 DELPHI FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 1 3 456 3 456

425 TC281 DELPHI FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 1 1 728 1 728

426 TC2235 DELPHI FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 2 1 836 3 672

427 30K1005 OYODO FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 2 1 836 3 672

428 TC945 DELPHI FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 2 3 456 6 912

429 TC754 DELPHI FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 1 2 592 2 592

430 TC1022 DELPHI FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 1 2 052 2 052

431 TC753 DELPHI FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 1 2 376 2 376

432 TC629 DELPHI FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 2 1 404 2 808

433 TC2047 DELPHI FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 1 2 376 2 376

434 TC281 DELPHI FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 1 1 728 1 728

435 TC967 DELPHI FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 1 2 700 2 700

436 TC368 DELPHI FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 1 1 836 1 836

437 PLHTC435 DELPHI FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 1 2 160 2 160

438 TC1286 DELPHI FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 1 2 808 2 808

439 TC931 DELPHI FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 1 3 348 3 348

440 TC1022 DELPHI FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 1 2 052 2 052

441 TC967 DELPHI FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 1 2 700 2 700

442 TC1084 DELPHI FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 1 2 268 2 268

443 TC753 DELPHI FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 1 2 376 2 376

444 TC888 DELPHI FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 1 2 592 2 592

445 TC1015 DELPHI FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 1 3 024 3 024

446 TC1172 DELPHI FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 2 2 916 5 832

447 46423823 YSP FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 1 6 696 6 696

448 200837 POLCAR FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 1 10 692 10 692

449 G6-907 OPTIMAL FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 1 10 870 10 870
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450 QSA1739S QH FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 1 11 232 11 232

451 9919972 KAMOKA FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 1 10 476 10 476

452 4216001 KRAFT FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 1 7 236 7 236

453 935318 RUVILLE FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 1 4 536 4 536

454 TC529 DELPHI FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 1 1 836 1 836

455 D-512K REDAELLI FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 1 2 700 2 700

456 I38003 YAMATO FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 1 1 393 1 393

457 WSS143 QWP FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 1 1 264 1 264

458 WSS144 QWP FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 1 2 700 2 700

459 WSS751 QWP FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 1 1 447 1 447

460 FE30820 FEBI FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 1 9 504 9 504

461 SI-C06 JAPANPARTS FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 1 1 728 1 728

462 D-513K REDAELLI FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 1 2 700 2 700

463 60Z00003 JPN FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 1 3 456 3 456

464 WSS143 QWP FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 1 1 264 1 264

465 WSS204 QWP FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 2 1 458 2 916

466 WSS751 QWP FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 1 1 404 1 404

467 WSS156 QWP FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 1 994 994

468 17968 FEBI FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 1 2 592 2 592

469 FZ7270 FORTUNALINE FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 1 2 268 2 268

470 4438 METALCAUCHO FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 1 3 132 3 132

471 WSS369 QWP FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 1 1 296 1 296

472 60905528 SWAG KERÉKCSAPÁGY 1 2 916 2 916

473 2580001009 FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 1 1 512 1 512

474 KM0691254 KM GERMANY KUPPLUNGSZETT 1 20 628 20 628

475 KM0690511 KM GERMANY KUPPLUNGSZETT 1 12 312 12 312

476 R2655 MONROE LENGÉSCSILLAPÍTÓ 2 4 320 8 640

477 N5520313G LENGÉSCSILLAPÍTÓ 2 4 860 9 720

478 312260 SACHS LENGÉSCSILLAPÍTÓ 2 18 358 36 716

479 14.950.673 CS GERMANY SPIRÁLRUGÓ 2 6 588 13 176

480 3082177031 SACHS KUPPLUNGSZERKEZET 1 8 748 8 748

481 J2008027 JAPANPARTS KUPPLUNGSZETT 1 15 876 15 876

482 SZK-018 SUZUKI KUPPLUNGSZETT 1 11 340 11 340

483 101825 SACHS LENGÉSCSILLAPÍTÓ 2 10 692 21 384

484 341339 KAYABA LENGÉSCSILLAPÍTÓ 2 7 344 14 688

485 DSF055G DENKERMANN LENGÉSCSILLAPÍTÓ 2 3 888 7 776

486 DSF001G DENKERMANN LENGÉSCSILLAPÍTÓ 2 3 996 7 992

487 5323XS GATES VEZÉRMŰSZÍJ 1 4 536 4 536

488 5436XS GATES VEZÉRMŰSZÍJ 1 2 808 2 808

489 5435XS GATES VEZÉRMŰSZÍJ 1 4 752 4 752

490 5240XS GATES VEZÉRMŰSZÍJ 2 3 132 6 264

491 5284XS GATES VEZÉRMŰSZÍJ 1 3 240 3 240

492 5523XS GATES VEZÉRMŰSZÍJ 1 3 996 3 996

493 5494XS GATES VEZÉRMŰSZÍJ 1 3 564 3 564

494 5565XS GATES VEZÉRMŰSZÍJ 1 3 780 3 780

495 5563XS GATES VEZÉRMŰSZÍJ 1 6 696 6 696

496 5177 GATES VEZÉRMŰSZÍJ 1 2 052 2 052

497 5578XS GATES VEZÉRMŰSZÍJ 1 6 156 6 156

498 5516XS GATES VEZÉRMŰSZÍJ 1 2 160 2 160

499 5004 GATES VEZÉRMŰSZÍJ 1 1 620 1 620
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500 5193XS GATES VEZÉRMŰSZÍJ 1 4 104 4 104

501 5081 GATES VEZÉRMŰSZÍJ 1 2 160 2 160

502 5427XS GATES VEZÉRMŰSZÍJ 1 1 944 1 944

503 94147 DAYCO VEZÉRMŰSZÍJ 1 2 160 2 160

504 94145 DAYCO VEZÉRMŰSZÍJ 1 1 188 1 188

505 AIR1600 AIRTEX VÍZPUMPA 1 5 400 5 400

506 AIR1164 AIRTEX VÍZPUMPA 1 4 536 4 536

507 AIR1446 AIRTEX VÍZPUMPA 1 5 184 5 184

508 AIR1690 AIRTEX VÍZPUMPA 1 6 264 6 264

509 AIR1898 AIRTEX VÍZPUMPA 1 10 044 10 044

510 KTB361 DAYCO SZIJKÉSZLET 1 18 144 18 144

511 CT895 CONTI VEZÉRMŰSZÍJ 1 3 240 3 240

512 PA502A GRAF VÍZPUMPA 1 9 288 9 288

513 CT975K2 CONTI SZIJKÉSZLET 1 18 684 18 684

514 94530 DAYCO 1 2 160 2 160

515 ADT32504 BLUE PRINT POLLENSZŰRŐ 1 1 296 1 296

516 APV2198 DAYCO FESZÍTŐ GÖRGŐ 1 5 616 5 616

517 CFR2237 CAFFARO FESZÍTŐ GÖRGŐ 1 2 052 2 052

518 531017210 INA FESZÍTŐ GÖRGŐ 1 5 076 5 076

519 531026110 INA FESZÍTŐ GÖRGŐ 1 11 772 11 772

520 DP081 HUTCHINSON SZÍJTÁRCSA 1 18 900 18 900

521 80000873 CORTECO SZÍJTÁRCSA 1 14 213 14 213

522 532032630 INA FESZÍTŐ GÖRGŐ 1 4 860 4 860

523 531051830 INA FESZÍTŐ GÖRGŐ 1 6 696 6 696

524 532071410 INA FESZÍTŐ GÖRGŐ 1 3 996 3 996

525 532044610 INA FESZÍTŐ GÖRGŐ 1 2 376 2 376

526 K015409XS GATES SZIJKÉSZLET 1 8 424 8 424

527 530023909 INA FESZÍTŐ GÖRGŐ 1 6 912 6 912

528 530001509 INA FESZÍTŐ GÖRGŐ 1 10 152 10 152

529 530005410 INA SZIJKÉSZLET 2 20 952 41 904

530 530014710 INA SZIJKÉSZLET 1 9 250 9 250

531 T43014 GATES FESZÍTŐ GÖRGŐ 1 7 020 7 020

532 T41165 GATES FESZÍTŐ GÖRGŐ 1 9 612 9 612

533 T43117 GATES FESZÍTŐ GÖRGŐ 1 6 264 6 264

534 532021410 INA FESZÍTŐ GÖRGŐ 1 6 696 6 696

535 P224022 DENKERMANN FESZÍTŐ GÖRGŐ 1 4 752 4 752

536 J1143036 NIPPARTS FESZÍTŐ GÖRGŐ 1 4 428 4 428

537 530035110 INA SZIJKÉSZLET 1 9 828 9 828

538 TBK55 FAI SZIJKÉSZLET 1 11 772 11 772

539 KTB252 DAYCO SZIJKÉSZLET 2 11 880 23 760

540 M212 DOLZ VÍZPUMPA 1 11 340 11 340

541 T229 DOLZ VÍZPUMPA 1 12 204 12 204

542 WPM001A AISIN VÍZPUMPA 1 3 622 3 622

543 2110204 KAMOKA SPIRÁLRUGÓ 1 6 588 6 588

544 PA1044 GRAF VÍZPUMPA 1 3 780 3 780

545 PA603 GRAF VÍZPUMPA 2 5 832 11 664

546 PA541 GRAF VÍZPUMPA 2 3 456 6 912

547 PA669 GRAF VÍZPUMPA 1 5 400 5 400

548 PA425 GRAF VÍZPUMPA 1 4 752 4 752

549 GE358.20 SNR FESZÍTŐ GÖRGŐ 1 11 016 11 016



LUBETECH KER KFT 

készlet 2018.09.20. áfa nélkül

550 T38147 GATES FESZÍTŐ GÖRGŐ 1 8 316 8 316

551 PA739 GRAF VÍZPUMPA 1 6 264 6 264

552 06A903315E VW FESZÍTŐ GÖRGŐ 1 3 780 3 780

553 WP6210 FAI VÍZPUMPA 1 4 860 4 860

554 R214 DOLZ VÍZPUMPA 1 5 400 5 400

555 PA531 GRAF VÍZPUMPA 1 4 428 4 428

556 W225 CHAMPION LEVEGŐSZŰRŐ 2 842 1 685

557 U743 CHAMPION LEVEGŐSZŰRŐ 2 929 1 858

558 U750 CHAMPION LEVEGŐSZŰRŐ 1 1 442 1 442

559 CAF100762P CHAMPION LEVEGŐSZŰRŐ 1 1 609 1 609

560 CAF100501P CHAMPION LEVEGŐSZŰRŐ 1 994 994

561 CAF100615P CHAMPION LEVEGŐSZŰRŐ 1 1 134 1 134

562 U878 CHAMPION LEVEGŐSZŰRŐ 1 842 842

563 U678 CHAMPION LEVEGŐSZŰRŐ 1 961 961

564 U701 CHAMPION LEVEGŐSZŰRŐ 1 1 620 1 620

565 U708 CHAMPION LEVEGŐSZŰRŐ 1 1 188 1 188

566 U643 CHAMPION LEVEGŐSZŰRŐ 1 1 188 1 188

567 U527 CHAMPION LEVEGŐSZŰRŐ 1 1 026 1 026

568 U516 CHAMPION LEVEGŐSZŰRŐ 1 1 188 1 188

569 U625 CHAMPION LEVEGŐSZŰRŐ 1 1 512 1 512

570 U505 CHAMPION LEVEGŐSZŰRŐ 1 756 756

571 30.144.00 UFI LEVEGŐSZŰRŐ 1 734 734

572 CAF100583P CHAMPION LEVEGŐSZŰRŐ 2 1 080 2 160

573 U712 CHAMPION LEVEGŐSZŰRŐ 1 1 188 1 188

574 U677 CHAMPION LEVEGŐSZŰRŐ 1 950 950

575 U663 CHAMPION LEVEGŐSZŰRŐ 1 767 767

576 W110 CHAMPION LEVEGŐSZŰRŐ 1 486 486

577 U825 CHAMPION LEVEGŐSZŰRŐ 1 1 512 1 512

578 U727 CHAMPION LEVEGŐSZŰRŐ 1 1 188 1 188

579 V440 CHAMPION LEVEGŐSZŰRŐ 1 1 404 1 404

580 30.017.00 UFI LEVEGŐSZŰRŐ 2 475 950

581 U792 CHAMPION LEVEGŐSZŰRŐ 1 1 296 1 296

582 V466 CHAMPION LEVEGŐSZŰRŐ 1 2 484 2 484

583 U822 CHAMPION LEVEGŐSZŰRŐ 1 853 853

584 U828 CHAMPION LEVEGŐSZŰRŐ 1 1 620 1 620

585 W212 CHAMPION LEVEGŐSZŰRŐ 1 1 577 1 577

586 W221 CHAMPION LEVEGŐSZŰRŐ 1 1 404 1 404

587 W262 CHAMPION LEVEGŐSZŰRŐ 1 1 512 1 512

588 W143 CHAMPION LEVEGŐSZŰRŐ 1 659 659

589 V442 CHAMPION LEVEGŐSZŰRŐ 1 1 415 1 415

590 V414 CHAMPION LEVEGŐSZŰRŐ 1 1 339 1 339

591 U506 CHAMPION LEVEGŐSZŰRŐ 1 724 724

592 CCF0360 CHAMPION POLLENSZŰRŐ 1 1 231 1 231

593 U508 CHAMPION LEVEGŐSZŰRŐ 1 367 367

594 U770 CHAMPION LEVEGŐSZŰRŐ 1 1 490 1 490

595 V419 CHAMPION LEVEGŐSZŰRŐ 1 2 392 2 392

596 W117 CHAMPION LEVEGŐSZŰRŐ 1 886 886

597 CAF100694P CHAMPION LEVEGŐSZŰRŐ 1 1 415 1 415

598 U742 CHAMPION LEVEGŐSZŰRŐ 1 1 361 1 361

599 U793 CHAMPION LEVEGŐSZŰRŐ 1 2 236 2 236
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600 U521 CHAMPION LEVEGŐSZŰRŐ 1 670 670

601 U757 CHAMPION LEVEGŐSZŰRŐ 1 1 048 1 048

602 U760 CHAMPION LEVEGŐSZŰRŐ 1 1 728 1 728

603 V441 CHAMPION LEVEGŐSZŰRŐ 1 1 701 1 701

604 U752 CHAMPION LEVEGŐSZŰRŐ 1 940 940

605 V405 CHAMPION LEVEGŐSZŰRŐ 1 3 456 3 456

606 U758 CHAMPION LEVEGŐSZŰRŐ 1 3 024 3 024

607 U572 CHAMPION LEVEGŐSZŰRŐ 1 886 886

608 CAF100657P CHAMPION LEVEGŐSZŰRŐ 1 940 940

609 U800 CHAMPION LEVEGŐSZŰRŐ 1 2 149 2 149

610 U565 CHAMPION LEVEGŐSZŰRŐ 1 1 188 1 188

611 U515 CHAMPION LEVEGŐSZŰRŐ 1 886 886

612 U847 CHAMPION LEVEGŐSZŰRŐ 1 2 322 2 322

613 W715 CHAMPION LEVEGŐSZŰRŐ 1 1 188 1 188

614 U698 CHAMPION LEVEGŐSZŰRŐ 1 1 037 1 037

615 U693 CHAMPION LEVEGŐSZŰRŐ 1 1 077 1 077

616 U706 CHAMPION LEVEGŐSZŰRŐ 1 1 620 1 620

617 U563 CHAMPION LEVEGŐSZŰRŐ 1 1 620 1 620

618 U762 CHAMPION LEVEGŐSZŰRŐ 1 1 350 1 350

619 U527 CHAMPION LEVEGŐSZŰRŐ 2 1 026 2 052

620 U817 CHAMPION LEVEGŐSZŰRŐ 1 1 328 1 328

621 U598 CHAMPION LEVEGŐSZŰRŐ 3 1 026 3 078

622 CAF100705P CHAMPION LEVEGŐSZŰRŐ 1 2 484 2 484

623 CAF100640P CHAMPION LEVEGŐSZŰRŐ 1 788 788

624 U671 CHAMPION LEVEGŐSZŰRŐ 1 940 940

625 U565 CHAMPION LEVEGŐSZŰRŐ 1 1 188 1 188

626 V436 CHAMPION LEVEGŐSZŰRŐ 1 2 268 2 268

627 CFF100249 CHAMPION ÜZEMANYAGSZŰRŐ 1 2 570 2 570

628 L276 CHAMPION ÜZEMANYAGSZŰRŐ 1 3 348 3 348

629 X124 CHAMPION OLAJSZŰRŐ 1 1 188 1 188

630 X109 CHAMPION OLAJSZŰRŐ 1 1 026 1 026

631 L236 CHAMPION ÜZEMANYAGSZŰRŐ 1 950 950

632 CFF100225 CHAMPION ÜZEMANYAGSZŰRŐ 2 1 188 2 376

633 F110 CHAMPION OLAJSZŰRŐ 1 670 670

634 F105 CHAMPION OLAJSZŰRŐ 2 745 1 490

635 L446 CHAMPION ÜZEMANYAGSZŰRŐ 2 5 508 11 016

636 CFF100401 CHAMPION ÜZEMANYAGSZŰRŐ 1 2 268 2 268

637 L206 CHAMPION ÜZEMANYAGSZŰRŐ 1 1 512 1 512

638 L502 CHAMPION ÜZEMANYAGSZŰRŐ 1 2 376 2 376

639 L413 CHAMPION ÜZEMANYAGSZŰRŐ 1 616 616

640 F103 CHAMPION OLAJSZŰRŐ 1 788 788

641 L262 CHAMPION ÜZEMANYAGSZŰRŐ 1 2 592 2 592

642 L440 CHAMPION ÜZEMANYAGSZŰRŐ 1 2 268 2 268

643 L250 CHAMPION ÜZEMANYAGSZŰRŐ 1 1 404 1 404

644 L447 CHAMPION ÜZEMANYAGSZŰRŐ 1 3 024 3 024

645 L116 CHAMPION ÜZEMANYAGSZŰRŐ 1 896 896

646 XE130 CHAMPION OLAJSZŰRŐ 1 1 242 1 242

647 L221 CHAMPION ÜZEMANYAGSZŰRŐ 1 4 428 4 428

648 X130 CHAMPION OLAJSZŰRŐ 1 1 242 1 242

649 X121 CHAMPION OLAJSZŰRŐ 1 853 853
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650 XE509 CHAMPION OLAJSZŰRŐ 1 961 961

651 XE543 CHAMPION OLAJSZŰRŐ 7 702 4 914

652 L231 CHAMPION ÜZEMANYAGSZŰRŐ 1 4 212 4 212

653 L121 CHAMPION ÜZEMANYAGSZŰRŐ 1 1 037 1 037

654 CFF100141 CHAMPION ÜZEMANYAGSZŰRŐ 1 767 767

655 XE518 CHAMPION OLAJSZŰRŐ 1 1 015 1 015

656 CFF100225 CHAMPION ÜZEMANYAGSZŰRŐ 1 1 188 1 188

657 X124 CHAMPION OLAJSZŰRŐ 1 1 188 1 188

658 L401 CHAMPION ÜZEMANYAGSZŰRŐ 1 1 890 1 890

659 L408 CHAMPION ÜZEMANYAGSZŰRŐ 1 2 160 2 160

660 FA5640ECO FRAM OLAJSZŰRŐ 2 1 177 2 354

661 XE540 CHAMPION OLAJSZŰRŐ 1 778 778

662 COF301 CHAMPION OLAJSZŰRŐ 1 767 767

663 XE550 CHAMPION OLAJSZŰRŐ 1 1 058 1 058

664 C168 CHAMPION OLAJSZŰRŐ 1 864 864

665 C181 CHAMPION OLAJSZŰRŐ 1 1 188 1 188

666 C151 CHAMPION OLAJSZŰRŐ 1 680 680

667 F112 CHAMPION OLAJSZŰRŐ 1 756 756

668 C209 CHAMPION OLAJSZŰRŐ 1 680 680

669 C119 CHAMPION OLAJSZŰRŐ 1 1 404 1 404

670 COF102 CHAMPION OLAJSZŰRŐ 1 1 264 1 264

671 E107 CHAMPION OLAJSZŰRŐ 1 432 432

672 XE525 CHAMPION OLAJSZŰRŐ 1 810 810

673 COF033 CHAMPION OLAJSZŰRŐ 1 821 821

674 COF100165S CHAMPION OLAJSZŰRŐ 1 594 594

675 C156 CHAMPION OLAJSZŰRŐ 1 1 512 1 512

676 XE574 CHAMPION OLAJSZŰRŐ 1 1 037 1 037

677 G105 CHAMPION OLAJSZŰRŐ 1 518 518

678 XE569 CHAMPION OLAJSZŰRŐ 1 896 896

679 COF053 CHAMPION OLAJSZŰRŐ 1 1 285 1 285

680 XE548 CHAMPION OLAJSZŰRŐ 1 907 907

681 XE524 CHAMPION OLAJSZŰRŐ 1 745 745

682 F112 CHAMPION OLAJSZŰRŐ 1 756 756

683 G104 CHAMPION OLAJSZŰRŐ 1 1 501 1 501

684 XE540 CHAMPION OLAJSZŰRŐ 1 783 783

685 XE506 CHAMPION OLAJSZŰRŐ 1 1 026 1 026

686 XE564 CHAMPION OLAJSZŰRŐ 1 756 756

687 X317 CHAMPION OLAJSZŰRŐ 1 1 717 1 717

688 XE562 CHAMPION OLAJSZŰRŐ 1 1 048 1 048

689 CFF100251 CHAMPION ÜZEMANYAGSZŰRŐ 1 2 052 2 052

690 COF100557E CHAMPION OLAJSZŰRŐ 1 788 788

691 XE509 CHAMPION OLAJSZŰRŐ 1 961 961

692 COF100274S CHAMPION OLAJSZŰRŐ 1 2 203 2 203

693 CFF100104 CHAMPION ÜZEMANYAGSZŰRŐ 12 238 2 851

694 XE555 CHAMPION OLAJSZŰRŐ 1 842 842

695 COF100118S CHAMPION OLAJSZŰRŐ 1 2 268 2 268

696 L469 CHAMPION ÜZEMANYAGSZŰRŐ 1 1 728 1 728

697 L416 CHAMPION ÜZEMANYAGSZŰRŐ 1 1 296 1 296

698 CFF100146 CHAMPION ÜZEMANYAGSZŰRŐ 1 2 214 2 214

699 K284 CHAMPION OLAJSZŰRŐ 1 1 944 1 944
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700 L276 CHAMPION ÜZEMANYAGSZŰRŐ 1 3 388 3 388

701 CFF100203 CHAMPION ÜZEMANYAGSZŰRŐ 1 2 160 2 160

702 C103 CHAMPION OLAJSZŰRŐ 1 518 518

703 L405 CHAMPION ÜZEMANYAGSZŰRŐ 1 2 916 2 916

704 L218 CHAMPION ÜZEMANYAGSZŰRŐ 1 1 296 1 296

705 L445 CHAMPION ÜZEMANYAGSZŰRŐ 1 3 348 3 348

706 C109 CHAMPION OLAJSZŰRŐ 1 659 659

707 L133 CHAMPION ÜZEMANYAGSZŰRŐ 1 832 832

708 L430 CHAMPION ÜZEMANYAGSZŰRŐ 1 1 620 1 620

709 L413 CHAMPION ÜZEMANYAGSZŰRŐ 1 616 616

710 L469 CHAMPION ÜZEMANYAGSZŰRŐ 1 1 728 1 728

711 L122 CHAMPION ÜZEMANYAGSZŰRŐ 1 1 490 1 490

712 L440 CHAMPION ÜZEMANYAGSZŰRŐ 1 2 268 2 268

713 L524 CHAMPION ÜZEMANYAGSZŰRŐ 1 2 700 2 700

714 KX229D MAHLE OLAJSZŰRŐ 1 5 530 5 530

715 OC501 MAHLE OLAJSZŰRŐ 1 1 188 1 188

716 L493 CHAMPION ÜZEMANYAGSZŰRŐ 1 2 268 2 268

717 OX371D MAHLE OLAJSZŰRŐ 1 1 534 1 534

718 OC534 MAHLE OLAJSZŰRŐ 1 940 940

719 KX229D MAHLE OLAJSZŰRŐ 1 5 508 5 508

720 KL176/6D MAHLE ÜZEMANYAGSZŰRŐ 1 2 268 2 268

721 OC23 MAHLE OLAJSZŰRŐ 1 1 112 1 112

722 KL228/2D MAHLE ÜZEMANYAGSZŰRŐ 1 6 912 6 912

723 OX341D MAHLE OLAJSZŰRŐ 1 2 156 2 156

724 OX787D MAHLE OLAJSZŰRŐ 1 1 480 1 480

725 KC17 MAHLE ÜZEMANYAGSZŰRŐ 1 2 057 2 057

726 26.022.00 UFI OLAJSZŰRŐ 1 2 527 2 527

727 OX153D4 MAHLE OLAJSZŰRŐ 1 1 361 1 361

728 KL313 MAHLE ÜZEMANYAGSZŰRŐ 1 3 672 3 672

729 OX123/1D MAHLE OLAJSZŰRŐ 1 1 566 1 566

730 WK939 MANN ÜZEMANYAGSZŰRŐ 1 7 236 7 236

731 L270 PURFLUX ÜZEMANYAGSZŰRŐ 2 1 642 3 283

732 C482 PURFLUX OLAJSZŰRŐ 1 2 516 2 516

733 COF100559E CHAMPION OLAJSZŰRŐ 1 1 652 1 652

734 LS923 PURFLUX OLAJSZŰRŐ 1 1 166 1 166

735 L405 PURFLUX OLAJSZŰRŐ 1 2 932 2 932

736 F026407079 BOSCH OLAJSZŰRŐ 1 1 987 1 987

737 EOF056 COMLINE OLAJSZŰRŐ 1 821 821

738 EFF128 COMLINE ÜZEMANYAGSZŰRŐ 2 1 145 2 290

739 EFF139 COMLINE ÜZEMANYAGSZŰRŐ 1 1 134 1 134

740 EFF171 COMLINE ÜZEMANYAGSZŰRŐ 1 1 447 1 447

741 EFF085 COMLINE ÜZEMANYAGSZŰRŐ 1 918 918

742 EFF087 COMLINE ÜZEMANYAGSZŰRŐ 2 2 063 4 126

743 EFF005 COMLINE ÜZEMANYAGSZŰRŐ 3 864 2 592

744 EFF118 COMLINE ÜZEMANYAGSZŰRŐ 2 1 588 3 175

745 EFF178 COMLINE ÜZEMANYAGSZŰRŐ 1 1 998 1 998

746 EFF009 COMLINE ÜZEMANYAGSZŰRŐ 1 961 961

747 EFF048 COMLINE ÜZEMANYAGSZŰRŐ 1 940 940

748 EFF080 COMLINE ÜZEMANYAGSZŰRŐ 1 2 020 2 020

749 COF100165S CHAMPION OLAJSZŰRŐ 1 583 583



LUBETECH KER KFT 

készlet 2018.09.20. áfa nélkül

750 CFF100500 CHAMPION ÜZEMANYAGSZŰRŐ 1 3 780 3 780

751 EFF003 COMLINE ÜZEMANYAGSZŰRŐ 1 605 605

752 EFF013 COMLINE ÜZEMANYAGSZŰRŐ 1 540 540

753 EFF200 COMLINE ÜZEMANYAGSZŰRŐ 1 1 793 1 793

754 EFF188 COMLINE ÜZEMANYAGSZŰRŐ 2 1 598 3 197

755 EFF129 COMLINE ÜZEMANYAGSZŰRŐ 1 2 506 2 506

756 EFF036 COMLINE ÜZEMANYAGSZŰRŐ 1 1 717 1 717

757 EFF007 COMLINE ÜZEMANYAGSZŰRŐ 1 950 950

758 EFF071 COMLINE ÜZEMANYAGSZŰRŐ 1 1 048 1 048

759 EFF218 COMLINE ÜZEMANYAGSZŰRŐ 1 2 376 2 376

760 EOF060 COMLINE OLAJSZŰRŐ 1 594 594

761 EOF201 COMLINE OLAJSZŰRŐ 1 778 778

762 EOF020 COMLINE OLAJSZŰRŐ 2 1 264 2 527

763 EOF058 COMLINE OLAJSZŰRŐ 2 821 1 642

764 EOF068 COMLINE OLAJSZŰRŐ 1 972 972

765 EOF052 COMLINE OLAJSZŰRŐ 2 1 415 2 830

766 EOF188 COMLINE OLAJSZŰRŐ 1 1 691 1 691

767 EOF023 COMLINE OLAJSZŰRŐ 1 486 486

768 EOF216 COMLINE OLAJSZŰRŐ 1 540 540

769 EOF065 COMLINE OLAJSZŰRŐ 1 929 929

770 EOF076 COMLINE OLAJSZŰRŐ 2 713 1 426

771 EOF085 COMLINE OLAJSZŰRŐ 1 788 788

772 EOF010 COMLINE OLAJSZŰRŐ 1 594 594

773 EOF172 COMLINE OLAJSZŰRŐ 1 864 864

774 EOF191 COMLINE OLAJSZŰRŐ 1 832 832

775 EOF081 COMLINE OLAJSZŰRŐ 1 724 724

776 L270 PURFLUX ÜZEMANYAGSZŰRŐ 2 1 933 3 866

777 C482 PURFLUX OLAJSZŰRŐ 1 3 078 3 078

778 LS386 PURFLUX OLAJSZŰRŐ 1 2 290 2 290

779 FCS412B PURFLUX OLAJSZŰRŐ 1 1 847 1 847

780 TI492 MAHLE TERMOSZTÁT 1 2 830 2 830

781 COF100530E CHAMPION OLAJSZŰRŐ 4 853 3 413

782 COF100520E CHAMPION OLAJSZŰRŐ 1 1 064 1 064

783 COF100131E CHAMPION OLAJSZŰRŐ 1 983 983

784 COF100125C CHAMPION OLAJSZŰRŐ 1 1 475 1 475

785 COF100105S CHAMPION OLAJSZŰRŐ 1 907 907

786 COF100559E CHAMPION OLAJSZŰRŐ 3 1 652 4 957

787 G105 CHAMPION OLAJSZŰRŐ 1 524 524

788 CFF100413 CHAMPION ÜZEMANYAGSZŰRŐ 1 778 778

789 CFF100402 CHAMPION ÜZEMANYAGSZŰRŐ 1 1 987 1 987

790 CFF100415 CHAMPION ÜZEMANYAGSZŰRŐ 1 767 767

791 CFF100440 CHAMPION ÜZEMANYAGSZŰRŐ 1 3 316 3 316

792 CFF100111 CHAMPION ÜZEMANYAGSZŰRŐ 1 1 264 1 264

793 CFF100416 CHAMPION ÜZEMANYAGSZŰRŐ 1 1 102 1 102

794 CFF101560 CHAMPION ÜZEMANYAGSZŰRŐ 1 2 257 2 257

795 H962 MANN ÜZEMANYAGSZŰRŐ 1 5 022 5 022

796 HU712/11X MANN OLAJSZŰRŐ 1 2 592 2 592

797 W712/43 MANN ÜZEMANYAGSZŰRŐ 1 1 048 1 048

798 WK32/6 MANN ÜZEMANYAGSZŰRŐ 1 1 458 1 458

799 J1338027 JAKOPARTS ÜZEMANYAGSZŰRŐ 2 1 609 3 218
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800 J1331037 JAKOPARTS ÜZEMANYAGSZŰRŐ 1 1 253 1 253

801 ADC42105 BLUE PRINT OLAJSZŰRŐ 1 2 095 2 095

802 WK8137 MANN ÜZEMANYAGSZŰRŐ 1 2 840 2 840

803 CCF033 CHAMPION ÜZEMANYAGSZŰRŐ 1 1 188 1 188

804 U795 CHAMPION LEVEGŐSZŰRŐ 1 2 084 2 084

805 CAF100711P CHAMPION LEVEGŐSZŰRŐ 1 1 944 1 944

806 AP002 FILTRON LEVEGŐSZŰRŐ 1 1 064 1 064

807 AP022/1 FILTRON LEVEGŐSZŰRŐ 2 1 058 2 117

808 AP050 FILTRON LEVEGŐSZŰRŐ 1 626 626

809 AP051 FILTRON LEVEGŐSZŰRŐ 2 702 1 404

810 AP058/8 FILTRON LEVEGŐSZŰRŐ 1 1 728 1 728

811 AP074 FILTRON LEVEGŐSZŰRŐ 1 691 691

812 AP074/5 FILTRON LEVEGŐSZŰRŐ 1 972 972

813 AP078/1 FILTRON LEVEGŐSZŰRŐ 1 1 814 1 814

814 AP082/4 FILTRON LEVEGŐSZŰRŐ 1 1 436 1 436

815 AP090/4 FILTRON LEVEGŐSZŰRŐ 2 1 728 3 456

816 AP092 FILTRON LEVEGŐSZŰRŐ 1 1 188 1 188

817 AP092/7 FILTRON LEVEGŐSZŰRŐ 1 1 350 1 350

818 AP137/4 FILTRON LEVEGŐSZŰRŐ 1 1 296 1 296

819 AP139/1 FILTRON LEVEGŐSZŰRŐ 1 994 994

820 AP130/6 FILTRON LEVEGŐSZŰRŐ 1 1 296 1 296

821 AP142/3 FILTRON LEVEGŐSZŰRŐ 1 1 512 1 512

822 AP151/5 FILTRON LEVEGŐSZŰRŐ 1 1 588 1 588

823 AP152 FILTRON LEVEGŐSZŰRŐ 1 859 859

824 AP154 FILTRON LEVEGŐSZŰRŐ 1 734 734

825 AP157/6 FILTRON LEVEGŐSZŰRŐ 1 2 009 2 009

826 AP159 FILTRON LEVEGŐSZŰRŐ 1 1 345 1 345

827 AP165/3 FILTRON LEVEGŐSZŰRŐ 1 2 398 2 398

828 AP183 FILTRON LEVEGŐSZŰRŐ 1 1 274 1 274

829 AP190 FILTRON LEVEGŐSZŰRŐ 1 724 724

830 AP192 FILTRON LEVEGŐSZŰRŐ 1 734 734

831 AR229 FILTRON LEVEGŐSZŰRŐ 1 680 680

832 AR253 FILTRON LEVEGŐSZŰRŐ 1 637 637

833 AR282 FILTRON LEVEGŐSZŰRŐ 1 1 058 1 058

834 AR285 FILTRON LEVEGŐSZŰRŐ 1 2 689 2 689

835 AR308 FILTRON LEVEGŐSZŰRŐ 1 745 745

836 K1037 FILTRON POLLENSZŰRŐ 1 1 512 1 512

837 K1055 FILTRON POLLENSZŰRŐ 2 799 1 598

838 K1056 FILTRON POLLENSZŰRŐ 1 1 004 1 004

839 K1090 FILTRON POLLENSZŰRŐ 2 940 1 879

840 K1102A FILTRON POLLENSZŰRŐ 1 1 264 1 264

841 K1110A FILTRON POLLENSZŰRŐ 2 1 026 2 052

842 K1131 FILTRON POLLENSZŰRŐ 1 1 825 1 825

843 K1150A FILTRON POLLENSZŰRŐ 2 1 544 3 089

844 K1154 FILTRON POLLENSZŰRŐ 1 1 199 1 199

845 OP520 FILTRON OLAJSZŰRŐ 3 756 2 268

846 OP533/1 FILTRON OLAJSZŰRŐ 3 1 480 4 439

847 OP526/1 FILTRON OLAJSZŰRŐ 1 648 648

848 OP557 FILTRON OLAJSZŰRŐ 1 594 594

849 OP572 FILTRON OLAJSZŰRŐ 1 616 616



LUBETECH KER KFT 

készlet 2018.09.20. áfa nélkül

850 OP559 FILTRON OLAJSZŰRŐ 2 648 1 296

851 OP594 FILTRON OLAJSZŰRŐ 1 1 534 1 534

852 OP612 FILTRON OLAJSZŰRŐ 1 562 562

853 OP619/1 FILTRON OLAJSZŰRŐ 1 1 382 1 382

854 OE648 FILTRON OLAJSZŰRŐ 2 562 1 123

855 OE648/2 FILTRON OLAJSZŰRŐ 1 616 616

856 OE640/4 FILTRON OLAJSZŰRŐ 1 788 788

857 OE673 FILTRON OLAJSZŰRŐ 1 778 778

858 OE649/8 FILTRON OLAJSZŰRŐ 1 1 188 1 188

859 OE652 FILTRON OLAJSZŰRŐ 1 864 864

860 OE674/5 FILTRON OLAJSZŰRŐ 1 972 972

861 PP986 FILTRON ÜZEMANYAGSZŰRŐ 1 2 333 2 333

862 PM816/1 FILTRON ÜZEMANYAGSZŰRŐ 1 702 702

863 PM815/1 FILTRON ÜZEMANYAGSZŰRŐ 1 886 886

864 PM984 FILTRON ÜZEMANYAGSZŰRŐ 1 1 793 1 793

865 PM815/3 FILTRON ÜZEMANYAGSZŰRŐ 1 929 929

866 PP831/1 FILTRON ÜZEMANYAGSZŰRŐ 1 940 940

867 PP845 FILTRON ÜZEMANYAGSZŰRŐ 2 616 1 231

868 PP830 FILTRON ÜZEMANYAGSZŰRŐ 1 702 702

869 PP848/6 FILTRON ÜZEMANYAGSZŰRŐ 1 5 011 5 011

870 WOF124 QWP OLAJSZŰRŐ 1 810 810

871 WOF139 QWP OLAJSZŰRŐ 1 756 756

872 WFF130 QWP ÜZEMANYAGSZŰRŐ 1 1 750 1 750

873 WFF131 QWP ÜZEMANYAGSZŰRŐ 1 2 290 2 290

874 WOF189 QWP ÜZEMANYAGSZŰRŐ 1 540 540

875 J1335014 JAKOPARTS OLAJSZŰRŐ 1 1 296 1 296

876 FC810S JAPANPARTS ÜZEMANYAGSZŰRŐ 1 1 328 1 328

877 FC411S JAPANPARTS ÜZEMANYAGSZŰRŐ 1 1 210 1 210

878 HDF547 DELPHI ÜZEMANYAGSZŰRŐ 1 2 268 2 268

879 HDF558 DELPHI ÜZEMANYAGSZŰRŐ 1 5 562 5 562

880 HDF514 DELPHI ÜZEMANYAGSZŰRŐ 1 886 886

881 HDF559 DELPHI ÜZEMANYAGSZŰRŐ 1 2 808 2 808

882 HDF593 DELPHI ÜZEMANYAGSZŰRŐ 1 4 309 4 309

883 HDF515 DELPHI ÜZEMANYAGSZŰRŐ 1 3 888 3 888

884 B14010PR JC OLAJSZŰRŐ 1 680 680

885 B38027PR JC ÜZEMANYAGSZŰRŐ 1 886 886

886 B38020PR JC ÜZEMANYAGSZŰRŐ 1 659 659

887 B3G030PR JC ÜZEMANYAGSZŰRŐ 1 1 188 1 188

888 B3G023PR JC ÜZEMANYAGSZŰRŐ 1 1 188 1 188

889 B2R000PR JC LEVEGŐSZŰRŐ 1 1 242 1 242

890 B40006PR JC POLLENSZŰRŐ 1 875 875

891 B4X003PR JC POLLENSZŰRŐ 1 767 767

892 B4G013PR JC POLLENSZŰRŐ 1 454 454

893 B2B011PR JC LEVEGŐSZŰRŐ 1 1 399 1 399

894 B22065PR JC POLLENSZŰRŐ 2 659 1 318

895 B22062PR JC POLLENSZŰRŐ 1 648 648

896 B20507PR JC POLLENSZŰRŐ 1 1 026 1 026

897 WA299 QWP LEVEGŐSZŰRŐ 1 1 361 1 361

898 WAF169 QWP LEVEGŐSZŰRŐ 1 918 918

899 WCF147 QWP POLLENSZŰRŐ 1 853 853



LUBETECH KER KFT 

készlet 2018.09.20. áfa nélkül

900 WAF254 QWP LEVEGŐSZŰRŐ 1 783 783

901 WAF144 QWP LEVEGŐSZŰRŐ 1 853 853

902 WCF101 QWP POLLENSZŰRŐ 1 950 950

903 WCF291 QWP POLLENSZŰRŐ 1 853 853

904 WCF336 QWP POLLENSZŰRŐ 1 788 788

905 WCF113 QWP POLLENSZŰRŐ 1 1 490 1 490

906 WAF141 QWP LEVEGŐSZŰRŐ 1 1 685 1 685

907 WCF129 QWP POLLENSZŰRŐ 1 1 199 1 199

908 WCF125 QWP POLLENSZŰRŐ 1 810 810

909 WCF192 QWP POLLENSZŰRŐ 1 1 004 1 004

910 WCF151 QWP POLLENSZŰRŐ 1 1 637 1 637

911 WCF335 QWP POLLENSZŰRŐ 1 1 285 1 285

912 EAF066 COMLINE LEVEGŐSZŰRŐ 2 864 1 728

913 EAF067 COMLINE LEVEGŐSZŰRŐ 1 1 215 1 215

914 EAF093 COMLINE LEVEGŐSZŰRŐ 2 1 145 2 290

915 EAF382 COMLINE LEVEGŐSZŰRŐ 2 1 382 2 765

916 EAF407 COMLINE LEVEGŐSZŰRŐ 1 1 102 1 102

917 EAF424 COMLINE LEVEGŐSZŰRŐ 1 648 648

918 EAF455 COMLINE LEVEGŐSZŰRŐ 1 1 307 1 307

919 EAF694 COMLINE LEVEGŐSZŰRŐ 2 1 480 2 959

920 EAF705 COMLINE LEVEGŐSZŰRŐ 1 1 404 1 404

921 EAF773 COMLINE LEVEGŐSZŰRŐ 2 2 020 4 039

922 CMB12328 COMLINE LEVEGŐSZŰRŐ 1 1 588 1 588

923 585071 VALEO LEVEGŐSZŰRŐ 1 1 609 1 609

924 J1341015 JAPANPARTS LEVEGŐSZŰRŐ 1 1 523 1 523

925 PC8002 FIAAM POLLENSZŰRŐ 1 875 875

926 PC8155 FIAAM POLLENSZŰRŐ 1 1 210 1 210

927 PA7341 FIAAM LEVEGŐSZŰRŐ 1 1 890 1 890

928 LA186/3 MAHLE POLLENSZŰRŐ 1 1 793 1 793

929 LX1570 MAHLE LEVEGŐSZŰRŐ 1 1 933 1 933

930 LAK54 MAHLE POLLENSZŰRŐ 1 3 942 3 942

931 CU2939 MANN POLLENSZŰRŐ 1 1 631 1 631

932 C35154 MANN LEVEGŐSZŰRŐ 1 2 268 2 268

933 ADK82214 BLUE PRINT LEVEGŐSZŰRŐ 1 1 372 1 372

934 ADN12501 BLUE PRINT LEVEGŐSZŰRŐ 1 940 940

935 CA9849 FRAM LEVEGŐSZŰRŐ 1 3 164 3 164

936 A370 PURFLUX LEVEGŐSZŰRŐ 1 1 793 1 793

937 A1275 PURFLUX LEVEGŐSZŰRŐ 1 2 506 2 506

938 WAF223 QWP LEVEGŐSZŰRŐ 1 767 767

939 20-08-886 FAI LEVEGŐSZŰRŐ 1 918 918

940 F204601 KAMOKA LEVEGŐSZŰRŐ 1 1 145 1 145

941 J1328022 JAKOPARTS LEVEGŐSZŰRŐ 1 1 361 1 361

942 J1332057 JAKOPARTS LEVEGŐSZŰRŐ 1 1 404 1 404

943 P4183 FRAM ÜZEMANYAGSZŰRŐ 1 1 501 1 501

944 ELG5294 LAUTRETTE LEVEGŐSZŰRŐ 1 2 646 2 646

945 MA1071 CLEAN LEVEGŐSZŰRŐ 1 1 080 1 080

946 MA1414 CLEAN LEVEGŐSZŰRŐ 1 1 080 1 080

947 MA1316 CLEAN LEVEGŐSZŰRŐ 1 1 080 1 080

948 MA1311 CLEAN LEVEGŐSZŰRŐ 1 1 080 1 080

949 20F4038 JPN LEVEGŐSZŰRŐ 1 1 204 1 204



LUBETECH KER KFT 

készlet 2018.09.20. áfa nélkül

950 DO2251C CLEAN OLAJSZŰRŐ 1 767 767

951 MBNA950 CLEAN ÜZEMANYAGSZŰRŐ 1 1 728 1 728

952 DO1820 CLEAN OLAJSZŰRŐ 1 1 188 1 188

953 MBNA964 CLEAN ÜZEMANYAGSZŰRŐ 1 1 469 1 469

954 F103301 KAMOKA OLAJSZŰRŐ 1 896 896

955 AC6298E DELCO OLAJSZŰRŐ 1 875 875

956 DN1906 CLEAN OLAJSZŰRŐ 1 1 150 1 150

957 F409701 KAMOKA POLLENSZŰRŐ 1 2 624 2 624

958 J1325014 JAKOPARTS LEVEGŐSZŰRŐ 1 2 095 2 095

959 30Z005A JPN FUTÓMŰ ALKATRÉSZ 1 1 603 1 603

960 610602 TUFF GÁZTELESZKÓP 2 2 484 4 968

961 K365/164 34 ARMAFILT POLLENSZŰRŐ 1 540 540

962 K365/165 27 ARMAFILT POLLENSZŰRŐ 1 540 540

963 K225/238 28 ARMAFILT POLLENSZŰRŐ 2 540 1 080

964 K255/200 30 ARMAFILT POLLENSZŰRŐ 1 540 540

965 KC230/180 21 ARMAFILT POLLENSZŰRŐ 1 540 540

966 K285/175 30 ARMAFILT POLLENSZŰRŐ 1 540 540

967 K240/190 34 ARMAFILT POLLENSZŰRŐ 1 540 540

968 K330/160 30 ARMAFILT POLLENSZŰRŐ 2 540 1 080

969 K325/164 34 ARMAFILT POLLENSZŰRŐ 1 540 540

970 K365/165 27 ARMAFILT POLLENSZŰRŐ 1 540 540

971 K300/240 30 ARMAFILT POLLENSZŰRŐ 1 540 540

972 K290/190 30 ARMAFILT POLLENSZŰRŐ 1 540 540

973 K240/204 35 ARMAFILT POLLENSZŰRŐ 1 540 540

974 K216/216 17 ARMAFILT POLLENSZŰRŐ 1 540 540

975 K193/213 30 ARMAFILT POLLENSZŰRŐ 1 540 540

976 K158/158 32 ARMAFILT POLLENSZŰRŐ 1 540 540

977 K220/110 28 ARMAFILT POLLENSZŰRŐ 2 540 1 080

978 K175/140 30 ARMAFILT POLLENSZŰRŐ 1 540 540

979 K310/140 17 ARMAFILT POLLENSZŰRŐ 1 540 540

980 K190/264 20 ARMAFILT POLLENSZŰRŐ 1 540 540

981 K235/250 25 ARMAFILT POLLENSZŰRŐ 1 540 540

982 K288/160 30 ARMAFILT POLLENSZŰRŐ 1 540 540

983 K265/120 30 ARMAFILT POLLENSZŰRŐ 1 540 540

984 K245/173 20 ARMAFILT POLLENSZŰRŐ 1 540 540

985 K440/140 17 ARMAFILT POLLENSZŰRŐ 1 540 540

986 K250/120 30 ARMAFILT POLLENSZŰRŐ 1 540 540

987 K195/215 25 ARMAFILT POLLENSZŰRŐ 1 540 540

988 K225/195 30 ARMAFILT POLLENSZŰRŐ 1 540 540

989 K355/155 30 ARMAFILT POLLENSZŰRŐ 1 540 540

990 K360/250 30 ARMAFILT POLLENSZŰRŐ 1 540 540

991 K350/160 30 ARMAFILT POLLENSZŰRŐ 2 540 1 080

992 K202/177 17 ARMAFILT POLLENSZŰRŐ 1 540 540

993 K338/190 16 ARMAFILT POLLENSZŰRŐ 1 540 540

994 K300/204 30 ARMAFILT POLLENSZŰRŐ 1 540 540

995 K220/223 30 ARMAFILT POLLENSZŰRŐ 1 540 540

996 K415/150 16 ARMAFILT POLLENSZŰRŐ 2 540 1 080

997 L178/204 0 ARMAFILT LEVEGŐSZŰRŐ 1 540 540

998 P237/140 58 ARMAFILT LEVEGŐSZŰRŐ 2 540 1 080

999 P213/166 37 ARMAFILT POLLENSZŰRŐ 1 540 540



LUBETECH KER KFT 
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1000 P245/169 61 ARMAFILT POLLENSZŰRŐ 1 540 540

1001 P367/135 58 ARMAFILT POLLENSZŰRŐ 1 540 540

1002 P341/206 42 ARMAFILT POLLENSZŰRŐ 1 540 540

1003 P170/116 50 ARMAFILT POLLENSZŰRŐ 1 540 540

1004 P312/149 57 ARMAFILT POLLENSZŰRŐ 1 540 540

1005 BA08281342 ARMAFILT POLLENSZŰRŐ 1 540 540

1006 L242/152 147 ARMAFILT POLLENSZŰRŐ 1 540 540

1007 P227/167 34 ARMAFILT POLLENSZŰRŐ 1 540 540

1008 P265/147 47 ARMAFILT POLLENSZŰRŐ 1 540 540

1009 P277/185 0 ARMAFILT POLLENSZŰRŐ 1 540 540

1010 P255/178 37 ARMAFILT POLLENSZŰRŐ 1 540 540

1011 L224/28 ARMAFILT POLLENSZŰRŐ 1 540 540

1012 K160/105 0 ARMAFILT POLLENSZŰRŐ 1 540 540

1013 C205 ARMAFILT POLLENSZŰRŐ 2 540 1 080

1014 P185/140 49 ARMAFILT LEVEGŐSZŰRŐ 1 540 540

1015 P187/199 50 ARMAFILT LEVEGŐSZŰRŐ 1 540 540

1016 P360/184 49 ARMAFILT LEVEGŐSZŰRŐ 1 540 540

1017 P316/262 43 ARMAFILT LEVEGŐSZŰRŐ 1 540 540

1018 K275/218 30 ARMAFILT POLLENSZŰRŐ 1 540 540

1019 K265/212 53 ARMAFILT POLLENSZŰRŐ 1 540 540

1020 P292/235 42 ARMAFILT LEVEGŐSZŰRŐ 1 540 540

1021 L260/63 ARMAFILT LEVEGŐSZŰRŐ 1 540 540

1022 P206/170 70 ARMAFILT LEVEGŐSZŰRŐ 1 540 540

1023 L260/63 ARMAFILT LEVEGŐSZŰRŐ 1 540 540

1024 P231/137 34 ARMAFILT LEVEGŐSZŰRŐ 1 540 540

1025 P337/134 0 ARMAFILT LEVEGŐSZŰRŐ 1 540 540

1026 P170/158 35 ARMAFILT LEVEGŐSZŰRŐ 1 540 540

1027 C308 ARMAFILT POLLENSZŰRŐ 1 540 540

1028 C301 ARMAFILT POLLENSZŰRŐ 1 540 540

1029 C456 ARMAFILT POLLENSZŰRŐ 1 540 540

1030 C704 ARMAFILT POLLENSZŰRŐ 1 540 540

1031 C450 ARMAFILT POLLENSZŰRŐ 2 540 1 080

1032 C455 ARMAFILT POLLENSZŰRŐ 1 540 540

1033 C700 ARMAFILT POLLENSZŰRŐ 1 540 540

1034 C581 ARMAFILT POLLENSZŰRŐ 1 540 540

1035 C470 ARMAFILT POLLENSZŰRŐ 1 540 540

1036 C505 ARMAFILT POLLENSZŰRŐ 1 540 540

1037 C508 ARMAFILT POLLENSZŰRŐ 1 540 540

1038 C230 ARMAFILT POLLENSZŰRŐ 1 540 540

1039 C402 ARMAFILT POLLENSZŰRŐ 1 540 540

1040 C453 ARMAFILT POLLENSZŰRŐ 1 540 540

1041 P333 ARMAFILT LEVEGŐSZŰRŐ 1 540 540

1042 P151 ARMAFILT LEVEGŐSZŰRŐ 1 540 540

1043 P113 ARMAFILT LEVEGŐSZŰRŐ 1 540 540

1044 PN162 ARMAFILT LEVEGŐSZŰRŐ 1 540 540

1045 N106 ARMAFILT LEVEGŐSZŰRŐ 3 540 1 620

1046 P064 ARMAFILT LEVEGŐSZŰRŐ 1 540 540

1047 CK504 ARMAFILT POLLENSZŰRŐ 1 540 540

1048 CK504K ARMAFILT POLLENSZŰRŐ 1 540 540

1049 C451 ARMAFILT POLLENSZŰRŐ 1 540 540
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1050 L158/183 0 ARMAFILT LEVEGŐSZŰRŐ 1 540 540

1051 P292/140 52 ARMAFILT LEVEGŐSZŰRŐ 1 540 540

1052 P265/147 47 ARMAFILT LEVEGŐSZŰRŐ 1 540 540

1053 P250/120 50 ARMAFILT LEVEGŐSZŰRŐ 1 540 540

1054 K345/205 33 ARMAFILT LEVEGŐSZŰRŐ 1 540 540

1055 C704 ARMAFILT POLLENSZŰRŐ 1 540 540

1056 C508 ARMAFILT POLLENSZŰRŐ 1 540 540

1057 C470 ARMAFILT POLLENSZŰRŐ 1 540 540

1058 CK506 ARMAFILT POLLENSZŰRŐ 1 540 540

1059 P076 ARMAFILT LEVEGŐSZŰRŐ 1 540 540

1060 P055 ARMAFILT LEVEGŐSZŰRŐ 1 540 540

1061 P063 ARMAFILT LEVEGŐSZŰRŐ 2 540 1 080

1062 P082 ARMAFILT LEVEGŐSZŰRŐ 2 540 1 080

1063 P610 ARMAFILT LEVEGŐSZŰRŐ 1 540 540

1064 C201 ARMAFILT POLLENSZŰRŐ 1 540 540

1065 C501 ARMAFILT POLLENSZŰRŐ 1 540 540

1066 P233/193 57 ARMAFILT LEVEGŐSZŰRŐ 1 540 540

1067 K250/190 19 ARMAFILT LEVEGŐSZŰRŐ 1 540 540

1068 K372/85 20 ARMAFILT LEVEGŐSZŰRŐ 1 540 540

1069 P330/266 70 ARMAFILT LEVEGŐSZŰRŐ 1 540 540

1070 C204 ARMAFILT POLLENSZŰRŐ 1 540 540

1071 C202 ARMAFILT POLLENSZŰRŐ 1 540 540

1072 C502 ARMAFILT POLLENSZŰRŐ 1 540 540

1073 P346/135 70 ARMAFILT LEVEGŐSZŰRŐ 1 540 540

1074 K328/180 30 ARMAFILT LEVEGŐSZŰRŐ 1 540 540

1075 3PK750 TOPBELT HOSSZB.SZÍJ 1 643 643

1076 3PK648 TOPBELT HOSSZB.SZÍJ 2 594 1 188

1077 3PK670 TOPBELT HOSSZB.SZÍJ 1 562 562

1078 3PK913 TOPBELT HOSSZB.SZÍJ 1 605 605

1079 3PK735 TOPBELT HOSSZB.SZÍJ 1 594 594

1080 38351 GATES HOSSZB.SZÍJ 1 1 188 1 188

1081 38343 GATES HOSSZB.SZÍJ 1 1 188 1 188

1082 4PK738 TOPBELT HOSSZB.SZÍJ 1 670 670

1083 4PK780 TOPBELT HOSSZB.SZÍJ 1 702 702

1084 4PK825 TOPBELT HOSSZB.SZÍJ 2 702 1 404

1085 4PK925 TOPBELT HOSSZB.SZÍJ 1 756 756

1086 4PK830 TOPBELT HOSSZB.SZÍJ 1 702 702

1087 4PK698 TOPBELT HOSSZB.SZÍJ 1 648 648

1088 4PK775 TOPBELT HOSSZB.SZÍJ 1 670 670

1089 4PK962 TOPBELT HOSSZB.SZÍJ 2 756 1 512

1090 4PK790 TOPBELT HOSSZB.SZÍJ 1 670 670

1091 4PK1510 TOPBELT HOSSZB.SZÍJ 1 1 026 1 026

1092 4PK790 TOPBELT HOSSZB.SZÍJ 1 702 702

1093 4PK1510 TOPBELT HOSSZB.SZÍJ 1 1 026 1 026

1094 4PK780 TOPBELT HOSSZB.SZÍJ 1 702 702

1095 4PK950 TOPBELT HOSSZB.SZÍJ 1 756 756

1096 4PK675 TOPBELT HOSSZB.SZÍJ 1 648 648

1097 4PK885 TOPBELT HOSSZB.SZÍJ 1 702 702

1098 4PK830 DAYCO HOSSZB.SZÍJ 1 702 702

1099 4PK788 DAYCO HOSSZB.SZÍJ 1 670 670
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1100 4PK675 DAYCO HOSSZB.SZÍJ 1 648 648

1101 4PK890 DAYCO HOSSZB.SZÍJ 1 702 702

1102 4PK736 DAYCO HOSSZB.SZÍJ 1 670 670

1103 4PK946 DAYCO HOSSZB.SZÍJ 1 756 756

1104 4PK1530 GATES HOSSZB.SZÍJ 1 1 026 1 026

1105 4PK840 GATES HOSSZB.SZÍJ 1 1 447 1 447

1106 4PK718 GATES HOSSZB.SZÍJ 1 1 318 1 318

1107 4PK885 GATES HOSSZB.SZÍJ 1 1 274 1 274

1108 4PK655 GATES HOSSZB.SZÍJ 1 1 069 1 069

1109 4PK718 GATES HOSSZB.SZÍJ 1 1 318 1 318

1110 4PK841 CONTI HOSSZB.SZÍJ 1 1 639 1 639

1111 5PK880 TOPBELT HOSSZB.SZÍJ 2 756 1 512

1112 5PK884 TOPBELT HOSSZB.SZÍJ 2 756 1 512

1113 5PK970 TOPBELT HOSSZB.SZÍJ 2 810 1 620

1114 5PK1135 TOPBELT HOSSZB.SZÍJ 1 972 972

1115 5PK1230 TOPBELT HOSSZB.SZÍJ 1 994 994

1116 5PK1255 TOPBELT HOSSZB.SZÍJ 1 994 994

1117 5PK1435 TOPBELT HOSSZB.SZÍJ 2 1 058 2 117

1118 5PK1588 TOPBELT HOSSZB.SZÍJ 1 1 069 1 069

1119 5PK1435 DAYCO HOSSZB.SZÍJ 1 1 836 1 836

1120 5PK835 DAYCO HOSSZB.SZÍJ 1 1 134 1 134

1121 5PK986 DAYCO HOSSZB.SZÍJ 1 1 145 1 145

1122 5PK2030 DAYCO HOSSZB.SZÍJ 1 2 030 2 030

1123 5PK1570 GATES HOSSZB.SZÍJ 1 2 030 2 030

1124 5PK940 GATES HOSSZB.SZÍJ 1 1 588 1 588

1125 5PK1053 GATES HOSSZB.SZÍJ 1 2 225 2 225

1126 5PK1173 GATES HOSSZB.SZÍJ 1 2 225 2 225

1127 5PK1040 GATES HOSSZB.SZÍJ 1 1 933 1 933

1128 5PK1640 CONTI HOSSZB.SZÍJ 1 2 203 2 203

1129 5PK1530 CONTI HOSSZB.SZÍJ 1 2 441 2 441

1130 5KP870 OPTIBELT HOSSZB.SZÍJ 1 1 026 1 026

1131 6PK2100 TOPBELT HOSSZB.SZÍJ 1 1 674 1 674

1132 6PK1670 TOPBELT HOSSZB.SZÍJ 2 1 296 2 592

1133 6PK1530 TOPBELT HOSSZB.SZÍJ 2 1 296 2 592

1134 6PK2260 TOPBELT HOSSZB.SZÍJ 2 1 674 3 348

1135 6PK1610 TOPBELT HOSSZB.SZÍJ 1 1 296 1 296

1136 6PK2403 TOPBELT HOSSZB.SZÍJ 2 1 836 3 672

1137 6PK1727 TOPBELT HOSSZB.SZÍJ 1 1 318 1 318

1138 6PK1805 TOPBELT HOSSZB.SZÍJ 1 1 458 1 458

1139 6PK750 TOPBELT HOSSZB.SZÍJ 2 842 1 685

1140 6PK1450 TOPBELT HOSSZB.SZÍJ 1 1 242 1 242

1141 6PK1080 TOPBELT HOSSZB.SZÍJ 1 1 102 1 102

1142 6PK1615 TOPBELT HOSSZB.SZÍJ 1 1 296 1 296

1143 6PK1715 TOPBELT HOSSZB.SZÍJ 1 1 318 1 318

1144 6PK1460 TOPBELT HOSSZB.SZÍJ 1 1 242 1 242

1145 6PK1795 TOPBELT HOSSZB.SZÍJ 2 1 350 2 700

1146 6PK1893 TOPBELT HOSSZB.SZÍJ 1 1 426 1 426

1147 6PK2080 TOPBELT HOSSZB.SZÍJ 1 1 674 1 674

1148 6PK1155 TOPBELT HOSSZB.SZÍJ 1 1 166 1 166

1149 6PK1725 TOPBELT HOSSZB.SZÍJ 1 1 318 1 318
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1150 6PL1100 TOPBELT HOSSZB.SZÍJ 1 1 166 1 166

1151 6PK1660 TOPBELT HOSSZB.SZÍJ 1 1 318 1 318

1152 6PK950 TOPBELT HOSSZB.SZÍJ 1 1 058 1 058

1153 6PK1565 TOPBELT HOSSZB.SZÍJ 1 1 307 1 307

1154 6DPK1200 TOPBELT HOSSZB.SZÍJ 1 1 566 1 566

1155 6PK1390 TOPBELT HOSSZB.SZÍJ 1 1 188 1 188

1156 6PK1675 TOPBELT HOSSZB.SZÍJ 1 1 318 1 318

1157 6PK1725 TOPBELT HOSSZB.SZÍJ 1 1 318 1 318

1158 6PK737 TOPBELT HOSSZB.SZÍJ 1 1 058 1 058

1159 6PK1705 TOPBELT HOSSZB.SZÍJ 1 1 312 1 312

1160 6PK906 DAYCO HOSSZB.SZÍJ 1 1 382 1 382

1161 6PK1904 DAYCO HOSSZB.SZÍJ 1 2 452 2 452

1162 6PK1670 DAYCO HOSSZB.SZÍJ 1 2 322 2 322

1163 6PK1565 DAYCO HOSSZB.SZÍJ 1 2 182 2 182

1164 6PK1865 DAYCO HOSSZB.SZÍJ 1 2 203 2 203

1165 6PK1000 DAYCO HOSSZB.SZÍJ 1 1 534 1 534

1166 6PK1355 DAYCO HOSSZB.SZÍJ 1 2 160 2 160

1167 6PK1432 DAYCO HOSSZB.SZÍJ 1 2 133 2 133

1168 6PK1670 CONTI HOSSZB.SZÍJ 1 2 495 2 495

1169 6PK2264 CONTI HOSSZB.SZÍJ 1 4 147 4 147

1170 6PK1836 CONTI HOSSZB.SZÍJ 1 3 823 3 823

1171 1987947984 BOSCH HOSSZB.SZÍJ 1 2 927 2 927

1172 1987946077 BOSCH HOSSZB.SZÍJ 1 2 495 2 495

1173 6PK1203 GATES HOSSZB.SZÍJ 1 2 457 2 457

1174 6PK1548 GATES HOSSZB.SZÍJ 1 3 218 3 218

1175 6PK883 GATES HOSSZB.SZÍJ 1 2 214 2 214

1176 6PK1453 GATES HOSSZB.SZÍJ 1 3 089 3 089

1177 6PK1463 GATES HOSSZB.SZÍJ 1 3 035 3 035

1178 6PK2075 GATES HOSSZB.SZÍJ 1 3 985 3 985

1179 6PK1795 GATES HOSSZB.SZÍJ 1 3 478 3 478

1180 6PK803 GATES HOSSZB.SZÍJ 1 1 944 1 944

1181 6PK1520 GATES HOSSZB.SZÍJ 1 3 445 3 445

1182 7PK1795 TOPBELT HOSSZB.SZÍJ 1 1 782 1 782

1183 7PK2265 CONTI HOSSZB.SZÍJ 1 4 536 4 536

1184 LPR06910 LPR FÉKPOFA 1 5 076 5 076

1185 LPR07120 LPR FÉKPOFA 1 5 616 5 616

1186 ABS8843 ABS FÉKPOFA 1 3 456 3 456

1187 LPR07070 LPR FÉKPOFA 1 2 560 2 560

1188 LPR07215 LPR FÉKPOFA 1 4 860 4 860

1189 LPR08630 LPR FÉKPOFA 1 3 348 3 348

1190 LPR06020 LPR FÉKPOFA 1 1 836 1 836

1191 RH4015.01 ROADHOUSE FÉKPOFA 1 2 376 2 376

1195 P30007F LPR FÉKPOFA 1 3 024 3 024

1196 C06012 KOREA FÉKPOFA 1 2 484 2 484

1197 FSB273 FERODO FÉKPOFA 1 4 860 4 860

1198 GS8675 TRW FÉKPOFA 1 3 780 3 780

1199 ABS8936 ABS FÉKPOFA 1 3 758 3 758

1200 LPR09070 LPR FÉKPOFA 1 3 132 3 132

1201 LPR07215 LPR FÉKPOFA 1 1 620 1 620

1202 LPR04920 LPR FÉKPOFA 1 2 160 2 160



LUBETECH KER KFT 

készlet 2018.09.20. áfa nélkül

1203 LPR06420 LPR FÉKPOFA 1 2 592 2 592

1204 LW50000 DELPHI FÉKHENGER 1 2 160 2 160

1205 LW70011 DELPHI FÉKHENGER 4 648 2 592

1206 LW70006 DELPHI FÉKHENGER 5 648 3 240

1207 LW80006 DELPHI FÉKHENGER 1 1 728 1 728

1208 LW80014 DELPHI FÉKHENGER 4 1 296 5 184

1209 LW80017 DELPHI FÉKHENGER 1 2 160 2 160

1210 LW44202 DELPHI FÉKHENGER 1 2 052 2 052

1211 LW21057 DELPHI FÉKHENGER 1 2 214 2 214

1212 LW42311 DELPHI FÉKHENGER 5 1 080 5 400

1213 LW42112 DELPHI FÉKHENGER 3 950 2 851

1214 LW40812 DELPHI FÉKHENGER 4 929 3 715

1215 LW39178 DELPHI FÉKHENGER 2 2 052 4 104

1216 LW37337 DELPHI FÉKHENGER 1 1 296 1 296

1217 LW36167 DELPHI FÉKHENGER 2 961 1 922

1218 LW30059 DELPHI FÉKHENGER 4 1 436 5 746

1219 LW30007 DELPHI FÉKHENGER 1 1 782 1 782

1220 LW30005 DELPHI FÉKHENGER 2 1 480 2 959

1221 LW26504 DELPHI FÉKHENGER 1 2 182 2 182

1222 LW25146 DELPHI FÉKHENGER 2 2 268 4 536

1223 LW25145 DELPHI FÉKHENGER 1 2 030 2 030

1224 LW22174 DELPHI FÉKHENGER 4 1 696 6 782

1225 LPR4473 LPR FÉKHENGER 2 1 188 2 376

1226 FF40074 FRENKIT FÉKHENGER 1 864 864

1227 FF40076 FRENKIT FÉKHENGER 1 756 756

1228 LPR4372 LPR FÉKHENGER 2 1 912 3 823

1229 C55045 ABE FÉKHENGER 1 1 188 1 188

1230 VKBA3532 SKF KERÉKCSAPÁGY 1 5 616 5 616

1231 VKBA3551 SKF KERÉKCSAPÁGY 1 8 532 8 532

1232 VKBA1333 SKF KERÉKCSAPÁGY 1 2 916 2 916

1233 30903662 SWAG KERÉKCSAPÁGY 1 4 104 4 104

1234 CE20044-12B1 DELPHI ELEKTRONIKA 1 12 528 12 528

1235 FEBI11973 FEBI FUTÓMŰ JAV 1 10 584 10 584

1236 KS559.01 SNR FUTÓMŰ JAV 2 4 666 9 331

1237 COR21651927 CORTECO FUTÓMŰ JAV 1 4 968 4 968

1238 KA0161 FÉLTENGELYCSUKLÓ 1 3 348 3 348

1239 10P8013 JPN FÉLTENGELYCSUKLÓ 2 4 158 8 316

1240 44102-80E01 HUBER FÉLTENGELYCSUKLÓ 4 2 808 11 232

1241 KSZ661 HUBER FÉLTENGELYCSUKLÓ 1 3 024 3 024

1242 607329 CIFAM FÉLTENGELYCSUKLÓ 1 9 396 9 396

1243 KSK500 XAUTO FÉLTENGELYCSUKLÓ 1 4 104 4 104

1244 KLD230 LPR FÉLTENGELYCSUKLÓ 1 3 456 3 456

1245 KAD161 LPR FÉLTENGELYCSUKLÓ 1 5 508 5 508

1246 GI211 JAPANPARTS FÉLTENGELYCSUKLÓ 2 10 368 20 736

1247 303099 GKN FÉLTENGELYCSUKLÓ 1 15 552 15 552

1248 607156 CIFAM FÉLTENGELYCSUKLÓ 1 7 020 7 020

Árukészlet összesen 1564 4 513 661



LUBETECH KER KFT 

készlet 2018.09.20. áfa nélkül

TÉTEL GYÁRTMÁNY MEGNEVEZÉS MENNYISÉG ÁR/db

1 MICRA SENTO M LIGHT ONLINE PTG 2 40 000,00 80 000,00

2 POLC 915X610 FÉM SALGO 36 1 600,00 57 600,00

3 POLC 915X457 FÉM SALGO 71 1 300,00 92 300,00

4 POLC 1000X600 SZÜRKE SALGO 130 1 500,00 195 000,00

5 POLCLÁB 2025MM SALGO 126 600,00 75 600,00

Eszközök összesen 365 500 500

5 014 161 Ft



Pályázati Hirdetmény 

A(z) Dual-Perfekt Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-717900, székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 85. C ép.
4  em.,  levelezési  cím:  1507  Budapest,  hrsz.  Pf.:  139),  mint  a(z)  BALATONI  FA  Kft.  „f.a”
(cégjegyzékszám: 20-09-063510, székhely: 8342 Óhíd,  Petőfi  S.  utca 19.)  Zalaegerszegi  Törvényszék
10.Fpk.93/2018/16.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2019. március 21. napján
meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően 

nyilvános pályázati felhívás

útján,  az  alábbi  feltételekkel  értékesíti  az  adós  vagyona  egészét  vagy  telephelye  eszközeinek
összességét.

A pályázat adatai: 
A  pályázatok  kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatók  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1580962 

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2019. április 5. 08 óra 00 perc 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2019. április 23. 08 óra 00 perc 
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 400 367 800 forint.
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 400 367 800 forint. 
Ajánlati biztosíték összege: 12 211 034 forint.

Ajánlati  biztosíték  formája,  megfizetésének  módja  és  határideje: Az  ajánlati  biztosítékot  a
BALATONI  FA  Kft.  f.a.  Pannon  Takarék  Bank  Zrt.-nél  vezetett:  63200157-00109714  számú
bankszámlájára lehet befizetni (átutalni) "BALATONI FA Kft. f.a. AJÁNLATI BIZTOSÍTÉK" jelöléssel
a pályázat benyújtásáig.

Az ajánlati  biztosítékkal  kapcsolatos  egyéb  közlemény: A befizetett  AJÁNLATI  BIZTOSÍTÉK a
pályázati nyertesnek a vételárba beszámít. A többi pályázó részére a befizetett összeg az értékelést követő
8 napon belül visszautalásra kerül. Az ajánlati biztosítékot a pályázó kizárólag a következő esetekben
veszíti  el: a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes
pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A felszámolónak  –  a  vagyonfelmérés,  valamint  az  adós  vagyonára  vonatkozó adatok  alapján  -
elővásárlásra jogosultról van tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak): 

A.) INGATLANOK

I. Ingatlan
Hrsz: 216
Óhíd, Petőfi Sándor utca 14.
Belterület
Kivett lakóház, udvar, gazdasági épület
Terület: 2497 m2
Tulajdoni hányad: 1/1

Az ingatlanon egy hagyományos építési módban épült családi ház található, mely feltehetően az 1960-as
években létesült.
A családi ház hosszú évek óta használatlan, elhanyagolt állapotban van.
Az épület műszaki állapota miatt elbontandó. 
A telek téglalap alakú, sík felszínű.
Az ingatlan első alkalommal kerül meghirdetésre.

https://eer.gov.hu/palyazat/P1580962


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett lakóház, udvar, gazdasági épület
Típus: kivett lakóház, udvar, gazdasági épület 
Területe: 2 497 m² 
Állapota: felújítandó 
Közművesítettség foka: teljesen közművesített 
Tehermentes: nem 
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1 
Becsérték: 2 160 000 forint 
Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai: 
A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Óhíd 
Ingatlan fekvése: belterület 
Helyrajzi szám: 216 
Ingatlan postai címe: 8342 Óhíd, hrsz. 216 
Területnagyság: 2 497 m² 
Az épület fő rendeltetés szerinti  jellege (lakóház,  üdülő, gazdasági épület  stb.): kivett  lakóház,  udvar,
gazdasági épület 

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:
A  felszámolási  eljárás  és  a  végelszámolás  környezet-  és  természetvédelmi  követelményeiről  szóló
106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs
tudomása. 

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 
- Jelzálogjog terheli 28.307.700,-Ft és járulékai erejéig a MASTER PROFILI S.R.L. (31040 Meduna di
Livenza, Via Emilio Segré 36.) javára.

Ingatlan állapota: felújítandó

II. Ingatlan
Hrsz: 350
Óhíd, Petőfi Sándor utca 19.
Belterület
Kivett üzem, ipartelep és udvar (fatároló)
Terület: 28.250 m2
Tulajdoni hányad: 1/1

Az ingatlan Óhíd község központjában a Petőfi Sándor utca 19. szám alatt található.
A telek sík felületű, alakja az L alakhoz közelít.

Épületek:1. Porta, mérlegház
Az eltelt idő óta ezen épület elbontásra került. Helyére egy biciklitároló és egy faszerkezetes asztal-pad
kivitelű nyitott dohányzórész van kialakítva.

2. Rönkhasító szín
Alapterülete: 180 m2
A Balatoni Fa Kft. f.a. telephely megvásárlása után a régi üzemépületeket elbontotta, és négy ütemben
egy korszerű üzemcsarnok-rendszert épített.
A rönkhasító épület az 1970-es években épült a telek nyugati telekhatára mentén, a volt portaépület és a
fatároló szín között helyezkedik el. Maga a rönkhasító szín eleje nyitott, három oldalról zárt szerkezetű. A
nyitott részénél műanyag szalagfüggöny van felszerelve. A rönkhasító szín után egy élező műhely van
kialakítva, mely teljesen zárt épületrész. Az épületben por-és forgácselszívó berendezés került beépítésre.
A fűtést fatüzelésű kazán biztosítja a beszívott forgácsból. Az élező műhelyben a fűtést egy fatüzelésű
kályha biztosítja. 

3. Iroda-üzemcsarnok



Alapterülete: 1.200 m2
Az irodarészt is tartalmazó csarnok 1997-ben készült. A Petőfi Sándor utca felé van kialakítva az iroda és
szociális blokk, mely kétszintes. Mögötte kezdődő csarnokrész belmagassága 7m és egy légterű épület.
Az épület jó műszaki állapotú.

4. Raktár-szárító
Alapterülete: 1.303 m2A második ütemben építették az egyszintes átlagosan 8,7 m belmagasságú csarnok
jellegű épületet, mely egylégterű. A tároló egy kb. 670 m2-es raktárból és egy 520 m2-es fedett színből
áll.  Kapcsolódik  hozzá  4  db  szárítókamra,  3  db  80  m3-es,  1  db  pedig  60  m3-es.  A  szárítókamrák
automaták,  inverteres vezérléssel működnek. A meglévő iroda-üzemcsarnokhoz szervesen kapcsolódik
ezen raktárépület.
Az épület jó műszaki állapotú.

5. Üzemcsarnok
Alapterülete: 1.660 m2
A  csarnok  kéthajós,  előregyártott  vasbeton  szerkezetű  épület.  A  már  meglévő  gyártóépülethez
csatlakozik.
Az épület jó műszaki állapotú.

6. Kazánház
Alapterülete: 44 m2
A kazánház 2007-ben épület, a gyártócsarnok északnyugati csücskénél helyezkedik el.
Közművek közül az elektromos áram és a víz bekötéssel rendelkezik.
Az épület jó műszaki állapotú.

7. Karbantartó műhely
Alapterülete: 137 m2
2005-ben történt az épület felújítása. Egylégterű épületrész, mely műhelyként funkcionál.
Az épület közepes műszaki állapotú.

8. Raktár,tároló
Alapterülete: 1.187 m2A raktár-tároló a meglévő betonkerítéstől 5 m távolságra lett elhelyezve.
Szerkezete faoszlopokon áll.
Az épület jó műszaki állapotú.

9. Fedett-nyitott fatároló szín
Alapterülete: 306 m2Ezen fedett-nyitott fatároló szín a rönkhasító szín mögött helyezkedik el. 
Egylégterű épület, 2013-ban épült. A gyártócsarnoktól nyugatra helyezkedik el.
Az épület jó műszaki állapotú.
Az ingatlan első alkalommal kerül meghirdetésre.

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett üzem, ipartelep és udvar
Típus: ipari ingatlan 
Területe: 28 250 m² 
Állapota: átlagos 
Közművesítettség foka: teljesen közművesített 
Tehermentes: nem 
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1 
Becsérték: 211 560 000 forint 
Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai: 
A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Óhíd 
Ingatlan fekvése: belterület 
Helyrajzi szám: 350 
Ingatlan postai címe: 8342 Óhíd, hrsz. 350 
Területnagyság: 28 250 m² 



Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett üzem, ipartelep és
udvar 

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:
A  felszámolási  eljárás  és  a  végelszámolás  környezet-  és  természetvédelmi  követelményeiről  szóló
106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs
tudomása. 

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 
- átjárási és útszolgalmi jog terheli az Óhíd belterület 349/2 hrsz javára.
- Vezetékjog terheli a vázrajzon és terület kimutatáson feltüntetett biztonsági övezet által érintett területre
az E.ON Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt. (9027 Győr, Kandó Kálmán utca 11-13.) javára.
- Jelzálogjog terheli 106.698.769,- Ft és járulékai erejéig az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest V., Váci utca
38.) javára.
- Jelzálogjog terheli 11.855.419,- Ft és járulékai erejéig az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest V., Váci utca
38.) javára.
-  Keretbiztosítéki  jelzálogjog  terheli  25.000.000,-  Ft  és  járulékai  erejéig  az  MKB  Bank  Zrt.  (1056
Budapest V., Váci utca 38.) javára.
- Jelzálogjog terheli 403.000.000,- Ft erejéig az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest V., Váci utca 38.) javára.
- Elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzett jelzálog biztosítására MKB Bank Zrt. (1056 Budapest V.,
Váci utca 38.) javára.

Ingatlan állapota: átlagos

III. Ingatlan
Hrsz: 355/4
Óhíd, Petőfi Sándor utca 11.
Belterület
Kivett major
Terület: 9.887 m2
Tulajdoni hányad: 1/1
Az  ingatlan  a  TSZ-nek  volt  része.  Az  ingatlanon  T  alakban  található  gyenge  műszaki  állapotú
raktárépületek, melyek egylégterű, egyszintes épületek, valamint egy kétszintes téglaépítésű épületrész,
mely hosszú évek óta használaton kívüli.
A telken található még fémszerkezetű tároló szín, melynek oldalai deszkázottak.
A telken még a TSZ időkből megmaradt 2 db beton siló áll, mely üzembe helyezve soha nem lett, jelenleg
is használaton kívüli.
Az ingatlan első alkalommal kerül meghirdetésre.

3. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett major
Típus: Kivett major 
Területe: 9 887 m² 
Állapota: felújítandó 
Közművesítettség foka: részlegesen közművesített 
Tehermentes: igen 
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1 
Becsérték: 13 104 000 forint 

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai: 
A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Óhíd 
Ingatlan fekvése: belterület 
Helyrajzi szám: 355/4 
Ingatlan postai címe: 8342 Óhíd, hrsz. 355/4 
Területnagyság: 9 887 m² 
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett major 



A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:
A  felszámolási  eljárás  és  a  végelszámolás  környezet-  és  természetvédelmi  követelményeiről  szóló
106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs
tudomása. 

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 
- vezetékjog terheli a vázrajzon és területkimutatáson feltüntetett biztonsági övezet által érintett területre
az E.ON Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt. (9027 Győr, Kandó Kálmán utca 11-13.) javára.
- Jelzálogjog terheli 403.000.000,- Ft erejéig az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest V., Váci utca 38.) javára.
- Elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzett jelzálog biztosítására MKB Bank Zrt. (1056 Budapest V.,
Váci utca 38.) javára.

Ingatlan állapota: felújítandó

IV. Ingatlan
Hrsz: 363/1
Óhíd
Belterület
Kivett beépítetlen terület
Terület: 4.678 m2
Tulajdoni hányad: 1/1

4. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett beépítetlen terület
Típus: telek 
Területe: 4 678 m² 
Állapota: átlagos 
Közművesítettség foka: közművesítetlen 
Tehermentes: nem 
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1 
Becsérték: 2 688 000 forint 

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai: 
A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Óhíd 
Ingatlan fekvése: belterület 
Helyrajzi szám: 363/1 
Ingatlan postai címe: 8342 Óhíd, hrsz. 363/1 
Területnagyság: 4 678 m² 
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett beépítetlen terület 

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:
A  felszámolási  eljárás  és  a  végelszámolás  környezet-  és  természetvédelmi  követelményeiről  szóló
106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs
tudomása. 

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 
- jelzálogjog terheli 28.307.700,- Ft és járulékai erejéig a MASTER PROFILI S.R.L. (31040 Meduna di
Livenza, Via Emilio Segré 36.) javára.

Ingatlan állapota: átlagos

V. Ingatlan
Hrsz: 363/2
Óhíd
Belterület
Kivett beépítetlen terület



Terület: 3.763 m2
Tulajdoni hányad: 1/1

5. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Kivett beépítetlen terület
Típus: telek 
Területe: 3 763 m² 
Állapota: átlagos 
Közművesítettség foka: közművesítetlen 
Tehermentes: nem 
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1 
Becsérték: 2 160 000 forint 

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai: 
A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Óhíd 
Ingatlan fekvése: belterület 
Helyrajzi szám: 363/2 
Ingatlan postai címe: 8342 Óhíd, hrsz. 363/2 
Területnagyság: 3 763 m² 
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Kivett beépítetlen terület 

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:
A  felszámolási  eljárás  és  a  végelszámolás  környezet-  és  természetvédelmi  követelményeiről  szóló
106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs
tudomása. 

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 
- jelzálogjog terheli 28.307.700,- Ft és járulékai erejéig a MASTER PROFILI S.R.L. (31040 Meduna di
Livenza, Via Emilio Segré 36.) javára.

Ingatlan állapota: átlagos

VI. Ingatlan
Hrsz: 363/3
Óhíd
Belterület
Kivett beépítetlen terület
Terület: 4.749 m2
Tulajdoni hányad: 1/1

6. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett beépítetlen terület
Típus: telek 
Területe: 4 749 m² 
Állapota: átlagos 
Közművesítettség foka: közművesítetlen 
Tehermentes: nem 
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1 
Becsérték: 2 720 000 forint 

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai: 
A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Óhíd 
Ingatlan fekvése: belterület 
Helyrajzi szám: 363/3 
Ingatlan postai címe: 8342 Óhíd, hrsz. 363/3 
Területnagyság: 4 749 m² 



Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett beépítetlen terület 

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:
A  felszámolási  eljárás  és  a  végelszámolás  környezet-  és  természetvédelmi  követelményeiről  szóló
106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs
tudomása. 

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 
- Vezetékjog terheli 176 m2 területre a Magyar Telekom Távközlési Nyrt. (1013 Budapest I., Krisztina
krt. 55.) javára.
- Jelzálogjog terheli 28.307.700,- Ft és járulékai erejéig a MASTER PROFILI S.R.L. (31040 Meduna di
Livenza, Via Emilio Segré 36.) javára.

Ingatlan állapota: átlagos

VII. Ingatlan
Hrsz: 363/4
Óhíd
Belterület
Kivett saját használatú út
Terület: 3.865 m2
Tulajdoni hányad: 1/1

7. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Kivett saját használatú út
Típus: Kivett saját használatú út 
Területe: 3 865 m² 
Állapota: átlagos 
Közművesítettség foka: közművesítetlen 
Tehermentes: nem 
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1 
Becsérték: 2 224 000 forint 

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai: 
A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Óhíd 
Ingatlan fekvése: belterület 
Helyrajzi szám: 363/4 
Ingatlan postai címe: 8342 Óhíd, hrsz. 363/4 
Területnagyság: 3 865 m² 
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Kivett saját használatú út 

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:
A  felszámolási  eljárás  és  a  végelszámolás  környezet-  és  természetvédelmi  követelményeiről  szóló
106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs
tudomása. 

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 
- Vezetékjog 38 m2 területre a Magyar Telekom Távközlési Nyrt. (1013 Budapest I., Krisztina krt. 55.)
javára.
-  Vezetékjog  a  vázrajzon  és  telekkimutatáson  feltüntetett  biztonsági  övezet  által  az  E.ON  Észak-
Dunántúli Áramhálózat Zrt. (9027 Győr, Kandó Kálmán utca 11-13.) javára.
- Jelzálogjog terheli 28.307.700,- Ft és járulékai erejéig a MASTER PROFILI S.R.L. (31040 Meduna di
Livenza, Via Emilio Segré 36.) javára.

Ingatlan állapota: átlagos



VIII. Ingatlan
Hrsz: 363/5
Óhíd
Belterület
Kivett beépítetlen terület 
Terület: 4.666 m2
Tulajdoni hányad: 1/1

8. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett beépítetlen terület
Típus: telek 
Területe: 4 666 m² 
Állapota: átlagos 
Közművesítettség foka: közművesítetlen 
Tehermentes: nem 
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1 
Becsérték: 1 876 000 forint 

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai: 
A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Óhíd 
Ingatlan fekvése: belterület 
Helyrajzi szám: 363/5 
Ingatlan postai címe: 8342 Óhíd, hrsz. 363/5 
Területnagyság: 4 666 m² 
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): 
kivett beépítetlen terület 

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:
A  felszámolási  eljárás  és  a  végelszámolás  környezet-  és  természetvédelmi  követelményeiről  szóló
106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs
tudomása. 

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 
-  Vezetékjog  a  vázrajzon  és  telekkimutatáson  feltüntetett  biztonsági  övezet  által  az  E.ON  Észak-
Dunántúli Áramhálózat Zrt. (9027 Győr, Kandó Kálmán utca 11-13.) javára.
- Jelzálogjog terheli 28.307.700,- Ft és járulékai erejéig a MASTER PROFILI S.R.L. (31040 Meduna di
Livenza, Via Emilio Segré 36.) javára.

Ingatlan állapota: átlagos

IX. Ingatlan
Hrsz: 363/6
Óhíd
Belterület
Kivett beépítetlen terület 
Terület: 3.086 m2
Tulajdoni hányad: 1/1

9. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett beépítetlen terület
Típus: telek 
Területe: 3 086 m² 
Állapota: átlagos 
Közművesítettség foka: közművesítetlen 
Tehermentes: nem 
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1 
Becsérték: 



1 239 000 forint 

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai: 
A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Óhíd 
Ingatlan fekvése: belterület 
Helyrajzi szám: 363/6 
Ingatlan postai címe: 8342 Óhíd, hrsz. 363/6 
Területnagyság: 3 086 m² 
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett beépítetlen terület 

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:
A  felszámolási  eljárás  és  a  végelszámolás  környezet-  és  természetvédelmi  követelményeiről  szóló
106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs
tudomása. 

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 
-  Vezetékjog  a  vázrajzon  és  telekkimutatáson  feltüntetett  biztonsági  övezet  által  az  E.ON  Észak-
Dunántúli Áramhálózat Zrt. (9027 Győr, Kandó Kálmán utca 11-13.) javára.
- Jelzálogjog terheli 28.307.700,- Ft és járulékai erejéig a MASTER PROFILI S.R.L. (31040 Meduna di
Livenza, Via Emilio Segré 36.) javára.

Ingatlan állapota: átlagos

X. Ingatlan
Hrsz: 363/7
Óhíd
Belterület
Kivett beépítetlen terület 
Terület: 3.105 m2
Tulajdoni hányad: 1/1

10. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett beépítetlen terület
Típus: telek 
Területe: 3 105 m² 
Állapota: átlagos 
Közművesítettség foka: közművesítetlen 
Tehermentes: nem 
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1 

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai: 
A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Óhíd 
Ingatlan fekvése: belterület 
Helyrajzi szám: 363/7 
Ingatlan postai címe: 8342 Óhíd, hrsz. 363/7 
Területnagyság: 3 105 m² 
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett beépítetlen terület 

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:
A  felszámolási  eljárás  és  a  végelszámolás  környezet-  és  természetvédelmi  követelményeiről  szóló
106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs
tudomása. 

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 
-  Vezetékjog  a  vázrajzon  és  telekkimutatáson  feltüntetett  biztonsági  övezet  által  az  E.ON  Észak-



Dunántúli Áramhálózat Zrt. (9027 Győr, Kandó Kálmán utca 11-13.) javára.
- Jelzálogjog terheli 28.307.700,- Ft és járulékai erejéig a MASTER PROFILI S.R.L. (31040 Meduna di
Livenza, Via Emilio Segré 36.) javára.

Ingatlan állapota: átlagos

XI. Ingatlan
Hrsz: 363/8
Óhíd
Belterület
Kivett beépítetlen terület
Terület: 3.344 m2
Tulajdoni hányad: 1/1

A 363/1-/8 ingatlanok belterületbe való bevonása megtörtént.  A 363/5, /6, /7, /8 hrsz-ú telkek fűzfás,
berkes, vizenyős területek. A terület enyhén lejtős.
A 363/1, /2, /3 hrsz-ú ingatlanok viszonylag sík felületűek, jobb minőségű altalajjal rendelkeznek.
A 363/4 hrsz-ú ingatlan tulajdoni lap szerinti besorolása kivett saját használatú út. Ezen út kialakítása
még nem történt meg, jelenleg művelés alá vont terület.
A 363/1-8 hrsz-ú ingatlanok közművesítetlen ingatlanok.
Az ingatlanok első alkalommal kerülnek meghirdetésre.

11. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett beépítetlen terület
Típus: telek 
Területe: 3 344 m² 
Állapota: átlagos 
Közművesítettség foka: közművesítetlen 
Tehermentes: nem 
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1 
Becsérték: 1 344 000 forint 

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai: 
A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Óhíd 
Ingatlan fekvése: belterület 
Helyrajzi szám: 363/8 
Ingatlan postai címe: 8342 Óhíd, hrsz. 363/8 
Területnagyság: 3 344 m² 
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett beépítetlen terület 

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:
A  felszámolási  eljárás  és  a  végelszámolás  környezet-  és  természetvédelmi  követelményeiről  szóló
106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs
tudomása. 

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 
- Vezetékjog terheli 176 m2 területre a Magyar Telekom Távközlési Nyrt. (1013 Budapest I., Krisztina
krt. 55.) javára.
-  Vezetékjog  a  vázrajzon  és  telekkimutatáson  feltüntetett  biztonsági  övezet  által  az  E.ON  Észak-
Dunántúli Áramhálózat Zrt. (9027 Győr, Kandó Kálmán utca 11-13.) javára.
- Jelzálogjog terheli 28.307.700,- Ft és járulékai erejéig a MASTER PROFILI S.R.L. (31040 Meduna di
Livenza, Via Emilio Segré 36.) javára.

Ingatlan állapota: átlagos

XII. Ingatlan



Hrsz: 349/2
Óhíd, Petőfi Sándor utca 21.
Belterület
Kivett beépítetlen terület 
Terület: 1.433 m2
Tulajdoni hányad: 1/1

Az ingatlan sík felületű, enyhén gazos felszínnel rendelkező üres terület.  Megközelítése a 350 hrsz-en
keresztül lehetséges, és így a 350 hrsz-t átjárási és útszolgalmi jog terheli a 349/2 hrsz-re vonatkozóan.
Az ingatlant a társaság rönktérként használta, tehát az alapanyag tárolására szolgált.

A vagyon első alkalommal kerül meghirdetésre.
Az értékesítési hirdetmény tervezetéről a 237/2009. Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés szerinti módon az
értesítés megtörtént.

12. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett beépítetlen terület
Típus: telek 
Területe: 1 433 m² 
Állapota: átlagos 
Közművesítettség foka: közművesítetlen 
Tehermentes: nem 
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1 
Becsérték: 857 600 forint 

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai: 
A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Óhíd 
Ingatlan fekvése: belterület 
Helyrajzi szám: 349/2 
Ingatlan postai címe: 8342 Óhíd, hrsz. 349/2 
Területnagyság: 1 433 m² 
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett beépítetlen terület 

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:
A  felszámolási  eljárás  és  a  végelszámolás  környezet-  és  természetvédelmi  követelményeiről  szóló
106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs
tudomása. 

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 
- Jelzálogjog terheli 403.000.000,- Ft erejéig az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest V., Váci utca 38.) javára.
- Elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzett jelzálog biztosítására MKB Bank Zrt. (1056 Budapest V.,
Váci utca 38.) javára.

Ingatlan állapota: átlagos

B.) TÁRGYI ESZKÖZÖK

A BALATONI  FA Kft.  f.a.  tulajdonában  lévő  tárgyi  eszközök  az  EÉR-ben  csatolt  listaalapján.  Az
anyagok mennyisége a lista alapján nyomon követhető.

A vagyontárgy első alkalommal kerül meghirdetésre.
Az értékesítési hirdetmény tervezetéről a 237/2009. Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés szerinti módon az
értesítés megtörtént.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.



13. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Tárgyi eszközök
Típus: Ipari gép 
Tehermentes: nem 
- keretbiztosítéki vagyont terhelő zálogjog, ingóságot terhelő zálogjog a CAT DP 40 NB targonca és GIPI
1500 marógép vonatkozásában, jogosult MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci u. 38.)

Mennyisége: 408 db 
Becsérték: 157 189 200 forint 

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A pályázatban kiírt ingatlan
és ingóság megtekintése 2019. április 12. napján 10 órakor 8342 Óhíd, Petőfi S. u. 19. sz. alatt lehetséges.

ÁFA  fizetésre  vonatkozó  szabályok: Az  irányár  az  áfa  összegét  nem  tartalmazza.  Az  ingatlanok
értékesítése az áfa tv. 86. § (1) bekezdés j) és k) pontja alapján áfa-mentes. A tárgyi eszközök értékesítése
során az áfa az áfa tv. 142. § (1) bek. g pontja alapján, illetve 142. § (3) alapján kerül meghatározásra.

17/2014 (II.3.)  Kormányrendelet  12.§ (5) bekezdés szerinti  pályázati  elbírálás  módja:  Elsődleges
értékelési  szempont:  a  vételár  nagysága.  A felszámoló  több  megfelelő  azonos  értékű  (a  megajánlott
legnagyobb  vételárhoz  képest  10%-nál  kisebb  mértékben  eltérő)  ajánlat  esetén  a  pályázók  között
nyilvános ártárgyalást  tart.  Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus  Értékesítési  Rendszer
(EÉR) igénybevételével történik. Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értékesítésre
kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az
ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak. A nyilvános
értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Jelen pályázati
felhívás  a  felszámoló  számára  nem jelent  értékesítési  kötöttséget.  A felszámoló  a  pályázati  kiírást  –
megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. 

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül,
átutalással kell megfizetni az BALATONI FA Kft. f.a. Pannon Takarék Bank Zrt.-nél vezetett: 63200157-
00109714 számú pénzforgalmi számlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázatot benyújtóval a felszámoló a pályázat lezárását követő
30 napon belül szerződést köt. Nyertes pályázó vállalja, hogy a felszámoló által kijelölt ügyvéddel köti
meg  a  szerződést  és  viseli  annak  költségeit.  A megkötendő  adásvételi  szerződésre  a  magyar  jog  az
irányadó.

A  vagyontárgy  elszállításának,  átvételének  módja,  határideje:  A  teljes  vételár  megfizetése  a
tulajdonba- és birtokba adás feltétele. A birtokátruházás napja a szerződéskövetést követően, a vételár
teljes kiegyenlítésének napja.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: 
A  pályázatok  kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatóak  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/ 
A pályázatnak tartalmaznia kell: 
– Magánszemély  pályázó  esetén  az  ajánlathoz  csatolni  kell  a  pályázó  személyi  igazolványának,
lakcímkártyájának és adóigazolványának a pályázó aláírásával hitelesített másolatát. Külföldi ajánlattevő
köteles  belföldi  lakcímmel  vagy  székhellyel  rendelkező  kézbesítési  megbízottat  megnevezni  és  a
pályázathoz csatolni a kézbesítési megbízás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Szervezet, vagy gazdasági társaság pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó egy hónapnál
nem  régebbi  cégkivonatát  vagy  hatósági  nyilvántartásba  vételének  igazolását,  az  eljáró  képviselője
aláírási  címpéldányát,  az ajánlati  biztosíték megfizetésének igazolását,  továbbá amennyiben a pályázó
képviselője meghatalmazással jár el, a meghatalmazás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Írásos vételi ajánlatot, nettó vételár megjelölésével. (a felszámoló tételes ajánlatot kér benyújtani az
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egyes vagyonelemre tekintettel a kiállítandó számviteli bizonylatokra.)
– Ajánlati biztosíték megfizetésének igazolása.

A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat értékelésétől számított 8 napon
belül  írásban is  értesíti,  egyben felszólítja  a nyertes  pályázót  az adásvételi  szerződés megkötésére.  A
megvásárlásra felkínált vagyontárgyakért a felszámoló kellékszavatosságot és garanciát nem vállal, azt a
pályázó a megtekintett állapotban veszi meg, ennek tudomásulvételéről a pályázónak nyilatkoznia kell.
Az elővásárlásra  jogosultak a vételi  szándékukat  a Cstv.  49/C § (3) bekezdése alapján az értékesítés
keretén  belül  gyakorolhatják,  oly  módon,  hogy  a  véglegesen  kialakult  vételár  ismeretében  a  vételi
szándékról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy ezen
jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig írásban jelezzék. 
A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően
a  nyertes  ajánlatot  az  elővásárlásra  jogosultaknak – az  őket  megillető  sorrendben – bemutatja  annak
érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A bejelentés elmaradása esetén a
felszámoló az általa egyébként nem ismert jogosult esetén úgy tekinti, hogy az elővásárlási jogosultak
elővásárlási jogukkal élni nem kívánnak, az ajánlatok közlését nem kérik.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: 
A felszámoló nyilatkozatot kér, hogy a pályázó vállalja az ingatlan területén tárolt veszélyes hulladékok:
- 080409 hulladék kód, ragasztómaradék, 1200 kg
- 150110 hulladék kód, ragasztós csomagolás, 1200 kg
- 130205 hulladék kód, fáradt olaj, 400 kg
- 150110 hulladék kód, olajos fémhordó, 8 db
- 150110 hulladék kód, olajos műanyag kanna, 100 kg

és nem veszélyes hulladékok
- 030101 hulladék kód, kéreg/energetikai hasznosításra, 5000 kg
- 150102 hulladék kód, műanyag csomagolási hulladék, 1600 kg
- 200301 hulladék kód, műanyag hulladék/kommunális, 1000 kg
ártalmatlanítását, elszállítását, melynek összege 2.000.000,-Ft nagyságrendű.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A  fenti  vagyontárgyról  készített  tender  füzet  az  alábbi  linken  érhető  el:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1580962/tetelek.pdf

https://eer.gov.hu/palyazat/P1580962/tetelek.pdf


Pályázati Hirdetmény 

A(z) Dual-Perfekt Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-717900, székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 85. C ép.
4 em., levelezési cím: 1507 Budapest, hrsz. Pf.: 139), mint a(z) Alfa Laval Social Aplications Kft. „f.a”
(cégjegyzékszám: 19 09 518659, székhely: 8571 Bakonykoppány, Zrínyi utca 1.) Veszprémi Törvényszék
6..Fpk.87/2018/17. sz. végzése által  kijelölt  felszámolója,  a Cégközlönyben 2019. március 21. napján
meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően 

nyilvános pályázati felhívás

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai: 
A  pályázatok  kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatók  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1582181 

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2019. április 05. 08 óra 00 perc 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2019. április 23. 08 óra 00 perc 
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 21 600 000 forint.
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 21 600 000 forint. 
Ajánlati biztosíték összege: 848 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A bánatpénzt az Alfa Laval Social
Aplications Kft. f.a. Pannon Takarék Bank Zrt.-nél vezetett: 63200157-00109927 számú bankszámlájára
lehet befizetni (átutalni) "Alfa Laval Social Aplications Kft. f.a. AJÁNLATI BIZTOSÍTÉK" jelöléssel a
pályázat benyújtásáig.

Az ajánlati  biztosítékkal  kapcsolatos  egyéb  közlemény: A befizetett  AJÁNLATI  BIZTOSÍTÉK a
pályázati nyertesnek a vételárba beszámít. A többi pályázó részére a befizetett összeg az értékelést követő
8 napon belül visszautalásra kerül. Az ajánlati biztosítékot a pályázó kizárólag a következő esetekben
veszíti  el: a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes
pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A felszámolónak  –  a  vagyonfelmérés,  valamint  az  adós  vagyonára  vonatkozó adatok  alapján  -
elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak): 
INGATLAN
Bakonykoppány, Zrínyi utca 1.
Külterület
Hrsz.: 023/1
Veszprém megye
Kivett major
Földrészlet: 35134 m2
Tulajdoni hányad: 1/1-ed

A külterületi ingatlan telekterülete sík felületű, téglalaphoz közelítő alakú telken helyezkedik el. A telken
belül belső murvával szórt, illetve kialakított földutak találhatóak, melyek egy része már gazzal benőtt. A
terület egyéb részein kisebb erdősávok, illetve gazos, cserjés terület található. A telek részben kerített. A
024 hrsz-ú murvával szórt földút felé kerítetlen, vele párhuzamosan a hosszanti oldalon a kerítés teljes
hosszában kialakított oszlopok közé kihúzott drótfonatos kerítéssel. A kerítés közepes műszaki állapotú.
A telek  községtől  távolabbi  hátsó rövidebbik oldalánál  a  kerítés  részben megtalálható,  részben pedig
hiányos. A 024 hrsz-ú út felé a telek községtől távolabbi hátsó részénél kerítésmaradvány található, nagy
részen azonban a kerítés elbontott. 
Az ingatlanon a földhivatali térképmásolat alapján 6 darab épület van feltüntetve. Ezek közül 1 épületet
elbontottak, csak a maradványai láthatóak. 

https://eer.gov.hu/palyazat/P1582181


A 023/1 hrsz-ú ingatlan telekterülete 35134 m2.

1. számú épület – Istálló
Hagyományos építési módban épült istállóépület, melynek 2016. környékén a felújítása elkezdődött. Az
épület előtt a telekrészből egy kb. 20x30 m-es rész betonoszlopok között kifeszített dróthálóval kerített, és
kétszárnyú nagykapuval  ellátott  területe  leválasztott.  Az épület  istállóként  funkcionált,  illetve  a belső
felújításnál  irodarész,  illetve  különböző  raktár,  műhelyrész  kialakítása  vélhető.  A  felújítás  során  a
homlokzat  festése történt  meg, és a nyílászárók műanyag nyílászárókra cserélték.  Az ingatlanon lévő
kémények felújítottak, bélelésük azonban nem történt meg. Az épületbe való bejutás ipari nagy méretű
kapukon keresztül lehetséges. Az épület alapterülete: 416 m2 

2. számú épület – Mérlegház
Ezen épület 1997-ben épült, 4 m x 3,6 m alapterületű épület. Beton aljzatú. A bejárati ajtó fölött egy kis
előtető van kialakítva, mely fa szerkezetű. A mérlegház mellett található a földbe beépített hídmérleg,
állapota szerint nem használható.  A mérlegház az 1-es és a 3-as számú épület között  helyezkedik el.
Körülötte belső kialakított földút található. Az épület alapterülete: 14,4 m2

3. számú épület – Istálló
Hagyományos építési  módban épült,  vakolatlan  tégla  falazatú.  Az épületen  fa ajtók  és gerébtokos fa
ablakok találhatóak. Az ablaküvegek mindenhol kitörtek. Beton aljzatú. A villanyvezeték becsatlakozás
jelenleg le van vágva, az épületen belül azonban a villanyvezeték kiépített.  A 3-as számú épület előtt
látható tűzcsap. A TSZ idejében a tüzivíz rendszer kiépített volt, mely megmaradt, azonban karbantartása
a TSZ felbomlása óta nem történt meg. Az épület alapterülete: 92 m2 

4. számú épület – Istálló
Fém  tartószerkezetű  tégla  falazatú  nagy  állat  tartására  alkalmas  épület.  A  tégla  falazat  kívül-belül
vakolatlan. Az épületben beton aljzat található. Az épület alapterülete: 16 m x 28 m = 448 m2

5. számú épület – Istálló
Az 1970-es években épült kétszintes istállóépület, mely baromfitartásra alkalmas. Beton vázszerkezetű és
födémű épület, aljzata beton. Az épületben középen fém baromfi etető-itató váz még megtalálható. Az
emeleten szintén beépített a baromfi itató. A kétszintes istállóépület mindkét szintjén szellőző rendszerű
fém ablakok vannak kialakítva, mely eredetileg automatikus vezérlésűek. Az épületen belül a villany és
vízvezeték kiépített.  Az épületben a világítás  neoncsöves  armatúrákkal  történik.  Régi,  de az épületen
belül felszerelt állapotú. Az épület vakolt, festett külső tégla falazatú. 
Az épület alapterülete: 1.176 m2 - földszinti alapterület
Az épület redukált alapterülete: 1764 m2

1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Kivett major
Típus: mezőgazdasági ingatlan 
Területe: 35 134 m² 
Állapota: felújítandó 
Közművesítettség foka: hiányosan közművesített 
Tehermentes: nem 
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1 
Becsérték: 21 600 000 forint 

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai: 
A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Bakonykoppány 
Ingatlan fekvése: külterület 
Helyrajzi szám: 023/1 
Ingatlan postai címe: 8571 Bakonykoppány, hrsz. 023/1 
Területnagyság: 35 134 m² 
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Kivett major 



A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:
A  felszámolási  eljárás  és  a  végelszámolás  környezet-  és  természetvédelmi  követelményeiről  szóló
106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs
tudomása. 

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 
- bányaszolgalmi jog és biztonsági övezet a gázvezetéktől mindkét irányban 7-7 méter széles sávban az
E.ON Közép-Dunántúli Gázhálózati Zrt. (8800 Nagykanizsa, Zrínyi utca 32.) javára.
-  Vezetékjog terheli  764 m2 területre  a  vázrajz  és területkimutatás  szerint  az E.ON Észak-Dunántúli
Áramhálózati Zrt. (9027 Győr, Kandó Kálmán utca 11-13.) javára.
- Jelzálogjog terheli 148.600.000,- Ft és járulékai erejéig az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (1051
Budapest V., Nádor utca 31.) javára.
- Elidegenítési és terhelési tilalom a bejegyzett jelzálogjog biztosítására az MFB Magyar Fejlesztési Bank
Zrt. (1051 Budapest V., Nádor utca 31.) javára.

Ingatlan állapota: felújítandó

Az ingatlan első alkalommal kerül meghirdetésre.
Az értékesítési hirdetmény tervezetéről a 237/2009. Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés szerinti módon az
értesítés megtörtént.

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye,  ideje,  egyéb közlemény:  A pályázatban kiírt  ingatlan
egyénileg megtekinthető saját felelősség vállalása mellett.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok:  ÁFA tv.  88.  § alapján:  adókötelessé tette  az eladó az ingatlan
értékesítését, fordított adózás.

17/2014 (II.3.)  Kormányrendelet  12.§ (5) bekezdés szerinti  pályázati  elbírálás  módja:  Elsődleges
értékelési  szempont:  a  vételár  nagysága.  A felszámoló  több  megfelelő  azonos  értékű  (a  megajánlott
legnagyobb  vételárhoz  képest  10%-nál  kisebb  mértékben  eltérő)  ajánlat  esetén  a  pályázók  között
nyilvános ártárgyalást  tart.  Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus  Értékesítési  Rendszer
(EÉR) igénybevételével történik. Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értékesítésre
kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az
ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak. A nyilvános
értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Jelen pályázati
felhívás  a  felszámoló  számára  nem jelent  értékesítési  kötöttséget.  A felszámoló  a  pályázati  kiírást  –
megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. 

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül,
átutalással kell  megfizetni  az "Alfa Laval Social  Aplications Kft. f.a." Pannon Takarék Bank Zrt.-nél
vezetett: 63200157-00109927 számú pénzforgalmi számlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázatot benyújtóval a felszámoló a pályázat lezárását követő
30 napon belül szerződést köt. Nyertes pályázó vállalja, hogy a felszámoló által kijelölt ügyvéddel köti
meg  a  szerződést  és  viseli  annak  költségeit.  A megkötendő  adásvételi  szerződésre  a  magyar  jog  az
irányadó.
A  vagyontárgy  elszállításának,  átvételének  módja,  határideje:  A  teljes  vételár  megfizetése  a
tulajdonba- és birtokba adás feltétele. A birtokátruházás napja a szerződéskövetést követően, a vételár
teljes kiegyenlítésének napja.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: 
A  pályázatok  kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatóak  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/ 
A pályázatnak tartalmaznia kell: 
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– Magánszemély  pályázó  esetén  az  ajánlathoz  csatolni  kell  a  pályázó  személyi  igazolványának,
lakcímkártyájának és adóigazolványának a pályázó aláírásával hitelesített másolatát. Külföldi ajánlattevő
köteles  belföldi  lakcímmel  vagy  székhellyel  rendelkező  kézbesítési  megbízottat  megnevezni  és  a
pályázathoz csatolni a kézbesítési megbízás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Szervezet, vagy gazdasági társaság pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó egy hónapnál
nem  régebbi  cégkivonatát  vagy  hatósági  nyilvántartásba  vételének  igazolását,  az  eljáró  képviselője
aláírási  címpéldányát,  az ajánlati  biztosíték megfizetésének igazolását,  továbbá amennyiben a pályázó
képviselője meghatalmazással jár el, a meghatalmazás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Írásos vételi ajánlatot, nettó vételár megjelölésével.
– Ajánlati biztosíték megfizetésének igazolása.
Az irányár az áfa összegét nem tartalmazza. Az értékesítéskor az áfa megállapítása a hatályos áfatörvény
alapján történik. A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat értékelésétől
számított 8 napon belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés
megkötésére. A megvásárlásra felkínált vagyontárgyakért a felszámoló kellékszavatosságot és garanciát
nem vállal, azt a pályázó a megtekintett állapotban veszi meg, ennek tudomásulvételéről a pályázónak
nyilatkoznia kell. Az elővásárlásra jogosultak a vételi szándékukat a Cstv. 49/C § (3) bekezdése alapján
az értékesítés keretén belül gyakorolhatják, oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a
vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy
ezen jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig írásban jelezzék. 
A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően
a  nyertes  ajánlatot  az  elővásárlásra  jogosultaknak – az  őket  megillető  sorrendben – bemutatja  annak
érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A bejelentés elmaradása esetén a
felszámoló az általa egyébként nem ismert jogosult esetén úgy tekinti, hogy az elővásárlási jogosultak
elővásárlási jogukkal élni nem kívánnak, az ajánlatok közlését nem kérik.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A  fenti  vagyontárgyról  készített  tender  füzet  az  alábbi  linken  érhető  el:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1582181/tetelek.pdf

https://eer.gov.hu/palyazat/P1582181/tetelek.pdf


Pályázati Hirdetmény 

A(z) Dual-Perfekt Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-717900, székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 85. C ép.
4  em.,  levelezési  cím:  1507  Budapest,  hrsz.  Pf.:  139),  mint  a(z)  NÉPKERTI  VIGADÓ  Kft.  „f.a”
(cégjegyzékszám: 05 09 009303, székhely: 3529 Miskolc, Görgey A. utca 23.) Miskolci Törvényszék
6.Fpk.255/2017/11. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2019. március 21. napján
meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően 

nyilvános pályázati felhívás

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós kis értékű ingóságát.

A pályázat adatai: 
A  pályázatok  kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatók  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1589397 

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2019. április 05. 08 óra 00 perc 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2019. április 23. 08 óra 00 perc 
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 94 000 forint.
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 94 000 forint.
Ajánlati biztosíték összege: 4 700 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje:  A bánatpénzt a DUAL-PERFEKT
Kft. f.a. Pannon Takarék Bank Zrt.-nél vezetett: 63200157-11024563 Számú értékesítéssel kapcsolatos
technikai bankszámlájára lehet befizetni (átutalni) „NÉPKERTI VIGADÓ Kft. f.a. KAUCIÓ” jelöléssel a
pályázat benyújtásáig.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A befizetett KAUCIÓ a pályázati nyertesnek a
vételárba  beszámít.  A  többi  pályázó  részére  a  befizetett  összeg  az  értékelést  követő  8  napon  belül
visszautalásra  kerül.  Az ajánlati  biztosítékot  a  pályázó  kizárólag  a  következő  esetekben  veszíti  el:  a
szerződés  a  nyertes  pályázó  érdekkörében  felmerülő  okból  nem jön  létre,  vagy  a  nyertes  pályázó  a
vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A felszámolónak  –  a  vagyonfelmérés,  valamint  az  adós  vagyonára  vonatkozó adatok  alapján  -
elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak): 
I. Gépjármű
Rendszám: JFT-895
Gyártmány és típus: KIA Pregio 2.5 D
Hengerűrtartalom: 2.476 cm3
Teljesítmény: 69 kW
Gyártási év: 2004
Szín: fehér
Km. óra állása: 319.800 (becsült)
Forgalomba helyezés ideje: 2004.10.21.
Műszaki vizsga érvényessége: 2019.01.09.
Tehermentes: igen
Becsérték: 94 000 forint 

Gépjármű jellemzői:
- a gépkocsi rendkívüli módon elhasznált, nem indítható. Komplett szervizt kell elvégezni ahhoz, hogy a
motorja indítható legyen.
- a jármű szervizkönyvvel nem rendelkezik.
- a gumiabroncsok kopottak, elöregedtek.

https://eer.gov.hu/palyazat/P1589397


A vagyontárgy az EÉR értékesítési felületén 1. alkalommal kerül meghirdetésre.
Az értékesítési hirdetmény tervezetéről a 237/2009. Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés szerinti módon az
értesítés megtörtént.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.
 
1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: JFT-895 frsz-ú gépjármű
Típus: Jármű 
Gyártmány: KIA Pregio 2.5 D 
Gyártási idő: 2004. 
Állapot: Működésképtelen 
Tehermentes: igen 
Mennyisége: 1 db 
Becsérték: 94 000 forint 

Az  ingóság  megtekinthetőségének  helye,  ideje,  egyéb  közlemény: A  pályázatban  kiírt  gépjármű
megtekintése 2019. április 15. napján 10 órakor 9400 Sopron, Hőközpont u. 1.sz. alatt lehetséges.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az irányár  az áfa összegét  nem tartalmazza.  A vagyontárgyak
értékesítése  során az áfa az áfa tv.  142. § (1) bek.  g pontja  alapján,  illetve  142. § (3) alapján kerül
meghatározásra.

17/2014 (II.3.)  Kormányrendelet  12.§ (5) bekezdés szerinti  pályázati  elbírálás  módja:  Elsődleges
értékelési  szempont:  a  vételár  nagysága.  A felszámoló  több  megfelelő  azonos  értékű  (a  megajánlott
legnagyobb  vételárhoz  képest  10%-nál  kisebb  mértékben  eltérő)  ajánlat  esetén  a  pályázók  között
nyilvános ártárgyalást  tart.  Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus  Értékesítési  Rendszer
(EÉR) igénybevételével történik. Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értékesítésre
kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az
ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak. A nyilvános
értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Jelen pályázati
felhívás  a  felszámoló  számára  nem jelent  értékesítési  kötöttséget.  A felszámoló  a  pályázati  kiírást  –
megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. 

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül,
átutalással  kell  megfizetni  a  DUAL-PERFEKT  Kft.  f.a.  Pannon  Takarék  Bank  Zrt.-nél  vezetett:
63200157-11024563 Számú értékesítéssel kapcsolatos technikai bankszámlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázatot benyújtóval a felszámoló a pályázat lezárását követő
30 napon belül szerződést köt. A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.

A  vagyontárgy  elszállításának,  átvételének  módja,  határideje:  A  vagyontárgy  elszállításának,
átvételének módja, határideje: a vevő legkésőbb a teljes vételár megfizetését követő 15 napon belül saját
költségén köteles gondoskodni a megvásárolt vagyontárgy birtokba vételéről, az ingóság átvételéről és
elszállításáról. A fenti határidő letelte után kötbér terheli a késedelmet, mely napi 2.000 Ft.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: 
A  pályázatok  kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatóak  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/ 
A pályázatnak tartalmaznia kell: 
– Magánszemély  pályázó  esetén  az  ajánlathoz  csatolni  kell  a  pályázó  személyi  igazolványának,
lakcímkártyájának és adóigazolványának a pályázó aláírásával hitelesített másolatát. Külföldi ajánlattevő
köteles  belföldi  lakcímmel  vagy  székhellyel  rendelkező  kézbesítési  megbízottat  megnevezni  és  a
pályázathoz csatolni a kézbesítési megbízás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Szervezet, vagy gazdasági társaság pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó egy hónapnál

https://eer.gov.hu/jogszabaly/A1400017-P12-5.html
https://eer.gov.hu/jogszabaly/A1400017-P12-5.html


nem  régebbi  cégkivonatát  vagy  hatósági  nyilvántartásba  vételének  igazolását,  az  eljáró  képviselője
aláírási  címpéldányát,  az ajánlati  biztosíték megfizetésének igazolását,  továbbá amennyiben a pályázó
képviselője meghatalmazással jár el, a meghatalmazás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Írásos vételi ajánlatot, nettó vételár megjelölésével.
– Ajánlati biztosíték megfizetésének igazolása.
A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat értékelésétől számított 8 napon
belül  írásban is  értesíti,  egyben felszólítja  a nyertes  pályázót  az adásvételi  szerződés megkötésére.  A
megvásárlásra felkínált vagyontárgyakért a felszámoló kellékszavatosságot és garanciát nem vállal, azt a
pályázó a megtekintett állapotban veszi meg, ennek tudomásulvételéről a pályázónak nyilatkoznia kell.
Az elővásárlásra  jogosultak a vételi  szándékukat  a Cstv.  49/C § (3) bekezdése alapján az értékesítés
keretén  belül  gyakorolhatják,  oly  módon,  hogy  a  véglegesen  kialakult  vételár  ismeretében  a  vételi
szándékról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy ezen
jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig írásban jelezzék. 
A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően
a  nyertes  ajánlatot  az  elővásárlásra  jogosultaknak – az  őket  megillető  sorrendben – bemutatja  annak
érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A bejelentés elmaradása esetén a
felszámoló az általa egyébként nem ismert jogosult esetén úgy tekinti, hogy az elővásárlási jogosultak
elővásárlási jogukkal élni nem kívánnak, az ajánlatok közlését nem kérik.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A  fenti  vagyontárgyról  készített  tender  füzet  az  alábbi  linken  érhető  el:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1589397/tetelek.pdf

https://eer.gov.hu/palyazat/P1589397/tetelek.pdf


Pályázati Hirdetmény 

A(z) Dual-Perfekt Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-717900, székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 85. C ép.
4  em.,  levelezési  cím:  1507  Budapest,  hrsz.  Pf.:  139),  mint  a(z)  CROSS  &  STERN  Kft.  „f.a”
(cégjegyzékszám: 13-09-122861, székhely: 2191 Bag, hrsz. utca 2934.) Budapest Környéki Törvényszék
1.Fpk.197/2017/21..  sz. végzése által  kijelölt  felszámolója,  a Cégközlönyben 2019. április  11.  napján
meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően 

nyilvános pályázati felhívás

útján,  az  alábbi  feltételekkel  értékesíti  az  adós  vagyona  egészét  vagy  telephelye  eszközeinek
összességét.

A pályázat adatai: 
A  pályázatok  kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatók  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1612856 

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2019. április 26. 08 óra 00 perc 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2019. május 13. 08 óra 00 perc 
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 3 376 376 forint.
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 2 363 464 forint. (a becsérték 70%-a) 
A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.
Ajánlati biztosíték összege: 168 818 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékot a DUAL-
PERFEKT  Kft.  Pannon  Takarék  Bank  Zrt.-nél  vezetett:  63200157-11024563  számú  értékesítéssel
kapcsolatos technikai bankszámlájára lehet befizetni (átutalni) "CROSS & STERN Kft. f.a. AJÁNLATI
BIZTOSÍTÉK" jelöléssel a pályázat benyújtásáig.

Az ajánlati  biztosítékkal  kapcsolatos  egyéb  közlemény:  A befizetett  AJÁNLATI  BIZTOSÍTÉK  a
pályázati nyertesnek a vételárba beszámít. A többi pályázó részére a befizetett összeg az értékelést követő
8 napon belül visszautalásra kerül. Az ajánlati biztosítékot a pályázó kizárólag a következő esetekben
veszíti  el: a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes
pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A felszámolónak  –  a  vagyonfelmérés,  valamint  az  adós  vagyonára  vonatkozó adatok  alapján  -
elővásárlásra jogosultról van tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak): 
I. INGATLAN
Bag belterület, 2939 hrsz.
Besorolása: kivett közút
Területe: 9409 m2
Tulajdoni hányad 3235/9409

1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Kivett közút
Típus: Kivett közút 
Területe: 9 409 m² 
Állapota: átlagos 
Tehermentes: nem 
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 3235/9409 
Becsérték: 2 510 360 forint 

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai: 
A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Bag 

https://eer.gov.hu/palyazat/P1612856


Ingatlan fekvése: belterület 
Helyrajzi szám: 2939 
Ingatlan postai címe: 2191 Bag, 
Területnagyság: 9 409 m² 
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Kivett közút 

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:
Tulajdonos neve, címe: 
- 6174/9409 tulajdoni hányad, tulajdonos: Magyar Állam, vagyonkezelő: Közép-Duna-Völgyi Vízügyi
Igazgatóság (1088 Budapest, Rákóczi út 41.)
- 535/9409 tulajdoni hányad, tulajdonos: Cross & Stern Kft.
- 2700/9409 tulajdoni hánya, tulajdonos: Cross & Stern Kft.

A  felszámolási  eljárás  és  a  végelszámolás  környezet-  és  természetvédelmi  követelményeiről  szóló
106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs
tudomása. 

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 
-  Keretbiztosítéki  jelzálogjog  900.000.000,-Ft  összeg  erejéig,  jogosult  Orgovány  és  Vidéke
Takarékszövetkezet f.a. (6077 Orgovány, Kölcsey utca 2/a.)
- Végrehajtási jog 26.670.000,-Ft főkövetelés és járulékai erejéig, jogosult magánszemély

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan 2. alkalommal kerül meghirdetésre.
Az értékesítési hirdetmény tervezetéről a 237/2009. Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés szerinti módon az
értesítés megtörtént.

II. INGATLAN
Bag belterület, 2948 hrsz.
Területe: 1116 m2Besorolása: kivett közút
Tulajdoni hányad: 1/1

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Kivett közút
Típus: Kivett közút 
Területe: 1 116 m² 
Állapota: átlagos 
Tehermentes: nem 
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1 
Becsérték: 866 016 forint 

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai: 
A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Bag 
Ingatlan fekvése: belterület 
Helyrajzi szám: 2948 
Ingatlan postai címe: 2191 Bag, 2948 hrsz. 
Területnagyság: 1 116 m² 
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Kivett közút 

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:
A  felszámolási  eljárás  és  a  végelszámolás  környezet-  és  természetvédelmi  követelményeiről  szóló
106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs
tudomása. 
Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 
-  Keretbiztosítéki  jelzálogjog  900.000.000,-Ft  összeg  erejéig,  jogosult:  Orgovány  és  Vidéke



Takarékszövetkezet f.a. (6077 Orgovány, Kölcsey utca 2/a.)
- Végrehajtási jog 26.670.000,-Ft főkövetelés és járulékai erejéig, jogosult magánszemély

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan 2. alkalommal kerül meghirdetésre.
Az értékesítési hirdetmény tervezetéről a 237/2009. Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés szerinti módon az
értesítés megtörtént.
A felszámoló nyilatkozik, hogy a vélelmezett hitelezői hozzájárulás feltételei fennállnak a becsérték 70%-
án történő értékesítéshez.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A  vagyontárgy(ak)  megtekinthetőségének  helye,  ideje,  egyéb  közlemény: Az  ingatlan  szabadon
megtekinthető. 

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A lakóingatlannak minősülő és a lakóingatlannak nem minősülő
egyes  beépített  ingatlan  (ingatlanrész)  és  az  ehhez  tartozó  földrészlet  értékesítése,  illetve  az  egyes
beépítetlen ingatlan (ingatlanrész)  értékesítése tevékenységünkre az adómentesség helyett  az általános
szabályok szerinti adókötelessé tételt választotta az adós.

17/2014 (II.3.)  Kormányrendelet  12.§ (5) bekezdés szerinti  pályázati  elbírálás  módja:  Elsődleges
értékelési  szempont:  a  vételár  nagysága.  A felszámoló  több  megfelelő  azonos  értékű  (a  megajánlott
legnagyobb  vételárhoz  képest  10%-nál  kisebb  mértékben  eltérő)  ajánlat  esetén  a  pályázók  között
nyilvános ártárgyalást  tart.  Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus  Értékesítési  Rendszer
(EÉR) igénybevételével történik. Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értékesítésre
kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az
ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak. A nyilvános
értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Jelen pályázati
felhívás  a  felszámoló  számára  nem jelent  értékesítési  kötöttséget.  A felszámoló  a  pályázati  kiírást  –
megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. 

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül,
átutalással kell megfizetni a DUAL-PERFEKT Kft. Pannon Takarék Bank Zrt.-nél vezetett: 63200157-
11024563 számú értékesítéssel kapcsolatos pénzforgalmi számlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázatot benyújtóval a felszámoló a pályázat lezárását követő
30 napon belül szerződést köt. Nyertes pályázó vállalja, hogy a felszámoló által kijelölt ügyvéddel köti
meg  a  szerződést  és  viseli  annak  költségeit.  A megkötendő  adásvételi  szerződésre  a  magyar  jog  az
irányadó.

A  vagyontárgy  elszállításának,  átvételének  módja,  határideje:  A  teljes  vételár  megfizetése  a
tulajdonba- és birtokba adás feltétele. A birtokátruházás napja a szerződéskövetést követően, a vételár
teljes kiegyenlítésének napja.

17/2014  (II.3.)  Kormányrendelet  12.§  (5) bekezdés  szerinti  részletes  feltételek:  A  pályázatok
kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatóak  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/ 
A pályázatnak tartalmaznia kell: 
– Magánszemély  pályázó  esetén  az  ajánlathoz  csatolni  kell  a  pályázó  személyi  igazolványának,
lakcímkártyájának és adóigazolványának a pályázó aláírásával hitelesített másolatát. Külföldi ajánlattevő
köteles  belföldi  lakcímmel  vagy  székhellyel  rendelkező  kézbesítési  megbízottat  megnevezni  és  a
pályázathoz csatolni a kézbesítési megbízás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Szervezet, vagy gazdasági társaság pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó egy hónapnál

https://eer.gov.hu/jogszabaly/A1400017-P12-5.html
https://eer.gov.hu/jogszabaly/A1400017-P12-5.html


nem  régebbi  cégkivonatát  vagy  hatósági  nyilvántartásba  vételének  igazolását,  az  eljáró  képviselője
aláírási  címpéldányát,  az ajánlati  biztosíték megfizetésének igazolását,  továbbá amennyiben a pályázó
képviselője meghatalmazással jár el, a meghatalmazás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Írásos vételi ajánlatot, nettó vételár megjelölésével. (a felszámoló tételes ajánlatot kér benyújtani az
egyes ingatlanokra tekintettel a kiállítandó számviteli bizonylatokra.)
– Ajánlati biztosíték megfizetésének igazolása.

A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat értékelésétől számított 8 napon
belül  írásban is  értesíti,  egyben felszólítja  a nyertes  pályázót  az adásvételi  szerződés megkötésére.  A
megvásárlásra felkínált vagyontárgyakért a felszámoló kellékszavatosságot és garanciát nem vállal, azt a
pályázó a megtekintett állapotban veszi meg, ennek tudomásulvételéről a pályázónak nyilatkoznia kell.
Az elővásárlásra  jogosultak a vételi  szándékukat  a Cstv.  49/C § (3) bekezdése alapján az értékesítés
keretén  belül  gyakorolhatják,  oly  módon,  hogy  a  véglegesen  kialakult  vételár  ismeretében  a  vételi
szándékról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy ezen
jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig írásban jelezzék. 
A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően
a  nyertes  ajánlatot  az  elővásárlásra  jogosultaknak – az  őket  megillető  sorrendben – bemutatja  annak
érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A bejelentés elmaradása esetén a
felszámoló az általa egyébként nem ismert jogosult esetén úgy tekinti, hogy az elővásárlási jogosultak
elővásárlási jogukkal élni nem kívánnak, az ajánlatok közlését nem kérik.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A  fenti  vagyontárgyról  készített  tender  füzet  az  alábbi  linken  érhető  el:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1612856/tetelek.pdf

https://eer.gov.hu/palyazat/P1612856/tetelek.pdf


Pályázati Hirdetmény 

A(z) Dual-Perfekt Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-717900, székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 85. C ép.
4  em.,  levelezési  cím:  1507  Budapest,  hrsz.  Pf.:  139),  mint  a(z)  TOP-TEL  Szolgáltató  Korlátolt
Felelősségű  Társaság  „f.a.”  (székhely:  1184  Budapest,  Cserép  u.  8/b.,  cégjegyzékszám:  01-09-
167622,  adószám:  10770405-2-43) Fővárosi  Törvényszék  17.Fpk.1.154/2016/16. sz.  végzése  által
kijelölt felszámolója, 

nyilvános pályázati felhívás

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós üzletrészét:

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak): 

Az  AQUAMETER  Szolgáltató  és  Kereskedelmi  Korlátolt  Felelősségű  Társaság  (2142  Nagytarcsa
Füzesliget-lakópark, Somfa utca 4.; Cégjegyzékszám: 13 09 175349 Adószám: 12809875-2-13) 50%-os
üzletrésze
Főtevékenység: Egyéb személyi-, háztartási cikk javítása.

Az üzletrész a társaság tagjaira - a társaság saját üzletrészét kivéve - szabadon átruházható.

Az üzletrészt  kívülálló  személyre csak akkor lehet  átruházni,  ha a tag a törzsbetétét  teljes  mértékben
befizette, kivéve a Ptk.3:167.§(1) bekezdésében foglalt esetet. A tagot, a társaságot vagy a taggyűlés által
kijelölt személyt az adásvételi szerződés útján átruházni kívánt üzletrészre elővásárlási jog illeti meg a
fenti sorrendben.
Az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásához a taggyűlés (a társaság) beleegyezése szükséges.
A beleegyezés  akkor  tagadható  meg,  ha  az  üzletrész  átruházása  a  társaság  jogos  érdekeit  sérti  vagy
veszélyezteti.
Adásvételi szerződésen kívüli jogcímen az üzletrész nem ruházható át.
A társaság saját üzletrészét a vásárlástól számított egy éven belül köteles elidegeníteni.
Az üzletrész csak átruházás, a megszűnt tag jogutódlása, öröklés, valamint a házastársai közös vagyon
megosztása esetén osztható fel.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: üzletrész
Cég neve: AQUAMETER Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 
Cégjegyzékszáma: 13-09-175349 
Cég főtevékenysége: Egyéb 
Az értékesítendő üzletrész által megtestesített tulajdoni hányad: Kisebbségi tulajdon 50 %-os tulajdoni 
Tehermentes: igen 
Becsérték: 200 000 forint 

A vagyon 4. alkalommal kerül meghirdetésre.
A korábbi 3 sikertelen értékesítési felhívás alapján a felszámoló újraértékeltette az üzletrészt.
A felszámoló nyilatkozik, hogy a vélelmezett hitelezői hozzájárulás feltételei fennállnak az új becsértéken
történő értékesítéshez.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 200 000 forint.
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 200 000 forint. 
Ajánlati biztosíték összege: 10 000 forint.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2019. május 13. 12 óra 00 perc



Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A bánatpénzt a DUAL-PERFEKT
Kft.  Pannon  Takarék  Bank  Zrt.-nél  vezetett:  63200157-11024563  számú  értékesítéssel  kapcsolatos
technikai bankszámlájára lehet befizetni (átutalni)  "TOP-TEL Kft. f.a. KAUCIÓ" jelöléssel a pályázat
benyújtásáig vagy készpénzben befizetni az adós általunk vezetett pénztárába.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A befizetett KAUCIÓ a pályázati nyertesnek a
vételárba  beszámít.  A  többi  pályázó  részére  a  befizetett  összeg  az  értékelést  követő  8  napon  belül
visszautalásra  kerül.  Az ajánlati  biztosítékot  a  pályázó  kizárólag  a  következő  esetekben  veszíti  el:  a
szerződés  a  nyertes  pályázó  érdekkörében  felmerülő  okból  nem jön  létre,  vagy  a  nyertes  pályázó  a
vételárat  az  előírt  határidőben  nem  fizeti  meg.  A  vételárba  hitelezői  követelés  beszámítására  nincs
lehetőség.

A felszámolónak  –  a  vagyonfelmérés,  valamint  az  adós  vagyonára  vonatkozó adatok  alapján  -
elővásárlásra jogosultról van tudomása.

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyontárgy (Üzletrész) mindenki
által a közhiteles nyilvántartásokból hozzáférhető.

ÁFA  fizetésre  vonatkozó  szabályok: ÁFA  tv.  17.  §  (4)  alapján  mentes  az  üzletág  átruházás,  ha
teljesülnek a 18. § (1), (2) bekezdés feltételei is.

Vételár  megfizetésének  módja,  határideje: A  vételárat  az  értékesítéshez  kapcsolódó  számla
kibocsátását  követően 8 napon belül  átutalással  kell  megfizetni  a  DUAL-PERFEKT Kft.  f.a.  Pannon
Takarék  Bank  Zrt.-nél  vezetett:  63200157-11024563  sz.  értékesítéssel  kapcsolatos  technikai
bankszámlájára vagy készpénzben befizetni az adós általunk vezetett pénztárába.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázatot benyújtóval a felszámoló a pályázat lezárását követő
30 napon belül szerződést köt. Nyertes pályázó vállalja, hogy a felszámoló által kijelölt ügyvéddel köti
meg  a  szerződést  és  viseli  annak  költségeit.  A megkötendő  adásvételi  szerződésre  a  magyar  jog  az
irányadó.

A  vagyontárgy  elszállításának,  átvételének  módja,  határideje:  A  cégbírósági  változásbejegyzésre
kizárólag a teljes vételár kifizetésének időpontja után kerülhet sor.

A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos vételi ajánlatokat kér benyújtani, melyeket az

DUAL-PERFEKT Kft. 
9001 Győr, Pf.: 649. szám alatti postai címre, vagy a

DUAL-PERFEKT Kft. 9022 Győr, Liszt Ferenc u. 37. sz. alatti kirendeltségére vár 
„TOP-TEL Kft. f.a. vételi ajánlat” 

megjelöléssel.

A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételéről elismervényt állít ki.

Kizárólagos  értékelési  szempont:  a  vételár  nagysága.  A felszámoló  több megfelelő  azonos  értékű  (a
megajánlott legnagyobb vételárhoz képest 10%-nál kisebb mértékben eltérő) ajánlat esetén a pályázók
között  nyilvános ártárgyalást  tart.  Érvénytelen az ajánlat,  ha nem felel  meg a jogszabályban, illetve a
pályázati  kiírásban  meghatározottaknak.  A  nyilvános  értékesítésen  a  tulajdonjogot  szerző  pályázó  az
adóssal  szemben  beszámítással  nem élhet.  Jelen  pályázati  felhívás  a  felszámoló  számára  nem jelent
értékesítési kötöttséget. A felszámoló a pályázati kiírást – megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek
nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. 



A pályázatnak tartalmaznia kell:
– Magánszemély  pályázó  esetén  az  ajánlathoz  csatolni  kell  a  pályázó  személyi  igazolványának,
lakcímkártyájának és adóigazolványának a pályázó aláírásával hitelesített másolatát. Külföldi ajánlattevő
köteles  belföldi  lakcímmel  vagy  székhellyel  rendelkező  kézbesítési  megbízottat  megnevezni  és  a
pályázathoz csatolni a kézbesítési megbízás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Szervezet, vagy gazdasági társaság pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó egy hónapnál
nem  régebbi  cégkivonatát  vagy  hatósági  nyilvántartásba  vételének  igazolását,  az  eljáró  képviselője
aláírási  címpéldányát,  az ajánlati  biztosíték megfizetésének igazolását,  továbbá amennyiben a pályázó
képviselője meghatalmazással jár el, a meghatalmazás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Írásos vételi ajánlat, nettó vételár megjelölésével  (a felszámoló tételes ajánlatot kér benyújtani az egyes
vagyoncsoportokra)
– Bánatpénz megfizetésének igazolása.
Az irányár az áfa összegét nem tartalmazza. Az értékesítéskor az áfa megállapítása a hatályos áfatörvény
alapján történik. A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat értékelésétől
számított 8 napon belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés
megkötésére. A megvásárlásra felkínált vagyontárgyakért a felszámoló kellékszavatosságot és garanciát
nem vállal, azt a pályázó a megtekintett állapotban veszi meg, ennek tudomásulvételéről a pályázónak
nyilatkoznia kell. Az elővásárlásra jogosultak a vételi szándékukat a Cstv. 49/C § (3) bekezdése alapján
az értékesítés keretén belül gyakorolhatják, oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a
vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy
ezen  jogukat  a  pályázat  benyújtásának  határidejéig  írásban  jelezzék.  A  felszámoló  az  elektronikus
értékesítés  érvényességének  és  eredményességének  megállapítását  követően  a  nyertes  ajánlatot  az
elővásárlásra  jogosultaknak  –  az  őket  megillető  sorrendben  –  bemutatja  annak  érdekében,  hogy
nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. 

A bejelentés elmaradása esetén a felszámoló az általa egyébként nem ismert jogosult esetén úgy tekinti,
hogy az elővásárlási jogosultak elővásárlási jogukkal élni nem kívánnak, az ajánlatok közlését nem kérik.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.



Pályázati Hirdetmény 

A(z) Dual-Perfekt Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-717900, székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 85. C ép.
4  em.,  levelezési  cím:  1507  Budapest,  hrsz.  Pf.:  139),  mint  a(z)  TOP-TEL  Szolgáltató  Korlátolt
Felelősségű  Társaság  „f.a.”  (székhely:  1184  Budapest,  Cserép  u.  8/b.,  cégjegyzékszám:  01-09-
167622,  adószám:  10770405-2-43) Fővárosi  Törvényszék  17.Fpk.1.154/2016/16. sz.  végzése  által
kijelölt felszámolója, 

nyilvános pályázati felhívás

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak): 

1. Vízóra hitelesítő
A vízóra hitelesítő pad működésképtelen, gazdaságos felújítása nem lehetséges, a tevékenységére piaci
igény nincs.

2. HILTI
Nagyon elhasznált műszaki állapotú.

3. 10 érpáros érkötő
Nagyon elhasznált műszaki állapotú

4. HANDY ISO szigetelés vizsgáló
Nagyon elhasznált műszaki állapotú

5. Mérőkerék
Műszakilag nagyon elavult szerkezetű, nagyon elhasznált műszaki állapotú. 

6. Super ASTEN COOK 043 aszfaltozó
Műszakilag  nagyon  leromlott  szerkezet,  használhatatlan  ócskavas.  Felújítása,  üzembe  helyezése
gazdaságosan nem lehetséges.

7. Vitorlás kishajó
A kishajó gerince, bordázata, valamint a palánkozása felújításra szorul. Jelenleg már több mint 5 éve a
parton van, ezalatt állapota tovább romlott. A vitorlás kishajót csak jelentős költségráfordítással lehetne
működőképessé tenni és levizsgáztatni.

8. Hűtőszekrény 4 db
Bár működőképesek, de erősen használtak.

9. Forróvíztároló 2 db
Bár működőképesek, de erősen használtak.

10. Bútorkiegészítők 11 db
Többnyire használhatóak

11. Konyhabútor 16 db
Jó állapotúak, de használtak. Elbontásuk csak jelentős értékcsökkenéssel volna lehetséges.

12. TV 2 db
Használt állapotúak

13. AWM 430 mikró sütő



Használt, de működőképes.

14. Szék 10 db
Erősen elhasználtak.

15 Fémvázas pad 8 db
Erősen korrodált, nem karbantartott, rossz állapotú.

16. Asztal 4 db
Jó állapotúak.

17. Fémvázas szék
Erősen korrodált, nem karbantartott, rossz állapotú.

18. Szekrény 10 db
Elhasználódott.

19. Fűnyíró
A fűnyíró elhasználódott, nem használható.

20. Szivacs heverő 23 db
Elhasználódott.

21. Telefon
Elhasználódott, nincs használatban.

22. Fotel 7 db
Nagyon elhasználódott.

23. Forgószék 2 db
Elhasználódott.

24. Tárgyalószék 2 db
Elhasználódott.

25. Irodabútor asztal, szekrény 4 db
Elhasználódott,  egy részük szétszedett  állapotban van.  A bútorok szétszedése  az  értéküket  jelentősen
csökkenti.

26. Számítógép
Elavult

27. Manager szekrény
Elhasználódott,  egy részük szétszedett  állapotban van.  A bútorok szétszedése  az  értéküket  jelentősen
csökkenti.

28. HP Lazerjet nyomtató
Elhasználódott, használaton kívül van.

29. LRNI monitor
Korszerűtlen, elhasználódott, jelenleg használaton kívül van.

30. Szoftver MSWIN 98SEOM
A szoftver liszensze nem látható, feltehetően a számítógépbe van beragasztva. Nem képvisel értéket.

Az ingóságokat együttesen kívánjuk értékesíteni.



Tehermentes: igen 
Becsérték: 730 000 forint 

A vagyontárgy 1. alkalommal kerül meghirdetésre.
Az értékesítési hirdetmény tervezetéről a 237/2009. Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés szerinti módon az
értesítés megtörtént.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 730 000 forint.
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 730 000 forint. 
Ajánlati biztosíték összege: 36 500 forint.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2019. május 13. 8 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A bánatpénzt a DUAL-PERFEKT
Kft.  Pannon  Takarék  Bank  Zrt.-nél  vezetett:  63200157-11024563  számú  értékesítéssel  kapcsolatos
technikai bankszámlájára lehet befizetni (átutalni)  "TOP-TEL Kft. f.a. KAUCIÓ" jelöléssel a pályázat
benyújtásáig vagy készpénzben befizetni az adós általunk vezetett pénztárába.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A befizetett KAUCIÓ a pályázati nyertesnek a
vételárba  beszámít.  A  többi  pályázó  részére  a  befizetett  összeg  az  értékelést  követő  8  napon  belül
visszautalásra  kerül.  Az ajánlati  biztosítékot  a  pályázó  kizárólag  a  következő  esetekben  veszíti  el:  a
szerződés  a  nyertes  pályázó  érdekkörében  felmerülő  okból  nem jön  létre,  vagy  a  nyertes  pályázó  a
vételárat  az  előírt  határidőben  nem  fizeti  meg.  A  vételárba  hitelezői  követelés  beszámítására  nincs
lehetőség.

A felszámolónak  –  a  vagyonfelmérés,  valamint  az  adós  vagyonára  vonatkozó adatok  alapján  -
elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

Az ingóság megtekinthetőségének helye,  ideje,  egyéb közlemény: A pályázatban kiírt  vagyontárgy
megtekintése az alábbiak szerint lehetséges:
1 tétel, Bp. Nagytarcsa ,Somfa utca 4 , 
2-7 tételek , Péteri külerület 082/5 hrsz. 
8-22 tételek, Badacsonytomaj Napsugár utca 10,
23-30 tételek, Bp, XVII kerület Erdő utca 27, 
2019. május 06-án 10 órakor.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az irányár  az áfa összegét  nem tartalmazza.  A vagyontárgyak
értékesítése  során az áfa az áfa tv.  142. § (1) bek.  g pontja  alapján,  illetve  142. § (3) alapján kerül
meghatározásra.

Vételár  megfizetésének  módja,  határideje: A  vételárat  az  értékesítéshez  kapcsolódó  számla
kibocsátását  követően 8 napon belül  átutalással  kell  megfizetni  a  DUAL-PERFEKT Kft.  f.a.  Pannon
Takarék  Bank  Zrt.-nél  vezetett:  63200157-11024563  sz.  értékesítéssel  kapcsolatos  technikai
bankszámlájára vagy készpénzben befizetni az adós általunk vezetett pénztárába.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés  határideje:  Szerződéskötésre  az  értékelés  érvényességének  és  eredményességének
megállapításáról szóló közlemény közzétételét követő 30 napon belül kerül sor.

A  vagyontárgy  elszállításának,  átvételének  módja,  határideje:  A  vagyontárgy  elszállításának,
átvételének módja, határideje: a vevő legkésőbb a teljes vételár megfizetését követő 15 napon belül saját
költségén köteles gondoskodni a megvásárolt vagyontárgy birtokba vételéről, az ingóság átvételéről és
elszállításáról.

A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos vételi ajánlatokat kér benyújtani, melyeket az



DUAL-PERFEKT Kft. 
9001 Győr, Pf.: 649. szám alatti postai címre, vagy a

DUAL-PERFEKT Kft. 9022 Győr, Liszt Ferenc u. 37. sz. alatti kirendeltségére vár 
„TOP-TEL Kft. f.a. vételi ajánlat” 

megjelöléssel.

A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételéről elismervényt állít ki.

Kizárólagos  értékelési  szempont:  a  vételár  nagysága.  A felszámoló  több megfelelő  azonos  értékű  (a
megajánlott legnagyobb vételárhoz képest 10%-nál kisebb mértékben eltérő) ajánlat esetén a pályázók
között  nyilvános ártárgyalást  tart.  Érvénytelen az ajánlat,  ha nem felel  meg a jogszabályban, illetve a
pályázati  kiírásban  meghatározottaknak.  A  nyilvános  értékesítésen  a  tulajdonjogot  szerző  pályázó  az
adóssal  szemben  beszámítással  nem élhet.  Jelen  pályázati  felhívás  a  felszámoló  számára  nem jelent
értékesítési kötöttséget. A felszámoló a pályázati kiírást – megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek
nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. 

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– Magánszemély  pályázó  esetén  az  ajánlathoz  csatolni  kell  a  pályázó  személyi  igazolványának,
lakcímkártyájának és adóigazolványának a pályázó aláírásával hitelesített másolatát. Külföldi ajánlattevő
köteles  belföldi  lakcímmel  vagy  székhellyel  rendelkező  kézbesítési  megbízottat  megnevezni  és  a
pályázathoz csatolni a kézbesítési megbízás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Szervezet, vagy gazdasági társaság pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó egy hónapnál
nem  régebbi  cégkivonatát  vagy  hatósági  nyilvántartásba  vételének  igazolását,  az  eljáró  képviselője
aláírási  címpéldányát,  az ajánlati  biztosíték megfizetésének igazolását,  továbbá amennyiben a pályázó
képviselője meghatalmazással jár el, a meghatalmazás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Írásos vételi ajánlat, nettó vételár megjelölésével  (a felszámoló tételes ajánlatot kér benyújtani az egyes
vagyoncsoportokra)
– Bánatpénz megfizetésének igazolása.
Az irányár az áfa összegét nem tartalmazza. Az értékesítéskor az áfa megállapítása a hatályos áfatörvény
alapján történik. A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat értékelésétől
számított 8 napon belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés
megkötésére. A megvásárlásra felkínált vagyontárgyakért a felszámoló kellékszavatosságot és garanciát
nem vállal, azt a pályázó a megtekintett állapotban veszi meg, ennek tudomásulvételéről a pályázónak
nyilatkoznia kell. Az elővásárlásra jogosultak a vételi szándékukat a Cstv. 49/C § (3) bekezdése alapján
az értékesítés keretén belül gyakorolhatják, oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a
vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy
ezen  jogukat  a  pályázat  benyújtásának  határidejéig  írásban  jelezzék.  A  felszámoló  az  elektronikus
értékesítés  érvényességének  és  eredményességének  megállapítását  követően  a  nyertes  ajánlatot  az
elővásárlásra  jogosultaknak  –  az  őket  megillető  sorrendben  –  bemutatja  annak  érdekében,  hogy
nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. 

A bejelentés elmaradása esetén a felszámoló az általa egyébként nem ismert jogosult esetén úgy tekinti,
hogy az elővásárlási jogosultak elővásárlási jogukkal élni nem kívánnak, az ajánlatok közlését nem kérik.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.



Pályázati Hirdetmény 

A(z) Dual-Perfekt Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-717900, székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 85. C ép.
4  em.,  levelezési  cím:  1507  Budapest,  hrsz.  Pf.:  139),  mint  a(z)  CORVUS-AIRCRAFT  Kft.  „f.a”
(cégjegyzékszám:  03  09  114168,  székhely:  6035  Ballószög,  II.  körzet  körönd  35.)  Kecskeméti
10.Fpk.03-11-000869/8. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2019. április 18. napján
meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően 

nyilvános pályázati felhívás

útján,  az  alábbi  feltételekkel  értékesíti  az  adós  vagyona  egészét  vagy  telephelye  eszközeinek
összességét.

A pályázat adatai: 
A  pályázatok  kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatók  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1589127 

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2019. május 03. 08 óra 00 perc 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2019. május 20. 08 óra 00 perc 
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 221 816 870 forint.
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 221 816 870 forint. 
Ajánlati biztosíték összege: 6 854 506 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékot a CORVUS-
AIRCRAFT  Kft.  FA  Kft.  f.a.  Pannon  Takarék  Bank  Zrt.-nél  vezetett:  63200157-11075332  számú
bankszámlájára  lehet  befizetni  (átutalni)  "CORVUS-AIRCRAFT  Kft.  FA  Kft.  f.a.  AJÁNLATI
BIZTOSÍTÉK" jelöléssel a pályázat benyújtásáig.

Az ajánlati  biztosítékkal  kapcsolatos  egyéb  közlemény: A befizetett  AJÁNLATI  BIZTOSÍTÉK a
pályázati nyertesnek a vételárba beszámít. A többi pályázó részére a befizetett összeg az értékelést követő
8 napon belül visszautalásra kerül. Az ajánlati biztosítékot a pályázó kizárólag a következő esetekben
veszíti  el: a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes
pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A felszámolónak  –  a  vagyonfelmérés,  valamint  az  adós  vagyonára  vonatkozó adatok  alapján  -
elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):     
A.) INGATLANOK:
I. Ingatlan
Ballószög, II. körzet 37/A
Belterület
Hrsz.: 60/11
Kivett telephely (egyéb épület)
Földrészlet: 5.117 m2

Az épület létesítése a telek keleti részén, a telekhatárhoz 3,20 m távolságban történt.
Szerkezete acél oszlopok, fa szelemenek, horganyzott acél trapézlemez oldalhatárolás és tetőfedés.
A 60/11 hrsz-ú  ingatlan  Ballószög  belterületi  részén,  a  II.  körzet  37/A címen  található.  Az ingatlan
aszfaltozott, szilárd burkolatú községi közúton közelíthető meg. Az ingatlan 3 oldalról körbekerített, a 4.
oldalnál a szomszéd telek felé nincs kerítés. A telek alakja a téglalaphoz közelítő, sík területű. A kerítés
fém  oszlopokra  szerelt  dróthálós  kivitelű  festett  kerítés.  A  közút  felől  van  kialakítva  egy  kézzel
működtetett  kétszárnyú  fém nagykapu.  A nagykapu görgős,  nyíló  kivitelű.  A gépkocsibejáró  szintén
aszfaltozott, illetve az épület jobb oldalán aszfaltozott belső út van kialakítva. A csarnok hátsó bejárata
előtt egy aszfaltozott teret alakítottak ki, mely alkalmas akár kamion fordulására is. A csarnok bal oldalán
kezelőjárda van kialakítva. A csarnok, illetve a szilárd burkolattal ellátott területrészeken kívül a telek sík,

https://eer.gov.hu/palyazat/P1589127


füvesített, parkosított terület. Gondozott ingatlanról van szó.
A raktárépületet a CORVUS-AIRCRAFT Kft „fa” már meglévő épületként vásárolta. Az épületen belül
bizonyos  átalakításokat  végeztek,  azonban  ezek  az  épületszerkezeti  elemeire  nem  terjedtek  ki.  A
módosítás  előtt  740  m2  beépített  alapterületű,  acélszerkezetű  raktárcsarnok  állt  az  ingatlanon.  A
módosítás után a sportrepülőgép-gyártó üzem az épület bővítését végezte el az utca front felé, valamint
39,43 m2 hasznos alapterületű festőkabin,  7,98 m2 területű hűtőkamra,  15,10 m2 nagyságú hőkezelő
kamra helyiségekkel. Ezen módosítás össz alapterülete 62,51 m2. Ezen egységek a komplett funkciónak
megfelelő  konténerek  elhelyezésére  szolgáltak.  Az  utcafronttal  párhuzamosan  az  épület  méretét  is
megnövelték  azonos  szerkezeti  egységekkel.  A  raktárépületen  belül  a  baloldalon  van  az  eredetileg
kialakított iroda, szociális helyiségek, valamint raktárépületek, majd a későbbiekben a jobb oldalon lett
leválasztva  a  CNC marórobot  részére  egy helyiség  + lakatosműhely  +  vágó-csiszolórendszer  elszívó
berendezés. Áramszünet esetén aggregátor biztosítja a villamos energiát. A riasztórendszer kiépített. A
hozzáépítés mértékével megnövelt épület nagysága 18,2 m x 57 m. Az épület (hrsz.: 60/11) alapterülete
ennek alapján 1.037,4 m2.

Az ingatlan első alkalommal kerül meghirdetésre.

1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett telephely (egyéb épület)
Típus: ipari ingatlan 
Területe: 5 117 m² 
Állapota: átlagos 
Közművesítettség foka: hiányosan közművesített 
Tehermentes: nem 
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1 
Becsérték: 73 575 000 forint 

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai: 
A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Ballószög 
Ingatlan fekvése: belterület 
Helyrajzi szám: 60/11 
Ingatlan postai címe: 6035 Ballószög, hrsz. 60/11 
Területnagyság: 5 117 m² 
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett telephely (egyéb
épület) 

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:
A  felszámolási  eljárás  és  a  végelszámolás  környezet-  és  természetvédelmi  követelményeiről  szóló
106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs
tudomása. 
Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III.  rész): - Vezetékjog terheli  113 m2 nagyságú területre az MKEH
Szegedi Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóság (6724 Szeged, Kossuth L. Sugárút 64-66.) javára. -
Keretbiztosítéki jelzálogjog terheli 60.000.000,- Ft erejéig a K&H Bank Zrt. (1095 Budapest, Lechner
Ödön fasor 9.) javára. - Vezetékjog terheli 18 m2 nagyságú területre az MKEH Szegedi Mérésügyi és
Műszaki Biztonsági Hatóság (6724 Szeged, Kossuth L. Sugárút 64-66.) javára.
Ingatlan állapota: átlagos

II. Ingatlan
Ballószög, II. körzet 35.
Külterület
Hrsz.: 0155/14/B
Földhasználati jog alapján létesült géptároló
Az épület területe: 369 m2
Tulajdoni hányad: 1/1

Ezen  hrsz-on  földhasználati  jog  alapján  létesült  épület  géptároló  lett  kialakítva,  mely  a  földhivatali



bejegyző határozat alapján 2005. május 31-én történt, tehát az épület létesítése ezen időpontra tehető. 

Az épületszerkezetek műszaki leírása:
Alapozás: beton tömbalap
Függőleges falszerkezet: tégla falazat 180 cm magasságig.
Tetőszerkezet: fa hajlított gerendás félkör alakú ragasztott tetőszerkezet.
Héjalása:  kátrányos zsindelyfedés,  belül  hajlított  fa  lemez burkolattal,  a zsindely és a falemez között
pedig hőszigetelő réteggel. Az épület alapterülete: 16 m széles 23 m hosszú
Az épület alapterülete: 368 m2

Az ingatlan első alkalommal kerül meghirdetésre.

2.  tétel: A  pályázatban  szereplő  vagyontárgy(ak)  megnevezése:  Földhasználati  jog  alapján  létesült
géptároló
Típus: ipari ingatlan 
Területe: 369 m² 
Állapota: átlagos 
Közművesítettség foka: hiányosan közművesített 
Tehermentes: nem 
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1 
Becsérték: 23 580 000 forint 

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai: 
A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Ballószög 
Ingatlan fekvése: külterület 
Helyrajzi szám: 0155/14/B 
Ingatlan postai címe: 6035 Ballószög, hrsz. 0155/14/B 
Területnagyság: 369 m² 
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Földhasználati jog alapján
létesült géptároló 

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:
A  felszámolási  eljárás  és  a  végelszámolás  környezet-  és  természetvédelmi  követelményeiről  szóló
106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs
tudomása. 

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 
-  2010.  szeptember  06-ig  vételi  jog  terhelte  ½-ed  -  ½-ed  arányban  magánszemélyek  javára.  -
Egyetemleges keretbiztosítéki jelzálogjog terheli 60.000.000,- Ft összeg erejéig a K&H Bank Zrt (1095
Budapest, Lechner Ödön fasor 9.) javára
Ingatlan állapota: átlagos

III. Ingatlan
Ballószög, II. körzet 35.
Külterület
Hrsz.: 0155/14/C
Földhasználati jog alapján létesült épület, pihenőépület
Az épület területe: 31 m2
Tulajdoni hányad: 1/1

31 m2 nagyságú alpesi  típusú kétszintes  faház épületet  takar,  mely  hőszigetelt  kivitelű.  Az emeleten
található egy kis hálószoba, a földszinten pedig egy főzőfülke, zuhanyzó, valamint nappali van kialakítva.
Az épület alapterülete: 31 m2

Az ingatlan első alkalommal kerül meghirdetésre.



3. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Földhasználati jog alapján létesült épület,
pihenőépület
Típus: ipari ingatlan 
Területe: 31 m² 
Állapota: átlagos 
Közművesítettség foka: hiányosan közművesített 
Tehermentes: nem 
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1 
Becsérték: 1 506 600 forint 

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai: 
A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Ballószög 
Ingatlan fekvése: külterület 
Helyrajzi szám: 0155/14/C 
Ingatlan postai címe: 6035 Ballószög, hrsz. 0155/14/C 
Területnagyság: 31 m² 
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Földhasználati jog alapján
létesült épület, pihenőépület 

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:
A  felszámolási  eljárás  és  a  végelszámolás  környezet-  és  természetvédelmi  követelményeiről  szóló
106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs
tudomása. 

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 
- 2010. szeptember 06-ig vételi jog terhelte ½-ed - ½-ed arányban magánszemélyek javára.

Ingatlan állapota: átlagos

IV. Ingatlan
Külterület
Hrsz.: 0155/14/D
Földhasználati jog alapján létesült épület, géptároló
Az épület területe: 328 m2
Tulajdoni hányad: 1/1

Az épületszerkezetek műszaki leírása:
Alapozás: beton tömbalap
Függőleges falszerkezet: tégla falazat 180 cm magasságig beton szerkezetű. 
Tetőszerkezet: fa hajlított gerendás félkör alakú ragasztott tetőszerkezet.
Héjalása:  kátrányos  zsindelyfedés,  belül  OSB lapok  natúr  színben,  színtelen  lakkal  kezeltek,  melyek
között hőszigetelő réteg van. Aljzat: betonaljzatra kerámialap burkolat került.
A hangárépület szélessége 16 m hosszúsága 20,5 m
Az épület alapterülete: 328 m2 - géptároló + 40 m2 – lakás 368 m2

Az ingatlan első alkalommal kerül meghirdetésre.
Az értékesítési hirdetmény tervezetéről a 237/2009. Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés szerinti módon az
értesítés megtörtént.
Az ingatlanok és ingóságok vonatkozásában bérleti szerződés van folyamatban, mely szerződés rendes
felmondással, harminc nap felmondási idő biztosítása mellett  bármikor, indoklás nélkül, bármelyik fél
által megszüntethető.

4. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Földhasználati jog alapján létesült épület,
géptároló



Típus: ipari ingatlan 
Területe: 328 m² 
Állapota: átlagos 
Közművesítettség foka: hiányosan közművesített 
Tehermentes: nem 
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1 
Becsérték: 23 580 000 forint 

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai: 
A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Ballószög 
Ingatlan fekvése: külterület 
Helyrajzi szám: 0155/14/D 
Ingatlan postai címe: 6035 Ballószög, hrsz. 0155/14/D 
Területnagyság: 328 m² 
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Földhasználati jog alapján
létesült épület, géptároló 

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:
A  felszámolási  eljárás  és  a  végelszámolás  környezet-  és  természetvédelmi  követelményeiről  szóló
106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs
tudomása. 

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 
- egyetemleges keretbiztosítéki jelzálogjog terheli 60.000.000,- Ft összeg erejéig a K&H Bank Zrt (1095
Budapest, Lechner Ödön fasor 9.) javára.

Ingatlan állapota: átlagos

B.) TÁRGYI ESZKÖZÖK

A  CORVUS-AIRCRAFT  Kft.  FA  Kft.  f.a.  tulajdonában  lévő  tárgyi  eszközök  az  EÉR-ben  csatolt
listaalapján. Az anyagok mennyisége a lista alapján nyomon követhető.

Terhek:Vagyont terhelő zálogjog (CA-FB-08-1 szárnysablon, CA-FJ-08-1 szárnysablon,  CA-FB-08-2
szárnysablon,  CA-FB-08-2  szárnysablon,  CA-T-08-1  törzssablon,  hűtőkamra,  hőkezelő  kemence,
Pre.preg  technológiai  felügyeleti  és  dokumentációs  rendszer,  CP869-P polírozó,  CP788 HR fúrógép,
CP761  exc.  csiszoló,  CP954  sarokcsiszoló,  CP876  rúd  csiszoló,  Vákuum  szivattyú  2  fok.  RL-
8+szerelvényei,  Festőkamra MARINI, új csarnok elszívó rendszere, ERP rendszer, CNC megmunkáló
központ)
Jogosult: K&H Bank Zrt. , Garantiqa Hitelgarancia Zrt.

A vagyontárgy első alkalommal kerül meghirdetésre.
Az értékesítési hirdetmény tervezetéről a 237/2009. Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés szerinti módon az
értesítés megtörtént.

5. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Tárgyi Eszköz
Típus: Egyéb 
Gyártási idő: 2007. 
Tehermentes: nem 
Vagyont  terhelő  zálogjog  Jogosult:  K&H  Bank  Zrt.  (1051  Budapest,  Vigadó  tér  1.),  Garantiqa
Hitelgarancia Zrt. (1082 Budapest, Kisfaludy u. 32.) 
Mennyisége: 283 db 
Becsérték: 99 495 270 forint 

C.) KÉSZLETEK



A CORVUS-AIRCRAFT Kft. FA Kft. f.a. tulajdonában lévő készletek az EÉR-ben csatolt listaalapján.
Az anyagok mennyisége a lista alapján nyomon követhető.
A  készletek  használati  értéke  az  idő  múlásával  erősen  csökkent.  A  tételek  pontos  száma  nem  volt
ellenőrizhető.

A vagyontárgy első alkalommal kerül meghirdetésre.
Az értékesítési hirdetmény tervezetéről a 237/2009. Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés szerinti módon az
értesítés megtörtént.
A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

6. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Készletek
Típus: Készlet 
Gyártási idő: 2007. 
Állapot: Átlagos 
Tehermentes: igen 
Mennyisége: 25 000 db 
Becsérték: 80 000 forint 

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A pályázatban kiírt ingatlan
és  ingóság  megtekintése  2019.  május  13.  napján  10  órakor  6035  Ballószög,  II.  körzet  35.  sz.  alatt
lehetséges.

ÁFA  fizetésre  vonatkozó  szabályok: Az  irányár  az  áfa  összegét  nem  tartalmazza.  Az  ingatlanok
értékesítése az áfa tv. 86. § (1) bekezdés j) és k) pontja alapján áfa-mentes. A tárgyi eszközök értékesítése
során az áfa az áfa tv. 142. § (1) bek. g pontja alapján, illetve 142. § (3) alapján kerül meghatározásra.

17/2014 (II.3.)  Kormányrendelet  12.§ (5) bekezdés szerinti  pályázati  elbírálás  módja: Elsődleges
értékelési  szempont:  a  vételár  nagysága.  A felszámoló  több  megfelelő  azonos  értékű  (a  megajánlott
legnagyobb  vételárhoz  képest  10%-nál  kisebb  mértékben  eltérő)  ajánlat  esetén  a  pályázók  között
nyilvános ártárgyalást  tart.  Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus  Értékesítési  Rendszer
(EÉR) igénybevételével történik. Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értékesítésre
kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az
ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak. A nyilvános
értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Jelen pályázati
felhívás  a  felszámoló  számára  nem jelent  értékesítési  kötöttséget.  A felszámoló  a  pályázati  kiírást  –
megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. 

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül,
átutalással  kell  megfizetni  a  CORVUS-AIRCRAFT Kft.  FA Kft.  f.a.  Pannon Takarék  Bank Zrt.-nél
vezetett: 63200157-11075332 számú pénzforgalmi számlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázatot benyújtóval a felszámoló a pályázat lezárását követő
30 napon belül szerződést köt. Nyertes pályázó vállalja, hogy a felszámoló által kijelölt ügyvéddel köti
meg  a  szerződést  és  viseli  annak  költségeit.  A megkötendő  adásvételi  szerződésre  a  magyar  jog  az
irányadó.

A  vagyontárgy  elszállításának,  átvételének  módja,  határideje:  A  teljes  vételár  megfizetése  a
tulajdonba- és birtokba adás feltétele. A birtokátruházás napja a szerződéskövetést követően, a vételár
teljes kiegyenlítésének napja.

17/2014  (II.3.)  Kormányrendelet  12.§  (5) bekezdés  szerinti  részletes  feltételek:  A  pályázatok
kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatóak  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/ 

https://eer.gov.hu/jogszabaly/A1400017-P12-5.html
https://eer.gov.hu/jogszabaly/A1400017-P12-5.html


A pályázatnak tartalmaznia kell: 
– Magánszemély  pályázó  esetén  az  ajánlathoz  csatolni  kell  a  pályázó  személyi  igazolványának,
lakcímkártyájának és adóigazolványának a pályázó aláírásával hitelesített másolatát. Külföldi ajánlattevő
köteles  belföldi  lakcímmel  vagy  székhellyel  rendelkező  kézbesítési  megbízottat  megnevezni  és  a
pályázathoz csatolni a kézbesítési megbízás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Szervezet, vagy gazdasági társaság pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó egy hónapnál
nem  régebbi  cégkivonatát  vagy  hatósági  nyilvántartásba  vételének  igazolását,  az  eljáró  képviselője
aláírási  címpéldányát,  az ajánlati  biztosíték megfizetésének igazolását,  továbbá amennyiben a pályázó
képviselője meghatalmazással jár el, a meghatalmazás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Írásos vételi ajánlatot, nettó vételár megjelölésével. (a felszámoló tételes ajánlatot kér benyújtani az
egyes ingatlanokra tekintettel a kiállítandó számviteli bizonylatokra.)
– Ajánlati biztosíték megfizetésének igazolása.
A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat értékelésétől számított 8 napon
belül  írásban is  értesíti,  egyben felszólítja  a nyertes  pályázót  az adásvételi  szerződés megkötésére.  A
megvásárlásra felkínált vagyontárgyakért a felszámoló kellékszavatosságot és garanciát nem vállal, azt a
pályázó a megtekintett állapotban veszi meg, ennek tudomásulvételéről a pályázónak nyilatkoznia kell.
Az elővásárlásra  jogosultak a vételi  szándékukat  a Cstv.  49/C § (3) bekezdése alapján az értékesítés
keretén  belül  gyakorolhatják,  oly  módon,  hogy  a  véglegesen  kialakult  vételár  ismeretében  a  vételi
szándékról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy ezen
jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig írásban jelezzék.
A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően
a  nyertes  ajánlatot  az  elővásárlásra  jogosultaknak – az  őket  megillető  sorrendben – bemutatja  annak
érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A bejelentés elmaradása esetén a
felszámoló az általa egyébként nem ismert jogosult esetén úgy tekinti, hogy az elővásárlási jogosultak
elővásárlási jogukkal élni nem kívánnak, az ajánlatok közlését nem kérik.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A  fenti  vagyontárgyról  készített  tender  füzet  az  alábbi  linken  érhető  el:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1589127/tetelek.pdf

https://eer.gov.hu/palyazat/P1589127/tetelek.pdf


Pályázati Hirdetmény 

A(z) Dual-Perfekt Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-717900, székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 85. C ép.
4  em.,  levelezési  cím:  1507  Budapest,  hrsz.  Pf.:  139),  mint  a(z)  CORVUS-AIRCRAFT  Kft.  „f.a”
(cégjegyzékszám: 03 09 114168, székhely: 6035 Ballószög, II. körzet 35.) Kecskeméti  10.Fpk.03-11-
000869/8. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2019. április 18. napján meghirdetett
pályázati felhívásnak megfelelően 

nyilvános pályázati felhívás

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai: 

A  pályázatok  kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatók  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1589328 

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2019. május 03. 08 óra 00 perc 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2019. május 20. 08 óra 00 perc 
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 972 000 forint.
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 972 000 forint. 
Ajánlati biztosíték összege: 48 600 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékot a CORVUS-
AIRCRAFT  Kft.  FA  Kft.  f.a.  Pannon  Takarék  Bank  Zrt.-nél  vezetett:  63200157-11075332  számú
bankszámlájára  lehet  befizetni  (átutalni)  "CORVUS-AIRCRAFT  Kft.  FA  Kft.  f.a.  AJÁNLATI
BIZTOSÍTÉK" jelöléssel a pályázat benyújtásáig.

Az ajánlati  biztosítékkal  kapcsolatos  egyéb  közlemény: A befizetett  AJÁNLATI  BIZTOSÍTÉK a
pályázati nyertesnek a vételárba beszámít. A többi pályázó részére a befizetett összeg az értékelést követő
8 napon belül visszautalásra kerül. Az ajánlati biztosítékot a pályázó kizárólag a következő esetekben
veszíti  el: a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes
pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A felszámolónak  –  a  vagyonfelmérés,  valamint  az  adós  vagyonára  vonatkozó adatok  alapján  -
elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak): 
GÉPJÁRMŰ
Forgalmi rendszám: KOD-352
Típus: Volkswagen Caddy
Hengerűrtartalom: 2000 cm3
Gyártási év: 2007.01.09.
Színe: fehér
Forgalmi engedély érvényessége: 2019.08.24.
Kilométer óra állása: 224.232 km

A gépjárműről elmondható, hogy jó állapotú, jelentős sérülés nem látható rajta, néhány esztétikai hiba,
úgymint karcolások, apróbb horpadások. A műszerfal hibát nem jelez. 

A gépjármű első alkalommal kerül meghirdetésre.
Az értékesítési hirdetmény tervezetéről a 237/2009. Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés szerinti módon az
értesítés megtörtént.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

https://eer.gov.hu/palyazat/P1589328


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Volkswagen Caddy
Típus: Anyagok 
Gyártmány: Volkswagen Caddy 
Gyártási idő: 2007. 
Állapot: Átlagos 
Tehermentes: igen 
Mennyisége: 1 db 
Becsérték: 972 000 forint 

Az  ingóság  megtekinthetőségének  helye,  ideje,  egyéb  közlemény: A  pályázatban  kiírt  ingóság
megtekintése 2019. május 13. napján 11 órakor 6035 Ballószög, II. körzet 35. sz. alatt lehetséges.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az irányár  az áfa összegét  nem tartalmazza.  A vagyontárgyak
értékesítése  során az áfa az áfa tv.  142. § (1) bek.  g pontja  alapján,  illetve  142. § (3) alapján kerül
meghatározásra.

17/2014 (II.3.)  Kormányrendelet  12.§ (5) bekezdés szerinti  pályázati  elbírálás  módja:  Elsődleges
értékelési  szempont:  a  vételár  nagysága.  A felszámoló  több  megfelelő  azonos  értékű  (a  megajánlott
legnagyobb  vételárhoz  képest  10%-nál  kisebb  mértékben  eltérő)  ajánlat  esetén  a  pályázók  között
nyilvános ártárgyalást  tart.  Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus  Értékesítési  Rendszer
(EÉR) igénybevételével történik. Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értékesítésre
kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az
ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak. A nyilvános
értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Jelen pályázati
felhívás  a  felszámoló  számára  nem jelent  értékesítési  kötöttséget.  A felszámoló  a  pályázati  kiírást  –
megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. 

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül,
átutalással  kell  megfizetni  az CORVUS-AIRCRAFT Kft.  FA Kft.  f.a.  Pannon Takarék Bank Zrt.-nél
vezetett: 63200157-11075332 számú pénzforgalmi számlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázatot benyújtóval a felszámoló a pályázat lezárását követő
30 napon belül szerződést köt. A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.

A  vagyontárgy  elszállításának,  átvételének  módja,  határideje:  A  vagyontárgy  elszállításának,
átvételének módja, határideje: a vevő legkésőbb a teljes vételár megfizetését követő 15 napon belül saját
költségén köteles gondoskodni a megvásárolt vagyontárgy birtokba vételéről, az ingóság átvételéről és
elszállításáról. A fenti határidő letelte után kötbér terheli a késedelmet, mely napi 2.000 Ft.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: 
A  pályázatok  kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatóak  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/ 
A pályázatnak tartalmaznia kell: 
– Magánszemély  pályázó  esetén  az  ajánlathoz  csatolni  kell  a  pályázó  személyi  igazolványának,
lakcímkártyájának és adóigazolványának a pályázó aláírásával hitelesített másolatát. Külföldi ajánlattevő
köteles  belföldi  lakcímmel  vagy  székhellyel  rendelkező  kézbesítési  megbízottat  megnevezni  és  a
pályázathoz csatolni a kézbesítési megbízás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Szervezet, vagy gazdasági társaság pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó egy hónapnál
nem  régebbi  cégkivonatát  vagy  hatósági  nyilvántartásba  vételének  igazolását,  az  eljáró  képviselője
aláírási  címpéldányát,  az ajánlati  biztosíték megfizetésének igazolását,  továbbá amennyiben a pályázó
képviselője meghatalmazással jár el, a meghatalmazás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Írásos vételi ajánlatot, nettó vételár megjelölésével.
– Ajánlati biztosíték megfizetésének igazolása.
A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat értékelésétől számított 8 napon

https://eer.gov.hu/jogszabaly/A1400017-P12-5.html
https://eer.gov.hu/jogszabaly/A1400017-P12-5.html


belül  írásban is  értesíti,  egyben felszólítja  a nyertes  pályázót  az adásvételi  szerződés megkötésére.  A
megvásárlásra felkínált vagyontárgyakért a felszámoló kellékszavatosságot és garanciát nem vállal, azt a
pályázó a megtekintett állapotban veszi meg, ennek tudomásulvételéről a pályázónak nyilatkoznia kell.
Az elővásárlásra  jogosultak a vételi  szándékukat  a Cstv.  49/C § (3) bekezdése alapján az értékesítés
keretén  belül  gyakorolhatják,  oly  módon,  hogy  a  véglegesen  kialakult  vételár  ismeretében  a  vételi
szándékról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy ezen
jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig írásban jelezzék. A felszámoló az elektronikus értékesítés
érvényességének  és  eredményességének  megállapítását  követően  a  nyertes  ajánlatot  az  elővásárlásra
jogosultaknak  –  az  őket  megillető  sorrendben  –  bemutatja  annak  érdekében,  hogy  nyilatkozzanak:
kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A bejelentés elmaradása esetén a felszámoló az általa egyébként
nem ismert jogosult esetén úgy tekinti, hogy az elővásárlási jogosultak elővásárlási jogukkal élni nem
kívánnak, az ajánlatok közlését nem kérik.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A  fenti  vagyontárgyról  készített  tender  füzet  az  alábbi  linken  érhető  el:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1589328/tetelek.pdf

https://eer.gov.hu/palyazat/P1589328/tetelek.pdf


Pályázati Hirdetmény 

A(z) Dual-Perfekt Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-717900, székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 85. C ép.
4 em., levelezési cím: 1507 Budapest, hrsz. Pf.: 139), mint a(z) Walden Club Kft. „f.a” (cégjegyzékszám:
01-09-938474,  székhely:  1076  Budapest,  Garay  utca  45.  I.  em.  120)  Fővárosi  Törvényszék
56.Fpk.1.112/2018/7. . sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2019. április 18. napján
meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően 

nyilvános pályázati felhívás

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai: 
A  pályázatok  kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatók  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1612852 

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2019. május 03. 08 óra 00 perc 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2019. május 20. 08 óra 00 perc 
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 1 188 600 forint.
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 594 300 forint. (a becsérték 50%-a) 
A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.
Ajánlati biztosíték összege: 59 430 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékot a Walden
Club Kft. f.a. Pannon Takarék Bank Zrt.-nél vezetett: 63200157-0008913 számú bankszámlájára lehet
befizetni (átutalni) "Walden Club Kft. f.a. AJÁNLATI BIZTOSÍTÉK" jelöléssel a pályázat benyújtásáig.

Az ajánlati  biztosítékkal  kapcsolatos  egyéb  közlemény: A befizetett  AJÁNLATI  BIZTOSÍTÉK a
pályázati nyertesnek a vételárba beszámít. A többi pályázó részére a befizetett összeg az értékelést követő
8 napon belül visszautalásra kerül. Az ajánlati biztosítékot a pályázó kizárólag a következő esetekben
veszíti  el: a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes
pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A felszámolónak  –  a  vagyonfelmérés,  valamint  az  adós  vagyonára  vonatkozó adatok  alapján  -
elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak): 
INGATLAN
Balatonkenese belterület 907/7 hrsz. ingatlan
Útalja utca
Kivett közforgalom elől el nem zárt magánút
Tulajdoni hányad: 1/1

Önálló szöveges bejegyzés a 907/7 hrsz.-ú ingatlan 907/1 hrsz. megosztásából alakult ki.
Az  ingatlan  egy  nyomsávos  murvával  szórt  földutat  takar.  Az  út  jobb  és  bal  oldalán  családi  házak
találhatóak.  Általában  az  útpálya  jobb  és  bal  oldalán  lévő  kerítések  növényzettel  benőtt  dróthálós
kerítések.
A földút jó műszaki állapotú, felszíne sima, gépkocsival jól járható. A két keréknyom között egy fűsáv
van kialakítva.
Sík felszínű, egyenes útszakasz.

Az ingatlan 3. alkalommal kerül meghirdetésre.
Az értékesítési hirdetmény tervezetéről a 237/2009. Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés szerinti módon az
értesítés megtörtént.
A felszámoló nyilatkozik, hogy a vélelmezett hitelezői hozzájárulás feltételei fennállnak a becsérték 50
%-án történő értékesítéshez.

https://eer.gov.hu/palyazat/P1612852


1.  tétel: A pályázatban  szereplő  vagyontárgy(ak)  megnevezése:  kivett  közforgalom elől  el  nem zárt
magánút
Típus: kivett közforgalom elől el nem zárt magánút 
Területe: 305 m² 
Állapota: átlagos 
Tehermentes: igen 
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1 
Becsérték: 1 188 600 forint 

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai: 
A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Balatonkenese 
Ingatlan fekvése: belterület 
Helyrajzi szám: 907/7 
Ingatlan postai címe: 8174 Balatonkenese, hrsz. 907/7 
Területnagyság: 305 m² 
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett közforgalom elől el
nem zárt magánút 

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:
A  felszámolási  eljárás  és  a  végelszámolás  környezet-  és  természetvédelmi  követelményeiről  szóló
106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs
tudomása. 

Ingatlan állapota: átlagos

Az  ingatlan(ok)  megtekinthetőségének  helye,  ideje,  egyéb  közlemény: Az  ingatlan  szabadon
megtekinthető.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A vagyontárgy értékesítése az áfa tv. 86. § (1) bekezdés alapján
áfa-mentes.

17/2014 (II.3.)  Kormányrendelet  12.§ (5) bekezdés szerinti  pályázati  elbírálás  módja:  Elsődleges
értékelési  szempont:  a  vételár  nagysága.  A felszámoló  több  megfelelő  azonos  értékű  (a  megajánlott
legnagyobb  vételárhoz  képest  10%-nál  kisebb  mértékben  eltérő)  ajánlat  esetén  a  pályázók  között
nyilvános ártárgyalást  tart.  Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus  Értékesítési  Rendszer
(EÉR) igénybevételével történik. Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értékesítésre
kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az
ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak. A nyilvános
értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Jelen pályázati
felhívás  a  felszámoló  számára  nem jelent  értékesítési  kötöttséget.  A felszámoló  a  pályázati  kiírást  –
megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. 

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül,
átutalással  kell  megfizetni  a  Walden  Club  Kft.  Pannon  Takarék  Bank  Zrt.-nél  vezetett:  63200157-
0008913 számú pénzforgalmi számlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázatot benyújtóval a felszámoló a pályázat lezárását követő
30 napon belül szerződést köt. Nyertes pályázó vállalja, hogy a felszámoló által kijelölt ügyvéddel köti
meg  a  szerződést  és  viseli  annak  költségeit.  A megkötendő  adásvételi  szerződésre  a  magyar  jog  az
irányadó.
A  vagyontárgy  elszállításának,  átvételének  módja,  határideje:  A  teljes  vételár  megfizetése  a
tulajdonba- és birtokba adás feltétele. A birtokátruházás napja a szerződéskövetést követően, a vételár

https://eer.gov.hu/jogszabaly/A1400017-P12-5.html


teljes kiegyenlítésének napja.
17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: 
A  pályázatok  kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatóak  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/ 
A pályázatnak tartalmaznia kell: 
– Magánszemély  pályázó  esetén  az  ajánlathoz  csatolni  kell  a  pályázó  személyi  igazolványának,
lakcímkártyájának és adóigazolványának a pályázó aláírásával hitelesített másolatát. Külföldi ajánlattevő
köteles  belföldi  lakcímmel  vagy  székhellyel  rendelkező  kézbesítési  megbízottat  megnevezni  és  a
pályázathoz csatolni a kézbesítési megbízás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Szervezet, vagy gazdasági társaság pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó egy hónapnál
nem  régebbi  cégkivonatát  vagy  hatósági  nyilvántartásba  vételének  igazolását,  az  eljáró  képviselője
aláírási  címpéldányát,  az ajánlati  biztosíték megfizetésének igazolását,  továbbá amennyiben a pályázó
képviselője meghatalmazással jár el, a meghatalmazás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Írásos vételi ajánlatot, nettó vételár megjelölésével.
– Ajánlati  biztosíték  megfizetésének  igazolása.  A pályázat  eredményéről  a  pályázat  kiírója  a  nyertes
pályázót a pályázat értékelésétől számított 8 napon belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes
pályázót az adásvételi szerződés megkötésére. A megvásárlásra felkínált vagyontárgyakért a felszámoló
kellékszavatosságot és garanciát nem vállal,  azt a pályázó a megtekintett állapotban veszi meg, ennek
tudomásulvételéről a pályázónak nyilatkoznia kell.  Az elővásárlásra jogosultak a vételi  szándékukat a
Cstv.  49/C  §  (3)  bekezdése  alapján  az  értékesítés  keretén  belül  gyakorolhatják,  oly  módon,  hogy  a
véglegesen kialakult  vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében a
kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy ezen jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig írásban
jelezzék. A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását
követően a nyertes ajánlatot az elővásárlásra jogosultaknak – az őket megillető sorrendben – bemutatja
annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A bejelentés elmaradása
esetén  a  felszámoló  az általa  egyébként  nem ismert  jogosult  esetén úgy tekinti,  hogy az elővásárlási
jogosultak elővásárlási jogukkal élni nem kívánnak, az ajánlatok közlését nem kérik.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A  fenti  vagyontárgyról  készített  tender  füzet  az  alábbi  linken  érhető  el:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1612852/tetelek.pdf

https://eer.gov.hu/palyazat/P1612852/tetelek.pdf
https://eer.gov.hu/jogszabaly/A1400017-P12-5.html


Pályázati Hirdetmény 

A(z) Dual-Perfekt Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-717900, székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 85. C ép.
4  em.,  levelezési  cím:  1507  Budapest,  hrsz.  Pf.:  139),  mint  a(z)  BALATONI  FA  Kft.  „f.a”
(cégjegyzékszám: 20-09-063510, székhely: 8342 Óhíd,  Petőfi  S.  utca 19.)  Zalaegerszegi  Törvényszék
10.Fpk.93/2018/16..  sz. végzése által  kijelölt  felszámolója,  a Cégközlönyben 2019. április  25.  napján
meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően 

nyilvános pályázati felhívás

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai: 
A  pályázatok  kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatók  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1619591 

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2019. május 10. 08 óra 00 perc 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2019. május 27. 08 óra 00 perc 
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 16 055 910 forint.
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 16 055 910 forint. 
Ajánlati biztosíték összege: 681 677 forint.

Ajánlati  biztosíték  formája,  megfizetésének  módja  és  határideje: Az  ajánlati  biztosítékot  a
BALATONI  FA  Kft.  f.a.  Pannon  Takarék  Bank  Zrt.-nél  vezetett:  63200157-00109714  számú
bankszámlájára lehet befizetni (átutalni) "BALATONI FA Kft. f.a. AJÁNLATI BIZTOSÍTÉK" jelöléssel
a pályázat benyújtásáig.

Az ajánlati  biztosítékkal  kapcsolatos  egyéb  közlemény: A befizetett  AJÁNLATI  BIZTOSÍTÉK a
pályázati nyertesnek a vételárba beszámít. A többi pályázó részére a befizetett összeg az értékelést követő
8 napon belül visszautalásra kerül. Az ajánlati biztosítékot a pályázó kizárólag a következő esetekben
veszíti  el: a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes
pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A felszámolónak  –  a  vagyonfelmérés,  valamint  az  adós  vagyonára  vonatkozó adatok  alapján  -
elővásárlásra jogosultról van tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak): 

ÁRUKÉSZLET
A BALATONI FA Kft. f.a. tulajdonában lévő árukészletek az EÉR-ben csatolt listaalapján. Az anyagok
mennyisége a lista alapján nyomon követhető.
A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Árukészlet
Típus: Árukészlet 
Tehermentes: nem keretbiztosítéki vagyon terhelő zálogjog, jogosult: MKB Bank Zrt. (1056 Budapest V.,
Váci utca 38.) 
Mennyisége: 1 db 
Becsérték: 16 055 910 forint 

Az  ingóság  megtekinthetőségének  helye,  ideje,  egyéb  közlemény: A  pályázatban  kiírt  ingóság
megtekintése 2019. május 20. napján 10 órakor 8342 Óhíd, Petőfi S. u. 19. sz. alatt lehetséges.

ÁFA  fizetésre  vonatkozó  szabályok:  Az  irányár  az  áfa  összegét  nem  tartalmazza.  Az  árukészlet
értékesítése  során az áfa az áfa tv.  142. § (1) bek.  g pontja  alapján,  illetve  142. § (3) alapján kerül
meghatározásra.

https://eer.gov.hu/palyazat/P1619591


17/2014 (II.3.)  Kormányrendelet  12.§ (5) bekezdés szerinti  pályázati  elbírálás  módja:  Elsődleges
értékelési  szempont:  a  vételár  nagysága.  A felszámoló  több  megfelelő  azonos  értékű  (a  megajánlott
legnagyobb  vételárhoz  képest  10%-nál  kisebb  mértékben  eltérő)  ajánlat  esetén  a  pályázók  között
nyilvános ártárgyalást  tart.  Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus  Értékesítési  Rendszer
(EÉR) igénybevételével történik. Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értékesítésre
kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az
ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak. A nyilvános
értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Jelen pályázati
felhívás  a  felszámoló  számára  nem jelent  értékesítési  kötöttséget.  A felszámoló  a  pályázati  kiírást  –
megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. 

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül,
átutalással kell megfizetni az BALATONI FA Kft. f.a. Pannon Takarék Bank Zrt.-nél vezetett: 63200157-
00109714 számú pénzforgalmi számlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázatot benyújtóval a felszámoló a pályázat lezárását követő
30 napon belül szerződést köt. Nyertes pályázó vállalja, hogy a felszámoló által kijelölt ügyvéddel köti
meg  a  szerződést  és  viseli  annak  költségeit.  A megkötendő  adásvételi  szerződésre  a  magyar  jog  az
irányadó.

A  vagyontárgy  elszállításának,  átvételének  módja,  határideje:  A  vagyontárgy  elszállításának,
átvételének módja, határideje: a vevő legkésőbb a teljes vételár megfizetését követő 15 napon belül saját
költségén köteles gondoskodni a megvásárolt vagyontárgy birtokba vételéről, az ingóság átvételéről és
elszállításáról. A fenti határidő letelte után kötbér terheli a késedelmet, mely napi 2.000 Ft.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: 
A  pályázatok  kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatóak  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/ 
A pályázatnak tartalmaznia kell: 
– Magánszemély  pályázó  esetén  az  ajánlathoz  csatolni  kell  a  pályázó  személyi  igazolványának,
lakcímkártyájának és adóigazolványának a pályázó aláírásával hitelesített másolatát. Külföldi ajánlattevő
köteles  belföldi  lakcímmel  vagy  székhellyel  rendelkező  kézbesítési  megbízottat  megnevezni  és  a
pályázathoz csatolni a kézbesítési megbízás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Szervezet, vagy gazdasági társaság pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó egy hónapnál
nem  régebbi  cégkivonatát  vagy  hatósági  nyilvántartásba  vételének  igazolását,  az  eljáró  képviselője
aláírási  címpéldányát,  az ajánlati  biztosíték megfizetésének igazolását,  továbbá amennyiben a pályázó
képviselője meghatalmazással jár el, a meghatalmazás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Írásos vételi ajánlatot, nettó vételár megjelölésével.
– Ajánlati biztosíték megfizetésének igazolása.

A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat értékelésétől számított 8 napon
belül  írásban is  értesíti,  egyben felszólítja  a nyertes  pályázót  az adásvételi  szerződés megkötésére.  A
megvásárlásra felkínált vagyontárgyakért a felszámoló kellékszavatosságot és garanciát nem vállal, azt a
pályázó a megtekintett állapotban veszi meg, ennek tudomásulvételéről a pályázónak nyilatkoznia kell. 
A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően
a  nyertes  ajánlatot  az  elővásárlásra  jogosultaknak – az  őket  megillető  sorrendben – bemutatja  annak
érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A bejelentés elmaradása esetén a
felszámoló az általa egyébként nem ismert jogosult esetén úgy tekinti, hogy az elővásárlási jogosultak
elővásárlási jogukkal élni nem kívánnak, az ajánlatok közlését nem kérik. 

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A  fenti  vagyontárgyról  készített  tender  füzet  az  alábbi  linken  érhető  el:

https://eer.gov.hu/jogszabaly/A1400017-P12-5.html
https://eer.gov.hu/jogszabaly/A1400017-P12-5.html


https://eer.gov.hu/palyazat/P1619591/tetelek.pdf

https://eer.gov.hu/palyazat/P1619591/tetelek.pdf


Pályázati Hirdetmény 

A(z) Dual-Perfekt Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-717900, székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 85. C ép.
4  em.,  levelezési  cím:  1507  Budapest,  hrsz.  Pf.:  139),  mint  a(z)  AMAZONIT  Kft.  f.a.  törölt  cég
(cégjegyzékszám: 01-09-073951, székhely: 1068 Budapest, Gorkij fasor 46-48..) Fővárosi Törvényszék
2.Vpk.139/2018/4.. sz. végzése által kijelölt vagyonrendezője, a Cégközlönyben 2019. május 9. napján
meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően 

nyilvános pályázati felhívás

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai: 
A  pályázatok  kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatók  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P163794  0   

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2019. május 24. 08 óra 00 perc 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2019. június 10. 08 óra 00 perc 
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 1 945 608 forint.
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 1 361 926 forint. (a becsérték 70%-a) 
A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.
Ajánlati biztosíték összege: 97 280 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékot a DUAL-
PERFEKT  Kft.  Pannon  Takarék  Bank  Zrt.-nél  vezetett:  63200157-11024563  számú  értékesítéssel
kapcsolatos  technikai  bankszámlájára  lehet  befizetni  (átutalni)  "AMAZONIT  Kft.  f.a.  AJÁNLATI
BIZTOSÍTÉK" jelöléssel a pályázat benyújtásáig.

Az ajánlati  biztosítékkal  kapcsolatos  egyéb  közlemény: A befizetett  AJÁNLATI  BIZTOSÍTÉK a
pályázati nyertesnek a vételárba beszámít. A többi pályázó részére a befizetett összeg az értékelést követő
8 napon belül visszautalásra kerül. Az ajánlati biztosítékot a pályázó kizárólag a következő esetekben
veszíti  el: a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes
pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg. A vételárba hitelezői követelés beszámítására
nincs lehetőség.

A vagyonrendezőnek – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján -
elővásárlásra jogosultról van tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak): 
INGATLAN
Solymár
Külterület
Hrsz.: 015/4Kivett út
Tulajdoni hányad: 313/2192-ed

Az ingatlan egy 5,8 m széles aszfaltozott  utat  takar.  Az ingatlan Solymár község nyugati,  külterületi
részén helyezkedik el.  Az ingatlanon keresztül közelíthető meg a jelenleg is működő TÜZÉP telep,  a
Hulladékhasznosító Kőfeldolgozó Üzem, valamint a Laki Épületszobrász Rt.
Az  ingatlan  megközelítése  a  10-es  számú  főútról  lehetséges  a  solymári  Vasút  utca,  valamint  a
Terstyánszky  Ödön  utcán  keresztül,  melyről  jobbra  fordulva  érjük  el  az  utat.  Sík  felszínű,  egyenes
útszakasz. Aszfaltozott felülettel rendelkezik. Az aszfalt helyenként kátyús, javításra szorul. Az úttesten
fehér útjelző felfestések nem találhatóak. Az út mellett útpadka és vízelvezető árok nincs kialakítva. 

Az ingatlan második alkalommal kerül értékesítésre.
Az értékesítési hirdetmény tervezetéről a 237/2009. Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés szerinti módon az
értesítés megtörtént.

https://eer.gov.hu/palyazat/P1571080


A vagyonrendező nyilatkozik, hogy a vélelmezett hitelezői hozzájárulás feltételei fennállnak a becsérték
70%-án történő értékesítéshez.

1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Kivett út
Típus: kivett út 
Területe: 313 m² 
Állapota: átlagos 
Közművesítettség foka: közművesítetlen 
Tehermentes: igen 
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 313/2192 

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai: 
A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Solymár 
Ingatlan fekvése: külterület 
Ingatlan postai címe: 2083 Solymár, hrsz. 015/4 
Területnagyság: 313 m² 
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Kivett út 

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:
Tulajdonos neve, címe: 
- 313/2192 tulajdoni hányad: AMAZONI Kft. (1146 Budapest, Gorkij fasor 46-48.)
- 313/2192 tulajdoni hányad: egy magánszemély
- 313/2192 tulajdoni hányad RENESZÁNSZ KŐFARAGÓ Zrt. (2096 Üröm, Fő utca 1.)
- 157/2192 tulajdoni hányad: MARMEX Kft. (Pilisszentiván, 5. számú Iparitelep Pf. 13.)
-  783/2192  tulajdoni  hányad:  Kőfaragó  és  Épületszobrászipari  Vállalat  (1027  Budapest,  II.  Ker.
Csalogány utca 25.)
- 313/2192 tulajdoni hányad: PLS 2002 Ingatlanhasznosító Kft. (1135 Budapest, Dévényi utca 24.)

A  felszámolási  eljárás  és  a  végelszámolás  környezet-  és  természetvédelmi  követelményeiről  szóló
106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/vagyonrendezőnek
nincs tudomása. 

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlanok a vagyonrendező
közreműködése nélkül önállóan megtekinthetők. 

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az értékesítés áfamentes.

17/2014 (II.3.)  Kormányrendelet  12.§ (5) bekezdés szerinti  pályázati  elbírálás  módja:  Elsődleges
értékelési szempont: a vételár nagysága. A vagyonrendező több megfelelő azonos értékű (a megajánlott
legnagyobb  vételárhoz  képest  10%-nál  kisebb  mértékben  eltérő)  ajánlat  esetén  a  pályázók  között
nyilvános ártárgyalást  tart.  Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus  Értékesítési  Rendszer
(EÉR) igénybevételével történik. Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értékesítésre
kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az
ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak. A nyilvános
értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Jelen pályázati
felhívás a vagyonrendező számára nem jelent értékesítési kötöttséget. A vagyonrendező a pályázati kiírást
– megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. 

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül,
átutalással kell megfizetni a DUAL-PERFEKT Kft. Pannon Takarék Bank Zrt.-nél vezetett: 63200157-
11024563 számú értékesítéssel kapcsolatos technikai pénzforgalmi számlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

https://eer.gov.hu/jogszabaly/A1400017-P12-5.html


A szerződéskötés határideje:  A nyertes pályázatot benyújtóval a vagyonrendező a pályázat lezárását
követő  30  napon belül  szerződést  köt.  Nyertes  pályázó  vállalja,  hogy a  vagyonrendező  által  kijelölt
ügyvéddel  köti  meg  a  szerződést  és  viseli  annak  költségeit.  A megkötendő  adásvételi  szerződésre  a
magyar jog az irányadó.

A  vagyontárgy  elszállításának,  átvételének  módja,  határideje:  A  teljes  vételár  megfizetése  a
tulajdonba- és birtokba adás feltétele. A birtokátruházás napja a szerződéskövetést követően, a vételár
teljes kiegyenlítésének napja.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: 
A  pályázatok  kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatóak  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/ 
A pályázatnak tartalmaznia kell: 
– Magánszemély  pályázó  esetén  az  ajánlathoz  csatolni  kell  a  pályázó  személyi  igazolványának,
lakcímkártyájának és adóigazolványának a pályázó aláírásával hitelesített másolatát. Külföldi ajánlattevő
köteles  belföldi  lakcímmel  vagy  székhellyel  rendelkező  kézbesítési  megbízottat  megnevezni  és  a
pályázathoz csatolni a kézbesítési megbízás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Szervezet, vagy gazdasági társaság pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó egy hónapnál
nem  régebbi  cégkivonatát  vagy  hatósági  nyilvántartásba  vételének  igazolását,  az  eljáró  képviselője
aláírási  címpéldányát,  az ajánlati  biztosíték megfizetésének igazolását,  továbbá amennyiben a pályázó
képviselője meghatalmazással jár el, a meghatalmazás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Írásos vételi ajánlatot, nettó vételár megjelölésével.
– Ajánlati biztosíték megfizetésének igazolása.
Az irányár az áfa összegét nem tartalmazza. Az értékesítéskor az áfa megállapítása a hatályos áfatörvény
alapján történik. A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat értékelésétől
számított 8 napon belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés
megkötésére.  A  megvásárlásra  felkínált  vagyontárgyakért  a  vagyonrendező  kellékszavatosságot  és
garanciát  nem vállal,  azt  a  pályázó a  megtekintett  állapotban veszi  meg,  ennek tudomásulvételéről  a
pályázónak nyilatkoznia kell. 

A  vagyonrendező  az  elektronikus  értékesítés  érvényességének  és  eredményességének  megállapítását
követően a nyertes ajánlatot az elővásárlásra jogosultaknak – az őket megillető sorrendben – bemutatja
annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A bejelentés elmaradása
esetén a vagyonrendező az általa egyébként nem ismert jogosult esetén úgy tekinti, hogy az elővásárlási
jogosultak elővásárlási jogukkal élni nem kívánnak, az ajánlatok közlését nem kérik. 

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A  fenti  vagyontárgyról  készített  tender  füzet  az  alábbi  linken  érhető  el:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1637940/tetelek.pdf

https://eer.gov.hu/palyazat/P1571080/tetelek.pdf
https://eer.gov.hu/jogszabaly/A1400017-P12-5.html


Pályázati Hirdetmény 

A(z) Dual-Perfekt Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-717900, székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 85. C ép.
4  em.,  levelezési  cím:  1507  Budapest,  hrsz.  Pf.:  139),  mint  a(z)  BALATONI  FA  Kft.  „f.a”
(cégjegyzékszám: 20-09-063510, székhely: 8342 Óhíd,  Petőfi  S.  utca 19.)  Zalaegerszegi  Törvényszék
10.Fpk.93/2018/16..  sz.  végzése által  kijelölt  felszámolója,  a Cégközlönyben 2019. június 06. napján
meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően 

nyilvános pályázati felhívás

útján,  az  alábbi  feltételekkel  értékesíti  az  adós  vagyona  egészét  vagy  telephelye  eszközeinek
összességét.

A pályázat adatai: 
A  pályázatok  kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatók  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1656342 

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2019. június 21. 08 óra 00 perc 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2019. július 08. 08 óra 00 perc 
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 400 367 800 forint.
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 280 257 460 forint.  (a becsérték 70%-
a) A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.
Ajánlati biztosíték összege: 12 211 034 forint.

Ajánlati  biztosíték  formája,  megfizetésének  módja  és  határideje: Az  ajánlati  biztosítékot  a
BALATONI  FA  Kft.  f.a.  Pannon  Takarék  Bank  Zrt.-nél  vezetett:  63200157-00109714  számú
bankszámlájára lehet befizetni (átutalni) "BALATONI FA Kft. f.a. AJÁNLATI BIZTOSÍTÉK" jelöléssel
a pályázat benyújtásáig.

Az ajánlati  biztosítékkal  kapcsolatos  egyéb  közlemény: A befizetett  AJÁNLATI  BIZTOSÍTÉK a
pályázati nyertesnek a vételárba beszámít. A többi pályázó részére a befizetett összeg az értékelést követő
8 napon belül visszautalásra kerül. Az ajánlati biztosítékot a pályázó kizárólag a következő esetekben
veszíti  el: a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes
pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A felszámolónak  –  a  vagyonfelmérés,  valamint  az  adós  vagyonára  vonatkozó adatok  alapján  -
elővásárlásra jogosultról van tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak): 

A.) INGATLANOK

I. Ingatlan

Hrsz: 216
Óhíd, Petőfi Sándor utca 14.
Belterület
Kivett lakóház, udvar, gazdasági épület
Terület: 2497 m2
Tulajdoni hányad: 1/1

Az ingatlanon egy hagyományos építési módban épült családi ház található, mely feltehetően az 1960-as
években létesült.
A családi ház hosszú évek óta használatlan, elhanyagolt állapotban van.
Az épület műszaki állapota miatt elbontandó. 
A telek téglalap alakú, sík felszínű.

https://eer.gov.hu/palyazat/P1656342


Az ingatlan második alkalommal kerül meghirdetésre.

1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett lakóház, udvar, gazdasági épület
Típus: kivett lakóház, udvar, gazdasági épület 
Területe: 2 497 m² 
Állapota: felújítandó 
Közművesítettség foka: teljesen közművesített 
Tehermentes: nem 
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1 
Becsérték: 2 160 000 forint 

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai: 
A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Óhíd 
Ingatlan fekvése:belterület 
Helyrajzi szám: 216 
Ingatlan postai címe: 8342 Óhíd, hrsz. 216 
Területnagyság: 2 497 m² 
Az épület fő rendeltetés szerinti  jellege (lakóház,  üdülő, gazdasági épület  stb.): kivett  lakóház,  udvar,
gazdasági épület 

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:
A  felszámolási  eljárás  és  a  végelszámolás  környezet-  és  természetvédelmi  követelményeiről  szóló
106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs
tudomása. 

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 
Jelzálogjog terheli 28.307.700,-Ft és járulékai erejéig a MASTER PROFILI S.R.L. (31040 Meduna di
Livenza, Via Emilio Segré 36.) javára.

Ingatlan állapota: felújítandó

II. Ingatlan

Hrsz: 350
Óhíd, Petőfi Sándor utca 19.
Belterület
Kivett üzem, ipartelep és udvar (fatároló)
Terület: 28.250 m2
Tulajdoni hányad: 1/1

Az ingatlan Óhíd község központjában a Petőfi Sándor utca 19. szám alatt található.
A telek sík felületű, alakja az L alakhoz közelít.

Épületek:1. Porta, mérlegház
Az eltelt idő óta ezen épület elbontásra került. Helyére egy biciklitároló és egy faszerkezetes asztal-pad
kivitelű nyitott dohányzórész van kialakítva.

2. Rönkhasító szín
Alapterülete: 180 m2
A Balatoni Fa Kft. f.a. telephely megvásárlása után a régi üzemépületeket elbontotta, és négy ütemben
egy korszerű üzemcsarnok-rendszert épített.
A rönkhasító épület az 1970-es években épült a telek nyugati telekhatára mentén, a volt portaépület és a
fatároló szín között helyezkedik el. Maga a rönkhasító szín eleje nyitott, három oldalról zárt szerkezetű. A
nyitott részénél műanyag szalagfüggöny van felszerelve. A rönkhasító szín után egy élező műhely van



kialakítva, mely teljesen zárt épületrész. Az épületben por-és forgácselszívó berendezés került beépítésre.
A fűtést fatüzelésű kazán biztosítja a beszívott forgácsból. Az élező műhelyben a fűtést egy fatüzelésű
kályha biztosítja. 

3. Iroda-üzemcsarnok
Alapterülete: 1.200 m2
Az irodarészt is tartalmazó csarnok 1997-ben készült. A Petőfi Sándor utca felé van kialakítva az iroda és
szociális blokk, mely kétszintes. Mögötte kezdődő csarnokrész belmagassága 7m és egy légterű épület.Az
épület jó műszaki állapotú.

4. Raktár-szárító
Alapterülete: 1.303 m2
A második ütemben építették az egyszintes átlagosan 8,7 m belmagasságú csarnok jellegű épületet, mely
egylégterű. A tároló egy kb. 670 m2-es raktárból és egy 520 m2-es fedett színból áll. Kapcsolódik hozzá
4  db  szárítókamra,  3  db  80  m3-es,  1  db  pedig  60  m3-es.  A  szárítókamrák  automaták,  inverteres
vezérléssel működnek. A meglévő iroda-üzemcsarnokhoz szervesen kapcsolódik ezen raktárépület.
Az épület jó műszaki állapotú.

5. Üzemcsarnok
Alapterülete: 1.660 m2
A  csarnok  kéthajós,  előregyártott  vasbeton  szerkezetű  épület.  A  már  meglévő  gyártóépülethez
csatlakozik.
Az épület jó műszaki állapotú.

6. Kazánház
Alapterülete: 44 m2
A kazánház 2007-ben épület, a gyártócsarnok északnyugati csücskénél helyezkedik el.
Közművek közül az elektromos áram és a víz bekötéssel rendelkezik.
Az épület jó műszaki állapotú.

7. Karbantartó műhely
Alapterülete: 137 m2
2005-ben történt az épület felújítása. Egylégterű épületrész, mely műhelyként funkcionál.
Az épület közepes műszaki állapotú.

8. Raktár,tároló
Alapterülete: 1.187 m2
A raktár-tároló a meglévő betonkerítéstől 5 m távolságra lett elhelyezve.
Szerkezete faoszlopokon áll.
Az épület jó műszaki állapotú.

9. Fedett-nyitott fatároló szín
Alapterülete: 306 m2
Ezen fedett-nyitott  fatároló szín a rönkhasító szín mögött helyezkedik el. Egylégterű épület,  2013-ban
épült. A gyártócsarnoktól nyugatra helyezkedik el.
Az épület jó műszaki állapotú.

Az ingatlan második alkalommal kerül meghirdetésre.

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett üzem, ipartelep és udvar
Típus: ipari ingatlan 
Területe: 28 250 m² 
Állapota: átlagos 
Közművesítettség foka: teljesen közművesített 
Tehermentes: nem 
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1 



Becsérték: 211 560 000 forint 

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai: 
A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Óhíd 
Ingatlan fekvése: belterület 
Helyrajzi szám: 350 
Ingatlan postai címe: 8342 Óhíd, hrsz. 350 
Területnagyság: 28 250 m² 
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett üzem, ipartelep és
udvar 

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:
A  felszámolási  eljárás  és  a  végelszámolás  környezet-  és  természetvédelmi  követelményeiről  szóló
106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs
tudomása. 
Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 
- átjárási és útszolgalmi jog terheli az Óhíd belterület 349/2 hrsz javára.
- Vezetékjog terheli a vázrajzon és terület kimutatáson feltüntetett biztonsági övezet által érintett területre
az E.ON Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt. (9027 Győr, Kandó Kálmán utca 11-13.) javára.
- Jelzálogjog terheli 106.698.769,- Ft és járulékai erejéig az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest V., Váci utca
38.) javára.
- Jelzálogjog terheli 11.855.419,- Ft és járulékai erejéig az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest V., Váci utca
38.) javára.
-  Keretbiztosítéki  jelzálogjog  terheli  25.000.000,-  Ft  és  járulékai  erejéig  az  MKB  Bank  Zrt.  (1056
Budapest V., Váci utca 38.) javára.
- Jelzálogjog terheli 403.000.000,- Ft erejéig az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest V., Váci utca 38.) javára.
- Elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzett jelzálog biztosítására MKB Bank Zrt. (1056 Budapest V.,
Váci utca 38.) javára.

Ingatlan állapota: átlagos

III. Ingatlan

Hrsz: 355/4
Óhíd, Petőfi Sándor utca 11.
Belterület
Kivett major
Terület: 9.887 m2
Tulajdoni hányad: 1/1
Az ingatlan a TSZ-nek volt része. 
Az ingatlanon T alakban található gyenge műszaki állapotú raktárépületek, melyek egylégterű, egyszintes
épületek, valamint egy kétszintes téglaépítésű épületrész, mely hosszú évek óta használaton kívüli.
A telken található még fémszerkezetű tároló szín, melynek oldalai deszkázottak.
A telken még a TSZ időkből megmaradt 2 db beton siló áll, mely üzembe helyezve soha nem lett, jelenleg
is használaton kívüli.

Az ingatlan második alkalommal kerül meghirdetésre.

3. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett major
Típus: Kivett major 
Területe: 9 887 m² 
Állapota: felújítandó 
Közművesítettség foka: részlegesen közművesített 
Tehermentes: igen 



Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1 
Becsérték: 13 104 000 forint 

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai: 
A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Óhíd 
Ingatlan fekvése: belterület 
Helyrajzi szám: 355/4 
Ingatlan postai címe: 8342 Óhíd, hrsz. 355/4 
Területnagyság: 9 887 m² 
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett major 
A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:
A  felszámolási  eljárás  és  a  végelszámolás  környezet-  és  természetvédelmi  követelményeiről  szóló
106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs
tudomása. 

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 
- vezetékjog terheli a vázrajzon és területkimutatáson feltüntetett biztonsági övezet által érintett területre
az E.ON Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt. (9027 Győr, Kandó Kálmán utca 11-13.) javára.
- Jelzálogjog terheli 403.000.000,- Ft erejéig az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest V., Váci utca 38.) javára.
- Elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzett jelzálog biztosítására MKB Bank Zrt. (1056 Budapest V.,
Váci utca 38.) javára.

Ingatlan állapota: felújítandó

IV. Ingatlan

Hrsz: 363/1Óhíd
Belterület
Kivett beépítetlen terület
Terület: 4.678 m2
Tulajdoni hányad: 1/1

4. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett beépítetlen terület
Típus: telek 
Területe: 4 678 m² 
Állapota: átlagos 
Közművesítettség foka: közművesítetlen Tehermentes: nem 
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1 
Becsérték: 2 688 000 forint 

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai: 
A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Óhíd 
Ingatlan fekvése: belterület 
Helyrajzi szám: 363/1 
Ingatlan postai címe: 8342 Óhíd, hrsz. 363/1 
Területnagyság: 4 678 m² 
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett beépítetlen terület 

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:
A  felszámolási  eljárás  és  a  végelszámolás  környezet-  és  természetvédelmi  követelményeiről  szóló
106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs
tudomása. 

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 



- jelzálogjog terheli 28.307.700,- Ft és járulékai erejéig a MASTER PROFILI S.R.L. (31040 Meduna di
Livenza, Via Emilio Segré 36.) javára.

Ingatlan állapota: átlagos

V. Ingatlan

Hrsz: 363/2Óhíd
Belterület
Kivett beépítetlen terület
Terület: 3.763 m2
Tulajdoni hányad: 1/1

5. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Kivett beépítetlen terület
Típus: telek 
Területe: 3 763 m² 
Állapota: átlagos 
Közművesítettség foka: közművesítetlen 
Tehermentes: nem 
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1 
Becsérték: 2 160 000 forint 

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai: 
A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Óhíd 
Ingatlan fekvése: belterület 
Helyrajzi szám: 363/2 
Ingatlan postai címe: 8342 Óhíd, hrsz. 363/2 
Területnagyság: 3 763 m² 
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Kivett beépítetlen terület 

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:
A  felszámolási  eljárás  és  a  végelszámolás  környezet-  és  természetvédelmi  követelményeiről  szóló
106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs
tudomása. 

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 
- jelzálogjog terheli 28.307.700,- Ft és járulékai erejéig a MASTER PROFILI S.R.L. (31040 Meduna di
Livenza, Via Emilio Segré 36.) javára.

Ingatlan állapota: átlagos

VI. Ingatlan

Hrsz: 363/3Óhíd
Belterület
Kivett beépítetlen terület
Terület: 4.749 m2
Tulajdoni hányad: 1/1

6. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett beépítetlen terület
Típus: telek 
Területe: 4 749 m² 
Állapota: átlagos 
Közművesítettség foka: közművesítetlen 
Tehermentes: nem 



Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1 
Becsérték: 2 720 000 forint 

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai: 
A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Óhíd 
Ingatlan fekvése: belterület 
Helyrajzi szám: 363/3 
Ingatlan postai címe: 8342 Óhíd, hrsz. 363/3 
Területnagyság: 4 749 m² 
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett beépítetlen terület 

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:
A  felszámolási  eljárás  és  a  végelszámolás  környezet-  és  természetvédelmi  követelményeiről  szóló
106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs
tudomása. 

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 
- Vezetékjog terheli 176 m2 területre a Magyar Telekom Távközlési Nyrt. (1013 Budapest I., Krisztina
krt. 55.) javára.
- Jelzálogjog terheli 28.307.700,- Ft és járulékai erejéig a MASTER PROFILI S.R.L. (31040 Meduna di
Livenza, Via Emilio Segré 36.) javára.

Ingatlan állapota: átlagos

VII. Ingatlan

Hrsz: 363/4
Óhíd
Belterület
Kivett saját használatú út
Terület: 3.865 m2
Tulajdoni hányad: 1/1

7. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Kivett saját használatú út
Típus: Kivett saját használatú út 
Területe: 3 865 m² 
Állapota: átlagos 
Közművesítettség foka: közművesítetlen 
Tehermentes: nem 
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1 
Becsérték: 2 224 000 forint 

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai: 
A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Óhíd 
Ingatlan fekvése: belterület 
Helyrajzi szám: 363/4 
Ingatlan postai címe: 8342 Óhíd, hrsz. 363/4 
Területnagyság: 3 865 m² 
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Kivett saját használatú út 

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:
A  felszámolási  eljárás  és  a  végelszámolás  környezet-  és  természetvédelmi  követelményeiről  szóló
106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs
tudomása. 



Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 
- Vezetékjog 38 m2 területre a Magyar Telekom Távközlési Nyrt. (1013 Budapest I., Krisztina krt. 55.)
javára.
-  Vezetékjog  a  vázrajzon  és  telekkimutatáson  feltüntetett  biztonsági  övezet  által  az  E.ON  Észak-
Dunántúli Áramhálózat Zrt. (9027 Győr, Kandó Kálmán utca 11-13.) javára.
- Jelzálogjog terheli 28.307.700,- Ft és járulékai erejéig a MASTER PROFILI S.R.L. (31040 Meduna di
Livenza, Via Emilio Segré 36.) javára.

Ingatlan állapota: átlagos

VIII. Ingatlan

Hrsz: 363/5
Óhíd
Belterület
Kivett beépítetlen terület 
Terület: 4.666 m2
Tulajdoni hányad: 1/1

8. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett beépítetlen terület
Típus: telek 
Területe: 4 666 m² 
Állapota: átlagos 
Közművesítettség foka: közművesítetlen 
Tehermentes: nem 
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1 
Becsérték: 1 876 000 forint 

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai: 
A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Óhíd 
Ingatlan fekvése: belterület 
Helyrajzi szám: 363/5 
Ingatlan postai címe: 8342 Óhíd, hrsz. 363/5 
Területnagyság: 4 666 m² 
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett beépítetlen terület 

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:
A  felszámolási  eljárás  és  a  végelszámolás  környezet-  és  természetvédelmi  követelményeiről  szóló
106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs
tudomása. 

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 
-  Vezetékjog  a  vázrajzon  és  telekkimutatáson  feltüntetett  biztonsági  övezet  által  az  E.ON  Észak-
Dunántúli Áramhálózat Zrt. (9027 Győr, Kandó Kálmán utca 11-13.) javára.
- Jelzálogjog terheli 28.307.700,- Ft és járulékai erejéig a MASTER PROFILI S.R.L. (31040 Meduna di
Livenza, Via Emilio Segré 36.) javára.

Ingatlan állapota: átlagos

IX. Ingatlan

Hrsz: 363/6
Óhíd
Belterület



Kivett beépítetlen terület 
Terület: 3.086 m2
Tulajdoni hányad: 1/1

9. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett beépítetlen terület
Típus: telek 
Területe: 3 086 m² 
Állapota: átlagos 
Közművesítettség foka: közművesítetlen 
Tehermentes: nem 
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1 
Becsérték: 1 239 000 forint 

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai: 
A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Óhíd 
Ingatlan fekvése: belterület 
Helyrajzi szám: 363/6 
Ingatlan postai címe: 8342 Óhíd, hrsz. 363/6 
Területnagyság: 3 086 m² 
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett beépítetlen terület 

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:
A  felszámolási  eljárás  és  a  végelszámolás  környezet-  és  természetvédelmi  követelményeiről  szóló
106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs
tudomása. 

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 
-  Vezetékjog  a  vázrajzon  és  telekkimutatáson  feltüntetett  biztonsági  övezet  által  az  E.ON  Észak-
Dunántúli Áramhálózat Zrt. (9027 Győr, Kandó Kálmán utca 11-13.) javára.
- Jelzálogjog terheli 28.307.700,- Ft és járulékai erejéig a MASTER PROFILI S.R.L. (31040 Meduna di
Livenza, Via Emilio Segré 36.) javára.

Ingatlan állapota: átlagos

X. Ingatlan

Hrsz: 363/7
Óhíd
Belterület
Kivett beépítetlen terület Terület: 3.105 m2
Tulajdoni hányad: 1/1

10. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett beépítetlen terület
Típus: telek 
Területe: 3 105 m² 
Állapota: átlagos 
Közművesítettség foka: közművesítetlen 
Tehermentes: nem 
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1 

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai: 
A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Óhíd 
Ingatlan fekvése: belterület 
Helyrajzi szám: 363/7 



Ingatlan postai címe: 8342 Óhíd, hrsz. 363/7 
Területnagyság: 3 105 m² 
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett beépítetlen terület 

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:
A  felszámolási  eljárás  és  a  végelszámolás  környezet-  és  természetvédelmi  követelményeiről  szóló
106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs
tudomása. 

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 
-  Vezetékjog  a  vázrajzon  és  telekkimutatáson  feltüntetett  biztonsági  övezet  által  az  E.ON  Észak-
Dunántúli Áramhálózat Zrt. (9027 Győr, Kandó Kálmán utca 11-13.) javára.
- Jelzálogjog terheli 28.307.700,- Ft és járulékai erejéig a MASTER PROFILI S.R.L. (31040 Meduna di
Livenza, Via Emilio Segré 36.) javára.
Ingatlan állapota: átlagos

XI. Ingatlan

Hrsz: 363/8
Óhíd
Belterület
Kivett beépítetlen terület Terület: 3.344 m2
Tulajdoni hányad: 1/1

A 363/1-/8 ingatlanok belterületbe való bevonása megtörtént.  A 363/5, /6, /7, /8 hrsz-ú telkek fűzfás,
berkes, vizenyős területek. A terület enyhén lejtős.
A 363/1, /2, /3 hrsz-ú ingatlanok viszonylag sík felületűek, jobb minőségű altalajjal rendelkeznek.
A 363/4 hrsz-ú ingatlan tulajdoni lap szerinti besorolása kivett saját használatú út. Ezen út kialakítása
még nem történt meg, jelenleg művelés alá vont terület.
A 363/1-8 hrsz-ú ingatlanok közművesítetlen ingatlanok.
Az ingatlanok második alkalommal kerülnek meghirdetésre.

11. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett beépítetlen terület
Típus: telek 
Területe: 3 344 m² 
Állapota: átlagos 
Közművesítettség foka: közművesítetlen 
Tehermentes: nem 
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1 
Becsérték: 1 344 000 forint 

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai: 
A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Óhíd 
Ingatlan fekvése: belterület 
Helyrajzi szám: 363/8 
Ingatlan postai címe: 8342 Óhíd, hrsz. 363/8 
Területnagyság: 3 344 m² 
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett beépítetlen terület 

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:
A  felszámolási  eljárás  és  a  végelszámolás  környezet-  és  természetvédelmi  követelményeiről  szóló
106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs
tudomása. 



Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 
- Vezetékjog terheli 176 m2 területre a Magyar Telekom Távközlési Nyrt. (1013 Budapest I., Krisztina
krt. 55.) javára.
-  Vezetékjog  a  vázrajzon  és  telekkimutatáson  feltüntetett  biztonsági  övezet  által  az  E.ON  Észak-
Dunántúli Áramhálózat Zrt. (9027 Győr, Kandó Kálmán utca 11-13.) javára.
- Jelzálogjog terheli 28.307.700,- Ft és járulékai erejéig a MASTER PROFILI S.R.L. (31040 Meduna di
Livenza, Via Emilio Segré 36.) javára.

Ingatlan állapota: átlagos

XII. Ingatlan

Hrsz: 349/2
Óhíd, Petőfi Sándor utca 21.
Belterület
Kivett beépítetlen terület 
Terület: 1.433 m2
Tulajdoni hányad: 1/1

Az ingatlan sík felületű, enyhén gazos felszínnel rendelkező üres terület.  Megközelítése a 350 hrsz-en
keresztül lehetséges, és így a 350 hrsz-t átjárási és útszolgalmi jog terheli a 349/2 hrsz-re vonatkozóan.
Az ingatlant a társaság rönktérként használta, tehát az alapanyag tárolására szolgált.

12. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett beépítetlen terület
Típus: telek 
Területe: 1 433 m² 
Állapota: átlagos 
Közművesítettség foka: közművesítetlen 
Tehermentes: nem 
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1 
Becsérték: 857 600 forint 

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai: 
A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Óhíd 
Ingatlan fekvése: belterület 
Helyrajzi szám: 349/2 
Ingatlan postai címe: 8342 Óhíd, hrsz. 349/2 
Területnagyság: 1 433 m² 
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett beépítetlen terület 

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:
A  felszámolási  eljárás  és  a  végelszámolás  környezet-  és  természetvédelmi  követelményeiről  szóló
106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs
tudomása. 

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 
- Jelzálogjog terheli 403.000.000,- Ft erejéig az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest V., Váci utca 38.) javára.
- Elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzett jelzálog biztosítására MKB Bank Zrt. (1056 Budapest V.,
Váci utca 38.) javára.

Ingatlan állapota: átlagos

A vagyon második alkalommal kerül meghirdetésre.
Az értékesítési hirdetmény tervezetéről a 237/2009. Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés szerinti módon az
értesítés megtörtént.



A felszámoló nyilatkozik, hogy a vélelmezett hitelezői hozzájárulás feltételei fennállnak a becsérték 70%-
án történő értékesítéshez.

B.) TÁRGYI ESZKÖZÖK

A BALATONI  FA Kft.  f.a.  tulajdonában  lévő  tárgyi  eszközök  az  EÉR-ben  csatolt  listaalapján.  Az
anyagok mennyisége a lista alapján nyomon követhető.

A vagyontárgy második alkalommal kerül meghirdetésre.
Az értékesítési hirdetmény tervezetéről a 237/2009. Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés szerinti módon az
értesítés megtörtént.
A felszámoló nyilatkozik, hogy a vélelmezett hitelezői hozzájárulás feltételei fennállnak a becsérték 70%-
án történő értékesítéshez.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

13. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Tárgyi eszközök
Típus: Ipari gép 
Tehermentes: nem - keretbiztosítéki vagyont terhelő zálogjog, ingóságot terhelő zálogjog a CAT DP 40
NB targonca és GIPI 1500 marógép vonatkozásában, jogosult MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci u.
38.) 
Mennyisége: 408 db 
Becsérték: 157 189 200 forint 

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A pályázatban kiírt ingatlan
és ingóság megtekintése 2019. július 01. napján 10 órakor 8342 Óhíd, Petőfi S. u. 19. sz. alatt lehetséges.

ÁFA  fizetésre  vonatkozó  szabályok: Az  irányár  az  áfa  összegét  nem  tartalmazza.  Az  ingatlanok
értékesítése az áfa tv. 86. § (1) bekezdés j) és k) pontja alapján áfa-mentes. A tárgyi eszközök értékesítése
során az áfa az áfa tv. 142. § (1) bek. g pontja alapján, illetve 142. § (3) alapján kerül meghatározásra.

17/2014 (II.3.)  Kormányrendelet  12.§ (5) bekezdés szerinti  pályázati  elbírálás  módja:  Elsődleges
értékelési  szempont:  a  vételár  nagysága.  A felszámoló  több  megfelelő  azonos  értékű  (a  megajánlott
legnagyobb  vételárhoz  képest  10%-nál  kisebb  mértékben  eltérő)  ajánlat  esetén  a  pályázók  között
nyilvános ártárgyalást  tart.  Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus  Értékesítési  Rendszer
(EÉR) igénybevételével történik. Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értékesítésre
kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az
ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak. A nyilvános
értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Jelen pályázati
felhívás  a  felszámoló  számára  nem jelent  értékesítési  kötöttséget.  A felszámoló  a  pályázati  kiírást  –
megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. 

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül,
átutalással kell megfizetni az BALATONI FA Kft. f.a. Pannon Takarék Bank Zrt.-nél vezetett: 63200157-
00109714 számú pénzforgalmi számlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázatot benyújtóval a felszámoló a pályázat lezárását követő
30 napon belül szerződést köt. Nyertes pályázó vállalja, hogy a felszámoló által kijelölt ügyvéddel köti
meg  a  szerződést  és  viseli  annak  költségeit.  A megkötendő  adásvételi  szerződésre  a  magyar  jog  az
irányadó.

A  vagyontárgy  elszállításának,  átvételének  módja,  határideje:  A  teljes  vételár  megfizetése  a
tulajdonba- és birtokba adás feltétele. A birtokátruházás napja a szerződéskövetést követően, a vételár
teljes kiegyenlítésének napja.

https://eer.gov.hu/jogszabaly/A1400017-P12-5.html


17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: 
A  pályázatok  kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatóak  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/ 
A pályázatnak tartalmaznia kell: 
– Magánszemély  pályázó  esetén  az  ajánlathoz  csatolni  kell  a  pályázó  személyi  igazolványának,
lakcímkártyájának és adóigazolványának a pályázó aláírásával hitelesített másolatát. Külföldi ajánlattevő
köteles  belföldi  lakcímmel  vagy  székhellyel  rendelkező  kézbesítési  megbízottat  megnevezni  és  a
pályázathoz csatolni a kézbesítési megbízás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Szervezet, vagy gazdasági társaság pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó egy hónapnál
nem  régebbi  cégkivonatát  vagy  hatósági  nyilvántartásba  vételének  igazolását,  az  eljáró  képviselője
aláírási  címpéldányát,  az ajánlati  biztosíték megfizetésének igazolását,  továbbá amennyiben a pályázó
képviselője meghatalmazással jár el, a meghatalmazás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Írásos vételi ajánlatot, nettó vételár megjelölésével. (a felszámoló tételes ajánlatot kér benyújtani az
egyes vagyonelemre tekintettel a kiállítandó számviteli bizonylatokra.)
– Ajánlati biztosíték megfizetésének igazolása.
A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat értékelésétől számított 8 napon
belül  írásban is  értesíti,  egyben felszólítja  a nyertes  pályázót  az adásvételi  szerződés megkötésére.  A
megvásárlásra felkínált vagyontárgyakért a felszámoló kellékszavatosságot és garanciát nem vállal, azt a
pályázó a megtekintett állapotban veszi meg, ennek tudomásulvételéről a pályázónak nyilatkoznia kell. A
felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a
nyertes  ajánlatot  az  elővásárlásra  jogosultaknak  –  az  őket  megillető  sorrendben  –  bemutatja  annak
érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A bejelentés elmaradása esetén a
felszámoló az általa egyébként nem ismert jogosult esetén úgy tekinti, hogy az elővásárlási jogosultak
elővásárlási jogukkal élni nem kívánnak, az ajánlatok közlését nem kérik.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye:  A felszámoló nyilatkozatot kér, hogy a
pályázó  vállalja  az  ingatlan  területén  tárolt  veszélyes  hulladékok:-  080409  hulladék  kód,
ragasztómaradék, 1200 kg- 150110 hulladék kód, ragasztós csomagolás, 1200 kg- 130205 hulladék kód,
fáradt olaj, 400 kg- 150110 hulladék kód, olajos fémhordó, 8 db- 150110 hulladék kód, olajos műanyag
kanna, 100 kgés nem veszélyes hulladékok- 030101 hulladék kód, kéreg/energetikai hasznosításra, 5000
kg-  150102 hulladék  kód,  műanyag  csomagolási  hulladék,  1600 kg-  200301 hulladék kód,  műanyag
hulladék/kommunális,  1000  kgártalmatlanítását,  elszállítását,  melynek  összege  2.000.000,-Ft
nagyságrendű.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.
A  fenti  vagyontárgyról  készített  tender  füzet  az  alábbi  linken  érhető  el:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1656342/tetelek.pdf

https://eer.gov.hu/palyazat/P1656342/tetelek.pdf
https://eer.gov.hu/jogszabaly/A1400017-P12-5.html


Pályázati Hirdetmény 

A(z) Dual-Perfekt Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-717900, székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 85. C ép.
4  em.,  levelezési  cím:  1507  Budapest,  hrsz.  Pf.:  139),  mint  a(z)  BALATONI  FA  Kft.  „f.a”
(cégjegyzékszám: 20-09-063510, székhely: 8342 Óhíd,  Petőfi  S.  utca 19.)  Zalaegerszegi  Törvényszék
10.Fpk.93/2018/16..  sz.  végzése által  kijelölt  felszámolója,  a Cégközlönyben 2019. június 06.  napján
meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően 

nyilvános pályázati felhívás

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós INGÓSÁGAIT:

I. A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):     
GÉPJÁRMŰ
Forgalmi rendszám: NHC-512
Gyártmány: Skoda Rapid
Gyártási év: 2015
Első forgalomba helyezés dátuma: 2015.04.01.
Első magyarországi forgalomba helyezés dátuma: 2015.11.13.
Hengertérfogat: 1.598 cm3
Motorteljesítmény: 66 Kw
Ülések száma: 5
Színe: fekete
Műszaki vizsga érvényessége: 2018.11.12.
Km óra állása: 126.255 km
Üzemanyag: gázolaj

A jármű jó állapotú,  a  műszerfal  hibát  nem jelez,  könnyedén indul,  látható  sérülés  nincs.  Jellemzői:
alufelni,  klimatizált,  H  +  5  fokozatú  mechanikus  sebességváltó,  multifunkciós  bőr  kormány,  rádiós
magnó, CD lejátszó, mechanikus klíma.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Tárgyi Eszköz
Típus: Jármű 
Gyártmány: Skoda Rapid 
Gyártási idő: 2015. 
Állapot: Kítűnő 
Tehermentes: nem - keretbiztosítéki vagyon terhelő zálogjog, jogosult: MKB Bank Zrt. (1056 Budapest
V., Váci utca 38.) 
Mennyisége: 1 db 
Becsérték: 2 308 500 forint 

A gépjármű második alkalommal kerül meghirdetésre.
Az értékesítési hirdetmény tervezetéről a 237/2009. Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés szerinti módon az
értesítés megtörtént.
A felszámoló nyilatkozik, hogy a vélelmezett hitelezői hozzájárulás feltételei fennállnak a becsérték 70%-
án történő értékesítéshez.

A pályázat adatai: 
A  pályázatok  kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatók  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1656316 
A  fenti  vagyontárgyról  készített  tender  füzet  az  alábbi  linken  érhető  el:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1656316/tetelek.pdf

https://eer.gov.hu/palyazat/P1656316/tetelek.pdf
https://eer.gov.hu/palyazat/P1656316


A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 2 308 500 forint.
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 1 615 950 forint. (a becsérték 70%-a) 
A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.
Ajánlati biztosíték összege: 115 425 forint.

II. A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):     

GÉPJÁRMŰ
Forgalmi rendszám: KGX-569
Gyártmány, típus: Mitsubishi L 200
Gyártási év: 2003
Első forgalomba helyezés dátuma: 2003.09.05.
Első magyarországi forgalomba helyezés dátuma: 2006.05.29.
Hengertérfogat: 2.477 cm3
Motorteljesítmény: 85 kW
Ülések száma: 5
Színe: kék
Műszaki vizsga érvényessége: 2019.05.23.
Km óra állása: 247.404 km
Üzemanyag: gázolaj

A jármű állapota közepes, belső állapota elhanyagolt, több helyen sérülések láthatóak, fényezése karcos.
Első lökhárító jobb oldali részen sérült, motorháztető fényezése sérült. Könnyedén indul.
A  jármű  jellemző  felszereltsége:  alufelni,  klimatizált,  H  +  5  fokozatú  mechanikus  sebesséváltó,
kapcsolható 4 kerék meghajtás és felező, automata klíma, kazettás rádiós magnó, akkumulátor töltöttség
jelző, dőlés szög jelző.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Tárgyi Eszköz
Típus: Jármű 
Gyártmány: Mitsubishi L 200 
Gyártási idő: 2003. 
Állapot: Átlagos 
Tehermentes: nem - keretbiztosítéki vagyon terhelő zálogjog, jogosult: MKB Bank Zrt. (1056 Budapest
V., Váci utca 38.) 
Mennyisége: 1 db 
Becsérték: 1 377 000 forint 

A gépjármű második alkalommal kerül meghirdetésre.
Az értékesítési hirdetmény tervezetéről a 237/2009. Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés szerinti módon az
értesítés megtörtént.
A felszámoló nyilatkozik, hogy a vélelmezett hitelezői hozzájárulás feltételei fennállnak a becsérték 70%-
án történő értékesítéshez.

A pályázat adatai: 
A  pályázatok  kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatók  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1656313 
A  fenti  vagyontárgyról  készített  tender  füzet  az  alábbi  linken  érhető  el:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1656313/tetelek.pdf

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 1 377 000 forint.
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 963 900 forint. (a becsérték 70%-a) 

https://eer.gov.hu/palyazat/P1656313/tetelek.pdf
https://eer.gov.hu/palyazat/P1656313


A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.
Ajánlati biztosíték összege: 68 850 forint.

III. A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak): 

GÉPJÁRMŰ
Forgalmi rendszám: PJR-697
Gyártmány, típus: Skoda Octavia
Gyártási év: 2016
Első forgalomba helyezés dátuma: 2016.05.31.
Első magyarországi forgalomba helyezés dátuma: 2017.09.21.
Hengertérfogat: 1.968 cm3
Motorteljesítmény: 135 kW
Színe: szürke
Ülések száma: 5
Műszaki vizsga érvényessége: 2020.05.31.
Km számláló állása: 100.796 km
Üzemanyag: gázolaj
A jármű jó állapotú, könnyedén indul, látható hibák nem észlelhetőek.
Klimatizált,  automata sebességváltó,  multifunkciós  bőr kormány, navigáció,  rádiós magnó, tempomat,
automata klíma, elektromos ablak.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Tárgyi eszköz
Típus: Jármű 
Gyártmány: Skoda Octavia 
Gyártási idő: 2016. 
Állapot: Újszerű 
Tehermentes: nem - keretbiztosítéki vagyon terhelő zálogjog, jogosult: MKB Bank Zrt. (1056 Budapest
V., Váci utca 38.) 
Mennyisége: 1 db 
Becsérték: 4 041 000 forint 

A gépjármű második alkalommal kerül meghirdetésre.
Az értékesítési hirdetmény tervezetéről a 237/2009. Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés szerinti módon az
értesítés megtörtént.
A felszámoló nyilatkozik, hogy a vélelmezett hitelezői hozzájárulás feltételei fennállnak a becsérték 70%-
án történő értékesítéshez.

A pályázat adatai: 
A  pályázatok  kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatók  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1656320 
A  fenti  vagyontárgyról  készített  tender  füzet  az  alábbi  linken  érhető  el:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1656320/tetelek.pdf

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 4 041 000 forint.
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 2 828 700 forint. (a becsérték 70%-a) 
A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.
Ajánlati biztosíték összege: 202 050 forint.

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2019. június 21. 08 óra 00 perc 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2019. július 08. 08 óra 00 perc 

https://eer.gov.hu/palyazat/P1656320/tetelek.pdf
https://eer.gov.hu/palyazat/P1656320


Ajánlati  biztosíték  formája,  megfizetésének  módja  és  határideje: Az  ajánlati  biztosítékot  a
BALATONI  FA  Kft.  f.a.  Pannon  Takarék  Bank  Zrt.-nél  vezetett:  63200157-00109714  számú
bankszámlájára lehet befizetni (átutalni) "BALATONI FA Kft. f.a. AJÁNLATI BIZTOSÍTÉK" jelöléssel
a pályázat benyújtásáig.

Az ajánlati  biztosítékkal  kapcsolatos  egyéb  közlemény: A befizetett  AJÁNLATI  BIZTOSÍTÉK a
pályázati nyertesnek a vételárba beszámít. A többi pályázó részére a befizetett összeg az értékelést követő
8 napon belül visszautalásra kerül. Az ajánlati biztosítékot a pályázó kizárólag a következő esetekben
veszíti  el: a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes
pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A felszámolónak  –  a  vagyonfelmérés,  valamint  az  adós  vagyonára  vonatkozó adatok  alapján  -
elővásárlásra jogosultról van tudomása.

Az  ingóság  megtekinthetőségének  helye,  ideje,  egyéb  közlemény: A  pályázatban  kiírt  ingóság
megtekintése 2019. július 01. napján 11 órakor 8342 Óhíd, Petőfi S. u. 19. sz. alatt lehetséges.

ÁFA  fizetésre  vonatkozó  szabályok:  Az  irányár  az  áfa  összegét  nem tartalmazza.  A  vagyontárgyak
értékesítése  során az áfa az áfa tv.  142. § (1) bek.  g pontja  alapján,  illetve  142. § (3) alapján kerül
meghatározásra.

17/2014 (II.3.)  Kormányrendelet  12.§ (5) bekezdés szerinti  pályázati  elbírálás  módja:  Elsődleges
értékelési  szempont:  a  vételár  nagysága.  A felszámoló  több  megfelelő  azonos  értékű  (a  megajánlott
legnagyobb  vételárhoz  képest  10%-nál  kisebb  mértékben  eltérő)  ajánlat  esetén  a  pályázók  között
nyilvános ártárgyalást  tart.  Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus  Értékesítési  Rendszer
(EÉR) igénybevételével történik. Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értékesítésre
kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az
ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak. A nyilvános
értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Jelen pályázati
felhívás  a  felszámoló  számára  nem jelent  értékesítési  kötöttséget.  A felszámoló  a  pályázati  kiírást  –
megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. 

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül,
átutalással kell megfizetni az BALATONI FA Kft. f.a. Pannon Takarék Bank Zrt.-nél vezetett: 63200157-
00109714 számú pénzforgalmi számlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázatot benyújtóval a felszámoló a pályázat lezárását követő
30 napon belül szerződést köt. A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.

A  vagyontárgy  elszállításának,  átvételének  módja,  határideje:  A  vagyontárgy  elszállításának,
átvételének módja, határideje: a vevő legkésőbb a teljes vételár megfizetését követő 15 napon belül saját
költségén köteles gondoskodni a megvásárolt vagyontárgy birtokba vételéről, az ingóság átvételéről és
elszállításáról. A fenti határidő letelte után kötbér terheli a késedelmet, mely napi 2.000 Ft.

17/2014  (II.3.)  Kormányrendelet  12.§  (5) bekezdés  szerinti  részletes  feltételek:  A  pályázatok
kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatóak  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/ 
A pályázatnak tartalmaznia kell: 
– Magánszemély  pályázó  esetén  az  ajánlathoz  csatolni  kell  a  pályázó  személyi  igazolványának,
lakcímkártyájának és adóigazolványának a pályázó aláírásával hitelesített másolatát. Külföldi ajánlattevő
köteles  belföldi  lakcímmel  vagy  székhellyel  rendelkező  kézbesítési  megbízottat  megnevezni  és  a
pályázathoz csatolni a kézbesítési megbízás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Szervezet, vagy gazdasági társaság pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó egy hónapnál
nem  régebbi  cégkivonatát  vagy  hatósági  nyilvántartásba  vételének  igazolását,  az  eljáró  képviselője

https://eer.gov.hu/jogszabaly/A1400017-P12-5.html
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aláírási  címpéldányát,  az ajánlati  biztosíték megfizetésének igazolását,  továbbá amennyiben a pályázó
képviselője meghatalmazással jár el, a meghatalmazás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Írásos vételi ajánlatot, nettó vételár megjelölésével.
– Ajánlati biztosíték megfizetésének igazolása.
A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat értékelésétől számított 8 napon
belül  írásban is  értesíti,  egyben felszólítja  a nyertes  pályázót  az adásvételi  szerződés megkötésére.  A
megvásárlásra felkínált vagyontárgyakért a felszámoló kellékszavatosságot és garanciát nem vállal, azt a
pályázó a megtekintett állapotban veszi meg, ennek tudomásulvételéről a pályázónak nyilatkoznia kell. A
felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a
nyertes  ajánlatot  az  elővásárlásra  jogosultaknak  –  az  őket  megillető  sorrendben  –  bemutatja  annak
érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A bejelentés elmaradása esetén a
felszámoló az általa egyébként nem ismert jogosult esetén úgy tekinti, hogy az elővásárlási jogosultak
elővásárlási jogukkal élni nem kívánnak, az ajánlatok közlését nem kérik.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.



Pályázati Hirdetmény 

A(z) Dual-Perfekt Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-717900, székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 85. C ép.
4  em.,  levelezési  cím:  1507  Budapest,  hrsz.  Pf.:  139),  mint  a(z)  NÉPKERTI  VIGADÓ  Kft.  „f.a”
(cégjegyzékszám: 05 09 009303, székhely: 3529 Miskolc, Görgey A. utca 23.) Miskolci Törvényszék
6.Fpk.255/2017/11.  sz.  végzése  által  kijelölt  felszámolója,  a  Cégközlönyben  2019.  június  6. napján
meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően 

nyilvános pályázati felhívás

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós kis értékű ingóságát.

A pályázat adatai: 
A  pályázatok  kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatók  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1662393 

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2019. június 21. 08 óra 00 perc 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2019. július 8. 08 óra 00 perc 
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 94 000 forint.
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 65 800 forint. (a becsérték 70%-a) 
A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.
Ajánlati biztosíték összege: 4 700 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A ajánlati  biztosítékot  a DUAL-
PERFEKT Kft. f.a. Takarékbank Zrt.-nél vezetett: 63200157-11024563 Számú értékesítéssel kapcsolatos
technikai  bankszámlájára  lehet  befizetni  (átutalni)  „NÉPKERTI  VIGADÓ  Kft.  f.a.  AJÁNLATI
BIZTOSÍTÉK” jelöléssel a pályázat benyújtásáig.

Az ajánlati  biztosítékkal  kapcsolatos  egyéb  közlemény: A befizetett  AJÁNLATI  BIZTOSÍTÉK a
pályázati nyertesnek a vételárba beszámít. A többi pályázó részére a befizetett összeg az értékelést követő
8 napon belül visszautalásra kerül. Az ajánlati biztosítékot a pályázó kizárólag a következő esetekben
veszíti  el: a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes
pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A felszámolónak  –  a  vagyonfelmérés,  valamint  az  adós  vagyonára  vonatkozó adatok  alapján  -
elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak): 
I. Gépjármű
Rendszám: JFT-895
Gyártmány és típus: KIA Pregio 2.5 D
Hengerűrtartalom: 2.476 cm3
Teljesítmény: 69 Kw
Gyártási év: 2004
Szín: fehér
Km. óra állása: 319.800 (becsült)
Forgalomba helyezés ideje: 2004.10.21.
Műszaki vizsga érvényessége: 2019.01.09.
Tehermentes: igen
Becsérték: 94 000 forint 

Gépjármű jellemzői:
- a gépkocsi rendkívüli módon elhasznált, nem indítható. Komplett szervizt kell elvégezni ahhoz, hogy a
motorja indítható legyen.
- a jármű szervizkönyvvel nem rendelkezik.
- a gumiabroncsok kopottak, elöregedtek.
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A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: JFT-895 frsz-ú gépjármű
Típus: Jármű 
Gyártmány: KIA Pregio 2.5 D 
Gyártási idő: 2004. 
Állapot: Működésképtelen 
Tehermentes: igen 
Mennyisége: 1 db 
Becsérték: 94 000 forint 

Az  ingóság  megtekinthetőségének  helye,  ideje,  egyéb  közlemény: A  pályázatban  kiírt  gépjármű
megtekintése 2019. június 24. napján 10 órakor 9400 Sopron, Hőközpont u. 1.sz. alatt lehetséges.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az irányár  az áfa összegét  nem tartalmazza.  A vagyontárgyak
értékesítése  során az áfa az áfa tv.  142. § (1) bek.  g pontja  alapján,  illetve  142. § (3) alapján kerül
meghatározásra.

17/2014 (II.3.)  Kormányrendelet  12.§ (5) bekezdés szerinti  pályázati  elbírálás  módja:  Elsődleges
értékelési  szempont:  a  vételár  nagysága.  A felszámoló  több  megfelelő  azonos  értékű  (a  megajánlott
legnagyobb  vételárhoz  képest  10%-nál  kisebb  mértékben  eltérő)  ajánlat  esetén  a  pályázók  között
nyilvános ártárgyalást  tart.  Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus  Értékesítési  Rendszer
(EÉR) igénybevételével történik. Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értékesítésre
kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az
ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak. A nyilvános
értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Jelen pályázati
felhívás  a  felszámoló  számára  nem jelent  értékesítési  kötöttséget.  A felszámoló  a  pályázati  kiírást  –
megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. 

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül,
átutalással  kell  megfizetni  a  DUAL-PERFEKT  Kft.  f.a.  Takarékbank  Zrt.-nél  vezetett:  63200157-
11024563 Számú értékesítéssel kapcsolatos technikai bankszámlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázatot benyújtóval a felszámoló a pályázat lezárását követő
30 napon belül szerződést köt. A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.

A  vagyontárgy  elszállításának,  átvételének  módja,  határideje:  A  vagyontárgy  elszállításának,
átvételének módja, határideje: a vevő legkésőbb a teljes vételár megfizetését követő 15 napon belül saját
költségén köteles gondoskodni a megvásárolt vagyontárgy birtokba vételéről, az ingóság átvételéről és
elszállításáról. A fenti határidő letelte után kötbér terheli a késedelmet, mely napi 2.000 Ft.

17/2014  (II.3.)  Kormányrendelet  12.§  (5) bekezdés  szerinti  részletes  feltételek:  A  pályázatok
kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatóak  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/ 
A pályázatnak tartalmaznia kell: 
– Magánszemély  pályázó  esetén  az  ajánlathoz  csatolni  kell  a  pályázó  személyi  igazolványának,
lakcímkártyájának és adóigazolványának a pályázó aláírásával hitelesített másolatát. Külföldi ajánlattevő
köteles  belföldi  lakcímmel  vagy  székhellyel  rendelkező  kézbesítési  megbízottat  megnevezni  és  a
pályázathoz csatolni a kézbesítési megbízás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Szervezet, vagy gazdasági társaság pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó egy hónapnál
nem  régebbi  cégkivonatát  vagy  hatósági  nyilvántartásba  vételének  igazolását,  az  eljáró  képviselője
aláírási  címpéldányát,  az ajánlati  biztosíték megfizetésének igazolását,  továbbá amennyiben a pályázó
képviselője  meghatalmazással  jár  el,  a  meghatalmazás  teljes  bizonyító  erejű  okiratát.  –  Írásos  vételi
ajánlatot, nettó vételár megjelölésével.
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– Ajánlati biztosíték megfizetésének igazolása.
A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat értékelésétől számított 8 napon
belül  írásban is  értesíti,  egyben felszólítja  a nyertes  pályázót  az adásvételi  szerződés megkötésére.  A
megvásárlásra felkínált vagyontárgyakért a felszámoló kellékszavatosságot és garanciát nem vállal, azt a
pályázó a megtekintett állapotban veszi meg, ennek tudomásulvételéről a pályázónak nyilatkoznia kell. 
A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően
a  nyertes  ajánlatot  az  elővásárlásra  jogosultaknak – az  őket  megillető  sorrendben – bemutatja  annak
érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A bejelentés elmaradása esetén a
felszámoló az általa egyébként nem ismert jogosult esetén úgy tekinti, hogy az elővásárlási jogosultak
elővásárlási jogukkal élni nem kívánnak, az ajánlatok közlését nem kérik.

A felszámoló  hirdetménnyel  kapcsolatos  egyéb  közleménye:  A módosított  237/2009.  sz.  (X.  20.)
Kormányrendelet  2.  §  4/a.  pontja  alapján  nyilatkozom,  hogy  ez  a  vagyonelem  2.  alkalommal  kerül
értékesítésre meghirdetésre. Nyilatkozom arról, hogy a 2. § (2) bekezdés alapján a pályázat kiírásáról az
értékesítési  hirdetmény tervezetének megküldésével értesítendő hitelező/hitelezői választmány/hitelezői
képviselő nincs a Népkerti Vigadó Kft. „f.a.” felszámolási eljárásában.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel nem áll fenn.

A  fenti  vagyontárgyról  készített  tender  füzet  az  alábbi  linken  érhető  el:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1662393/tetelek.pdf
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Pályázati Hirdetmény 

A(z) Dual-Perfekt Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-717900, székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 85. C ép.
4 em., levelezési cím: 1507 Budapest, hrsz. Pf.: 139), mint a(z) Alfa Laval Social Aplications Kft. „f.a”
(cégjegyzékszám: 19 09 518659, székhely: 8571 Bakonykoppány, Zrínyi utca 1.) Veszprémi Törvényszék
6..Fpk.87/2018/17.  sz.  végzése  által  kijelölt  felszámolója,  a  Cégközlönyben  2019.  június  6.  napján
meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően 

nyilvános pályázati felhívás

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai: 
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: 
https://eer.gov.hu/palyazat/P1656308 

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2019. június 21. 08 óra 00 perc 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2019. július 8. 08 óra 00 perc 
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 21 600 000 forint.
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 15 120 000 forint. (a becsérték 70%-a)
A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.
Ajánlati biztosíték összege: 848 000 forint.

Ajánlati  biztosíték  formája,  megfizetésének módja és  határideje: Az ajánlati  biztosítékot  az  Alfa
Laval Social  Aplications  Kft.  f.a. Pannon Takarék Bank Zrt.-nél vezetett:  63200157-00109927 számú
bankszámlájára  lehet  befizetni  (átutalni)  "Alfa  Laval  Social  Aplications  Kft.  f.a.  AJÁNLATI
BIZTOSÍTÉK" jelöléssel a pályázat benyújtásáig.

Az ajánlati  biztosítékkal  kapcsolatos  egyéb  közlemény: A befizetett  AJÁNLATI  BIZTOSÍTÉK a
pályázati nyertesnek a vételárba beszámít. A többi pályázó részére a befizetett összeg az értékelést követő
8 napon belül visszautalásra kerül. Az ajánlati biztosítékot a pályázó kizárólag a következő esetekben
veszíti  el: a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes
pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A felszámolónak  –  a  vagyonfelmérés,  valamint  az  adós  vagyonára  vonatkozó adatok  alapján  -
elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak): 
INGATLAN
Bakonykoppány, Zrínyi utca 1.
Külterület
Hrsz.: 023/1
Veszprém megye
Kivett major
Földrészlet: 35134 m2
Tulajdoni hányad: 1/1-ed

A külterületi ingatlan telekterülete sík felületű, téglalaphoz közelítő alakú telken helyezkedik el. A telken
belül belső murvával szórt, illetve kialakított földutak találhatóak, melyek egy része már gazzal benőtt. A
terület egyéb részein kisebb erdősávok, illetve gazos, cserjés terület található. A telek részben kerített. A
024 hrsz-ú murvával szórt földút felé kerítetlen, vele párhuzamosan a hosszanti oldalon a kerítés teljes
hosszában kialakított oszlopok közé kihúzott drótfonatos kerítéssel. A kerítés közepes műszaki állapotú.
A telek  községtől  távolabbi  hátsó rövidebbik oldalánál  a  kerítés  részben megtalálható,  részben pedig
hiányos. A 024 hrsz-ú út felé a telek községtől távolabbi hátsó részénél kerítésmaradvány található, nagy
részen azonban a kerítés elbontott. 
Az ingatlanon a földhivatali térképmásolat alapján 6 darab épület van feltüntetve. Ezek közül 1 épületet
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elbontottak, csak a maradványai láthatóak. 
A 023/1 hrsz-ú ingatlan telekterülete 35134 m2.

1. számú épület – Istálló
Hagyományos építési módban épült istállóépület, melynek 2016. környékén a felújítása elkezdődött. Az
épület előtt a telekrészből egy kb. 20x30 m-es rész betonoszlopok között kifeszített dróthálóval kerített, és
kétszárnyú nagykapuval  ellátott  területe  leválasztott.  Az épület  istállóként  funkcionált,  illetve  a belső
felújításnál  irodarész,  illetve  különböző  raktár,  műhelyrész  kialakítása  vélhető.  A  felújítás  során  a
homlokzat  festése történt  meg, és a nyílászárók műanyag nyílászárókra cserélték.  Az ingatlanon lévő
kémények felújítottak, bélelésük azonban nem történt meg. Az épületbe való bejutás ipari nagyméretű
kapukon keresztül lehetséges. Az épület alapterülete: 416 m2 

2. számú épület – Mérlegház
Ezen épület 1997-ben épült, 4 m x 3,6 m alapterületű épület. Beton aljzatú. A bejárati ajtó fölött egy kis
előtető van kialakítva, mely fa szerkezetű. A mérlegház mellett található a földbe beépített hídmérleg,
állapota szerint nem használható.  A mérlegház az 1-es és a 3-as számú épület között  helyezkedik el.
Körülötte belső kialakított földút található. Az épület alapterülete: 14,4 m2

3. számú épület – Istálló
Hagyományos építési  módban épült,  vakolatlan  tégla  falazatú.  Az épületen  fa ajtók  és gerébtokos fa
ablakok találhatóak. Az ablaküvegek mindenhol kitörtek. Beton aljzatú. A villanyvezeték becsatlakozás
jelenleg le van vágva, az épületen belül azonban a villanyvezeték kiépített.  A 3-as számú épület előtt
látható tűzcsap. A TSZ idejében a tüzivíz rendszer kiépített volt, mely megmaradt, azonban karbantartása
a TSZ felbomlása óta nem történt meg. Az épület alapterülete: 92 m2 

4. számú épület – Istálló
Fém  tartószerkezetű  tégla  falazatú  nagyállat  tartására  alkalmas  épület.  A  tégla  falazat  kívül-belül
vakolatlan. Az épületben beton aljzat található. Az épület alapterülete: 16 m x 28 m = 448 m2

5. számú épület – Istálló
Az 1970-es években épült kétszintes istállóépület, mely baromfitartásra alkalmas. Beton vázszerkezetű és
födémű épület, aljzata beton. Az épületben középen fém baromfi etető-itató váz még megtalálható. Az
emeleten szintén beépített a baromfi itató. A kétszintes istállóépület mindkét szintjén szellőző rendszerű
fém ablakok vannak kialakítva, mely eredetileg automatikus vezérlésűek. Az épületen belül a villany és
vízvezeték kiépített.  Az épületben a világítás  neoncsöves  armatúrákkal  történik.  Régi,  de az épületen
belül felszerelt állapotú. Az épület vakolt, festett külső tégla falazatú. Az épület alapterülete: 1.176 m2 -
földszinti alapterület
Az épület redukált alapterülete: 1764 m2

1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Kivett major
Típus: mezőgazdasági ingatlan 
Területe: 35 134 m² 
Állapota: felújítandó 
Közművesítettség foka: hiányosan közművesített 
Tehermentes: nem 
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1 
Becsérték: 21 600 000 forint 

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai: 
A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Bakonykoppány 
Ingatlan fekvése: külterület 
Helyrajzi szám: 023/1 
Ingatlan postai címe: 8571 Bakonykoppány, hrsz. 023/1 
Területnagyság: 35 134 m² 
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Kivett major 



A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:
A  felszámolási  eljárás  és  a  végelszámolás  környezet-  és  természetvédelmi  követelményeiről  szóló
106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs
tudomása. 

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 
- bányaszolgalmi jog és biztonsági övezet a gázvezetéktől mindkét irányban 7-7 méter széles sávban az
E.ON Közép-Dunántúli Gázhálózati Zrt. (8800 Nagykanizsa, Zrínyi utca 32.) javára.
-  Vezetékjog terheli  764 m2 területre  a  vázrajz  és területkimutatás  szerint  az E.ON Észak-Dunántúli
Áramhálózati Zrt. (9027 Győr, Kandó Kálmán utca 11-13.) javára.
- Jelzálogjog terheli 148.600.000,- Ft és járulékai erejéig az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (1051
Budapest V., Nádor utca 31.) javára.
- Elidegenítési és terhelési tilalom a bejegyzett jelzálogjog biztosítására az MFB Magyar Fejlesztési Bank
Zrt. (1051 Budapest V., Nádor utca 31.) javára.

Ingatlan állapota: felújítandó

Az ingatlan második alkalommal kerül meghirdetésre.
Az értékesítési hirdetmény tervezetéről a 237/2009. Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés szerinti módon az
értesítés megtörtént.
A felszámoló nyilatkozik, hogy a vélelmezett hitelezői hozzájárulás feltételei fennállnak a becsérték 70%-
án történő értékesítéshez.

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye,  ideje,  egyéb közlemény: A pályázatban kiírt  ingatlan
egyénileg megtekinthető saját felelősség vállalása mellett.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: ÁFA tv.  88. § alapján:  adókötelessé tette  az eladó az ingatlan
értékesítését, fordított adózás.

17/2014 (II.3.)  Kormányrendelet  12.§ (5) bekezdés szerinti  pályázati  elbírálás  módja:  Elsődleges
értékelési  szempont:  a  vételár  nagysága.  A felszámoló  több  megfelelő  azonos  értékű  (a  megajánlott
legnagyobb  vételárhoz  képest  10%-nál  kisebb  mértékben  eltérő)  ajánlat  esetén  a  pályázók  között
nyilvános ártárgyalást  tart.  Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus  Értékesítési  Rendszer
(EÉR) igénybevételével történik. Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értékesítésre
kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az
ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak. A nyilvános
értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Jelen pályázati
felhívás  a  felszámoló  számára  nem jelent  értékesítési  kötöttséget.  A felszámoló  a  pályázati  kiírást  –
megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. 

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül,
átutalással kell  megfizetni  az "Alfa Laval Social  Aplications Kft. f.a." Pannon Takarék Bank Zrt.-nél
vezetett: 63200157-00109927 számú pénzforgalmi számlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázatot benyújtóval a felszámoló a pályázat lezárását követő
30 napon belül szerződést köt. Nyertes pályázó vállalja, hogy a felszámoló által kijelölt ügyvéddel köti
meg  a  szerződést  és  viseli  annak  költségeit.  A megkötendő  adásvételi  szerződésre  a  magyar  jog  az
irányadó.

A  vagyontárgy  elszállításának,  átvételének  módja,  határideje:  A  teljes  vételár  megfizetése  a
tulajdonba- és birtokba adás feltétele. A birtokátruházás napja a szerződéskövetést követően, a vételár
teljes kiegyenlítésének napja.

17/2014  (II.3.)  Kormányrendelet  12.§  (5) bekezdés  szerinti  részletes  feltételek:  A  pályázatok

https://eer.gov.hu/jogszabaly/A1400017-P12-5.html
https://eer.gov.hu/jogszabaly/A1400017-P12-5.html


kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatóak  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/ 
A pályázatnak tartalmaznia kell: 
– Magánszemély  pályázó  esetén  az  ajánlathoz  csatolni  kell  a  pályázó  személyi  igazolványának,
lakcímkártyájának és adóigazolványának a pályázó aláírásával hitelesített másolatát. Külföldi ajánlattevő
köteles  belföldi  lakcímmel  vagy  székhellyel  rendelkező  kézbesítési  megbízottat  megnevezni  és  a
pályázathoz csatolni a kézbesítési megbízás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Szervezet, vagy gazdasági társaság pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó egy hónapnál
nem  régebbi  cégkivonatát  vagy  hatósági  nyilvántartásba  vételének  igazolását,  az  eljáró  képviselője
aláírási  címpéldányát,  az ajánlati  biztosíték megfizetésének igazolását,  továbbá amennyiben a pályázó
képviselője meghatalmazással jár el, a meghatalmazás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Írásos vételi ajánlatot, nettó vételár megjelölésével.
– Ajánlati biztosíték megfizetésének igazolása.
Az irányár az áfa összegét nem tartalmazza. 
Az értékesítéskor az áfa megállapítása a hatályos áfatörvény alapján történik. A pályázat eredményéről a
pályázat  kiírója  a nyertes pályázót a pályázat értékelésétől számított  8 napon belül írásban is értesíti,
egyben felszólítja  a  nyertes  pályázót  az  adásvételi  szerződés  megkötésére.  A megvásárlásra  felkínált
vagyontárgyakért a felszámoló kellékszavatosságot és garanciát nem vállal, azt a pályázó a megtekintett
állapotban veszi meg, ennek tudomásulvételéről a pályázónak nyilatkoznia kell. 
A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően
a  nyertes  ajánlatot  az  elővásárlásra  jogosultaknak – az  őket  megillető  sorrendben – bemutatja  annak
érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A bejelentés elmaradása esetén a
felszámoló az általa egyébként nem ismert jogosult esetén úgy tekinti, hogy az elővásárlási jogosultak
elővásárlási jogukkal élni nem kívánnak, az ajánlatok közlését nem kérik.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A  fenti  vagyontárgyról  készített  tender  füzet  az  alábbi  linken  érhető  el:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1656308/tetelek.pdf

https://eer.gov.hu/palyazat/P1656308/tetelek.pdf


Pályázati Hirdetmény 

A(z) Dual-Perfekt Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-717900, székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 85. C ép.
4  em.,  levelezési  cím:  1507  Budapest,  hrsz.  Pf.:  139),  mint  a(z)  SZILVÁSI  SÜTŐ  Kft.  „f.a”
(cégjegyzékszám: 13 09 160072, székhely: 2768 Újszilvás,  Alkotmány utca 164.) Budapest Környéki
Törvényszék 8.Fpk.1.210/2016/12. sz. végzése által kijelölt felszámolója

nyilvános pályázati felhívás

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak): 
GÉPJÁRMŰ:
Rendszám: HPN-967
Gyártmány: FORD
Típus: Transit VAN 185 2.0 TD
Karosszéria: zárt
Hengerűrtartalom: 1998 cm3
Teljesítmény: 55 kW
Üzemanyag: dízel
Sebességváltó: manuális
Gyártási év: 2000Szín: fehér
Szállítható személyek száma: 3 fő
Km. óra állása: 470.587 km
Forgalomba helyezés ideje: 2001.03.28.
Műszaki vizsga érvényessége: 2017.03.10.

A jármű magas futásteljesítményének megfelelően műszakilag s optikailag elhasználódott állapotban van.
Az áruszállításra használt kisteher gépkocsi számos karosszéria sérülés ill. korróziós nyomot lehet találni,
a motortér állapota alacsony karbantartottsági szintre utal.

A vagyontárgy 5. alkalommal kerül meghirdetésre.
A 237/2009. (X.20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés szerinti értesítés feltételei nem állnak fenn.
A gépjármű vonatkozásában kontrollbecslés történt a 3. sikertelen értékesítési felhívást követően.
A 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 4. § (2a) szerinti értesítés feltételei nem állnak fenn.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: GÉPJÁRMŰ
Típus: Jármű 
Gyártmány: FORD 
Gyártási idő: 2000. 
Állapot: Átlagos 
Tehermentes: igen 
Mennyisége: 1 db 
Becsérték: 83 000 forint 

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 83 000 forint.
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 83 000 forint. 
Ajánlati biztosíték összege: 4 150 forint.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2019. július 08. 12 óra 00 perc 

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékot a SZILVÁSI



SÜTŐ Kft. f.a. Erste Bank Zrt.-nél vezetett: 11600006-00000000-62301695 számú bankszámlájára lehet
befizetni  (átutalni)  "SZILVÁSI  SÜTŐ  Kft.  f.a.  AJÁNLATI  BIZTOSÍTÉK"  jelöléssel  a  pályázat
benyújtásáig.

Az ajánlati  biztosítékkal  kapcsolatos  egyéb  közlemény: A befizetett  AJÁNLATI  BIZTOSÍTÉK a
pályázati nyertesnek a vételárba beszámít. A többi pályázó részére a befizetett összeg az értékelést követő
8 napon belül visszautalásra kerül. Az ajánlati biztosítékot a pályázó kizárólag a következő esetekben
veszíti  el: a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes
pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A felszámolónak  –  a  vagyonfelmérés,  valamint  az  adós  vagyonára  vonatkozó adatok  alapján  -
elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

Az  ingóság  megtekinthetőségének  helye,  ideje,  egyéb  közlemény: A  pályázatban  kiírt  gépjármű
megtekintése 2019. július 01. napján 10 és 11 óra között, 2768 Újszilvás, Alkotmány utca 162. sz. alatt
lehetséges. 

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az irányár  az áfa összegét  nem tartalmazza.  A vagyontárgyak
értékesítése  során az áfa az áfa tv.  142. § (1) bek.  g pontja  alapján,  illetve  142. § (3) alapján kerül
meghatározásra.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül,
átutalással kell  megfizetni  az "SZILVÁSI SÜTŐ" Kft. f.a. ERSTE Bank Zrt.-nél vezetett:  11600006-
00000000-62301695 számú pénzforgalmi számlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázatot benyújtóval a felszámoló a pályázat lezárását követő
30 napon belül szerződést köt. A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.

A  vagyontárgy  elszállításának,  átvételének  módja,  határideje:  A  vagyontárgy  elszállításának,
átvételének módja, határideje: a vevő legkésőbb a teljes vételár megfizetését követő 15 napon belül saját
költségén köteles gondoskodni a megvásárolt vagyontárgy birtokba vételéről, az ingóság átvételéről és
elszállításáról. A fenti határidő letelte után kötbér terheli a késedelmet, mely napi 2.000 Ft.

A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos vételi ajánlatokat kér benyújtani, melyeket az

DUAL-PERFEKT Kft. 
9001 Győr, Pf.: 649. szám alatti postai címre, vagy a

DUAL-PERFEKT Kft. 9022 Győr, Liszt Ferenc u. 37. sz. alatti kirendeltségére vár 
„SZILVÁSI SÜTŐ Kft. f.a. vételi ajánlat” 

megjelöléssel.

A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételéről elismervényt állít ki.

Kizárólagos  értékelési  szempont:  a  vételár  nagysága.  A felszámoló  több megfelelő  azonos  értékű  (a
megajánlott legnagyobb vételárhoz képest 10%-nál kisebb mértékben eltérő) ajánlat esetén a pályázók
között  nyilvános ártárgyalást  tart.  Érvénytelen az ajánlat,  ha nem felel  meg a jogszabályban, illetve a
pályázati  kiírásban  meghatározottaknak.  A  nyilvános  értékesítésen  a  tulajdonjogot  szerző  pályázó  az
adóssal  szemben  beszámítással  nem élhet.  Jelen  pályázati  felhívás  a  felszámoló  számára  nem jelent
értékesítési kötöttséget. A felszámoló a pályázati kiírást – megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek
nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. 

A pályázatnak tartalmaznia kell:



– Magánszemély  pályázó  esetén  az  ajánlathoz  csatolni  kell  a  pályázó  személyi  igazolványának,
lakcímkártyájának és adóigazolványának a pályázó aláírásával hitelesített másolatát. Külföldi ajánlattevő
köteles  belföldi  lakcímmel  vagy  székhellyel  rendelkező  kézbesítési  megbízottat  megnevezni  és  a
pályázathoz csatolni a kézbesítési megbízás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Szervezet, vagy gazdasági társaság pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó egy hónapnál
nem  régebbi  cégkivonatát  vagy  hatósági  nyilvántartásba  vételének  igazolását,  az  eljáró  képviselője
aláírási  címpéldányát,  az ajánlati  biztosíték megfizetésének igazolását,  továbbá amennyiben a pályázó
képviselője meghatalmazással jár el, a meghatalmazás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Írásos vételi ajánlat, nettó vételár megjelölésével  (a felszámoló tételes ajánlatot kér benyújtani az egyes
vagyoncsoportokra)
– Bánatpénz megfizetésének igazolása.
Az irányár az áfa összegét nem tartalmazza. Az értékesítéskor az áfa megállapítása a hatályos áfatörvény
alapján történik. A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat értékelésétől
számított 8 napon belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés
megkötésére. A megvásárlásra felkínált vagyontárgyakért a felszámoló kellékszavatosságot és garanciát
nem vállal, azt a pályázó a megtekintett állapotban veszi meg, ennek tudomásulvételéről a pályázónak
nyilatkoznia kell. Az elővásárlásra jogosultak a vételi szándékukat a Cstv. 49/C § (3) bekezdése alapján
az értékesítés keretén belül gyakorolhatják, oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a
vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy
ezen  jogukat  a  pályázat  benyújtásának  határidejéig  írásban  jelezzék.  A  felszámoló  az  elektronikus
értékesítés  érvényességének  és  eredményességének  megállapítását  követően  a  nyertes  ajánlatot  az
elővásárlásra  jogosultaknak  –  az  őket  megillető  sorrendben  –  bemutatja  annak  érdekében,  hogy
nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. 

A bejelentés elmaradása esetén a felszámoló az általa egyébként nem ismert jogosult esetén úgy tekinti,
hogy az elővásárlási jogosultak elővásárlási jogukkal élni nem kívánnak, az ajánlatok közlését nem kérik.



Pályázati Hirdetmény 

A(z) Dual-Perfekt Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-717900, székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 85. C ép.
4 em., levelezési cím: 1507 Budapest, hrsz. Pf.: 139), mint a(z) Walden Club Kft. „f.a” (cégjegyzékszám:
01-09-938474,  székhely:  1076  Budapest,  Garay  utca  45.  I.  em.  120)  Fővárosi  Törvényszék
56.Fpk.1.112/2018/7.  . sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2019. június 27. napján
meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően 

nyilvános pályázati felhívás

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai: 
A  pályázatok  kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatók  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1691720 

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2019. július 12. 08 óra 00 perc 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2019. július 29. 08 óra 00 perc 
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 339 600 forint.
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 339 600 forint. 
Ajánlati biztosíték összege: 16 980 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékot a Walden
Club Kft. f.a. Takarékbank Zrt.-nél vezetett: 63200157-00089135-00000000 számú bankszámlájára lehet
befizetni (átutalni) "Walden Club Kft. f.a. AJÁNLATI BIZTOSÍTÉK" jelöléssel a pályázat benyújtásáig.

Az ajánlati  biztosítékkal  kapcsolatos  egyéb  közlemény: A befizetett  AJÁNLATI  BIZTOSÍTÉK a
pályázati nyertesnek a vételárba beszámít. A többi pályázó részére a befizetett összeg az értékelést követő
8 napon belül visszautalásra kerül. Az ajánlati biztosítékot a pályázó kizárólag a következő esetekben
veszíti  el: a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes
pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A felszámolónak  –  a  vagyonfelmérés,  valamint  az  adós  vagyonára  vonatkozó adatok  alapján  -
elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak): 

INGATLAN
Balatonkenese belterület 907/7 hrsz. ingatlan
Útalja utca
Kivett közforgalom elől el nem zárt magánút
Tulajdoni hányad: 1/1
Önálló szöveges bejegyzés a 907/7 hrsz.-ú ingatlan 907/1 hrsz. megosztásából alakult ki.
Az  ingatlan  egy  nyomsávos  murvával  szórt  földutat  takar.  Az  út  jobb  és  bal  oldalán  családi  házak
találhatóak.  Általában  az  útpálya  jobb  és  bal  oldalán  lévő  kerítések  növényzettel  benőtt  dróthálós
kerítések.
A földút jó műszaki állapotú, felszíne sima, gépkocsival jól járható. A két keréknyom között egy fűsáv
van kialakítva.
Sík felszínű, egyenes útszakasz.

1.  tétel: A pályázatban  szereplő  vagyontárgy(ak)  megnevezése:  kivett  közforgalom elől  el  nem zárt
magánút
Típus: kivett közforgalom elől el nem zárt magánút 
Területe: 305 m² 
Állapota: átlagos 
Tehermentes: igen 

https://eer.gov.hu/palyazat/P1691720


Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1 
Becsérték: 339 600 forint 

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai: 
A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Balatonkenese 
Ingatlan fekvése: belterület 
Helyrajzi szám: 907/7 
Ingatlan postai címe: 8174 Balatonkenese, hrsz. 907/7 
Területnagyság: 305 m² 
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett közforgalom elől el
nem zárt magánút 

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:
A  felszámolási  eljárás  és  a  végelszámolás  környezet-  és  természetvédelmi  követelményeiről  szóló
106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs
tudomása. 

Ingatlan állapota: átlagos

Az  ingatlan(ok)  megtekinthetőségének  helye,  ideje,  egyéb  közlemény: Az  ingatlan  szabadon
megtekinthető.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A vagyontárgy értékesítése az áfa tv. 86. § (1) bekezdés alapján
áfa-mentes.

17/2014 (II.3.)  Kormányrendelet  12.§ (5) bekezdés szerinti  pályázati  elbírálás  módja:  Elsődleges
értékelési  szempont:  a  vételár  nagysága.  A felszámoló  több  megfelelő  azonos  értékű  (a  megajánlott
legnagyobb  vételárhoz  képest  10%-nál  kisebb  mértékben  eltérő)  ajánlat  esetén  a  pályázók  között
nyilvános ártárgyalást  tart.  Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus  Értékesítési  Rendszer
(EÉR) igénybevételével történik. Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értékesítésre
kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az
ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak. A nyilvános
értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Jelen pályázati
felhívás  a  felszámoló  számára  nem jelent  értékesítési  kötöttséget.  A felszámoló  a  pályázati  kiírást  –
megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. 

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül,
átutalással kell megfizetni a Walden Club Kft. Takarékbank Zrt.-nél vezetett: 63200157-0008913 számú
pénzforgalmi számlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázatot benyújtóval a felszámoló a pályázat lezárását követő
30 napon belül szerződést köt. Nyertes pályázó vállalja, hogy a felszámoló által kijelölt ügyvéddel köti
meg  a  szerződést  és  viseli  annak  költségeit.  A megkötendő  adásvételi  szerződésre  a  magyar  jog  az
irányadó.

A  vagyontárgy  elszállításának,  átvételének  módja,  határideje:  A  teljes  vételár  megfizetése  a
tulajdonba- és birtokba adás feltétele. A birtokátruházás napja a szerződéskövetést követően, a vételár
teljes kiegyenlítésének napja.

17/2014  (II.3.)  Kormányrendelet  12.§  (5) bekezdés  szerinti  részletes  feltételek:  A  pályázatok
kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatóak  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/ 
A pályázatnak tartalmaznia kell: 

https://eer.gov.hu/jogszabaly/A1400017-P12-5.html
https://eer.gov.hu/jogszabaly/A1400017-P12-5.html


– Magánszemély  pályázó  esetén  az  ajánlathoz  csatolni  kell  a  pályázó  személyi  igazolványának,
lakcímkártyájának és adóigazolványának a pályázó aláírásával hitelesített másolatát. Külföldi ajánlattevő
köteles  belföldi  lakcímmel  vagy  székhellyel  rendelkező  kézbesítési  megbízottat  megnevezni  és  a
pályázathoz csatolni a kézbesítési megbízás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Szervezet, vagy gazdasági társaság pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó egy hónapnál
nem  régebbi  cégkivonatát  vagy  hatósági  nyilvántartásba  vételének  igazolását,  az  eljáró  képviselője
aláírási  címpéldányát,  az ajánlati  biztosíték megfizetésének igazolását,  továbbá amennyiben a pályázó
képviselője meghatalmazással jár el, a meghatalmazás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Írásos vételi ajánlatot, nettó vételár megjelölésével.
– Ajánlati  biztosíték  megfizetésének  igazolása.  A pályázat  eredményéről  a  pályázat  kiírója  a  nyertes
pályázót a pályázat értékelésétől számított 8 napon belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes
pályázót  az  adásvételi  szerződés  megkötésére.  A  megvásárlásra  felkínált  vagyontárgyakért  az  eladó
kellékszavatosságot és garanciát nem vállal,  azt a pályázó a megtekintett állapotban veszi meg, ennek
tudomásulvételéről a pályázónak nyilatkoznia kell.  Az elővásárlásra jogosultak a vételi  szándékukat a
Cstv.  49/C  §  (3)  bekezdése  alapján  az  értékesítés  keretén  belül  gyakorolhatják,  oly  módon,  hogy  a
véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek.
A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően
a  nyertes  ajánlatot  az  elővásárlásra  jogosultaknak – az  őket  megillető  sorrendben – bemutatja  annak
érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. 

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: 
A módosított 237/2009. sz. (X. 20.) Kormányrendelet 2. § 4/a. pontja alapján nyilatkozom, hogy ez a
vagyonelem 4. alkalommal kerül értékesítésre meghirdetésre. A korábbi 3 sikertelen értékesítési felhívás
alapján a felszámoló újraértékeltette az ingatlant.
Nyilatkozom arról,  hogy a 2.  §  (2) bekezdés  alapján  a  pályázat  kiírásáról  az értékesítési  hirdetmény
tervezetének  megküldésével  értesítendő  hitelező/hitelezői  választmány/hitelezői  képviselő  nincs  a
Walden Club Kft. „f.a.” felszámolási eljárásában. 

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel nem áll fenn.

A  fenti  vagyontárgyról  készített  tender  füzet  az  alábbi  linken  érhető  el:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1691720/tetelek.pdf

https://eer.gov.hu/palyazat/P1691720/tetelek.pdf


Pályázati Hirdetmény 

A(z) DUAL-PERFEKT Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-717900, székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 85.
C. ép. 4. em., levelezési cím: 1507 Budapest, Pf.: 139), mint a(z) "NÉPKERTI VIGADÓ" Vendéglátó,
Kereskedelmi  és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 3529 Miskolc, Görgey A. u.
23,  cégjegyzékszám:  05-09-009303,  adószám:  12751875-2-05)  Miskolci Törvényszék
6.Fpk.255/2017/11. sz. végzése által kijelölt felszámolója

nyilvános pályázati felhívás

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós gazdálkodó szervezet tulajdonát képező alábbi vagyonát:

Tárgyi eszközök:
- MCM grillsütő
- roller grill
- 4 égős gáztűzhely

Tehermentes: igen 

A tárgyi  eszközök meglehetősen elhasználtak,  újbóli  használatukhoz  biztonságtechnikai  felülvizsgálat
elvégzése szükséges.

A vagyontárgy 1. alkalommal kerül meghirdetésre.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 95 000 forint.
Minimálár: 95.000 Ft
Ajánlati biztosíték összege: 4 750 forint.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2019. július 29. 08 óra 00 perc 

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A bánatpénzt a DUAL-PERFEKT
Kft. f.a. Takarékbank Zrt.-nél vezetett: 63200157-11024563 Számú értékesítéssel kapcsolatos technikai
bankszámlájára lehet befizetni (átutalni) „NÉPKERTI VIGADÓ Kft. f.a. KAUCIÓ” jelöléssel a pályázat
benyújtásáig.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A befizetett KAUCIÓ a pályázati nyertesnek a
vételárba  beszámít.  A  többi  pályázó  részére  a  befizetett  összeg  az  értékelést  követő  8  napon  belül
visszautalásra  kerül.  Az ajánlati  biztosítékot  a  pályázó  kizárólag  a  következő  esetekben  veszíti  el:  a
szerződés  a  nyertes  pályázó  érdekkörében  felmerülő  okból  nem jön  létre,  vagy  a  nyertes  pályázó  a
vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A pályázatban kiírt tárgyi
eszközök  megtekintése  2019.  július  15.  napján  10  órakor  9400  Sopron,  Hőközpont  u.  1.sz.  alatt
lehetséges.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az irányár  az áfa összegét  nem tartalmazza.  A vagyontárgyak
értékesítése  során az áfa az áfa tv.  142. § (1) bek.  g pontja  alapján,  illetve  142. § (3) alapján kerül
meghatározásra.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül,
átutalással  kell  megfizetni  a  DUAL-PERFEKT  Kft.  f.a.  Takarékbank  Zrt.-nél  vezetett:  63200157-
11024563 Számú értékesítéssel kapcsolatos technikai bankszámlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázatot benyújtóval a felszámoló a pályázat lezárását követő
30 napon belül szerződést köt. A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.



A  vagyontárgy  elszállításának,  átvételének  módja,  határideje: A  vagyontárgy  elszállításának,
átvételének módja, határideje: a vevő legkésőbb a teljes vételár megfizetését követő 15 napon belül saját
költségén köteles gondoskodni a megvásárolt vagyontárgy birtokba vételéről, az ingóság átvételéről és
elszállításáról. A fenti határidő letelte után kötbér terheli a késedelmet, mely napi 2.000 Ft.

A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos vételi ajánlatokat kér benyújtani, melyeket az

DUAL-PERFEKT Kft. 
9001 Győr, Pf.: 649. szám alatti postai címre, vagy a DUAL-PERFEKT Kft. 9022 Győr, Liszt Ferenc u.

37. sz. alatti kirendeltségére vár 
„NÉPKERTI VIGADÓ Kft.  f.a. vételi ajánlat” 

megjelöléssel.

A vételárba hitelezői követelés beszámítására nincs lehetőség.

A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételéről elismervényt állít ki.

Kizárólagos  értékelési  szempont:  a  vételár  nagysága.  A felszámoló  több megfelelő  azonos  értékű  (a
megajánlott legnagyobb vételárhoz képest 10%-nál kisebb mértékben eltérő) ajánlat esetén a pályázók
között  nyilvános ártárgyalást  tart.  Érvénytelen az ajánlat,  ha nem felel  meg a jogszabályban, illetve a
pályázati  kiírásban  meghatározottaknak.  A  nyilvános  értékesítésen  a  tulajdonjogot  szerző  pályázó  az
adóssal  szemben  beszámítással  nem élhet.  Jelen  pályázati  felhívás  a  felszámoló  számára  nem jelent
értékesítési kötöttséget. A felszámoló a pályázati kiírást – megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek
nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. 

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– Magánszemély  pályázó  esetén  az  ajánlathoz  csatolni  kell  a  pályázó  személyi  igazolványának,
lakcímkártyájának és adóigazolványának a pályázó aláírásával hitelesített másolatát. Külföldi ajánlattevő
köteles  belföldi  lakcímmel  vagy  székhellyel  rendelkező  kézbesítési  megbízottat  megnevezni  és  a
pályázathoz csatolni a kézbesítési megbízás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Szervezet, vagy gazdasági társaság pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó egy hónapnál
nem  régebbi  cégkivonatát  vagy  hatósági  nyilvántartásba  vételének  igazolását,  az  eljáró  képviselője
aláírási  címpéldányát,  az ajánlati  biztosíték megfizetésének igazolását,  továbbá amennyiben a pályázó
képviselője meghatalmazással jár el, a meghatalmazás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Írásos vételi ajánlat, nettó vételár megjelölésével
– Bánatpénz megfizetésének igazolása.
Az irányár az áfa összegét nem tartalmazza. Az értékesítéskor az áfa megállapítása a hatályos áfatörvény
alapján történik. A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat értékelésétől
számított 8 napon belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés
megkötésére. A megvásárlásra felkínált vagyontárgyakért az eladó kellékszavatosságot és garanciát nem
vállal,  azt  a  pályázó  a  megtekintett  állapotban  veszi  meg,  ennek  tudomásulvételéről  a  pályázónak
nyilatkoznia kell. Az elővásárlásra jogosultak a vételi szándékukat a Cstv. 49/C § (3) bekezdése alapján
az értékesítés keretén belül gyakorolhatják, oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a
vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. 
A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően
a  nyertes  ajánlatot  az  elővásárlásra  jogosultaknak – az  őket  megillető  sorrendben – bemutatja  annak
érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. 

A bejelentés elmaradása esetén a felszámoló az általa egyébként nem ismert jogosult esetén úgy tekinti,
hogy az elővásárlási jogosultak elővásárlási jogukkal élni nem kívánnak, az ajánlatok közlését nem kérik.

A felszámoló  hirdetménnyel  kapcsolatos  egyéb  közleménye:  A módosított  237/2009.  sz.  (X.  20.)



Kormányrendelet  2.  §  4/a.  pontja  alapján  nyilatkozom,  hogy  ez  a  vagyonelem  1.  alkalommal  kerül
értékesítésre meghirdetésre. Nyilatkozom arról, hogy a 2. § (2) bekezdés alapján a pályázat kiírásáról az
értékesítési  hirdetmény tervezetének megküldésével értesítendő hitelező/hitelezői választmány/hitelezői
képviselő nincs a Népkerti Vigadó Kft. „f.a.” felszámolási eljárásában.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel nem áll fenn.



Pályázati Hirdetmény 

A(z) Dual-Perfekt Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-717900, székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 85. C ép.
4 em., levelezési cím: 1507 Budapest, hrsz. Pf.: 139), mint a(z) FRIGOFUV Gépjármű Kereskedelmi
Korlátolt Felelősségű Társaság „f.a.” (3064 Szurdokpüspöki, Tsz-major 052/8.hrsz., cégjegyzékszám:
12 09 002630, adószám: 11209818 2 12) Balassagyarmati  Törvényszék  Fpk.106/2017/21. sz. végzése
által kijelölt felszámolója, 

nyilvános pályázati felhívás

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak): 

GÉPJÁRMŰVEK:

1. FRS-430 frsz.-ú Nissan L60 típusú tehergépkocsi
Gyártási év : 1993
Szín : ZÖLD (ALMAZÖLD)
A jármű első forgalomba helyezésének dátuma : 1993.06.100
kivont
Állapot: elhanyagolt 
Tehermentes: igen 
Mennyisége: 1 db 
Becsérték: 20 000 forint 

A vagyontárgy 1. alkalommal kerül meghirdetésre.

2. FKS-515 frsz.-ú Nissan
Állapot: elhanyagolt 
Tehermentes: igen 
Mennyisége: 1 db 
Becsérték: 20 000 forint 

A vagyontárgy 1. alkalommal kerül meghirdetésre.

3. KDN-214 frsz.-ú FIAT SCUDO 2.0 JTD EL FURGONE típuső Tehergépkocsi
Gyártási év : 2003
Szín : SZÜRKE (SZÜRKE)
A jármű első forgalomba helyezésének dátuma : 2006.01.31
kivont
Állapot: elhanyagolt 
Tehermentes: nem (NAV Nógrád Megyei Adó- és Vámigazgatósága; 3100 Salgótarján, Kassai sor 10.)
Mennyisége: 1 db 
Becsérték: 10 000 forint 

A vagyontárgy 1. alkalommal kerül meghirdetésre.

4. XVE-982 frsz.-ú BLUMHARDT TK SAL 38 22-122/E típusú pótkocsi
Gyártási év : 1981
Szín : FEHÉR (FEHÉR)
A jármű első forgalomba helyezésének dátuma : 1981.09.08
kivont
Állapot: elhanyagolt 



Tehermentes: igen 
Mennyisége: 1 db 
Becsérték: 20 000 forint 

A vagyontárgy 1. alkalommal kerül meghirdetésre.

5. XUP-107 frsz.-ú SCHMITZ SPR 24-L 13.62 típusú pótkocsi
Gyártási év : 1991
Szín : SZÜRKE (VILÁGOSSZÜRKE)
A jármű első forgalomba helyezésének dátuma : 1998.02.16
kivont
Állapot: elhanyagolt 
Tehermentes: igen 
Mennyisége: 1 db 
Becsérték: 20 000 forint 

A vagyontárgy 1. alkalommal kerül meghirdetésre.

6. XPN-027 frsz.-ú SCHMITZ SKO 24 típusú pótkocsi
Gyártási év : 1993
Szín : KÉK (KÖZÉPKÉK)
A jármű első forgalomba helyezésének dátuma : 2000.09.14
 kivont
Állapot: elhanyagolt 
Tehermentes: nem (NAV Nógrád Megyei Adó- és Vámigazgatósága; 3100 Salgótarján, Kassai sor 10.)
Mennyisége: 1 db 
Becsérték: 50 000 forint 

A vagyontárgy 1. alkalommal kerül meghirdetésre.

7. KFY-036 frsz.-ú RENAULT AE 430 TI MAGNUM típusú vontató
Gyártási év : 1998
Szín : KÉK (MÉLYKÉK)
A jármű első forgalomba helyezésének dátuma : 1998.12.28
kivont
Állapot: elhanyagolt 
Tehermentes: nem (NAV Nógrád Megyei Adó- és Vámigazgatósága; 3100 Salgótarján, Kassai sor 10.)
Mennyisége: 1 db 
Becsérték: 50 000 forint 

A vagyontárgy 1. alkalommal kerül meghirdetésre.

8. KBA-694 frsz.-ú VOLVO FH 12 típusú vontató 
Gyártási év : 1998
Szín : ZÖLD (SÖTÉTZÖLD)
A jármu elso forgalomba helyezésének dátuma : 1999.01.13
kivont
Állapot: elhanyagolt 
Tehermentes: nem (NAV Nógrád Megyei Adó- és Vámigazgatósága; 3100 Salgótarján, Kassai sor 10.)
Mennyisége: 1 db 
Becsérték: 50 000 forint 

A vagyontárgy 1. alkalommal kerül meghirdetésre.



9. GST-912 RENAULT AE 430 TI MAGNUM típusú vontató ALKATRÉSZ
Gyártási év : 1998
Szín : KÉK (MÉLYKÉK)
A jármű első forgalomba helyezésének dátuma : 1998.09.28
kivont
Állapot: ALKATRÉSZ 
Tehermentes: nem (NAV Nógrád Megyei Adó- és Vámigazgatósága; 3100 Salgótarján, Kassai sor 10.)
Mennyisége: 1 db 
Becsérték: 0 forint 

A vagyontárgy 1. alkalommal kerül meghirdetésre.

10. KVS-468 RENAULT AE 430 TI MAGNUM típusú vontató ALKATRÉSZ
Gyártási év : 1999
Szín : FEHÉR (FEHÉR)
A jármu elso forgalomba helyezésének dátuma : 1999.09.22
kivont
Állapot: ALKATRÉSZ 
Tehermentes: nem (NAV Nógrád Megyei Adó- és Vámigazgatósága; 3100 Salgótarján, Kassai sor 10.)
Mennyisége: 1 db 
Becsérték: 0 forint 

A vagyontárgy 1. alkalommal kerül meghirdetésre.

11. BE13/76 Hegesztőgép 
Állapot: elhanyagolt
Tehermentes: igen
Mennyiség: 1 db
Becsérték 10.000,-Ft

A vagyontárgy 1. alkalommal kerül meghirdetésre.

12. BE13/224 Hegesztőgép 
Állapot: elhanyagolt
Tehermentes: igen
Mennyiség: 1 db
Becsérték 20.000,-Ft

A vagyontárgy 1. alkalommal kerül meghirdetésre.

13. Tömeges egyéb géphulladék (hulladékvas áron) 
Tehermentes: igen
Mennyiség: 1 db
Becsérték 50.000,-Ft

A vagyontárgy 1. alkalommal kerül meghirdetésre.

14.
- 4D-9 Gödörfúró
- BE973/7 Szerelőkészlet
- GPS nyomkövető
- Zsírozó
Tehermentes: igen
Becsérték: 0 Ft

A vagyontárgy 1. alkalommal kerül meghirdetésre.



Az értékesítési hirdetmény tervezetéről a 237/2009. Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés szerinti módon az
értesítés megtörtént.

A felszámoló a gépjárműveket és tárgyi eszközöket együttesen kívánja értékesíteni.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 320 000 forint.
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 320 000 forint. 
Ajánlati biztosíték összege: 16 000 forint.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2019. július 29. 8 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A bánatpénzt a DUAL-PERFEKT
Kft.  Pannon  Takarék  Bank  Zrt.-nél  vezetett:  63200157-11024563  számú  értékesítéssel  kapcsolatos
technikai bankszámlájára lehet befizetni (átutalni) "FRIGOFUV Kft. f.a. KAUCIÓ" jelöléssel a pályázat
benyújtásáig vagy készpénzben befizetni az adós általunk vezetett pénztárába.

Az ajánlati  biztosítékkal  kapcsolatos  egyéb  közlemény: A befizetett  AJÁNLATI  BIZTOSÍTÉK a
pályázati nyertesnek a vételárba beszámít. A többi pályázó részére a befizetett összeg az értékelést követő
8 napon belül visszautalásra kerül. Az ajánlati biztosítékot a pályázó kizárólag a következő esetekben
veszíti  el: a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes
pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg. A vételárba hitelezői követelés beszámítására
nincs lehetőség.

A felszámolónak  –  a  vagyonfelmérés,  valamint  az  adós  vagyonára  vonatkozó adatok  alapján  -
elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

Az ingóság megtekinthetőségének helye,  ideje,  egyéb közlemény: A pályázatban kiírt  vagyontárgy
megtekintése 2019. július 22. napján 3064 Szurdokpüspöki, Tsz-major 052/8 hrsz. alatt lehetséges.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az irányár az áfa összegét nem tartalmazza. 
A vagyontárgyak értékesítése során az áfa az áfa tv. 142. § (1) bek. g pontja alapján, illetve 142. § (3)
alapján kerül meghatározásra.

Vételár  megfizetésének  módja,  határideje: A  vételárat  az  értékesítéshez  kapcsolódó  számla
kibocsátását  követően 8 napon belül  átutalással  kell  megfizetni  a  DUAL-PERFEKT Kft.  f.a.  Pannon
Takarék  Bank  Zrt.-nél  vezetett:  63200157-11024563  sz.  értékesítéssel  kapcsolatos  technikai
bankszámlájára vagy készpénzben befizetni az adós általunk vezetett pénztárába.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés  határideje:  Szerződéskötésre  az  értékelés  érvényességének  és  eredményességének
megállapításáról szóló közlemény közzétételét követő 30 napon belül kerül sor.

A  vagyontárgy  elszállításának,  átvételének  módja,  határideje:  A  vagyontárgy  elszállításának,
átvételének módja, határideje: a vevő legkésőbb a teljes vételár megfizetését követő 15 napon belül saját
költségén köteles gondoskodni a megvásárolt vagyontárgy birtokba vételéről, az ingóság átvételéről és
elszállításáról.

A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos vételi ajánlatokat kér benyújtani, melyeket az

DUAL-PERFEKT Kft. 
9001 Győr, Pf.: 649. szám alatti postai címre, vagy a

DUAL-PERFEKT Kft. 9022 Győr, Liszt Ferenc u. 37. sz. alatti kirendeltségére vár 
„FRIGOFUV Kft. f.a. vételi ajánlat” 



megjelöléssel.

A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételéről elismervényt állít ki.

Kizárólagos  értékelési  szempont:  a  vételár  nagysága.  A felszámoló  több megfelelő  azonos  értékű  (a
megajánlott legnagyobb vételárhoz képest 10%-nál kisebb mértékben eltérő) ajánlat esetén a pályázók
között  nyilvános ártárgyalást  tart.  Érvénytelen az ajánlat,  ha nem felel  meg a jogszabályban, illetve a
pályázati  kiírásban  meghatározottaknak.  A  nyilvános  értékesítésen  a  tulajdonjogot  szerző  pályázó  az
adóssal  szemben  beszámítással  nem élhet.  Jelen  pályázati  felhívás  a  felszámoló  számára  nem jelent
értékesítési kötöttséget. A felszámoló a pályázati kiírást – megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek
nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. 

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– Magánszemély  pályázó  esetén  az  ajánlathoz  csatolni  kell  a  pályázó  személyi  igazolványának,
lakcímkártyájának és adóigazolványának a pályázó aláírásával hitelesített másolatát. Külföldi ajánlattevő
köteles  belföldi  lakcímmel  vagy  székhellyel  rendelkező  kézbesítési  megbízottat  megnevezni  és  a
pályázathoz csatolni a kézbesítési megbízás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Szervezet, vagy gazdasági társaság pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó egy hónapnál
nem  régebbi  cégkivonatát  vagy  hatósági  nyilvántartásba  vételének  igazolását,  az  eljáró  képviselője
aláírási  címpéldányát,  az ajánlati  biztosíték megfizetésének igazolását,  továbbá amennyiben a pályázó
képviselője meghatalmazással jár el, a meghatalmazás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Írásos vételi ajánlat, nettó vételár megjelölésével  (a felszámoló tételes ajánlatot kér benyújtani az egyes
vagyoncsoportokra)
– Bánatpénz megfizetésének igazolása.
Az irányár az áfa összegét nem tartalmazza. Az értékesítéskor az áfa megállapítása a hatályos áfatörvény
alapján történik. A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat értékelésétől
számított 8 napon belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés
megkötésére. A megvásárlásra felkínált vagyontárgyakért a felszámoló kellékszavatosságot és garanciát
nem vállal, azt a pályázó a megtekintett állapotban veszi meg, ennek tudomásulvételéről a pályázónak
nyilatkoznia kell. Az elővásárlásra jogosultak a vételi szándékukat a Cstv. 49/C § (3) bekezdése alapján
az értékesítés keretén belül gyakorolhatják, oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a
vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy
ezen  jogukat  a  pályázat  benyújtásának  határidejéig  írásban  jelezzék.  A  felszámoló  az  elektronikus
értékesítés  érvényességének  és  eredményességének  megállapítását  követően  a  nyertes  ajánlatot  az
elővásárlásra  jogosultaknak  –  az  őket  megillető  sorrendben  –  bemutatja  annak  érdekében,  hogy
nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. 

A bejelentés elmaradása esetén a felszámoló az általa egyébként nem ismert jogosult esetén úgy tekinti,
hogy az elővásárlási jogosultak elővásárlási jogukkal élni nem kívánnak, az ajánlatok közlését nem kérik.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.



Pályázati Hirdetmény 

A(z) Dual-Perfekt Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-717900, székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 85. C ép.
4  em.,  levelezési  cím:  1507  Budapest,  hrsz.  Pf.:  139),  mint  a(z)  CORVUS-AIRCRAFT  Kft.  „f.a”
(cégjegyzékszám: 03 09 114168, székhely: 6035 Ballószög, II. körzet utca 35.) Kecskeméti  10.Fpk.03-
11-000869/8.  sz.  végzése  által  kijelölt  felszámolója,  a  Cégközlönyben  2019.  július  11.  napján
meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően 

nyilvános pályázati felhívás

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai: 
A  pályázatok  kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatók  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1684544 

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2019. július 26. 08 óra 00 perc 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2019. augusztus 12. 08 óra 00 perc 
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 972 000 forint.
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 680 400 forint. (a becsérték 70%-a) 
A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.
Ajánlati biztosíték összege: 48 600 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékot a CORVUS-
AIRCRAFT Kft. FA Kft. f.a. Takarékbank Zrt.-nél vezetett: 63200157-11075332 számú bankszámlájára
lehet befizetni (átutalni) "CORVUS-AIRCRAFT Kft. FA Kft. f.a. AJÁNLATI BIZTOSÍTÉK" jelöléssel a
pályázat benyújtásáig.

Az ajánlati  biztosítékkal  kapcsolatos  egyéb  közlemény: A befizetett  AJÁNLATI  BIZTOSÍTÉK a
pályázati nyertesnek a vételárba beszámít. A többi pályázó részére a befizetett összeg az értékelést követő
8 napon belül visszautalásra kerül. Az ajánlati biztosítékot a pályázó kizárólag a következő esetekben
veszíti  el: a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes
pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A felszámolónak  –  a  vagyonfelmérés,  valamint  az  adós  vagyonára  vonatkozó adatok  alapján  -
elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak): 

GÉPJÁRMŰ
Forgalmi rendszám: KOD-352
Típus: Volkswagen Caddy
Hengerűrtartalom: 2000 cm3
Gyártási év: 2007.01.09.
Színe: fehér
Forgalmi engedély érvényessége: 2019.08.24.
Kilométer óra állása: 224.232 km

A gépjárműről elmondható, hogy jó állapotú, jelentős sérülés nem látható rajta, néhány esztétikai hiba,
úgymint karcolások, apróbb horpadások. A műszerfal hibát nem jelez. 
A gépjármű második alkalommal kerül meghirdetésre.
Az értékesítési hirdetmény tervezetéről a 237/2009. Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés szerinti módon az
értesítés megtörtént.
A felszámoló nyilatkozik, hogy a vélelmezett hitelezői hozzájárulás feltételei fennállnak a becsérték 70%-
án történő értékesítéshez.
A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

https://eer.gov.hu/palyazat/P1684544


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Volkswagen Caddy
Típus: Anyagok 
Gyártmány: Volkswagen Caddy 
Gyártási idő: 2007. 
Állapot: Átlagos 
Tehermentes: igen 
Mennyisége: 1 db 
Becsérték: 972 000 forint 

Az  ingóság  megtekinthetőségének  helye,  ideje,  egyéb  közlemény: A  pályázatban  kiírt  ingóság
megtekintése  2019.  augusztus  02.  napján  10-11  óra  között  6035  Ballószög,  II.  körzet  35.  sz.  alatt
lehetséges.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az irányár  az áfa összegét  nem tartalmazza.  A vagyontárgyak
értékesítése  során az áfa az áfa tv.  142. § (1) bek.  g pontja  alapján,  illetve  142. § (3) alapján kerül
meghatározásra.
17/2014 (II.3.)  Kormányrendelet  12.§ (5) bekezdés szerinti  pályázati  elbírálás  módja:  Elsődleges
értékelési  szempont:  a  vételár  nagysága.  A felszámoló  több  megfelelő  azonos  értékű  (a  megajánlott
legnagyobb  vételárhoz  képest  10%-nál  kisebb  mértékben  eltérő)  ajánlat  esetén  a  pályázók  között
nyilvános ártárgyalást  tart.  Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus  Értékesítési  Rendszer
(EÉR) igénybevételével történik. Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értékesítésre
kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az
ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak. A nyilvános
értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Jelen pályázati
felhívás  a  felszámoló  számára  nem jelent  értékesítési  kötöttséget.  A felszámoló  a  pályázati  kiírást  –
megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. 

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül,
átutalással  kell  megfizetni  az  CORVUS-AIRCRAFT Kft.  FA Kft.  f.a.  Takarékbank Zrt.-nél  vezetett:
63200157-11075332 számú pénzforgalmi számlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázatot benyújtóval a felszámoló a pályázat lezárását követő
30 napon belül szerződést köt. A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.

A  vagyontárgy  elszállításának,  átvételének  módja,  határideje:  A  vagyontárgy  elszállításának,
átvételének módja, határideje: a vevő legkésőbb a teljes vételár megfizetését követő 15 napon belül saját
költségén köteles gondoskodni a megvásárolt vagyontárgy birtokba vételéről, az ingóság átvételéről és
elszállításáról. A fenti határidő letelte után kötbér terheli a késedelmet, mely napi 2.000 Ft.

17/2014  (II.3.)  Kormányrendelet  12.§  (5) bekezdés  szerinti  részletes  feltételek:  A  pályázatok
kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatóak  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/ 
A pályázatnak tartalmaznia kell: 
– Magánszemély  pályázó  esetén  az  ajánlathoz  csatolni  kell  a  pályázó  személyi  igazolványának,
lakcímkártyájának és adóigazolványának a pályázó aláírásával hitelesített másolatát. Külföldi ajánlattevő
köteles  belföldi  lakcímmel  vagy  székhellyel  rendelkező  kézbesítési  megbízottat  megnevezni  és  a
pályázathoz csatolni a kézbesítési megbízás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Szervezet, vagy gazdasági társaság pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó egy hónapnál
nem  régebbi  cégkivonatát  vagy  hatósági  nyilvántartásba  vételének  igazolását,  az  eljáró  képviselője
aláírási  címpéldányát,  az ajánlati  biztosíték megfizetésének igazolását,  továbbá amennyiben a pályázó
képviselője  meghatalmazással  jár  el,  a  meghatalmazás  teljes  bizonyító  erejű  okiratát.  –  Írásos  vételi
ajánlatot, nettó vételár megjelölésével.
– Ajánlati biztosíték megfizetésének igazolása.

https://eer.gov.hu/jogszabaly/A1400017-P12-5.html
https://eer.gov.hu/jogszabaly/A1400017-P12-5.html


- Nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 30 napos ajánlati kötöttséget vállal.
A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat értékelésétől számított 8 napon
belül  írásban is  értesíti,  egyben felszólítja  a nyertes  pályázót  az adásvételi  szerződés megkötésére.  A
megvásárlásra  felkínált  vagyontárgyakért  az  eladó kellékszavatosságot  és  garanciát  nem vállal,  azt  a
pályázó a megtekintett állapotban veszi meg, ennek tudomásulvételéről a pályázónak nyilatkoznia kell.
Az elővásárlásra  jogosultak a vételi  szándékukat  a Cstv.  49/C § (3) bekezdése alapján az értékesítés
keretén  belül  gyakorolhatják,  oly  módon,  hogy  a  véglegesen  kialakult  vételár  ismeretében  a  vételi
szándékról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy ezen
jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig írásban jelezzék. 
A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően
a  nyertes  ajánlatot  az  elővásárlásra  jogosultaknak – az  őket  megillető  sorrendben – bemutatja  annak
érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A bejelentés elmaradása esetén a
felszámoló az általa egyébként nem ismert jogosult esetén úgy tekinti, hogy az elővásárlási jogosultak
elővásárlási jogukkal élni nem kívánnak, az ajánlatok közlését nem kérik.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A  fenti  vagyontárgyról  készített  tender  füzet  az  alábbi  linken  érhető  el:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1684544/tetelek.pdf

https://eer.gov.hu/palyazat/P1684544/tetelek.pdf


Pályázati Hirdetmény 

A(z) Dual-Perfekt Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-717900, székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 85. C ép.
4  em.,  levelezési  cím:  1507  Budapest,  hrsz.  Pf.:  139),  mint  a(z)  CORVUS-AIRCRAFT  Kft.  „f.a”
(cégjegyzékszám: 03 09 114168, székhely: 6035 Ballószög, II. körzet utca 35.) Kecskeméti  10.Fpk.03-
11-000869/8.  sz.  végzése  által  kijelölt  felszámolója,  a  Cégközlönyben  2019.  július  11.  napján
meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően 

nyilvános pályázati felhívás

útján,  az  alábbi  feltételekkel  értékesíti  az  adós  vagyona  egészét  vagy  telephelye  eszközeinek
összességét.

A pályázat adatai: 
A  pályázatok  kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatók  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1684522 

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2019. július 26. 08 óra 00 perc 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2019. augusztus 12. 08 óra 00 perc 
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 221 816 870 forint.
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 155 271 809 forint. (a becsérték 70%-
a) 
A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.
Ajánlati biztosíték összege: 6 854 506 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékot a CORVUS-
AIRCRAFT Kft. FA Kft. f.a. Takarékbank Zrt.-nél vezetett: 63200157-11075332 számú bankszámlájára
lehet befizetni (átutalni) "CORVUS-AIRCRAFT Kft. FA Kft. f.a. AJÁNLATI BIZTOSÍTÉK" jelöléssel a
pályázat benyújtásáig.

Az ajánlati  biztosítékkal  kapcsolatos  egyéb  közlemény: A befizetett  AJÁNLATI  BIZTOSÍTÉK a
pályázati nyertesnek a vételárba beszámít. A többi pályázó részére a befizetett összeg az értékelést követő
8 napon belül visszautalásra kerül. Az ajánlati biztosítékot a pályázó kizárólag a következő esetekben
veszíti  el: a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes
pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A felszámolónak  –  a  vagyonfelmérés,  valamint  az  adós  vagyonára  vonatkozó adatok  alapján  -
elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak): 

A.) INGATLANOK:

I. Ingatlan

Ballószög, II. körzet 37/A
Belterület
Hrsz.: 60/11
Kivett telephely (egyéb épület)
Földrészlet: 5.117 m2

Az épület létesítése a telek keleti részén, a telekhatárhoz 3,20 m távolságban történt.
Szerkezete acél oszlopok, fa szelemenek, horganyzott acél trapézlemez oldalhatárolás és tetőfedés.
A 60/11 hrsz-ú  ingatlan  Ballószög  belterületi  részén,  a  II.  körzet  37/A címen  található.  Az ingatlan
aszfaltozott, szilárd burkolatú községi közúton közelíthető meg. Az ingatlan 3 oldalról körbekerített, a 4.
oldalnál a szomszéd telek felé nincs kerítés. A telek alakja a téglalaphoz közelítő, sík területű. A kerítés

https://eer.gov.hu/palyazat/P1684522


fém  oszlopokra  szerelt  dróthálós  kivitelű  festett  kerítés.  A  közút  felől  van  kialakítva  egy  kézzel
működtetett  kétszárnyú  fém nagykapu.  A nagykapu görgős,  nyíló  kivitelű.  A gépkocsibejáró  szintén
aszfaltozott, illetve az épület jobb oldalán aszfaltozott belső út van kialakítva. A csarnok hátsó bejárata
előtt egy aszfaltozott teret alakítottak ki, mely alkalmas akár kamion fordulására is. A csarnok bal oldalán
kezelőjárda van kialakítva. A csarnok, illetve a szilárd burkolattal ellátott területrészeken kívül a telek sík,
füvesített, parkosított terület. Gondozott ingatlanról van szó.
A raktárépületet a CORVUS-AIRCRAFT Kft „fa” már meglévő épületként vásárolta. Az épületen belül
bizonyos  átalakításokat  végeztek,  azonban  ezek  az  épületszerkezeti  elemeire  nem  terjedtek  ki.  A
módosítás  előtt  740  m2  beépített  alapterületű,  acélszerkezetű  raktárcsarnok  állt  az  ingatlanon.  A
módosítás után a sportrepülőgép-gyártó üzem az épület bővítését végezte el az utca front felé, valamint
39,43 m2 hasznos alapterületű festőkabin,  7,98 m2 területű hűtőkamra,  15,10 m2 nagyságú hőkezelő
kamra helyiségekkel. Ezen módosítás össz alapterülete 62,51 m2. Ezen egységek a komplett funkciónak
megfelelő  konténerek  elhelyezésére  szolgáltak.  Az  utcafronttal  párhuzamosan  az  épület  méretét  is
megnövelték  azonos  szerkezeti  egységekkel.  A  raktárépületen  belül  a  baloldalon  van  az  eredetileg
kialakított iroda, szociális helyiségek, valamint raktárépületek, majd a későbbiekben a jobb oldalon lett
leválasztva  a  CNC marórobot  részére  egy helyiség  + lakatosműhely  +  vágó-csiszolórendszer  elszívó
berendezés. Áramszünet esetén aggregátor biztosítja a villamos energiát. A riasztórendszer kiépített. A
hozzáépítés mértékével megnövelt épület nagysága 18,2 m x 57 m. Az épület (hrsz.: 60/11) alapterülete
ennek alapján 1.037,4 m2.

1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett telephely (egyéb épület)
Típus: ipari ingatlan 
Területe: 5 117 m² 
Állapota: átlagos 
Közművesítettség foka: hiányosan közművesített 
Tehermentes: nem 
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1 
Becsérték: 73 575 000 forint 

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai: 
A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Ballószög 
Ingatlan fekvése: belterület 
Helyrajzi szám: 60/11 
Ingatlan postai címe: 6035 Ballószög, hrsz. 60/11 
Területnagyság: 5 117 m² 
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett telephely (egyéb
épület) 

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:
A  felszámolási  eljárás  és  a  végelszámolás  környezet-  és  természetvédelmi  követelményeiről  szóló
106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs
tudomása. 

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 
-  Vezetékjog terheli  113 m2 nagyságú területre az MKEH Szegedi Mérésügyi és Műszaki Biztonsági
Hatóság (6724 Szeged, Kossuth L. Sugárút 64-66.) javára.
- Keretbiztosítéki jelzálogjog terheli 60.000.000,- Ft erejéig a K&H Bank Zrt. (1095 Budapest, Lechner
Ödön fasor 9.) javára.
-  Vezetékjog  terheli  18 m2 nagyságú területre  az  MKEH Szegedi  Mérésügyi  és  Műszaki  Biztonsági
Hatóság (6724 Szeged, Kossuth L. Sugárút 64-66.) javára.

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan második alkalommal kerül meghirdetésre.



II. Ingatlan

Ballószög, II. körzet 35.
Külterület
Hrsz.: 0155/14/B
Földhasználati jog alapján létesült géptároló
Az épület területe: 369 m2
Tulajdoni hányad: 1/1

Ezen  hrsz-on  földhasználati  jog  alapján  létesült  épület  géptároló  lett  kialakítva,  mely  a  földhivatali
bejegyző határozat alapján 2005. május 31-én történt, tehát az épület létesítése ezen időpontra tehető. 

Az épületszerkezetek műszaki leírása:
Alapozás: beton tömbalap
Függőleges falszerkezet: tégla falazat 180 cm magasságig.
Tetőszerkezet: fa hajlított gerendás félkör alakú ragasztott tetőszerkezet.
Héjalása:  kátrányos zsindelyfedés,  belül  hajlított  fa  lemez burkolattal,  a zsindely és a falemez között
pedig hőszigetelő réteggel. 
Az épület alapterülete: 16 m széles 23 m hosszú
Az épület alapterülete: 368 m2

2.  tétel: A  pályázatban  szereplő  vagyontárgy(ak)  megnevezése:  Földhasználati  jog  alapján  létesült
géptároló
Típus: ipari ingatlan 
Területe: 369 m² 
Állapota: átlagos 
Közművesítettség foka: hiányosan közművesített 
Tehermentes: nem 
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1 
Becsérték: 23 580 000 forint 

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai: 
A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Ballószög 
Ingatlan fekvése: külterület 
Helyrajzi szám: 0155/14/B 
Ingatlan postai címe: 6035 Ballószög, hrsz. 0155/14/B 
Területnagyság: 369 m² 
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Földhasználati jog alapján
létesült géptároló 

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:
A  felszámolási  eljárás  és  a  végelszámolás  környezet-  és  természetvédelmi  követelményeiről  szóló
106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs
tudomása. 

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 
- 2010. szeptember 06-ig vételi jog terhelte ½-ed - ½-ed arányban magánszemélyek javára.
- Egyetemleges keretbiztosítéki jelzálogjog terheli 60.000.000,- Ft összeg erejéig a K&H Bank Zrt (1095
Budapest, Lechner Ödön fasor 9.) javára

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan második alkalommal kerül meghirdetésre.
III. Ingatlan



Ballószög, II. körzet 35.
Külterület
Hrsz.: 0155/14/C
Földhasználati jog alapján létesült épület, pihenőépület
Az épület területe: 31 m2
Tulajdoni hányad: 1/1

31 m2 nagyságú alpesi  típusú kétszintes  faház épületet  takar,  mely  hőszigetelt  kivitelű.  Az emeleten
található egy kis hálószoba, a földszinten pedig egy főzőfülke, zuhanyzó, valamint nappali van kialakítva.
Az épület alapterülete: 31 m2

3. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Földhasználati jog alapján létesült épület,
pihenőépület
Típus: ipari ingatlan 
Területe: 31 m² 
Állapota: átlagos 
Közművesítettség foka: hiányosan közművesített 
Tehermentes: nem 
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1 
Becsérték: 1 506 600 forint 

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai: 
A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Ballószög 
Ingatlan fekvése: külterület 
Helyrajzi szám: 0155/14/C 
Ingatlan postai címe: 6035 Ballószög, hrsz. 0155/14/C 
Területnagyság: 31 m² 
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Földhasználati jog alapján
létesült épület, pihenőépület 

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:
A  felszámolási  eljárás  és  a  végelszámolás  környezet-  és  természetvédelmi  követelményeiről  szóló
106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs
tudomása. 

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 
- 2010. szeptember 06-ig vételi jog terhelte ½-ed - ½-ed arányban magánszemélyek javára.

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan második alkalommal kerül meghirdetésre.

IV. Ingatlan

Külterület
Hrsz.: 0155/14/D
Földhasználati jog alapján létesült épület, géptároló
Az épület területe: 328 m2
Tulajdoni hányad: 1/1

Az épületszerkezetek műszaki leírása:Alapozás: beton tömbalap
Függőleges falszerkezet: tégla falazat 180 cm magasságig beton szerkezetű. 
Tetőszerkezet: fa hajlított gerendás félkör alakú ragasztott tetőszerkezet.
Héjalása:  kátrányos  zsindelyfedés,  belül  OSB lapok  natúr  színben,  színtelen  lakkal  kezeltek,  melyek
között hőszigetelő réteg van. Aljzat: betonaljzatra kerámialap burkolat került.



A hangárépület szélessége 16 m hosszúsága 20,5 m
Az épület alapterülete: 328 m2 - géptároló + 40 m2 – lakás 368 m2

4. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Földhasználati jog alapján létesült épület,
géptároló
Típus: ipari ingatlan 
Területe: 328 m² 
Állapota: átlagos 
Közművesítettség foka: hiányosan közművesített 
Tehermentes: nem 
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1 
Becsérték: 23 580 000 forint
 
Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai: 
A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Ballószög 
Ingatlan fekvése: külterület 
Helyrajzi szám: 0155/14/D 
Ingatlan postai címe: 6035 Ballószög, hrsz. 0155/14/D 
Területnagyság: 328 m² 
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Földhasználati jog alapján
létesült épület, géptároló 

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:
A  felszámolási  eljárás  és  a  végelszámolás  környezet-  és  természetvédelmi  követelményeiről  szóló
106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs
tudomása. 

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 
- egyetemleges keretbiztosítéki jelzálogjog terheli 60.000.000,- Ft összeg erejéig a K&H Bank Zrt (1095
Budapest, Lechner Ödön fasor 9.) javára.

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan második alkalommal kerül meghirdetésre.
Az értékesítési hirdetmény tervezetéről a 237/2009. Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés szerinti módon az
értesítés megtörtént.
Az ingatlanok és ingóságok vonatkozásában bérleti szerződés van folyamatban, mely szerződés rendes
felmondással, harminc nap felmondási idő biztosítása mellett  bármikor, indoklás nélkül, bármelyik fél
által megszüntethető.

B.) TÁRGYI ESZKÖZÖK
A  CORVUS-AIRCRAFT  Kft.  FA  Kft.  f.a.  tulajdonában  lévő  tárgyi  eszközök  az  EÉR-ben  csatolt
listaalapján. Az anyagok mennyisége a lista alapján nyomon követhető.

Terhek:Vagyont  terhelő  zálogjog  (CA-FB-08-1  szárnysablon,  CA-FJ-08-1  szárnysablon,  CA-FB-08-2
szárnysablon,  CA-FB-08-2  szárnysablon,  CA-T-08-1  törzssablon,  hűtőkamra,  hőkezelő  kemence,
Pre.preg  technológiai  felügyeleti  és  dokumentációs  rendszer,  CP869-P polírozó,  CP788 HR fúrógép,
CP761  exc.  csiszoló,  CP954  sarokcsiszoló,  CP876  rúd  csiszoló,  Vákuum  szivattyú  2  fok.  RL-
8+szerelvényei,  Festőkamra MARINI, új csarnok elszívó rendszere, ERP rendszer, CNC megmunkáló
központ)
Jogosult: K&H Bank Zrt. , Garantiqa Hitelgarancia Zrt.

5. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Tárgyi Eszköz
Típus: Egyéb 
Gyártási idő: 2007. 



Tehermentes: nem 
Vagyont  terhelő  zálogjog  Jogosult:  K&H  Bank  Zrt.  (1051  Budapest,  Vigadó  tér  1.),  Garantiqa
Hitelgarancia Zrt. (1082 Budapest, Kisfaludy u. 32.) 
Mennyisége: 283 db 
Becsérték: 99 495 270 forint 

A vagyontárgy második alkalommal kerül meghirdetésre.

C.) KÉSZLETEK

A CORVUS-AIRCRAFT Kft. FA Kft. f.a. tulajdonában lévő készletek az EÉR-ben csatolt listaalapján.
Az anyagok mennyisége a lista alapján nyomon követhető.

A  készletek  használati  értéke  az  idő  múlásával  erősen  csökkent.  A  tételek  pontos  száma  nem  volt
ellenőrizhető.

A vagyontárgy második alkalommal kerül meghirdetésre.

Az értékesítési hirdetmény tervezetéről a 237/2009. Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés szerinti módon az
értesítés megtörtént.
A felszámoló nyilatkozik, hogy a vélelmezett hitelezői hozzájárulás feltételei fennállnak a becsérték 70%-
án történő értékesítéshez.
A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

6. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Készletek
Típus: Készlet 
Gyártási idő: 2007. 
Állapot: Átlagos 
Tehermentes: igen 
Mennyisége: 25 000 db 
Becsérték: 80 000 forint 

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A pályázatban kiírt ingatlan
és ingóság megtekintése 2019. augusztus 02. napján 10-11 óra között 6035 Ballószög, II. körzet 35. sz.
alatt lehetséges.

ÁFA  fizetésre  vonatkozó  szabályok: Az  irányár  az  áfa  összegét  nem  tartalmazza.  Az  ingatlanok
értékesítése az áfa tv. 86. § (1) bekezdés j) és k) pontja alapján áfa-mentes. A tárgyi eszközök értékesítése
során az áfa az áfa tv. 142. § (1) bek. g pontja alapján, illetve 142. § (3) alapján kerül meghatározásra.

17/2014 (II.3.)  Kormányrendelet  12.§ (5) bekezdés szerinti  pályázati  elbírálás  módja:  Elsődleges
értékelési  szempont:  a  vételár  nagysága.  A felszámoló  több  megfelelő  azonos  értékű  (a  megajánlott
legnagyobb  vételárhoz  képest  10%-nál  kisebb  mértékben  eltérő)  ajánlat  esetén  a  pályázók  között
nyilvános ártárgyalást  tart.  Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus  Értékesítési  Rendszer
(EÉR) igénybevételével történik. Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értékesítésre
kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az
ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak. A nyilvános
értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Jelen pályázati
felhívás  a  felszámoló  számára  nem jelent  értékesítési  kötöttséget.  A felszámoló  a  pályázati  kiírást  –
megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. 

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül,
átutalással  kell  megfizetni  a  CORVUS-AIRCRAFT Kft.  FA Kft.  f.a.  Takarékbank  Zrt.-nél  vezetett:
63200157-11075332 számú pénzforgalmi számlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

https://eer.gov.hu/jogszabaly/A1400017-P12-5.html


A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázatot benyújtóval a felszámoló a pályázat lezárását követő
30 napon belül szerződést köt. Nyertes pályázó vállalja, hogy a felszámoló által kijelölt ügyvéddel köti
meg  a  szerződést  és  viseli  annak  költségeit.  A megkötendő  adásvételi  szerződésre  a  magyar  jog  az
irányadó.

A  vagyontárgy  elszállításának,  átvételének  módja,  határideje:  A  teljes  vételár  megfizetése  a
tulajdonba- és birtokba adás feltétele. A birtokátruházás napja a szerződéskövetést követően, a vételár
teljes kiegyenlítésének napja.

17/2014  (II.3.)  Kormányrendelet  12.§  (5) bekezdés  szerinti  részletes  feltételek:  A  pályázatok
kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatóak  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/ 
A pályázatnak tartalmaznia kell: 
– Magánszemély  pályázó  esetén  az  ajánlathoz  csatolni  kell  a  pályázó  személyi  igazolványának,
lakcímkártyájának és adóigazolványának a pályázó aláírásával hitelesített másolatát. Külföldi ajánlattevő
köteles  belföldi  lakcímmel  vagy  székhellyel  rendelkező  kézbesítési  megbízottat  megnevezni  és  a
pályázathoz csatolni a kézbesítési megbízás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Szervezet, vagy gazdasági társaság pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó egy hónapnál
nem  régebbi  cégkivonatát  vagy  hatósági  nyilvántartásba  vételének  igazolását,  az  eljáró  képviselője
aláírási  címpéldányát,  az ajánlati  biztosíték megfizetésének igazolását,  továbbá amennyiben a pályázó
képviselője meghatalmazással jár el, a meghatalmazás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Írásos vételi ajánlatot, nettó vételár megjelölésével. (a felszámoló tételes ajánlatot kér benyújtani az
egyes ingatlanokra tekintettel a kiállítandó számviteli bizonylatokra.)
– Ajánlati biztosíték megfizetésének igazolása.
- Nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 30 napos ajánlati kötöttséget vállal.
A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat értékelésétől számított 8 napon
belül  írásban is  értesíti,  egyben felszólítja  a nyertes  pályázót  az adásvételi  szerződés megkötésére.  A
megvásárlásra  felkínált  vagyontárgyakért  az  eladó kellékszavatosságot  és  garanciát  nem vállal,  azt  a
pályázó a megtekintett állapotban veszi meg, ennek tudomásulvételéről a pályázónak nyilatkoznia kell.
Az elővásárlásra  jogosultak a vételi  szándékukat  a Cstv.  49/C § (3) bekezdése alapján az értékesítés
keretén  belül  gyakorolhatják,  oly  módon,  hogy  a  véglegesen  kialakult  vételár  ismeretében  a  vételi
szándékról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy ezen
jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig írásban jelezzék. 
A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően
a  nyertes  ajánlatot  az  elővásárlásra  jogosultaknak – az  őket  megillető  sorrendben – bemutatja  annak
érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A bejelentés elmaradása esetén a
felszámoló az általa egyébként nem ismert jogosult esetén úgy tekinti, hogy az elővásárlási jogosultak
elővásárlási jogukkal élni nem kívánnak, az ajánlatok közlését nem kérik.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A  fenti  vagyontárgyról  készített  tender  füzet  az  alábbi  linken  érhető  el:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1684522/tetelek.pdf

https://eer.gov.hu/palyazat/P1684522/tetelek.pdf
https://eer.gov.hu/jogszabaly/A1400017-P12-5.html


Pályázati Hirdetmény 

A(z) DUAL-PERFEKT Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-717900, székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 85.
C. ép. 4. em., levelezési cím: 1507 Budapest, Pf.: 139), mint a(z) "NÉPKERTI VIGADÓ" Vendéglátó,
Kereskedelmi  és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 3529 Miskolc, Görgey A. u.
23,  cégjegyzékszám:  05-09-009303,  adószám:  12751875-2-05)  Miskolci Törvényszék
6.Fpk.255/2017/11. sz. végzése által kijelölt felszámolója

nyilvános pályázati felhívás

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós gazdálkodó szervezet tulajdonát képező alábbi vagyonát:

I. Gépjármű
Rendszám: JFT-895
Gyártmány és típus: KIA Pregio 2.5 D
Hengerűrtartalom: 2.476 cm3
Teljesítmény: 69 kW
Gyártási év: 2004
Szín: fehér
Km. óra állása: 319.800 (becsült)
Forgalomba helyezés ideje: 2004.10.21.
Műszaki vizsga érvényessége: 2019.01.09.
Tehermentes: igen
Becsérték: 94 000 forint 

Gépjármű jellemzői:
- a gépkocsi rendkívüli módon elhasznált, nem indítható. Komplett szervizt kell elvégezni ahhoz, hogy a
motorja indítható legyen.
- a jármű szervizkönyvvel nem rendelkezik.
- a gumiabroncsok kopottak, elöregedtek.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 94 000 forint.
Minimálár:   47.000 Ft  
Ajánlati biztosíték összege: 4 700 forint.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2019. augusztus 05. 08 óra 00 perc 

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A bánatpénzt a DUAL-PERFEKT
Kft. f.a. Takarékbank Zrt.-nél vezetett: 63200157-11024563 Számú értékesítéssel kapcsolatos technikai
bankszámlájára lehet befizetni (átutalni) „NÉPKERTI VIGADÓ Kft. f.a. KAUCIÓ” jelöléssel a pályázat
benyújtásáig.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A befizetett KAUCIÓ a pályázati nyertesnek a
vételárba  beszámít.  A  többi  pályázó  részére  a  befizetett  összeg  az  értékelést  követő  8  napon  belül
visszautalásra  kerül.  Az ajánlati  biztosítékot  a  pályázó  kizárólag  a  következő  esetekben  veszíti  el:  a
szerződés  a  nyertes  pályázó  érdekkörében  felmerülő  okból  nem jön  létre,  vagy  a  nyertes  pályázó  a
vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A felszámolónak  –  a  vagyonfelmérés,  valamint  az  adós  vagyonára  vonatkozó adatok  alapján  -
elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A  vagyontárgy(ak)  megtekinthetőségének  helye,  ideje,  egyéb  közlemény:  A  pályázatban  kiírt
gépjárművek  megtekintése  2019.  július  22.  napján  10  órakor  9400 Sopron,  Hőközpont  u.  1.sz.  alatt
lehetséges.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az irányár az áfa összegét nem tartalmazza. 
A vagyontárgyak értékesítése során az áfa az áfa tv. 142. § (1) bek. g pontja alapján, illetve 142. § (3)



alapján kerül meghatározásra.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül,
átutalással  kell  megfizetni  a  DUAL-PERFEKT  Kft.  f.a.  Takarékbank  Zrt.-nél  vezetett:  63200157-
11024563 Számú értékesítéssel kapcsolatos technikai bankszámlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázatot benyújtóval a felszámoló a pályázat lezárását követő
30 napon belül szerződést köt. A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.

A  vagyontárgy  elszállításának,  átvételének  módja,  határideje: A  vagyontárgy  elszállításának,
átvételének módja, határideje: a vevő legkésőbb a teljes vételár megfizetését követő 15 napon belül saját
költségén köteles gondoskodni a megvásárolt vagyontárgy birtokba vételéről, az ingóság átvételéről és
elszállításáról. A fenti határidő letelte után kötbér terheli a késedelmet, mely napi 2.000 Ft.

A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos vételi ajánlatokat kér benyújtani, melyeket az

DUAL-PERFEKT Kft. 
9001 Győr, Pf.: 649. szám alatti postai címre, vagy a DUAL-PERFEKT Kft. 9022 Győr, Liszt Ferenc u.

37. sz. alatti kirendeltségére vár 
„NÉPKERTI VIGADÓ Kft.  f.a. vételi ajánlat” 

megjelöléssel.

A vételárba hitelezői követelés beszámítására nincs lehetőség.

A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételéről elismervényt állít ki.

Kizárólagos  értékelési  szempont:  a  vételár  nagysága.  A felszámoló  több megfelelő  azonos  értékű  (a
megajánlott legnagyobb vételárhoz képest 10%-nál kisebb mértékben eltérő) ajánlat esetén a pályázók
között  nyilvános ártárgyalást  tart.  Érvénytelen az ajánlat,  ha nem felel  meg a jogszabályban, illetve a
pályázati  kiírásban  meghatározottaknak.  A  nyilvános  értékesítésen  a  tulajdonjogot  szerző  pályázó  az
adóssal  szemben  beszámítással  nem élhet.  Jelen  pályázati  felhívás  a  felszámoló  számára  nem jelent
értékesítési kötöttséget. A felszámoló a pályázati kiírást – megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek
nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. 

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– Magánszemély  pályázó  esetén  az  ajánlathoz  csatolni  kell  a  pályázó  személyi  igazolványának,
lakcímkártyájának és adóigazolványának a pályázó aláírásával hitelesített másolatát. Külföldi ajánlattevő
köteles  belföldi  lakcímmel  vagy  székhellyel  rendelkező  kézbesítési  megbízottat  megnevezni  és  a
pályázathoz csatolni a kézbesítési megbízás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Szervezet, vagy gazdasági társaság pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó egy hónapnál
nem  régebbi  cégkivonatát  vagy  hatósági  nyilvántartásba  vételének  igazolását,  az  eljáró  képviselője
aláírási  címpéldányát,  az ajánlati  biztosíték megfizetésének igazolását,  továbbá amennyiben a pályázó
képviselője meghatalmazással jár el, a meghatalmazás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Írásos vételi ajánlat, nettó vételár megjelölésével
– Bánatpénz megfizetésének igazolása.

A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat értékelésétől számított 8 napon
belül  írásban is  értesíti,  egyben felszólítja  a nyertes  pályázót  az adásvételi  szerződés megkötésére.  A
megvásárlásra  felkínált  vagyontárgyakért  az  eladó kellékszavatosságot  és  garanciát  nem vállal,  azt  a
pályázó a megtekintett állapotban veszi meg, ennek tudomásulvételéről a pályázónak nyilatkoznia kell.
Az elővásárlásra  jogosultak a vételi  szándékukat  a Cstv.  49/C § (3) bekezdése alapján az értékesítés
keretén  belül  gyakorolhatják,  oly  módon,  hogy  a  véglegesen  kialakult  vételár  ismeretében  a  vételi



szándékról nyilatkozatot tesznek. 
A felszámoló az értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes
ajánlatot az elővásárlásra jogosultaknak – az őket megillető sorrendben – bemutatja annak érdekében,
hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. 

A bejelentés elmaradása esetén a felszámoló az általa egyébként nem ismert jogosult esetén úgy tekinti,
hogy az elővásárlási jogosultak elővásárlási jogukkal élni nem kívánnak, az ajánlatok közlését nem kérik.

A felszámoló  hirdetménnyel  kapcsolatos  egyéb  közleménye:  A módosított  237/2009.  sz.  (X.  20.)
Kormányrendelet  2.  §  4/a.  pontja  alapján  nyilatkozom,  hogy  ez  a  vagyonelem  3.  alkalommal  kerül
értékesítésre meghirdetésre. Nyilatkozom arról, hogy a 2. § (2) bekezdés alapján a pályázat kiírásáról az
értékesítési  hirdetmény tervezetének megküldésével értesítendő hitelező/hitelezői választmány/hitelezői
képviselő nincs a Népkerti Vigadó Kft. „f.a.” felszámolási eljárásában.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel nem áll fenn.



Pályázati Hirdetmény 

A(z) Dual-Perfekt Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-717900, székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 85. C ép.
4 em., levelezési cím: 1507 Budapest, hrsz. Pf.: 139), mint a(z) FRIGOFUV Gépjármű Kereskedelmi
Korlátolt Felelősségű Társaság „f.a.” (3064 Szurdokpüspöki, Tsz-major 052/8.hrsz., cégjegyzékszám:
12 09 002630, adószám: 11209818 2 12) Balassagyarmati  Törvényszék  Fpk.106/2017/21. sz. végzése
által kijelölt felszámolója, 

nyilvános pályázati felhívás

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak): 

GÉPJÁRMŰVEK:

1. FRS-430 frsz.-ú Nissan L60 típusú tehergépkocsi
Gyártási év : 1993
Szín : ZÖLD (ALMAZÖLD)
A jármű első forgalomba helyezésének dátuma : 1993.06.100
kivont
Állapot: elhanyagolt 
Tehermentes: igen 
Mennyisége: 1 db 
Becsérték: 20 000 forint 

A vagyontárgy 1. alkalommal kerül meghirdetésre.

2. FKS-515 frsz.-ú Nissan
Állapot: elhanyagolt 
Tehermentes: igen 
Mennyisége: 1 db 
Becsérték: 20 000 forint 

A vagyontárgy 1. alkalommal kerül meghirdetésre.

3. KDN-214 frsz.-ú FIAT SCUDO 2.0 JTD EL FURGONE típuső Tehergépkocsi
Gyártási év : 2003
Szín : SZÜRKE (SZÜRKE)
A jármű első forgalomba helyezésének dátuma : 2006.01.31
kivont
Állapot: elhanyagolt 
Tehermentes: nem (NAV Nógrád Megyei Adó- és Vámigazgatósága; 3100 Salgótarján, Kassai sor 10.)
Mennyisége: 1 db 
Becsérték: 10 000 forint 

A vagyontárgy 1. alkalommal kerül meghirdetésre.

4. XVE-982 frsz.-ú BLUMHARDT TK SAL 38 22-122/E típusú pótkocsi
Gyártási év : 1981
Szín : FEHÉR (FEHÉR)
A jármű első forgalomba helyezésének dátuma : 1981.09.08
kivont
Állapot: elhanyagolt 



Tehermentes: igen 
Mennyisége: 1 db 
Becsérték: 20 000 forint 

A vagyontárgy 1. alkalommal kerül meghirdetésre.

5. XUP-107 frsz.-ú SCHMITZ SPR 24-L 13.62 típusú pótkocsi
Gyártási év : 1991
Szín : SZÜRKE (VILÁGOSSZÜRKE)
A jármű első forgalomba helyezésének dátuma : 1998.02.16
kivont
Állapot: elhanyagolt 
Tehermentes: igen 
Mennyisége: 1 db 
Becsérték: 20 000 forint 

A vagyontárgy 1. alkalommal kerül meghirdetésre.

6. XPN-027 frsz.-ú SCHMITZ SKO 24 típusú pótkocsi
Gyártási év : 1993
Szín : KÉK (KÖZÉPKÉK)
A jármű első forgalomba helyezésének dátuma : 2000.09.14
 kivont
Állapot: elhanyagolt 
Tehermentes: nem (NAV Nógrád Megyei Adó- és Vámigazgatósága; 3100 Salgótarján, Kassai sor 10.)
Mennyisége: 1 db 
Becsérték: 50 000 forint 

A vagyontárgy 1. alkalommal kerül meghirdetésre.

7. KFY-036 frsz.-ú RENAULT AE 430 TI MAGNUM típusú vontató
Gyártási év : 1998
Szín : KÉK (MÉLYKÉK)
A jármű első forgalomba helyezésének dátuma : 1998.12.28
kivont
Állapot: elhanyagolt 
Tehermentes: nem (NAV Nógrád Megyei Adó- és Vámigazgatósága; 3100 Salgótarján, Kassai sor 10.)
Mennyisége: 1 db 
Becsérték: 50 000 forint 

A vagyontárgy 1. alkalommal kerül meghirdetésre.

8. KBA-694 frsz.-ú VOLVO FH 12 típusú vontató 
Gyártási év : 1998
Szín : ZÖLD (SÖTÉTZÖLD)
A jármu elso forgalomba helyezésének dátuma : 1999.01.13
kivont
Állapot: elhanyagolt 
Tehermentes: nem (NAV Nógrád Megyei Adó- és Vámigazgatósága; 3100 Salgótarján, Kassai sor 10.)
Mennyisége: 1 db 
Becsérték: 50 000 forint 

A vagyontárgy 1. alkalommal kerül meghirdetésre.



9. GST-912 RENAULT AE 430 TI MAGNUM típusú vontató ALKATRÉSZ
Gyártási év : 1998
Szín : KÉK (MÉLYKÉK)
A jármű első forgalomba helyezésének dátuma : 1998.09.28
kivont
Állapot: ALKATRÉSZ 
Tehermentes: nem (NAV Nógrád Megyei Adó- és Vámigazgatósága; 3100 Salgótarján, Kassai sor 10.)
Mennyisége: 1 db 
Becsérték: 0 forint 

A vagyontárgy 1. alkalommal kerül meghirdetésre.

10. KVS-468 RENAULT AE 430 TI MAGNUM típusú vontató ALKATRÉSZ
Gyártási év : 1999
Szín : FEHÉR (FEHÉR)
A jármu elso forgalomba helyezésének dátuma : 1999.09.22
kivont
Állapot: ALKATRÉSZ 
Tehermentes: nem (NAV Nógrád Megyei Adó- és Vámigazgatósága; 3100 Salgótarján, Kassai sor 10.)
Mennyisége: 1 db 
Becsérték: 0 forint 

A vagyontárgy 1. alkalommal kerül meghirdetésre.

11. BE13/76 Hegesztőgép 
Állapot: elhanyagolt
Tehermentes: igen
Mennyiség: 1 db
Becsérték 10.000,-Ft

A vagyontárgy 1. alkalommal kerül meghirdetésre.

12. BE13/224 Hegesztőgép 
Állapot: elhanyagolt
Tehermentes: igen
Mennyiség: 1 db
Becsérték 20.000,-Ft

A vagyontárgy 1. alkalommal kerül meghirdetésre.

13. Tömeges egyéb géphulladék (hulladékvas áron) 
Tehermentes: igen
Mennyiség: 1 db
Becsérték 50.000,-Ft

A vagyontárgy 1. alkalommal kerül meghirdetésre.

14.
- 4D-9 Gödörfúró
- BE973/7 Szerelőkészlet
- GPS nyomkövető
- Zsírozó
Tehermentes: igen
Becsérték: 0 Ft

A vagyontárgy 1. alkalommal kerül meghirdetésre.



Az értékesítési hirdetmény tervezetéről a 237/2009. Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés szerinti módon az
értesítés megtörtént.

A felszámoló a gépjárműveket és tárgyi eszközöket együttesen kívánja értékesíteni.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 320 000 forint.
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 320 000 forint. 
Ajánlati biztosíték összege: 16 000 forint.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2019. július 29. 8 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A bánatpénzt a DUAL-PERFEKT
Kft.  Pannon  Takarék  Bank  Zrt.-nél  vezetett:  63200157-11024563  számú  értékesítéssel  kapcsolatos
technikai bankszámlájára lehet befizetni (átutalni) "FRIGOFUV Kft. f.a. KAUCIÓ" jelöléssel a pályázat
benyújtásáig vagy készpénzben befizetni az adós általunk vezetett pénztárába.

Az ajánlati  biztosítékkal  kapcsolatos  egyéb  közlemény: A befizetett  AJÁNLATI  BIZTOSÍTÉK a
pályázati nyertesnek a vételárba beszámít. A többi pályázó részére a befizetett összeg az értékelést követő
8 napon belül visszautalásra kerül. Az ajánlati biztosítékot a pályázó kizárólag a következő esetekben
veszíti  el: a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes
pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg. A vételárba hitelezői követelés beszámítására
nincs lehetőség.

A felszámolónak  –  a  vagyonfelmérés,  valamint  az  adós  vagyonára  vonatkozó adatok  alapján  -
elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

Az ingóság megtekinthetőségének helye,  ideje,  egyéb közlemény: A pályázatban kiírt  vagyontárgy
megtekintése 2019. július 22. napján 3064 Szurdokpüspöki, Tsz-major 052/8 hrsz. alatt lehetséges.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az irányár az áfa összegét nem tartalmazza. 
A vagyontárgyak értékesítése során az áfa az áfa tv. 142. § (1) bek. g pontja alapján, illetve 142. § (3)
alapján kerül meghatározásra.

Vételár  megfizetésének  módja,  határideje: A  vételárat  az  értékesítéshez  kapcsolódó  számla
kibocsátását  követően 8 napon belül  átutalással  kell  megfizetni  a  DUAL-PERFEKT Kft.  f.a.  Pannon
Takarék  Bank  Zrt.-nél  vezetett:  63200157-11024563  sz.  értékesítéssel  kapcsolatos  technikai
bankszámlájára vagy készpénzben befizetni az adós általunk vezetett pénztárába.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés  határideje:  Szerződéskötésre  az  értékelés  érvényességének  és  eredményességének
megállapításáról szóló közlemény közzétételét követő 30 napon belül kerül sor.

A  vagyontárgy  elszállításának,  átvételének  módja,  határideje:  A  vagyontárgy  elszállításának,
átvételének módja, határideje: a vevő legkésőbb a teljes vételár megfizetését követő 15 napon belül saját
költségén köteles gondoskodni a megvásárolt vagyontárgy birtokba vételéről, az ingóság átvételéről és
elszállításáról.

A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos vételi ajánlatokat kér benyújtani, melyeket az

DUAL-PERFEKT Kft. 
9001 Győr, Pf.: 649. szám alatti postai címre, vagy a

DUAL-PERFEKT Kft. 9022 Győr, Liszt Ferenc u. 37. sz. alatti kirendeltségére vár 
„FRIGOFUV Kft. f.a. vételi ajánlat” 



megjelöléssel.

A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételéről elismervényt állít ki.

Kizárólagos  értékelési  szempont:  a  vételár  nagysága.  A felszámoló  több megfelelő  azonos  értékű  (a
megajánlott legnagyobb vételárhoz képest 10%-nál kisebb mértékben eltérő) ajánlat esetén a pályázók
között  nyilvános ártárgyalást  tart.  Érvénytelen az ajánlat,  ha nem felel  meg a jogszabályban, illetve a
pályázati  kiírásban  meghatározottaknak.  A  nyilvános  értékesítésen  a  tulajdonjogot  szerző  pályázó  az
adóssal  szemben  beszámítással  nem élhet.  Jelen  pályázati  felhívás  a  felszámoló  számára  nem jelent
értékesítési kötöttséget. A felszámoló a pályázati kiírást – megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek
nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. 

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– Magánszemély  pályázó  esetén  az  ajánlathoz  csatolni  kell  a  pályázó  személyi  igazolványának,
lakcímkártyájának és adóigazolványának a pályázó aláírásával hitelesített másolatát. Külföldi ajánlattevő
köteles  belföldi  lakcímmel  vagy  székhellyel  rendelkező  kézbesítési  megbízottat  megnevezni  és  a
pályázathoz csatolni a kézbesítési megbízás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Szervezet, vagy gazdasági társaság pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó egy hónapnál
nem  régebbi  cégkivonatát  vagy  hatósági  nyilvántartásba  vételének  igazolását,  az  eljáró  képviselője
aláírási  címpéldányát,  az ajánlati  biztosíték megfizetésének igazolását,  továbbá amennyiben a pályázó
képviselője meghatalmazással jár el, a meghatalmazás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Írásos vételi ajánlat, nettó vételár megjelölésével  (a felszámoló tételes ajánlatot kér benyújtani az egyes
vagyoncsoportokra)
– Bánatpénz megfizetésének igazolása.
Az irányár az áfa összegét nem tartalmazza. Az értékesítéskor az áfa megállapítása a hatályos áfatörvény
alapján történik. A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat értékelésétől
számított 8 napon belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés
megkötésére. A megvásárlásra felkínált vagyontárgyakért a felszámoló kellékszavatosságot és garanciát
nem vállal, azt a pályázó a megtekintett állapotban veszi meg, ennek tudomásulvételéről a pályázónak
nyilatkoznia kell. Az elővásárlásra jogosultak a vételi szándékukat a Cstv. 49/C § (3) bekezdése alapján
az értékesítés keretén belül gyakorolhatják, oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a
vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy
ezen  jogukat  a  pályázat  benyújtásának  határidejéig  írásban  jelezzék.  A  felszámoló  az  elektronikus
értékesítés  érvényességének  és  eredményességének  megállapítását  követően  a  nyertes  ajánlatot  az
elővásárlásra  jogosultaknak  –  az  őket  megillető  sorrendben  –  bemutatja  annak  érdekében,  hogy
nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. 

A bejelentés elmaradása esetén a felszámoló az általa egyébként nem ismert jogosult esetén úgy tekinti,
hogy az elővásárlási jogosultak elővásárlási jogukkal élni nem kívánnak, az ajánlatok közlését nem kérik.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.



Pályázati Hirdetmény 

A(z) Dual-Perfekt Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-717900, székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 85. C ép.
4 em., levelezési cím: 1507 Budapest, hrsz. Pf.: 139), mint a(z) MONO-KLIMATECHNIKA Korlátolt
Felelősségű Társaság "felszámolás  alatt" (székhely:  1064 Budapest,  Podmaniczky utca 57 II/14,
cégjegyzékszám: 01-09-978319, adószám: 23797280-2-42) Fővárosi Törvényszék 59.Fpk.690/2019/10.
sz. végzése által kijelölt felszámolója, 

nyilvános pályázati felhívás

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak): 

GÉPJÁRMŰ:

1. KTX-288 frsz.-ú PEUGEOT PARTNER  gépkocsi
Gyártási év : 2007
Szín : sárga
Hengerűrtartalom: 1.560 cm3
Teljesítmény: 66 kW
Km számláló állása: 372.197 km
A jármű első forgalomba helyezésének dátuma : 2007.05. 03.
Forgalomból kivonva 
Tehermentes: igen 
Mennyisége: 1 db 
Becsérték: 43 000 forint 

A módosított 237/2009. sz. (X. 20.) Kormányrendelet 2. § 4/a. pontja alapján nyilatkozom, hogy ez a
vagyonelem 1. alkalommal kerül értékesítésre meghirdetésre. 
Nyilatkozom arról,  hogy a 2.  §  (2) bekezdés  alapján  a  pályázat  kiírásáról  az értékesítési  hirdetmény
tervezetének  megküldésével  értesítendő  hitelező/hitelezői  választmány/hitelezői  képviselő  nincs  a
MONO-KLIMATECHNIKA Kft. „f.a.” felszámolási eljárásában. 

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 43 000 forint.
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 43 000 forint. 
Ajánlati biztosíték összege: 2 150 forint.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2019. szeptember 30. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A bánatpénzt a DUAL-PERFEKT
Kft.  Takarékbank  Zrt.-nél  vezetett:  63200157-11024563  számú  értékesítéssel  kapcsolatos  technikai
bankszámlájára  lehet  befizetni  (átutalni)  "MONO-KLIMATECHNIKA  Kft.  f.a.  AJÁNLATI
BIZTOSÍTÉK" jelöléssel a pályázat benyújtásáig vagy készpénzben befizetni az adós általunk vezetett
pénztárába.

Az ajánlati  biztosítékkal  kapcsolatos  egyéb  közlemény: A befizetett  AJÁNLATI  BIZTOSÍTÉK a
pályázati nyertesnek a vételárba beszámít. A többi pályázó részére a befizetett összeg az értékelést követő
8 napon belül visszautalásra kerül. Az ajánlati biztosítékot a pályázó kizárólag a következő esetekben
veszíti  el: a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes
pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg. A vételárba hitelezői követelés beszámítására
nincs lehetőség.

A felszámolónak  –  a  vagyonfelmérés,  valamint  az  adós  vagyonára  vonatkozó adatok  alapján  -
elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.



Az ingóság megtekinthetőségének helye,  ideje,  egyéb közlemény: A pályázatban kiírt  vagyontárgy
megtekintése 2019. szeptember 23. napján 10 órakor 2336 Dunavarsány, Sport utca 1. sz. alatt lehetséges.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az irányár az áfa összegét nem tartalmazza. 
A vagyontárgyak értékesítése során az áfa az áfa tv. 142. § (1) bek. g pontja alapján, illetve 142. § (3)
alapján kerül meghatározásra.

Vételár  megfizetésének  módja,  határideje: A  vételárat  az  értékesítéshez  kapcsolódó  számla
kibocsátását követően 8 napon belül átutalással kell megfizetni a DUAL-PERFEKT Kft. f.a. Takarékbank
Zrt.-nél  vezetett:  63200157-11024563  sz.  értékesítéssel  kapcsolatos  technikai  bankszámlájára  vagy
készpénzben befizetni az adós általunk vezetett pénztárába.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés  határideje:  Szerződéskötésre  az  értékelés  érvényességének  és  eredményességének
megállapításáról szóló közlemény közzétételét követő 30 napon belül kerül sor.

A  vagyontárgy  elszállításának,  átvételének  módja,  határideje:  A  vagyontárgy  elszállításának,
átvételének módja, határideje: a vevő legkésőbb a teljes vételár megfizetését követő 15 napon belül saját
költségén köteles gondoskodni a megvásárolt vagyontárgy birtokba vételéről, az ingóság átvételéről és
elszállításáról.

A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos vételi ajánlatokat kér benyújtani, melyeket az

DUAL-PERFEKT Kft. 
9001 Győr, Pf.: 649. szám alatti postai címre, vagy a

DUAL-PERFEKT Kft. 9022 Győr, Liszt Ferenc u. 37. sz. alatti kirendeltségére vár 
„MONO-KLIMATECHNIKA Kft. f.a. vételi ajánlat” 

megjelöléssel.

A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételéről elismervényt állít ki.

Kizárólagos  értékelési  szempont:  a  vételár  nagysága.  A felszámoló  több megfelelő  azonos  értékű  (a
megajánlott legnagyobb vételárhoz képest 10%-nál kisebb mértékben eltérő) ajánlat esetén a pályázók
között  nyilvános ártárgyalást  tart.  Érvénytelen az ajánlat,  ha nem felel  meg a jogszabályban, illetve a
pályázati  kiírásban  meghatározottaknak.  A  nyilvános  értékesítésen  a  tulajdonjogot  szerző  pályázó  az
adóssal  szemben  beszámítással  nem élhet.  Jelen  pályázati  felhívás  a  felszámoló  számára  nem jelent
értékesítési kötöttséget. A felszámoló a pályázati kiírást – megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek
nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. 

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– Magánszemély  pályázó  esetén  az  ajánlathoz  csatolni  kell  a  pályázó  személyi  igazolványának,
lakcímkártyájának és adóigazolványának a pályázó aláírásával hitelesített másolatát. Külföldi ajánlattevő
köteles  belföldi  lakcímmel  vagy  székhellyel  rendelkező  kézbesítési  megbízottat  megnevezni  és  a
pályázathoz csatolni a kézbesítési megbízás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Szervezet, vagy gazdasági társaság pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó egy hónapnál
nem  régebbi  cégkivonatát  vagy  hatósági  nyilvántartásba  vételének  igazolását,  az  eljáró  képviselője
aláírási  címpéldányát,  az ajánlati  biztosíték megfizetésének igazolását,  továbbá amennyiben a pályázó
képviselője meghatalmazással jár el, a meghatalmazás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Írásos vételi ajánlat, nettó vételár megjelölésével  (a felszámoló tételes ajánlatot kér benyújtani az egyes
vagyoncsoportokra)
– Bánatpénz megfizetésének igazolása.
Az irányár az áfa összegét nem tartalmazza. Az értékesítéskor az áfa megállapítása a hatályos áfatörvény



alapján történik. A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat értékelésétől
számított 8 napon belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés
megkötésére. A megvásárlásra felkínált vagyontárgyakért a felszámoló kellékszavatosságot és garanciát
nem vállal, azt a pályázó a megtekintett állapotban veszi meg, ennek tudomásulvételéről a pályázónak
nyilatkoznia kell. Az elővásárlásra jogosultak a vételi szándékukat a Cstv. 49/C § (3) bekezdése alapján
az értékesítés keretén belül gyakorolhatják, oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a
vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy
ezen  jogukat  a  pályázat  benyújtásának  határidejéig  írásban  jelezzék.  A  felszámoló  az  elektronikus
értékesítés  érvényességének  és  eredményességének  megállapítását  követően  a  nyertes  ajánlatot  az
elővásárlásra  jogosultaknak  –  az  őket  megillető  sorrendben  –  bemutatja  annak  érdekében,  hogy
nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. 

A bejelentés elmaradása esetén a felszámoló az általa egyébként nem ismert jogosult esetén úgy tekinti,
hogy az elővásárlási jogosultak elővásárlási jogukkal élni nem kívánnak, az ajánlatok közlését nem kérik.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel nem áll fenn.



Pályázati Hirdetmény 

A(z) Dual-Perfekt Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-717900, székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 85. C ép.
4  em.,  levelezési  cím:  1507  Budapest,  hrsz.  Pf.:  139),  mint  a(z)  BALATONI  FA  Kft.  „f.a”
(cégjegyzékszám: 20-09-063510, székhely: 8342 Óhíd,  Petőfi  S.  utca 19.)  Zalaegerszegi  Törvényszék
10.Fpk.93/2018/16..  sz.  végzése  által  kijelölt  felszámolója,  a  Cégközlönyben  2019.  szeptember  12.
napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően 

nyilvános pályázati felhívás

útján,  az  alábbi  feltételekkel  értékesíti  az  adós  vagyona  egészét  vagy  telephelye  eszközeinek
összességét.

A pályázat adatai: 
A  pályázatok  kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatók  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1723285 

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2019. szeptember 27. 08 óra 00 perc 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2019. október 14. 08 óra 00 perc 
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 400 367 800 forint.
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 200 183 900 forint. (a becsérték 50%-
a) A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.
Ajánlati biztosíték összege: 12 211 034 forint.

Ajánlati  biztosíték  formája,  megfizetésének  módja  és  határideje: Az  ajánlati  biztosítékot  a
BALATONI  FA  Kft.  f.a.  Pannon  Takarék  Bank  Zrt.-nél  vezetett:  63200157-00109714  számú
bankszámlájára lehet befizetni (átutalni) "BALATONI FA Kft. f.a. AJÁNLATI BIZTOSÍTÉK" jelöléssel
a pályázat benyújtásáig.

Az ajánlati  biztosítékkal  kapcsolatos  egyéb  közlemény: A befizetett  AJÁNLATI  BIZTOSÍTÉK a
pályázati nyertesnek a vételárba beszámít. A többi pályázó részére a befizetett összeg az értékelést követő
8 napon belül visszautalásra kerül. Az ajánlati biztosítékot a pályázó kizárólag a következő esetekben
veszíti  el: a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes
pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A felszámolónak  –  a  vagyonfelmérés,  valamint  az  adós  vagyonára  vonatkozó adatok  alapján  -
elővásárlásra jogosultról van tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak): 

A.) INGATLANOK

I. Ingatlan

Hrsz: 216
Óhíd, Petőfi Sándor utca 14.
Belterület
Kivett lakóház, udvar, gazdasági épület
Terület: 2497 m2
Tulajdoni hányad: 1/1

Az ingatlanon egy hagyományos építési módban épült családi ház található, mely feltehetően az 1960-as
években létesült.
A családi ház hosszú évek óta használatlan, elhanyagolt állapotban van.
Az épület műszaki állapota miatt elbontandó. 
A telek téglalap alakú, sík felszínű.

https://eer.gov.hu/palyazat/P1723285


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett lakóház, udvar, gazdasági épület
Típus: kivett lakóház, udvar, gazdasági épület 
Területe: 2 497 m² 
Állapota: felújítandó 
Közművesítettség foka: teljesen közművesített 
Tehermentes: nem 
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1 
Becsérték: 2 160 000 forint 

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai: 
A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Óhíd 
Ingatlan fekvése: belterület 
Helyrajzi szám: 216 
Ingatlan postai címe: 8342 Óhíd, hrsz. 216 
Területnagyság: 2 497 m² 
Az épület fő rendeltetés szerinti  jellege (lakóház,  üdülő, gazdasági épület  stb.): kivett  lakóház,  udvar,
gazdasági épület 

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:
A  felszámolási  eljárás  és  a  végelszámolás  környezet-  és  természetvédelmi  követelményeiről  szóló
106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs
tudomása. 

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 
Jelzálogjog terheli 28.307.700,-Ft és járulékai erejéig a MASTER PROFILI S.R.L. (31040 Meduna di
Livenza, Via Emilio Segré 36.) javára.

Ingatlan állapota: felújítandó

Az ingatlan harmadik alkalommal kerül meghirdetésre.

II. Ingatlan

Hrsz: 350
Óhíd, Petőfi Sándor utca 19.
Belterület
Kivett üzem, ipartelep és udvar (fatároló)
Terület: 28.250 m2
Tulajdoni hányad: 1/1

Az ingatlan Óhíd község központjában a Petőfi Sándor utca 19. szám alatt található.
A telek sík felületű, alakja az L alakhoz közelít.

Épületek:1. Porta, mérlegház
Az eltelt idő óta ezen épület elbontásra került. Helyére egy biciklitároló és egy faszerkezetes asztal-pad
kivitelű nyitott dohányzórész van kialakítva.

2. Rönkhasító szín
Alapterülete: 180 m2
A Balatoni Fa Kft. f.a. telephely megvásárlása után a régi üzemépületeket elbontotta, és négy ütemben
egy korszerű üzemcsarnok-rendszert épített.
A rönkhasító épület az 1970-es években épült a telek nyugati telekhatára mentén, a volt portaépület és a
fatároló szín között helyezkedik el. Maga a rönkhasító szín eleje nyitott, három oldalról zárt szerkezetű. A
nyitott részénél műanyag szalagfüggöny van felszerelve. A rönkhasító szín után egy élező műhely van
kialakítva, mely teljesen zárt épületrész. Az épületben por-és forgácselszívó berendezés került beépítésre.



A fűtést fatüzelésű kazán biztosítja a beszívott forgácsból. Az élező műhelyben a fűtést egy fatüzelésű
kályha biztosítja. 

3. Iroda-üzemcsarnok
Alapterülete: 1.200 m2
Az irodarészt is tartalmazó csarnok 1997-ben készült. A Petőfi Sándor utca felé van kialakítva az iroda és
szociális blokk, mely kétszintes. Mögötte kezdődő csarnokrész belmagassága 7m és egy légterű épület.Az
épület jó műszaki állapotú.

4. Raktár-szárító
Alapterülete: 1.303 m2
A második ütemben építették az egyszintes átlagosan 8,7 m belmagasságú csarnok jellegű épületet, mely
egylégterű. A tároló egy kb. 670 m2-es raktárból és egy 520 m2-es fedett színból áll. Kapcsolódik hozzá
4  db  szárítókamra,  3  db  80  m3-es,  1  db  pedig  60  m3-es.  A  szárítókamrák  automaták,  inverteres
vezérléssel működnek. A meglévő iroda-üzemcsarnokhoz szervesen kapcsolódik ezen raktárépület.
Az épület jó műszaki állapotú.

5. Üzemcsarnok
Alapterülete: 1.660 m2
A  csarnok  kéthajós,  előregyártott  vasbeton  szerkezetű  épület.  A  már  meglévő  gyártóépülethez
csatlakozik.
Az épület jó műszaki állapotú.

6. Kazánház
Alapterülete: 44 m2
A kazánház 2007-ben épület, a gyártócsarnok északnyugati csücskénél helyezkedik el.Közművek közül
az elektromos áram és a víz bekötéssel rendelkezik.
Az épület jó műszaki állapotú.

7. Karbantartó műhely
Alapterülete: 137 m2
2005-ben történt az épület felújítása. Egylégterű épületrész, mely műhelyként funkcionál.
Az épület közepes műszaki állapotú.

8. Raktár,tároló
Alapterülete: 1.187 m2
A raktár-tároló a meglévő betonkerítéstől 5 m távolságra lett elhelyezve.
Szerkezete faoszlopokon áll.
Az épület jó műszaki állapotú.

9. Fedett-nyitott fatároló szín
Alapterülete: 306 m2
Ezen fedett-nyitott  fatároló szín a rönkhasító szín mögött helyezkedik el. Egylégterű épület,  2013-ban
épült. A gyártócsarnoktól nyugatra helyezkedik el.
Az épület jó műszaki állapotú.

Az ingatlanra 2020. június 14. napjáig tartó határozott időtartamú időszakra bérleti jogviszony áll fenn a
bérleti  szerződés  mellékletét  képező  vázrajzon  jelölt  területre,  illetve  az  ingatlanrészben  található
ingóságlista által tartalmazott eszközökre.

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett üzem, ipartelep és udvar
Típus: ipari ingatlan 
Területe: 28 250 m² 
Állapota: átlagos 
Közművesítettség foka: teljesen közművesített 
Tehermentes: nem 



Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1 
Becsérték: 211 560 000 forint 

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai: 
A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Óhíd 
Ingatlan fekvése: belterület 
Helyrajzi szám: 350 
Ingatlan postai címe: 8342 Óhíd, hrsz. 350 
Területnagyság: 28 250 m² 
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett üzem, ipartelep és
udvar 

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:
A  felszámolási  eljárás  és  a  végelszámolás  környezet-  és  természetvédelmi  követelményeiről  szóló
106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs
tudomása. 

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 
- átjárási és útszolgalmi jog terheli az Óhíd belterület 349/2 hrsz javára.
- Vezetékjog terheli a vázrajzon és terület kimutatáson feltüntetett biztonsági övezet által érintett területre
az E.ON Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt. (9027 Győr, Kandó Kálmán utca 11-13.) javára.
- Jelzálogjog terheli 106.698.769,- Ft és járulékai erejéig az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest V., Váci utca
38.) javára.
- Jelzálogjog terheli 11.855.419,- Ft és járulékai erejéig az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest V., Váci utca
38.) javára.
-  Keretbiztosítéki  jelzálogjog  terheli  25.000.000,-  Ft  és  járulékai  erejéig  az  MKB  Bank  Zrt.  (1056
Budapest V., Váci utca 38.) javára.
- Jelzálogjog terheli 403.000.000,- Ft erejéig az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest V., Váci utca 38.) javára.
- Elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzett jelzálog biztosítására MKB Bank Zrt. (1056 Budapest V.,
Váci utca 38.) javára. 
Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan harmadik alkalommal kerül meghirdetésre.

III. Ingatlan

Hrsz: 355/4
Óhíd, Petőfi Sándor utca 11.
Belterület
Kivett major
Terület: 9.887 m2
Tulajdoni hányad: 1/1
Az ingatlan a TSZ-nek volt része. 
Az ingatlanon T alakban található gyenge műszaki állapotú raktárépületek, melyek egylégterű, egyszintes
épületek, valamint egy kétszintes téglaépítésű épületrész, mely hosszú évek óta használaton kívüli.
A telken található még fémszerkezetű tároló szín, melynek oldalai deszkázottak.
A telken még a TSZ időkből megmaradt 2 db beton siló áll, mely üzembe helyezve soha nem lett, jelenleg
is használaton kívüli.

3. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett major
Típus: Kivett major 
Területe: 9 887 m² 
Állapota: felújítandó 
Közművesítettség foka: részlegesen közművesített 
Tehermentes: igen 



Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1 
Becsérték: 13 104 000 forint 

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai: 
A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Óhíd 
Ingatlan fekvése: belterület 
Helyrajzi szám: 355/4 
Ingatlan postai címe: 8342 Óhíd, hrsz. 355/4 
Területnagyság: 9 887 m² 
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett major 

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:
A  felszámolási  eljárás  és  a  végelszámolás  környezet-  és  természetvédelmi  követelményeiről  szóló
106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs
tudomása. 

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 
- vezetékjog terheli a vázrajzon és területkimutatáson feltüntetett biztonsági övezet által érintett területre
az E.ON Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt. (9027 Győr, Kandó Kálmán utca 11-13.) javára.
- Jelzálogjog terheli 403.000.000,- Ft erejéig az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest V., Váci utca 38.) javára.
- Elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzett jelzálog biztosítására MKB Bank Zrt. (1056 Budapest V.,
Váci utca 38.) javára.

Ingatlan állapota: felújítandó

Az ingatlan harmadik alkalommal kerül meghirdetésre.

IV. Ingatlan

Hrsz: 363/1
Óhíd
Belterület
Kivett beépítetlen terület
Terület: 4.678 m2
Tulajdoni hányad: 1/1

4. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett beépítetlen terület
Típus: telek 
Területe: 4 678 m² 
Állapota: átlagos 
Közművesítettség foka: közművesítetlen 
Tehermentes: nem 
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1 
Becsérték: 2 688 000 forint 

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai: 
A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Óhíd 
Ingatlan fekvése: belterület 
Helyrajzi szám: 363/1 
Ingatlan postai címe: 8342 Óhíd, hrsz. 363/1 
Területnagyság: 4 678 m² 
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett beépítetlen terület 

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:



A  felszámolási  eljárás  és  a  végelszámolás  környezet-  és  természetvédelmi  követelményeiről  szóló
106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs
tudomása. 

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 
- jelzálogjog terheli 28.307.700,- Ft és járulékai erejéig a MASTER PROFILI S.R.L. (31040 Meduna di
Livenza, Via Emilio Segré 36.) javára.

Ingatlan állapota: átlagos

V. Ingatlan

Hrsz: 363/2
Óhíd
Belterület
Kivett beépítetlen terület
Terület: 3.763 m2
Tulajdoni hányad: 1/1

5. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Kivett beépítetlen terület
Típus: telek 
Területe: 3 763 m² 
Állapota: átlagos 
Közművesítettség foka: közművesítetlen 
Tehermentes: nem 
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1 
Becsérték: 2 160 000 forint 

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai: 
A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Óhíd 
Ingatlan fekvése: belterület 
Helyrajzi szám: 363/2 
Ingatlan postai címe: 8342 Óhíd, hrsz. 363/2 
Területnagyság: 3 763 m² 
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Kivett beépítetlen terület 

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:
A  felszámolási  eljárás  és  a  végelszámolás  környezet-  és  természetvédelmi  követelményeiről  szóló
106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs
tudomása. 

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 
- jelzálogjog terheli 28.307.700,- Ft és járulékai erejéig a MASTER PROFILI S.R.L. (31040 Meduna di
Livenza, Via Emilio Segré 36.) javára.

Ingatlan állapota: átlagos

VI. Ingatlan

Hrsz: 363/3
Óhíd
Belterület
Kivett beépítetlen terület
Terület: 4.749 m2
Tulajdoni hányad: 1/1



6. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett beépítetlen terület
Típus: telek 
Területe: 4 749 m² 
Állapota: átlagos 
Közművesítettség foka: közművesítetlen 
Tehermentes: nem 
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1 
Becsérték: 2 720 000 forint 

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai: 
A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Óhíd 
Ingatlan fekvése: belterület 
Helyrajzi szám: 363/3 
Ingatlan postai címe: 8342 Óhíd, hrsz. 363/3 
Területnagyság: 4 749 m² 
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett beépítetlen terület 

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:
A  felszámolási  eljárás  és  a  végelszámolás  környezet-  és  természetvédelmi  követelményeiről  szóló
106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs
tudomása. 

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 
- Vezetékjog terheli 176 m2 területre a Magyar Telekom Távközlési Nyrt. (1013 Budapest I., Krisztina
krt. 55.) javára.
- Jelzálogjog terheli 28.307.700,- Ft és járulékai erejéig a MASTER PROFILI S.R.L. (31040 Meduna di
Livenza, Via Emilio Segré 36.) javára.

Ingatlan állapota: átlagos

VII. Ingatlan

Hrsz: 363/4
Óhíd
Belterület
Kivett saját használatú út
Terület: 3.865 m2
Tulajdoni hányad: 1/1

7. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Kivett saját használatú út
Típus: Kivett saját használatú út 
Területe: 3 865 m² 
Állapota: átlagos 
Közművesítettség foka: közművesítetlen 
Tehermentes: nem 
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1 
Becsérték: 2 224 000 forint 

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai: 
A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Óhíd 
Ingatlan fekvése: belterület 
Helyrajzi szám: 363/4 
Ingatlan postai címe: 8342 Óhíd, hrsz. 363/4 



Területnagyság: 3 865 m² 
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Kivett saját használatú út 

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:
A  felszámolási  eljárás  és  a  végelszámolás  környezet-  és  természetvédelmi  követelményeiről  szóló
106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs
tudomása. 

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 
- Vezetékjog 38 m2 területre a Magyar Telekom Távközlési Nyrt. (1013 Budapest I., Krisztina krt. 55.)
javára.
-  Vezetékjog  a  vázrajzon  és  telekkimutatáson  feltüntetett  biztonsági  övezet  által  az  E.ON  Észak-
Dunántúli Áramhálózat Zrt. (9027 Győr, Kandó Kálmán utca 11-13.) javára.
- Jelzálogjog terheli 28.307.700,- Ft és járulékai erejéig a MASTER PROFILI S.R.L. (31040 Meduna di
Livenza, Via Emilio Segré 36.) javára.

Ingatlan állapota: átlagos

VIII. Ingatlan

Hrsz: 363/5
Óhíd
Belterület
Kivett beépítetlen terület 
Terület: 4.666 m2
Tulajdoni hányad: 1/1

8. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett beépítetlen terület
Típus: telek 
Területe: 4 666 m² 
Állapota: átlagos 
Közművesítettség foka: közművesítetlen 
Tehermentes: nem 
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1 
Becsérték: 1 876 000 forint 

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai: 
A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Óhíd 
Ingatlan fekvése: belterület 
Helyrajzi szám: 363/5 
Ingatlan postai címe: 8342 Óhíd, hrsz. 363/5 
Területnagyság: 4 666 m² 
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett beépítetlen terület 

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:
A  felszámolási  eljárás  és  a  végelszámolás  környezet-  és  természetvédelmi  követelményeiről  szóló
106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs
tudomása. 

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 
-  Vezetékjog  a  vázrajzon  és  telekkimutatáson  feltüntetett  biztonsági  övezet  által  az  E.ON  Észak-
Dunántúli Áramhálózat Zrt. (9027 Győr, Kandó Kálmán utca 11-13.) javára.
- Jelzálogjog terheli 28.307.700,- Ft és járulékai erejéig a MASTER PROFILI S.R.L. (31040 Meduna di
Livenza, Via Emilio Segré 36.) javára.



Ingatlan állapota: átlagos

IX. Ingatlan

Hrsz: 363/6
Óhíd
Belterület
Kivett beépítetlen terület 
Terület: 3.086 m2
Tulajdoni hányad: 1/1

9. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett beépítetlen terület
Típus: telek 
Területe: 3 086 m² 
Állapota: átlagos 
Közművesítettség foka: közművesítetlen 
Tehermentes: nem 
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1 
Becsérték: 1 239 000 forint 

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai: 
A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Óhíd 
Ingatlan fekvése: belterület 
Helyrajzi szám: 363/6 
Ingatlan postai címe: 8342 Óhíd, hrsz. 363/6 
Területnagyság: 3 086 m² 
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett beépítetlen terület 

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:
A  felszámolási  eljárás  és  a  végelszámolás  környezet-  és  természetvédelmi  követelményeiről  szóló
106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs
tudomása. 

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 
-  Vezetékjog  a  vázrajzon  és  telekkimutatáson  feltüntetett  biztonsági  övezet  által  az  E.ON  Észak-
Dunántúli Áramhálózat Zrt. (9027 Győr, Kandó Kálmán utca 11-13.) javára.
- Jelzálogjog terheli 28.307.700,- Ft és járulékai erejéig a MASTER PROFILI S.R.L. (31040 Meduna di
Livenza, Via Emilio Segré 36.) javára.

Ingatlan állapota: átlagos

X. Ingatlan

Hrsz: 363/7
Óhíd
Belterület
Kivett beépítetlen terület 
Terület: 3.105 m2
Tulajdoni hányad: 1/1

10. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett beépítetlen terület
Típus: telek 
Területe: 3 105 m² 
Állapota: átlagos 
Közművesítettség foka: közművesítetlen 



Tehermentes: nem 
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1 

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai: 
A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Óhíd 
Ingatlan fekvése: belterület 
Helyrajzi szám: 363/7 
Ingatlan postai címe: 8342 Óhíd, hrsz. 363/7 
Területnagyság: 3 105 m² 
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett beépítetlen terület 

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:
A  felszámolási  eljárás  és  a  végelszámolás  környezet-  és  természetvédelmi  követelményeiről  szóló
106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs
tudomása. 

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 
-  Vezetékjog  a  vázrajzon  és  telekkimutatáson  feltüntetett  biztonsági  övezet  által  az  E.ON  Észak-
Dunántúli Áramhálózat Zrt. (9027 Győr, Kandó Kálmán utca 11-13.) javára.
- Jelzálogjog terheli 28.307.700,- Ft és járulékai erejéig a MASTER PROFILI S.R.L. (31040 Meduna di
Livenza, Via Emilio Segré 36.) javára.

Ingatlan állapota: átlagos

XI. Ingatlan

Hrsz: 363/8
Óhíd
Belterület
Kivett beépítetlen terület 
Terület: 3.344 m2
Tulajdoni hányad: 1/1

11. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett beépítetlen terület
Típus: telek 
Területe: 3 344 m² 
Állapota: átlagos 
Közművesítettség foka: közművesítetlen 
Tehermentes: nem 
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1 
Becsérték: 1 344 000 forint 

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai: 
A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Óhíd 
Ingatlan fekvése: belterület 
Helyrajzi szám: 363/8 
Ingatlan postai címe: 8342 Óhíd, hrsz. 363/8 
Területnagyság: 3 344 m² 
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett beépítetlen terület 

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:
A  felszámolási  eljárás  és  a  végelszámolás  környezet-  és  természetvédelmi  követelményeiről  szóló
106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs
tudomása. 



Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 
- Vezetékjog terheli 176 m2 területre a Magyar Telekom Távközlési Nyrt. (1013 Budapest I., Krisztina
krt. 55.) javára.
-  Vezetékjog  a  vázrajzon  és  telekkimutatáson  feltüntetett  biztonsági  övezet  által  az  E.ON  Észak-
Dunántúli Áramhálózat Zrt. (9027 Győr, Kandó Kálmán utca 11-13.) javára.
- Jelzálogjog terheli 28.307.700,- Ft és járulékai erejéig a MASTER PROFILI S.R.L. (31040 Meduna di
Livenza, Via Emilio Segré 36.) javára.

Ingatlan állapota: átlagos

A 363/1-/8 ingatlanok belterületbe való bevonása megtörtént.  A 363/5, /6, /7, /8 hrsz-ú telkek fűzfás,
berkes, vizenyős területek. A terület enyhén lejtős.
A 363/1, /2, /3 hrsz-ú ingatlanok viszonylag sík felületűek, jobb minőségű altalajjal rendelkeznek.
A 363/4 hrsz-ú ingatlan tulajdoni lap szerinti besorolása kivett saját használatú út. Ezen út kialakítása
még nem történt meg, jelenleg művelés alá vont terület.
A 363/1-8 hrsz-ú ingatlanok közművesítetlen ingatlanok.

Az ingatlanok harmadik alkalommal kerülnek meghirdetésre.

XII. Ingatlan

Hrsz: 349/2
Óhíd, Petőfi Sándor utca 21
.Belterület
Kivett beépítetlen terület 
Terület: 1.433 m2
Tulajdoni hányad: 1/1

12. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett beépítetlen terület
Típus: telek 
Területe: 1 433 m² 
Állapota: átlagos 
Közművesítettség foka: közművesítetlen 
Tehermentes: nem 
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1 
Becsérték: 857 600 forint 

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai: 
A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Óhíd 
Ingatlan fekvése: belterület 
Helyrajzi szám: 349/2 
Ingatlan postai címe: 8342 Óhíd, hrsz. 349/2 
Területnagyság: 1 433 m² 
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett beépítetlen terület 

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:
A  felszámolási  eljárás  és  a  végelszámolás  környezet-  és  természetvédelmi  követelményeiről  szóló
106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs
tudomása. 

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 
- Jelzálogjog terheli 403.000.000,- Ft erejéig az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest V., Váci utca 38.) javára.
- Elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzett jelzálog biztosítására MKB Bank Zrt. (1056 Budapest V.,
Váci utca 38.) javára.



Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan sík felületű, enyhén gazos felszínnel rendelkező üres terület.  Megközelítése a 350 hrsz-en
keresztül lehetséges, és így a 350 hrsz-t átjárási és útszolgalmi jog terheli a 349/2 hrsz-re vonatkozóan.
Az ingatlant a társaság rönktérként használta, tehát az alapanyag tárolására szolgált.

A vagyon harmadik alkalommal kerül meghirdetésre.
Az értékesítési hirdetmény tervezetéről a 237/2009. Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés szerinti módon az
értesítés megtörtént.
A felszámoló nyilatkozik, hogy a vélelmezett hitelezői hozzájárulás feltételei fennállnak a becsérték 50%-
án történő értékesítéshez.

B.) TÁRGYI ESZKÖZÖK

A BALATONI  FA Kft.  f.a.  tulajdonában  lévő  tárgyi  eszközök  az  EÉR-ben  csatolt  listaalapján.  Az
anyagok mennyisége a lista alapján nyomon követhető.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

13. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Tárgyi eszközök
Típus: Ipari gép 
Tehermentes: nem 
- keretbiztosítéki vagyont terhelő zálogjog, ingóságot terhelő zálogjog a CAT DP 40 NB targonca és GIPI
1500 marógép vonatkozásában, jogosult MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci u. 38.) 
Mennyisége: 408 db 
Becsérték: 157 189 200 forint 

A vagyontárgy harmadik alkalommal kerül meghirdetésre.
Az értékesítési hirdetmény tervezetéről a 237/2009. Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés szerinti módon az
értesítés megtörtént.
A felszámoló nyilatkozik, hogy a vélelmezett hitelezői hozzájárulás feltételei fennállnak a becsérték 50%-
án történő értékesítéshez.

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A pályázatban kiírt ingatlan
és  ingóság  megtekintése  2019.  október  07.  napján  10  órakor  8342  Óhíd,  Petőfi  S.  u.  19.  sz.  alatt
lehetséges.

ÁFA  fizetésre  vonatkozó  szabályok: Az  irányár  az  áfa  összegét  nem  tartalmazza.  Az  ingatlanok
értékesítése az áfa tv. 86. § (1) bekezdés j) és k) pontja alapján áfa-mentes. A tárgyi eszközök értékesítése
során az áfa az áfa tv. 142. § (1) bek. g pontja alapján, illetve 142. § (3) alapján kerül meghatározásra.

17/2014 (II.3.)  Kormányrendelet  12.§ (5) bekezdés szerinti  pályázati  elbírálás  módja:  Elsődleges
értékelési  szempont:  a  vételár  nagysága.  A felszámoló  több  megfelelő  azonos  értékű  (a  megajánlott
legnagyobb  vételárhoz  képest  10%-nál  kisebb  mértékben  eltérő)  ajánlat  esetén  a  pályázók  között
nyilvános ártárgyalást  tart.  Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus  Értékesítési  Rendszer
(EÉR) igénybevételével történik. Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értékesítésre
kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az
ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak. A nyilvános
értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Jelen pályázati
felhívás  a  felszámoló  számára  nem jelent  értékesítési  kötöttséget.  A felszámoló  a  pályázati  kiírást  –
megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. 

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül,
átutalással kell megfizetni az BALATONI FA Kft. f.a. Pannon Takarék Bank Zrt.-nél vezetett: 63200157-
00109714 számú pénzforgalmi számlájára.

https://eer.gov.hu/jogszabaly/A1400017-P12-5.html


Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázatot benyújtóval a felszámoló a pályázat lezárását követő
30 napon belül szerződést köt. Nyertes pályázó vállalja, hogy a felszámoló által kijelölt ügyvéddel köti
meg  a  szerződést  és  viseli  annak  költségeit.  A megkötendő  adásvételi  szerződésre  a  magyar  jog  az
irányadó.

A  vagyontárgy  elszállításának,  átvételének  módja,  határideje:  A  teljes  vételár  megfizetése  a
tulajdonba- és birtokba adás feltétele. A birtokátruházás napja a szerződéskövetést követően, a vételár
teljes kiegyenlítésének napja.

17/2014  (II.3.)  Kormányrendelet  12.§  (5) bekezdés  szerinti  részletes  feltételek:  A  pályázatok
kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatóak  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/ 
A pályázatnak tartalmaznia kell: 
– Magánszemély  pályázó  esetén  az  ajánlathoz  csatolni  kell  a  pályázó  személyi  igazolványának,
lakcímkártyájának és adóigazolványának a pályázó aláírásával hitelesített másolatát. Külföldi ajánlattevő
köteles  belföldi  lakcímmel  vagy  székhellyel  rendelkező  kézbesítési  megbízottat  megnevezni  és  a
pályázathoz csatolni a kézbesítési megbízás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Szervezet, vagy gazdasági társaság pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó egy hónapnál
nem  régebbi  cégkivonatát  vagy  hatósági  nyilvántartásba  vételének  igazolását,  az  eljáró  képviselője
aláírási  címpéldányát,  az ajánlati  biztosíték megfizetésének igazolását,  továbbá amennyiben a pályázó
képviselője meghatalmazással jár el, a meghatalmazás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Írásos vételi ajánlatot, nettó vételár megjelölésével. (a felszámoló tételes ajánlatot kér benyújtani az
egyes vagyonelemre tekintettel a kiállítandó számviteli bizonylatokra.)
– Ajánlati  biztosíték  megfizetésének  igazolása.  A pályázat  eredményéről  a  pályázat  kiírója  a  nyertes
pályázót a pályázat értékelésétől számított 8 napon belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes
pályázót az adásvételi szerződés megkötésére. A megvásárlásra felkínált vagyontárgyakért a felszámoló
kellékszavatosságot és garanciát nem vállal,  azt a pályázó a megtekintett állapotban veszi meg, ennek
tudomásulvételéről a pályázónak nyilatkoznia kell.
A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően
a  nyertes  ajánlatot  az  elővásárlásra  jogosultaknak – az  őket  megillető  sorrendben – bemutatja  annak
érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A bejelentés elmaradása esetén a
felszámoló az általa egyébként nem ismert jogosult esetén úgy tekinti, hogy az elővásárlási jogosultak
elővásárlási jogukkal élni nem kívánnak, az ajánlatok közlését nem kérik.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye:  A felszámoló nyilatkozatot kér, hogy a
pályázó vállalja az ingatlan területén tárolt veszélyes hulladékok:
- 080409 hulladék kód, ragasztómaradék, 1200 kg
- 150110 hulladék kód, ragasztós csomagolás, 1200 kg
- 130205 hulladék kód, fáradt olaj, 400 kg
- 150110 hulladék kód, olajos fémhordó, 8 db
- 150110 hulladék kód, olajos műanyag kanna, 100 kg

és nem veszélyes hulladékok
- 030101 hulladék kód, kéreg/energetikai hasznosításra, 5000 kg
- 150102 hulladék kód, műanyag csomagolási hulladék, 1600 kg
- 200301 hulladék kód, műanyag hulladék/kommunális, 1000 kg

ártalmatlanítását, elszállítását, melynek összege 2.000.000,-Ft nagyságrendű.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A  fenti  vagyontárgyról  készített  tender  füzet  az  alábbi  linken  érhető  el:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1723285/tetelek.pdf

https://eer.gov.hu/palyazat/P1723285/tetelek.pdf
https://eer.gov.hu/jogszabaly/A1400017-P12-5.html


Pályázati Hirdetmény 

A(z) Dual-Perfekt Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-717900, székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 85. C ép.
4  em.,  levelezési  cím:  1507  Budapest,  hrsz.  Pf.:  139),  mint  a(z)  BALATONI  FA  Kft.  „f.a”
(cégjegyzékszám: 20-09-063510, székhely: 8342 Óhíd,  Petőfi  S.  utca 19.)  Zalaegerszegi  Törvényszék
10.Fpk.93/2018/16..  sz.  végzése  által  kijelölt  felszámolója,  a  Cégközlönyben  2019.  szeptember  12.
napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően 

nyilvános pályázati felhívás

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai: 
A  pályázatok  kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatók  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1684516 

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2019. szeptember 27. 08 óra 00 perc 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2019. október 14. 08 óra 00 perc 
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 16 055 910 forint.
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 11 239 137 forint. (a becsérték 70%-a)
A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.
Ajánlati biztosíték összege: 681 677 forint.

Ajánlati  biztosíték  formája,  megfizetésének  módja  és  határideje:  Az  ajánlati  biztosítékot  a
BALATONI FA Kft. f.a. Takarékbank Zrt.-nél vezetett: 63200157-00109714 számú bankszámlájára lehet
befizetni  (átutalni)  "BALATONI  FA  Kft.  f.a.  AJÁNLATI  BIZTOSÍTÉK"  jelöléssel  a  pályázat
benyújtásáig.

Az ajánlati  biztosítékkal  kapcsolatos  egyéb  közlemény: A befizetett  AJÁNLATI  BIZTOSÍTÉK a
pályázati nyertesnek a vételárba beszámít. A többi pályázó részére a befizetett összeg az értékelést követő
8 napon belül visszautalásra kerül. Az ajánlati biztosítékot a pályázó kizárólag a következő esetekben
veszíti  el: a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes
pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A felszámolónak  –  a  vagyonfelmérés,  valamint  az  adós  vagyonára  vonatkozó adatok  alapján  -
elővásárlásra jogosultról van tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak): 
ÁRUKÉSZLET

A BALATONI FA Kft. f.a. tulajdonában lévő árukészletek az EÉR-ben csatolt listaalapján. Az anyagok
mennyisége a lista alapján nyomon követhető.

A vagyon második alkalommal kerül meghirdetésre.
Az értékesítési hirdetmény tervezetéről a 237/2009. Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés szerinti módon az
értesítés megtörtént.
A felszámoló nyilatkozik, hogy a vélelmezett hitelezői hozzájárulás feltételei fennállnak a becsérték 70%-
án történő értékesítéshez.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Árukészlet
Típus: Árukészlet 
Tehermentes: nem keretbiztosítéki vagyon terhelő zálogjog, jogosult: MKB Bank Zrt. (1056 Budapest V.,
Váci utca 38.) 
Mennyisége: 1 db 

https://eer.gov.hu/palyazat/P1684516


Becsérték: 16 055 910 forint 

Az  ingóság  megtekinthetőségének  helye,  ideje,  egyéb  közlemény: A  pályázatban  kiírt  ingóság
megtekintése 2019. október 07. napján 10 órakor 8342 Óhíd, Petőfi S. u. 19. sz. alatt lehetséges.

ÁFA  fizetésre  vonatkozó  szabályok: Az  irányár  az  áfa  összegét  nem  tartalmazza.  Az  árukészlet
értékesítése  során az áfa az áfa tv.  142. § (1) bek.  g pontja  alapján,  illetve  142. § (3) alapján kerül
meghatározásra.

17/2014 (II.3.)  Kormányrendelet  12.§ (5) bekezdés szerinti  pályázati  elbírálás  módja:  Elsődleges
értékelési  szempont:  a  vételár  nagysága.  A felszámoló  több  megfelelő  azonos  értékű  (a  megajánlott
legnagyobb  vételárhoz  képest  10%-nál  kisebb  mértékben  eltérő)  ajánlat  esetén  a  pályázók  között
nyilvános ártárgyalást  tart.  Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus  Értékesítési  Rendszer
(EÉR) igénybevételével történik. Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értékesítésre
kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az
ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak. A nyilvános
értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Jelen pályázati
felhívás  a  felszámoló  számára  nem jelent  értékesítési  kötöttséget.  A felszámoló  a  pályázati  kiírást  –
megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. 

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül,
átutalással  kell  megfizetni  az  BALATONI  FA  Kft.  f.a.  Takarékbank  Zrt.-nél  vezetett:  63200157-
00109714 számú pénzforgalmi számlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázatot benyújtóval a felszámoló a pályázat lezárását követő
30 napon belül szerződést köt. Nyertes pályázó vállalja, hogy a felszámoló által kijelölt ügyvéddel köti
meg  a  szerződést  és  viseli  annak  költségeit.  A megkötendő  adásvételi  szerződésre  a  magyar  jog  az
irányadó.

A  vagyontárgy  elszállításának,  átvételének  módja,  határideje:  A  vagyontárgy  elszállításának,
átvételének módja, határideje: a vevő legkésőbb a teljes vételár megfizetését követő 15 napon belül saját
költségén köteles gondoskodni a megvásárolt vagyontárgy birtokba vételéről, az ingóság átvételéről és
elszállításáról. A fenti határidő letelte után kötbér terheli a késedelmet, mely napi 2.000 Ft.

17/2014  (II.3.)  Kormányrendelet  12.§  (5) bekezdés  szerinti  részletes  feltételek:  A  pályázatok
kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatóak  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/ 
A pályázatnak tartalmaznia kell: 
– Magánszemély  pályázó  esetén  az  ajánlathoz  csatolni  kell  a  pályázó  személyi  igazolványának,
lakcímkártyájának és adóigazolványának a pályázó aláírásával hitelesített másolatát. Külföldi ajánlattevő
köteles  belföldi  lakcímmel  vagy  székhellyel  rendelkező  kézbesítési  megbízottat  megnevezni  és  a
pályázathoz csatolni a kézbesítési megbízás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Szervezet, vagy gazdasági társaság pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó egy hónapnál
nem  régebbi  cégkivonatát  vagy  hatósági  nyilvántartásba  vételének  igazolását,  az  eljáró  képviselője
aláírási  címpéldányát,  az ajánlati  biztosíték megfizetésének igazolását,  továbbá amennyiben a pályázó
képviselője  meghatalmazással  jár  el,  a  meghatalmazás  teljes  bizonyító  erejű  okiratát.  –  Írásos  vételi
ajánlatot, nettó vételár megjelölésével. 
– Ajánlati biztosíték megfizetésének igazolása.
- Nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 30 napos ajánlati kötöttséget vállal. A pályázat eredményéről a
pályázat  kiírója  a nyertes pályázót a pályázat értékelésétől számított  8 napon belül írásban is értesíti,
egyben felszólítja  a  nyertes  pályázót  az  adásvételi  szerződés  megkötésére.  A megvásárlásra  felkínált
vagyontárgyakért  az  eladó  kellékszavatosságot  és  garanciát  nem vállal,  azt  a  pályázó  a  megtekintett
állapotban veszi meg, ennek tudomásulvételéről a pályázónak nyilatkoznia kell. 
A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően

https://eer.gov.hu/jogszabaly/A1400017-P12-5.html
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a  nyertes  ajánlatot  az  elővásárlásra  jogosultaknak – az  őket  megillető  sorrendben – bemutatja  annak
érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A bejelentés elmaradása esetén a
felszámoló az általa egyébként nem ismert jogosult esetén úgy tekinti, hogy az elővásárlási jogosultak
elővásárlási jogukkal élni nem kívánnak, az ajánlatok közlését nem kérik. 

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A  fenti  vagyontárgyról  készített  tender  füzet  az  alábbi  linken  érhető  el:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1684516/tetelek.pdf

https://eer.gov.hu/palyazat/P1684516/tetelek.pdf


Pályázati Hirdetmény 

A(z) Dual-Perfekt Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-717900, székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 85. C ép.
4 em., levelezési cím: 1507 Budapest, hrsz. Pf.: 139), mint a(z) GoldenVet Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 13
09  144216,  székhely:  2030  Érd,  Bajcsy-Zsilinszky  út  77.)  Budapest  Környéki  Törvényszék
1.Fpk.1/2019/13.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2019. szeptember 12. napján
meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően 

nyilvános pályázati felhívás

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai: 
A  pályázatok  kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatók  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1691566 

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2019. szeptember 27. 08 óra 00 perc 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2019. október 14. 08 óra 00 perc 
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 71 290 800 forint.
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 90 000 000 forint. 
Ajánlati biztosíték összege: 2 338 724 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékot a GoldenVet
Kft.  f.a.  Takarékbank  Zrt.-nél  vezetett:  50430237-10007730  számú  bankszámlájára  lehet  befizetni
(átutalni) "GoldenVet Kft. f.a. AJÁNLATI BIZTOSÍTÉK" jelöléssel a pályázat benyújtásáig.

Az ajánlati  biztosítékkal  kapcsolatos  egyéb  közlemény: A befizetett  AJÁNLATI  BIZTOSÍTÉK a
pályázati nyertesnek a vételárba beszámít. A többi pályázó részére a befizetett összeg az értékelést követő
8 napon belül visszautalásra kerül. Az ajánlati biztosítékot a pályázó kizárólag a következő esetekben
veszíti  el: a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes
pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A felszámolónak  –  a  vagyonfelmérés,  valamint  az  adós  vagyonára  vonatkozó adatok  alapján  -
elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak): 

INGATLAN

Érd, Bajcsy-Zsilinszky út 77.
Belterület
Hrsz.: 6733 
Pest megye
Kivett iroda, állatgyógyszertár és udvar
Földrészlet: 576 m2
Tulajdoni hányad: 1/1-ed

Az ingatlan  Érd város  Parkváros városrészében helyezkedik  el  a Bajcsy-Zsilinszky út  77.  szám alatt
családi  házas  környezetben.  Az  ingatlan  az  utcáról  közvetlenül  megközelíthető.  Előtte  4  gépjármű
parkolására alkalmas térkővel burkolt parkoló van kialakítva. 
A telek jellemzése:
Az ingatlan telkének alakja szabályos négyszög alakú telek. A telek felszíne az udvar felé lejtős. A rajta
lévő  épület  háromszintes.  Az utcaszint  a  földszintet  jelöli,  az  alagsor  pedig  az  udvar  felőli  szintben
található. A telek körbekerített. A hátsó és két oldalsó oldala oszlopok közé kifeszített dróthálós kerítéssel
kerített, utcafronti oldala pedig részben az épülettel, részben fémszerkezetű előre gyártott kovácsoltvas
kerítéselemekkel,  illetve  a  benne  kialakított  kis-és  nagykapuval  szerelt.  A telek  nagy része  térkővel,
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illetve murvával fedett, a hátsó és oldalsó kerítés mellett található egy keskeny zöld növénysáv, mely a
belátást akadályozza. Hátul a hátsó kerítés és az egyik oldal, az épülettel szemben állva a jobb oldali
oldalkerítésnél egy kis bekerített kenel van kialakítva szintén dróthálós kerítéssel. A telken a csapadékvíz
elvezetés megoldott. 

Épület jellemzői:
2006-2007-ben épült háromszintes épület, mely alapvetően a jelenlegi funkciójának megfelelő célra épült.
A tulajdoni  lapon az épület  feltüntetése 2007. március 9-én érkezett  dokumentum alapján történt.  Az
utcaszintről egy beépített szélfogón keresztül az állatgyógyszertár eladóterébe jutunk. Ezen a földszinti
szinten van kialakítva még öltöző-mosdó, raktár, teakonyha-kamra. Az eladótérbe bejutva balkéz felé van
kialakítva a lépcsőház, melyen egyenes karú lépcsőrendszer található. Egyik oldalon fém kapaszkodó van
felszerelve.  A  lépcsőházból  lefelé  az  alagsori  részen,  mely  az  udvarszinten  található  van  kialakítva
állatorvosi  rendelő,  műtő-röntgen,  váró  mosdókkal,  kutyakozmetika,  valamint  hulladékraktár.  A
kutyakozmetika részben található, azzal egy légtérben a zárt égésterű, gáz működésű fali kazán, mely a
fűtést,  illetve  egy melegvíz  tárolón  keresztül  a  melegvíz  ellátást  biztosítja.  Az  első  emeleten  irodák
vannak  kialakítva.  Három  darab  önálló,  külön  villanyórával  felszerelt  irodahelyiség  található  itt.  A
lépcsőn felérve jobb kéz felé egymás mögött van kialakítva kettő darab iroda, illetve a folyosó másik
oldalán balkéz felé egy nagyméretű irodahelyiség. Az első emeleten ezen kívül még található két darab
zuhanyzó-mosdó, valamint egy konyha.
Két irodából terasz van kialakítva, mely fém korláttal ellátott, és kerámialap burkolatú. Mind a három
irodában  önálló  légkondicionáló  egység  van.  Hagyományos  építési  módban  2007-ben  épült  ingatlan.
Háromszintes  épület  hasznos alapterülete  287 m2.  Az egész ingatlanban a riasztó  és  kamerarendszer
kiépített, működőképes rendszer. Az épület egyes helyiségeiben a klímarendszer kiépített fali négycsöves
fan-coil hűtő-fűtő berendezésekkel. Az épületbe négy bejáraton lehet bejutni. A bejárati ajtók acéltokos,
több  ponton  záródó  biztonsági  műanyag  ajtók.  Az  épület  külső  és  belső  szemrevételezése  alapján
megállapítható, hogy műszaki állapota jónak mondható. A falakon repedések, sérülések nem láthatóak.
Az épületgépészeti berendezések működőképesek, korrekt műszaki állapotban vannak. Az ingatlan kezelt,
karbantartott épület. 
Az épület hasznos alapterülete: 287 m2

Az ingatlan első alkalommal kerül meghirdetésre.
Az értékesítési hirdetmény tervezetéről a 237/2009. Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés szerinti módon az
értesítés megtörtént.

1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Kivett iroda, állatgyógyszertár és udvar
Típus: iroda 
Területe: 576 m² 
Állapota: átlagos 
Közművesítettség foka: teljesen közművesített 
Tehermentes: nem 
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1 
Becsérték: 71 290 800 forint 

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai: 
A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Érd 
Ingatlan fekvése: belterület 
Helyrajzi szám: 6733 
Ingatlan postai címe: 2030 Érd, hrsz. 6733 
Területnagyság: 576 m² 
Az  épület  fő  rendeltetés  szerinti  jellege  (lakóház,  üdülő,  gazdasági  épület  stb.):  Kivett  iroda,
állatgyógyszertár és udvar 

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:
A  felszámolási  eljárás  és  a  végelszámolás  környezet-  és  természetvédelmi  követelményeiről  szóló
106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs



tudomása. 
Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 
- A tulajdoni lapból kiderül, hogy jelzálogjog terheli 41.400.000,- Ft tőke és járulékai erejéig az OTP
Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor utca 16.) javára.
- Elidegenítési és terhelési tilalom terheli a jelzálogjog biztosítására az OTP Bank Nyrt (1051 Budapest,
Nádor utca 16.) javára.

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye,  ideje,  egyéb közlemény: A pályázatban kiírt  ingatlan
2019. október 07. napján 10 órakor a helyszínen megtekinthető.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A vagyontárgy értékesítése az áfa tv. 86. § (1) bekezdés alapján
áfa-mentes.

17/2014 (II.3.)  Kormányrendelet  12.§ (5) bekezdés szerinti  pályázati  elbírálás  módja:  Elsődleges
értékelési  szempont:  a  vételár  nagysága.  A felszámoló  több  megfelelő  azonos  értékű  (a  megajánlott
legnagyobb  vételárhoz  képest  10%-nál  kisebb  mértékben  eltérő)  ajánlat  esetén  a  pályázók  között
nyilvános ártárgyalást  tart.  Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus  Értékesítési  Rendszer
(EÉR) igénybevételével történik. Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értékesítésre
kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az
ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak. A nyilvános
értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Jelen pályázati
felhívás  a  felszámoló  számára  nem jelent  értékesítési  kötöttséget.  A felszámoló  a  pályázati  kiírást  –
megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. 

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül,
átutalással kell megfizetni a "GoldenVet Kft. f.a." Takarékbank Zrt.-nél vezetett:  50430237-10007730
számú pénzforgalmi számlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázatot benyújtóval a felszámoló a pályázat lezárását követő
30 napon belül szerződést köt. Nyertes pályázó vállalja, hogy a felszámoló által kijelölt ügyvéddel köti
meg  a  szerződést  és  viseli  annak  költségeit.  A megkötendő  adásvételi  szerződésre  a  magyar  jog  az
irányadó.

A  vagyontárgy  elszállításának,  átvételének  módja,  határideje:  A  teljes  vételár  megfizetése  a
tulajdonba- és birtokba adás feltétele. A birtokátruházás napja a szerződéskövetést követően, a vételár
teljes kiegyenlítésének napja.

17/2014  (II.3.)  Kormányrendelet  12.§  (5) bekezdés  szerinti  részletes  feltételek:  A  pályázatok
kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatóak  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/ 
A pályázatnak tartalmaznia kell: 
– Magánszemély  pályázó  esetén  az  ajánlathoz  csatolni  kell  a  pályázó  személyi  igazolványának,
lakcímkártyájának és adóigazolványának a pályázó aláírásával hitelesített másolatát. Külföldi ajánlattevő
köteles  belföldi  lakcímmel  vagy  székhellyel  rendelkező  kézbesítési  megbízottat  megnevezni  és  a
pályázathoz csatolni a kézbesítési megbízás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Szervezet, vagy gazdasági társaság pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó egy hónapnál
nem  régebbi  cégkivonatát  vagy  hatósági  nyilvántartásba  vételének  igazolását,  az  eljáró  képviselője
aláírási  címpéldányát,  az ajánlati  biztosíték megfizetésének igazolását,  továbbá amennyiben a pályázó
képviselője meghatalmazással jár el, a meghatalmazás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Írásos vételi ajánlatot, nettó vételár megjelölésével.
– Ajánlati biztosíték megfizetésének igazolása.
Az irányár az áfa összegét nem tartalmazza. Az értékesítéskor az áfa megállapítása a hatályos áfatörvény
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alapján történik. A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat értékelésétől
számított 8 napon belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés
megkötésére. A megvásárlásra felkínált vagyontárgyakért az eladó kellékszavatosságot és garanciát nem
vállal,  azt  a  pályázó  a  megtekintett  állapotban  veszi  meg,  ennek  tudomásulvételéről  a  pályázónak
nyilatkoznia kell. Az elővásárlásra jogosultak a vételi szándékukat a Cstv. 49/C § (3) bekezdése alapján
az értékesítés keretén belül gyakorolhatják, oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a
vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy
ezen jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig írásban jelezzék. 
A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően
a  nyertes  ajánlatot  az  elővásárlásra  jogosultaknak – az  őket  megillető  sorrendben – bemutatja  annak
érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A bejelentés elmaradása esetén a
felszámoló az általa egyébként nem ismert jogosult esetén úgy tekinti, hogy az elővásárlási jogosultak
elővásárlási jogukkal élni nem kívánnak, az ajánlatok közlését nem kérik.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A  fenti  vagyontárgyról  készített  tender  füzet  az  alábbi  linken  érhető  el:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1691566/tetelek.pdf
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Pályázati Hirdetmény 

A(z) Dual-Perfekt Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-717900, székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 85. C ép.
4 em., levelezési cím: 1507 Budapest, hrsz. Pf.: 139), mint a(z) Alfa Laval Social Aplications Kft. „f.a”
(cégjegyzékszám: 19 09 518659, székhely: 8571 Bakonykoppány, Zrínyi utca 1.) Veszprémi Törvényszék
6..Fpk.87/2018/17. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2019. szeptember 12. napján
meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően 

nyilvános pályázati felhívás

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai: 
A  pályázatok  kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatók  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1723335 

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2019. szeptember 27. 08 óra 00 perc 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2019. október 14. 08 óra 00 perc 
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 21 600 000 forint.
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 10 800 000 forint. (a becsérték 50%-a)
A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.
Ajánlati biztosíték összege: 848 000 forint.

Ajánlati  biztosíték  formája,  megfizetésének módja és  határideje: Az ajánlati  biztosítékot  az  Alfa
Laval  Social  Aplications  Kft.  f.a.  Takarékbank  Zrt.-nél  vezetett:  63200157-00109927  számú
bankszámlájára  lehet  befizetni  (átutalni)  "Alfa  Laval  Social  Aplications  Kft.  f.a.  AJÁNLATI
BIZTOSÍTÉK" jelöléssel a pályázat benyújtásáig.

Az ajánlati  biztosítékkal  kapcsolatos  egyéb  közlemény: A befizetett  AJÁNLATI  BIZTOSÍTÉK a
pályázati nyertesnek a vételárba beszámít. A többi pályázó részére a befizetett összeg az értékelést követő
8 napon belül visszautalásra kerül. Az ajánlati biztosítékot a pályázó kizárólag a következő esetekben
veszíti  el: a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes
pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A felszámolónak  –  a  vagyonfelmérés,  valamint  az  adós  vagyonára  vonatkozó adatok  alapján  -
elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak): 
INGATLAN
Bakonykoppány, Zrínyi utca 1.
Külterület
Hrsz.: 023/1
Veszprém megye
Kivett major
Földrészlet: 35134 m2
Tulajdoni hányad: 1/1-ed

A külterületi ingatlan telekterülete sík felületű, téglalaphoz közelítő alakú telken helyezkedik el. A telken
belül belső murvával szórt, illetve kialakított földutak találhatóak, melyek egy része már gazzal benőtt. A
terület egyéb részein kisebb erdősávok, illetve gazos, cserjés terület található. A telek részben kerített. A
024 hrsz-ú murvával szórt földút felé kerítetlen, vele párhuzamosan a hosszanti oldalon a kerítés teljes
hosszában kialakított oszlopok közé kihúzott drótfonatos kerítéssel. A kerítés közepes műszaki állapotú.
A telek  községtől  távolabbi  hátsó rövidebbik oldalánál  a  kerítés  részben megtalálható,  részben pedig
hiányos. A 024 hrsz-ú út felé a telek községtől távolabbi hátsó részénél kerítésmaradvány található, nagy
részen azonban a kerítés elbontott. 
Az ingatlanon a földhivatali térképmásolat alapján 6 darab épület van feltüntetve. Ezek közül 1 épületet
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elbontottak, csak a maradványai láthatóak. 
A 023/1 hrsz-ú ingatlan telekterülete 35134 m2.

1. számú épület – Istálló
Hagyományos építési módban épült istállóépület, melynek 2016. környékén a felújítása elkezdődött. Az
épület előtt a telekrészből egy kb. 20x30 m-es rész betonoszlopok között kifeszített dróthálóval kerített, és
kétszárnyú nagykapuval  ellátott  területe  leválasztott.  Az épület  istállóként  funkcionált,  illetve  a belső
felújításnál  irodarész,  illetve  különböző  raktár,  műhelyrész  kialakítása  vélhető.  A  felújítás  során  a
homlokzat  festése történt  meg, és a nyílászárók műanyag nyílászárókra cserélték.  Az ingatlanon lévő
kémények felújítottak, bélelésük azonban nem történt meg. Az épületbe való bejutás ipari nagyméretű
kapukon keresztül lehetséges. Az épület alapterülete: 416 m2 

2. számú épület – Mérlegház
Ezen épület 1997-ben épült, 4 m x 3,6 m alapterületű épület. Beton aljzatú. A bejárati ajtó fölött egy kis
előtető van kialakítva, mely fa szerkezetű. A mérlegház mellett található a földbe beépített hídmérleg,
állapota szerint nem használható.  A mérlegház az 1-es és a 3-as számú épület között  helyezkedik el.
Körülötte belső kialakított földút található. Az épület alapterülete: 14,4 m2

3. számú épület – Istálló
Hagyományos építési  módban épült,  vakolatlan  tégla  falazatú.  Az épületen  fa ajtók  és gerébtokos fa
ablakok találhatóak. Az ablaküvegek mindenhol kitörtek. Beton aljzatú. A villanyvezeték becsatlakozás
jelenleg le van vágva, az épületen belül azonban a villanyvezeték kiépített.  A 3-as számú épület előtt
látható tűzcsap. A TSZ idejében a tüzivíz rendszer kiépített volt, mely megmaradt, azonban karbantartása
a TSZ felbomlása óta nem történt meg. Az épület alapterülete: 92 m2 

4. számú épület – Istálló
Fém  tartószerkezetű  tégla  falazatú  nagyállat  tartására  alkalmas  épület.  A  tégla  falazat  kívül-belül
vakolatlan. Az épületben beton aljzat található. Az épület alapterülete: 16 m x 28 m = 448 m2

5. számú épület – Istálló
Az 1970-es években épült kétszintes istállóépület, mely baromfitartásra alkalmas. Beton vázszerkezetű és
födémű épület, aljzata beton. Az épületben középen fém baromfi etető-itató váz még megtalálható. Az
emeleten szintén beépített a baromfi itató. A kétszintes istállóépület mindkét szintjén szellőző rendszerű
fém ablakok vannak kialakítva, mely eredetileg automatikus vezérlésűek. Az épületen belül a villany és
vízvezeték kiépített.  Az épületben a világítás  neoncsöves  armatúrákkal  történik.  Régi,  de az épületen
belül felszerelt állapotú. Az épület vakolt, festett külső tégla falazatú. 
Az épület alapterülete: 1.176 m2 - földszinti alapterület
Az épület redukált alapterülete: 1764 m2

1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Kivett major
Típus: mezőgazdasági ingatlan 
Területe: 35 134 m² 
Állapota: felújítandó 
Közművesítettség foka: hiányosan közművesített 
Tehermentes: nem 
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1 
Becsérték: 21 600 000 forint 

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai: 
A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Bakonykoppány 
Ingatlan fekvése: külterület 
Helyrajzi szám: 023/1 
Ingatlan postai címe: 8571 Bakonykoppány, hrsz. 023/1 
Területnagyság: 35 134 m² 
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Kivett major 



A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:
A  felszámolási  eljárás  és  a  végelszámolás  környezet-  és  természetvédelmi  követelményeiről  szóló
106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs
tudomása.
 
Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 
- bányaszolgalmi jog és biztonsági övezet a gázvezetéktől mindkét irányban 7-7 méter széles sávban az
E.ON Közép-Dunántúli Gázhálózati Zrt. (8800 Nagykanizsa, Zrínyi utca 32.) javára.
-  Vezetékjog terheli  764 m2 területre  a  vázrajz  és területkimutatás  szerint  az E.ON Észak-Dunántúli
Áramhálózati Zrt. (9027 Győr, Kandó Kálmán utca 11-13.) javára.
- Jelzálogjog terheli 148.600.000,- Ft és járulékai erejéig az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (1051
Budapest V., Nádor utca 31.) javára.
- Elidegenítési és terhelési tilalom a bejegyzett jelzálogjog biztosítására az MFB Magyar Fejlesztési Bank
Zrt. (1051 Budapest V., Nádor utca 31.) javára.

Ingatlan állapota: felújítandó

Az ingatlan harmadik alkalommal kerül meghirdetésre.
Az értékesítési hirdetmény tervezetéről a 237/2009. Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés szerinti módon az
értesítés megtörtént.
A felszámoló nyilatkozik, hogy a vélelmezett hitelezői hozzájárulás feltételei fennállnak a becsérték 50%-
án történő értékesítéshez.

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye,  ideje,  egyéb közlemény: A pályázatban kiírt  ingatlan
egyénileg megtekinthető saját felelősség vállalása mellett.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: ÁFA tv.  88. § alapján:  adókötelessé tette  az eladó az ingatlan
értékesítését, fordított adózás.

17/2014 (II.3.)  Kormányrendelet  12.§ (5) bekezdés szerinti  pályázati  elbírálás  módja:  Elsődleges
értékelési  szempont:  a  vételár  nagysága.  A felszámoló  több  megfelelő  azonos  értékű  (a  megajánlott
legnagyobb  vételárhoz  képest  10%-nál  kisebb  mértékben  eltérő)  ajánlat  esetén  a  pályázók  között
nyilvános ártárgyalást  tart.  Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus  Értékesítési  Rendszer
(EÉR) igénybevételével történik. Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értékesítésre
kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az
ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak. A nyilvános
értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Jelen pályázati
felhívás  a  felszámoló  számára  nem jelent  értékesítési  kötöttséget.  A felszámoló  a  pályázati  kiírást  –
megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. 

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül,
átutalással  kell  megfizetni  az "Alfa Laval  Social  Aplications  Kft.  f.a."  Takarékbank Zrt.-nél  vezetett:
63200157-00109927 számú pénzforgalmi számlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázatot benyújtóval a felszámoló a pályázat lezárását követő
30 napon belül szerződést köt. Nyertes pályázó vállalja, hogy a felszámoló által kijelölt ügyvéddel köti
meg  a  szerződést  és  viseli  annak  költségeit.  A megkötendő  adásvételi  szerződésre  a  magyar  jog  az
irányadó.

A  vagyontárgy  elszállításának,  átvételének  módja,  határideje:  A  teljes  vételár  megfizetése  a
tulajdonba- és birtokba adás feltétele. A birtokátruházás napja a szerződéskövetést követően, a vételár
teljes kiegyenlítésének napja.

17/2014  (II.3.)  Kormányrendelet  12.§  (5) bekezdés  szerinti  részletes  feltételek:  A  pályázatok
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kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatóak  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/ 
A pályázatnak tartalmaznia kell: 
– Magánszemély  pályázó  esetén  az  ajánlathoz  csatolni  kell  a  pályázó  személyi  igazolványának,
lakcímkártyájának és adóigazolványának a pályázó aláírásával hitelesített másolatát. Külföldi ajánlattevő
köteles  belföldi  lakcímmel  vagy  székhellyel  rendelkező  kézbesítési  megbízottat  megnevezni  és  a
pályázathoz csatolni a kézbesítési megbízás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Szervezet, vagy gazdasági társaság pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó egy hónapnál
nem  régebbi  cégkivonatát  vagy  hatósági  nyilvántartásba  vételének  igazolását,  az  eljáró  képviselője
aláírási  címpéldányát,  az ajánlati  biztosíték megfizetésének igazolását,  továbbá amennyiben a pályázó
képviselője  meghatalmazással  jár  el,  a  meghatalmazás  teljes  bizonyító  erejű  okiratát.  –  Írásos  vételi
ajánlatot, nettó vételár megjelölésével. 
– Ajánlati  biztosíték  megfizetésének  igazolása.  Az  irányár  az  áfa  összegét  nem  tartalmazza.  Az
értékesítéskor  az áfa megállapítása a hatályos áfatörvény alapján történik.  A pályázat eredményéről  a
pályázat  kiírója  a nyertes pályázót a pályázat értékelésétől számított  8 napon belül írásban is értesíti,
egyben felszólítja  a  nyertes  pályázót  az  adásvételi  szerződés  megkötésére.  A megvásárlásra  felkínált
vagyontárgyakért a felszámoló kellékszavatosságot és garanciát nem vállal, azt a pályázó a megtekintett
állapotban veszi meg, ennek tudomásulvételéről a pályázónak nyilatkoznia kell.
A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően
a  nyertes  ajánlatot  az  elővásárlásra  jogosultaknak – az  őket  megillető  sorrendben – bemutatja  annak
érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A bejelentés elmaradása esetén a
felszámoló az általa egyébként nem ismert jogosult esetén úgy tekinti, hogy az elővásárlási jogosultak
elővásárlási jogukkal élni nem kívánnak, az ajánlatok közlését nem kérik.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A  fenti  vagyontárgyról  készített  tender  füzet  az  alábbi  linken  érhető  el:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1723335/tetelek.pdf

https://eer.gov.hu/palyazat/P1723335/tetelek.pdf


Pályázati Hirdetmény 

A(z) Dual-Perfekt Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-717900, székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 85. C ép.
4  em.,  levelezési  cím:  1507  Budapest,  hrsz.  Pf.:  139),  mint  a(z)  CROSS  &  STERN  Kft.  „f.a”
(cégjegyzékszám: 13-09-122861, székhely: 2191 Bag, hrsz. utca 2934.) Budapest Környéki Törvényszék
1.Fpk.197/2017/21..  sz.  végzése  által  kijelölt  felszámolója,  a  Cégközlönyben  2019.  szeptember  12.
napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően 

nyilvános pályázati felhívás

útján,  az  alábbi  feltételekkel  értékesíti  az  adós  vagyona  egészét  vagy  telephelye  eszközeinek
összességét.

A pályázat adatai: 
A  pályázatok  kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatók  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1675799 

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2019. szeptember 27. 08 óra 00 perc 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2019. október 14. 08 óra 00 perc 
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 3 376 376 forint.
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 1 688 188 forint. (a becsérték 50%-a) 
A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.
Ajánlati biztosíték összege: 168 818 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékot a DUAL-
PERFEKT  Kft.  Pannon  Takarék  Bank  Zrt.-nél  vezetett:  63200157-11024563  számú  értékesítéssel
kapcsolatos technikai bankszámlájára lehet befizetni (átutalni) "CROSS & STERN Kft. f.a. AJÁNLATI
BIZTOSÍTÉK" jelöléssel a pályázat benyújtásáig.

Az ajánlati  biztosítékkal  kapcsolatos  egyéb  közlemény: A befizetett  AJÁNLATI  BIZTOSÍTÉK a
pályázati nyertesnek a vételárba beszámít. A többi pályázó részére a befizetett összeg az értékelést követő
8 napon belül visszautalásra kerül. Az ajánlati biztosítékot a pályázó kizárólag a következő esetekben
veszíti  el: a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes
pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A felszámolónak  –  a  vagyonfelmérés,  valamint  az  adós  vagyonára  vonatkozó adatok  alapján  -
elővásárlásra jogosultról van tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak): 

I. INGATLAN
Bag belterület, 2939 hrsz.
Besorolása: kivett közút
Területe: 9409 m2
Tulajdoni hányad 3235/9409

1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Kivett közút
Típus: Kivett közút 
Területe: 9 409 m² 
Állapota: átlagos 
Tehermentes: nem 
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 3235/9409 
Becsérték: 2 510 360 forint 

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai: 
A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

https://eer.gov.hu/palyazat/P1675799


Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Bag 
Ingatlan fekvése: belterület 
Helyrajzi szám: 2939 
Ingatlan postai címe: 2191 Bag, 
Területnagyság: 9 409 m² 

Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Kivett közút 

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:
Tulajdonos neve, címe: 
- 6174/9409 tulajdoni hányad, tulajdonos: Magyar Állam, vagyonkezelő: Közép-Duna-Völgyi Vízügyi
Igazgatóság (1088 Budapest, Rákóczi út 41.)
- 535/9409 tulajdoni hányad, tulajdonos: Cross & Stern Kft. - 2700/9409 tulajdoni hánya, tulajdonos:
Cross & Stern Kft.

A  felszámolási  eljárás  és  a  végelszámolás  környezet-  és  természetvédelmi  követelményeiről  szóló
106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs
tudomása. 

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 
-  Keretbiztosítéki  jelzálogjog  900.000.000,-Ft  összeg  erejéig,  jogosult  Orgovány  és  Vidéke
Takarékszövetkezet f.a. (6077 Orgovány, Kölcsey utca 2/a.)
- Végrehajtási jog 26.670.000,-Ft főkövetelés és járulékai erejéig, jogosult magánszemély

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan 3. alkalommal kerül meghirdetésre.
Az értékesítési hirdetmény tervezetéről a 237/2009. Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés szerinti módon az
értesítés megtörtént.

II. INGATLAN
Bag belterület, 2948 hrsz.
Területe: 1116 m2
Besorolása: kivett közút
Tulajdoni hányad: 1/1

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Kivett közút
Típus: Kivett közút 
Területe: 1 116 m² 
Állapota: átlagos 
Tehermentes: nem 
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1 
Becsérték: 866 016 forint 

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai: 
A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Bag 
Ingatlan fekvése: belterület 
Helyrajzi szám:2948 
Ingatlan postai címe: 2191 Bag, 2948 hrsz. 
Területnagyság: 1 116 m² 
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Kivett közút 

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:
A  felszámolási  eljárás  és  a  végelszámolás  környezet-  és  természetvédelmi  követelményeiről  szóló
106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs



tudomása. 

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 
-  Keretbiztosítéki  jelzálogjog  900.000.000,-Ft  összeg  erejéig,  jogosult:  Orgovány  és  Vidéke
Takarékszövetkezet f.a. (6077 Orgovány, Kölcsey utca 2/a.)
- Végrehajtási jog 26.670.000,-Ft főkövetelés és járulékai erejéig, jogosult magánszemély

Ingatlan állapota: átlagos

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

Az ingatlan 3. alkalommal kerül meghirdetésre.
Az értékesítési hirdetmény tervezetéről a 237/2009. Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés szerinti módon az
értesítés megtörtént.
A felszámoló nyilatkozik, hogy a vélelmezett hitelezői hozzájárulás feltételei fennállnak a becsérték 50%-
án történő értékesítéshez.

A  vagyontárgy(ak)  megtekinthetőségének  helye,  ideje,  egyéb  közlemény: Az  ingatlan  szabadon
megtekinthető. 

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az ingatlan értékesítése az áfa tv. 86. § (1) bekezdés j) és k) pontja
alapján áfa-mentes.

17/2014 (II.3.)  Kormányrendelet  12.§ (5) bekezdés szerinti  pályázati  elbírálás  módja:  Elsődleges
értékelési  szempont:  a  vételár  nagysága.  A felszámoló  több  megfelelő  azonos  értékű  (a  megajánlott
legnagyobb  vételárhoz  képest  10%-nál  kisebb  mértékben  eltérő)  ajánlat  esetén  a  pályázók  között
nyilvános ártárgyalást  tart.  Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus  Értékesítési  Rendszer
(EÉR) igénybevételével történik. Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értékesítésre
kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az
ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak. A nyilvános
értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Jelen pályázati
felhívás  a  felszámoló  számára  nem jelent  értékesítési  kötöttséget.  A felszámoló  a  pályázati  kiírást  –
megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. 

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül,
átutalással kell megfizetni a DUAL-PERFEKT Kft. Pannon Takarék Bank Zrt.-nél vezetett: 63200157-
11024563 számú értékesítéssel kapcsolatos pénzforgalmi számlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázatot benyújtóval a felszámoló a pályázat lezárását követő
30 napon belül szerződést köt. Nyertes pályázó vállalja, hogy a felszámoló által kijelölt ügyvéddel köti
meg  a  szerződést  és  viseli  annak  költségeit.  A megkötendő  adásvételi  szerződésre  a  magyar  jog  az
irányadó.

A  vagyontárgy  elszállításának,  átvételének  módja,  határideje:  A  teljes  vételár  megfizetése  a
tulajdonba- és birtokba adás feltétele. A birtokátruházás napja a szerződéskövetést követően, a vételár
teljes kiegyenlítésének napja.

17/2014  (II.3.)  Kormányrendelet  12.§  (5) bekezdés  szerinti  részletes  feltételek:  A  pályázatok
kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatóak  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/ 
A pályázatnak tartalmaznia kell: 
– Magánszemély  pályázó  esetén  az  ajánlathoz  csatolni  kell  a  pályázó  személyi  igazolványának,
lakcímkártyájának és adóigazolványának a pályázó aláírásával hitelesített másolatát. Külföldi ajánlattevő
köteles  belföldi  lakcímmel  vagy  székhellyel  rendelkező  kézbesítési  megbízottat  megnevezni  és  a
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pályázathoz csatolni a kézbesítési megbízás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Szervezet, vagy gazdasági társaság pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó egy hónapnál
nem  régebbi  cégkivonatát  vagy  hatósági  nyilvántartásba  vételének  igazolását,  az  eljáró  képviselője
aláírási  címpéldányát,  az ajánlati  biztosíték megfizetésének igazolását,  továbbá amennyiben a pályázó
képviselője meghatalmazással jár el, a meghatalmazás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Írásos vételi ajánlatot, nettó vételár megjelölésével. (a felszámoló tételes ajánlatot kér benyújtani az
egyes ingatlanokra tekintettel a kiállítandó számviteli bizonylatokra.)
– Ajánlati biztosíték megfizetésének igazolása.

A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat értékelésétől számított 8 napon
belül  írásban is  értesíti,  egyben felszólítja  a nyertes  pályázót  az adásvételi  szerződés megkötésére.  A
megvásárlásra felkínált vagyontárgyakért a felszámoló kellékszavatosságot és garanciát nem vállal, azt a
pályázó a megtekintett állapotban veszi meg, ennek tudomásulvételéről a pályázónak nyilatkoznia kell. 

A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően
a  nyertes  ajánlatot  az  elővásárlásra  jogosultaknak – az  őket  megillető  sorrendben – bemutatja  annak
érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A bejelentés elmaradása esetén a
felszámoló az általa egyébként nem ismert jogosult esetén úgy tekinti, hogy az elővásárlási jogosultak
elővásárlási jogukkal élni nem kívánnak, az ajánlatok közlését nem kérik.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A  fenti  vagyontárgyról  készített  tender  füzet  az  alábbi  linken  érhető  el:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1675799/tetelek.pdf

https://eer.gov.hu/palyazat/P1675799/tetelek.pdf


Pályázati Hirdetmény 

A(z) Dual-Perfekt Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-717900, székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 85. C ép.
4  em.,  levelezési  cím:  1507  Budapest,  hrsz.  Pf.:  139),  mint  a(z)  CORVUS-AIRCRAFT  Kft.  „f.a”
(cégjegyzékszám: 03 09 114168, székhely: 6035 Ballószög, II. körzet utca 35.) Kecskeméti  10.Fpk.03-
11-000869/8.  sz.  végzése  által  kijelölt  felszámolója,  a  Cégközlönyben  2019.  október  24.  napján
meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően 

nyilvános pályázati felhívás

útján,  az  alábbi  feltételekkel  értékesíti  az  adós  vagyona  egészét  vagy  telephelye  eszközeinek
összességét.

A pályázat adatai: 
A  pályázatok  kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatók  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1766976 

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2019. november 08. 08 óra 00 perc 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2019. november 25. 08 óra 00 perc 
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 221 816 870 forint.
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 110 908 435 forint. (a becsérték 50%-
a) 
A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.
Ajánlati biztosíték összege: 6 854 506 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékot a CORVUS-
AIRCRAFT Kft. FA Kft. f.a. Takarékbank Zrt.-nél vezetett: 63200157-11075332 számú bankszámlájára
lehet befizetni (átutalni) "CORVUS-AIRCRAFT Kft. FA Kft. f.a. AJÁNLATI BIZTOSÍTÉK" jelöléssel a
pályázat benyújtásáig.

Az ajánlati  biztosítékkal  kapcsolatos  egyéb  közlemény: A befizetett  AJÁNLATI  BIZTOSÍTÉK a
pályázati nyertesnek a vételárba beszámít. A többi pályázó részére a befizetett összeg az értékelést követő
8 napon belül visszautalásra kerül. Az ajánlati biztosítékot a pályázó kizárólag a következő esetekben
veszíti  el: a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes
pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A felszámolónak  –  a  vagyonfelmérés,  valamint  az  adós  vagyonára  vonatkozó adatok  alapján  -
elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak): 

A.) INGATLANOK:

I. Ingatlan

Ballószög, II. körzet 37/A
Belterület
Hrsz.: 60/11
Kivett telephely (egyéb épület)
Földrészlet: 5.117 m2

Az épület létesítése a telek keleti részén, a telekhatárhoz 3,20 m távolságban történt.
Szerkezete acél oszlopok, fa szelemenek, horganyzott acél trapézlemez oldalhatárolás és tetőfedés.
A 60/11 hrsz-ú  ingatlan  Ballószög  belterületi  részén,  a  II.  körzet  37/A címen  található.  Az ingatlan
aszfaltozott, szilárd burkolatú községi közúton közelíthető meg. Az ingatlan 3 oldalról körbekerített, a 4.
oldalnál a szomszéd telek felé nincs kerítés. A telek alakja a téglalaphoz közelítő, sík területű. A kerítés

https://eer.gov.hu/palyazat/P1766976


fém  oszlopokra  szerelt  dróthálós  kivitelű  festett  kerítés.  A  közút  felől  van  kialakítva  egy  kézzel
működtetett  kétszárnyú  fém nagykapu.  A nagykapu görgős,  nyíló  kivitelű.  A gépkocsibejáró  szintén
aszfaltozott, illetve az épület jobb oldalán aszfaltozott belső út van kialakítva. A csarnok hátsó bejárata
előtt egy aszfaltozott teret alakítottak ki, mely alkalmas akár kamion fordulására is. A csarnok bal oldalán
kezelőjárda van kialakítva. A csarnok, illetve a szilárd burkolattal ellátott területrészeken kívül a telek sík,
füvesített, parkosított terület. Gondozott ingatlanról van szó.
A raktárépületet a CORVUS-AIRCRAFT Kft „fa” már meglévő épületként vásárolta. Az épületen belül
bizonyos  átalakításokat  végeztek,  azonban  ezek  az  épületszerkezeti  elemeire  nem  terjedtek  ki.  A
módosítás  előtt  740  m2  beépített  alapterületű,  acélszerkezetű  raktárcsarnok  állt  az  ingatlanon.  A
módosítás után a sportrepülőgép-gyártó üzem az épület bővítését végezte el az utca front felé, valamint
39,43 m2 hasznos alapterületű festőkabin,  7,98 m2 területű hűtőkamra,  15,10 m2 nagyságú hőkezelő
kamra helyiségekkel. Ezen módosítás össz alapterülete 62,51 m2. Ezen egységek a komplett funkciónak
megfelelő  konténerek  elhelyezésére  szolgáltak.  Az  utcafronttal  párhuzamosan  az  épület  méretét  is
megnövelték  azonos  szerkezeti  egységekkel.  A  raktárépületen  belül  a  baloldalon  van  az  eredetileg
kialakított iroda, szociális helyiségek, valamint raktárépületek, majd a későbbiekben a jobb oldalon lett
leválasztva  a  CNC marórobot  részére  egy helyiség  + lakatosműhely  +  vágó-csiszolórendszer  elszívó
berendezés. Áramszünet esetén aggregátor biztosítja a villamos energiát. A riasztórendszer kiépített. A
hozzáépítés mértékével megnövelt épület nagysága 18,2 m x 57 m. Az épület (hrsz.: 60/11) alapterülete
ennek alapján 1.037,4 m2.

1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett telephely (egyéb épület)
Típus: ipari ingatlan 
Területe: 5 117 m² 
Állapota: átlagos 
Közművesítettség foka: hiányosan közművesített 
Tehermentes: nem 
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1 
Becsérték: 73 575 000 forint 

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai: 
A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Ballószög 
Ingatlan fekvése: belterület 
Helyrajzi szám: 60/11 
Ingatlan postai címe: 6035 Ballószög, hrsz. 60/11 
Területnagyság: 5 117 m² 
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett telephely (egyéb
épület) 

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:
A  felszámolási  eljárás  és  a  végelszámolás  környezet-  és  természetvédelmi  követelményeiről  szóló
106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs
tudomása. 

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 
-  Vezetékjog terheli  113 m2 nagyságú területre az MKEH Szegedi Mérésügyi és Műszaki Biztonsági
Hatóság (6724 Szeged, Kossuth L. Sugárút 64-66.) javára.
- Keretbiztosítéki jelzálogjog terheli 60.000.000,- Ft erejéig a K&H Bank Zrt. (1095 Budapest, Lechner
Ödön fasor 9.) javára.
-  Vezetékjog  terheli  18 m2 nagyságú területre  az  MKEH Szegedi  Mérésügyi  és  Műszaki  Biztonsági
Hatóság (6724 Szeged, Kossuth L. Sugárút 64-66.) javára.

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan harmadik alkalommal kerül meghirdetésre.



II. Ingatlan

Ballószög, II. körzet 35.
Külterület
Hrsz.: 0155/14/B
Földhasználati jog alapján létesült géptároló
Az épület területe: 369 m2
Tulajdoni hányad: 1/1

Ezen  hrsz-on  földhasználati  jog  alapján  létesült  épület  géptároló  lett  kialakítva,  mely  a  földhivatali
bejegyző határozat alapján 2005. május 31-én történt, tehát az épület létesítése ezen időpontra tehető. 

Az épületszerkezetek műszaki leírása:
Alapozás: beton tömbalap
Függőleges falszerkezet: tégla falazat 180 cm magasságig.
Tetőszerkezet: fa hajlított gerendás félkör alakú ragasztott tetőszerkezet.
Héjalása:  kátrányos zsindelyfedés,  belül  hajlított  fa  lemez burkolattal,  a zsindely és a falemez között
pedig hőszigetelő réteggel. 
Az épület alapterülete: 16 m széles 23 m hosszú
Az épület alapterülete: 368 m2

2.  tétel: A  pályázatban  szereplő  vagyontárgy(ak)  megnevezése:  Földhasználati  jog  alapján  létesült
géptároló
Típus: ipari ingatlan 
Területe: 369 m² 
Állapota: átlagos 
Közművesítettség foka: hiányosan közművesített 
Tehermentes: nem 
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1 
Becsérték: 23 580 000 forint 

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai: 
A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Ballószög 
Ingatlan fekvése: külterület 
Helyrajzi szám: 0155/14/B 
Ingatlan postai címe: 6035 Ballószög, hrsz. 0155/14/B 
Területnagyság: 369 m² 
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Földhasználati jog alapján
létesült géptároló 

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:
A  felszámolási  eljárás  és  a  végelszámolás  környezet-  és  természetvédelmi  követelményeiről  szóló
106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs
tudomása. 

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 
- 2010. szeptember 06-ig vételi jog terhelte ½-ed - ½-ed arányban magánszemélyek javára.
- Egyetemleges keretbiztosítéki jelzálogjog terheli 60.000.000,- Ft összeg erejéig a K&H Bank Zrt (1095
Budapest, Lechner Ödön fasor 9.) javára

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan harmadik alkalommal kerül meghirdetésre.

III. Ingatlan



Ballószög, II. körzet 35.
Külterület
Hrsz.: 0155/14/C
Földhasználati jog alapján létesült épület, pihenőépület
Az épület területe: 31 m2
Tulajdoni hányad: 1/1

31 m2 nagyságú alpesi  típusú kétszintes  faház épületet  takar,  mely  hőszigetelt  kivitelű.  Az emeleten
található egy kis hálószoba, a földszinten pedig egy főzőfülke, zuhanyzó, valamint nappali van kialakítva.
Az épület alapterülete: 31 m2

3. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Földhasználati jog alapján létesült épület,
pihenőépület
Típus: ipari ingatlan 
Területe: 31 m² 
Állapota: átlagos 
Közművesítettség foka: hiányosan közművesített 
Tehermentes: nem 
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1 
Becsérték: 1 506 600 forint 

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai: 
A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Ballószög 
Ingatlan fekvése: külterület 
Helyrajzi szám: 0155/14/C 
Ingatlan postai címe: 6035 Ballószög, hrsz. 0155/14/C 
Területnagyság: 31 m² 
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Földhasználati jog alapján
létesült épület, pihenőépület 

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:
A  felszámolási  eljárás  és  a  végelszámolás  környezet-  és  természetvédelmi  követelményeiről  szóló
106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs
tudomása. 

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 
- 2010. szeptember 06-ig vételi jog terhelte ½-ed - ½-ed arányban magánszemélyek javára.

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan harmadik alkalommal kerül meghirdetésre.

IV. Ingatlan
Külterület
Hrsz.: 0155/14/D
Földhasználati jog alapján létesült épület, géptároló
Az épület területe: 328 m2
Tulajdoni hányad: 1/1

Az épületszerkezetek műszaki leírása:
Alapozás: beton tömbalap
Függőleges falszerkezet: tégla falazat 180 cm magasságig beton szerkezetű. 
Tetőszerkezet: fa hajlított gerendás félkör alakú ragasztott tetőszerkezet.
Héjalása:  kátrányos  zsindelyfedés,  belül  OSB lapok  natúr  színben,  színtelen  lakkal  kezeltek,  melyek
között hőszigetelő réteg van. 



Aljzat: betonaljzatra kerámialap burkolat került.
A hangárépület szélessége 16 m hosszúsága 20,5 m
Az épület alapterülete: 328 m2 - géptároló + 40 m2 – lakás 368 m2

4. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Földhasználati jog alapján létesült épület,
géptároló
Típus: ipari ingatlan 
Területe: 328 m² 
Állapota: átlagos 
Közművesítettség foka: hiányosan közművesített 
Tehermentes: nem 
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1 
Becsérték: 23 580 000 forint 

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai: 
A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Ballószög 
Ingatlan fekvése: külterület 
Helyrajzi szám: 0155/14/D 
Ingatlan postai címe: 6035 Ballószög, hrsz. 0155/14/D 
Területnagyság: 328 m² 
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Földhasználati jog alapján
létesült épület, géptároló 

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:
A  felszámolási  eljárás  és  a  végelszámolás  környezet-  és  természetvédelmi  követelményeiről  szóló
106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs
tudomása. 

Az  ingatlan  terhei  (tulajdoni  lap  III.  rész): -  egyetemleges  keretbiztosítéki  jelzálogjog  terheli
60.000.000,- Ft összeg erejéig a K&H Bank Zrt (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.) javára.
Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan harmadik alkalommal kerül meghirdetésre.
Az értékesítési hirdetmény tervezetéről a 237/2009. Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés szerinti módon az
értesítés megtörtént.
A felszámoló nyilatkozik, hogy a vélelmezett hitelezői hozzájárulás feltételei fennállnak a becsérték 50%-
án történő értékesítéshez.

Az ingatlanok és ingóságok vonatkozásában bérleti szerződés van folyamatban, mely szerződés rendes
felmondással, harminc nap felmondási idő biztosítása mellett  bármikor, indoklás nélkül, bármelyik fél
által megszüntethető.

B.) TÁRGYI ESZKÖZÖK

A  CORVUS-AIRCRAFT  Kft.  FA  Kft.  f.a.  tulajdonában  lévő  tárgyi  eszközök  az  EÉR-ben  csatolt
listaalapján. Az anyagok mennyisége a lista alapján nyomon követhető.

Terhek:Vagyont  terhelő  zálogjog  (CA-FB-08-1  szárnysablon,  CA-FJ-08-1  szárnysablon,  CA-FB-08-2
szárnysablon,  CA-FB-08-2  szárnysablon,  CA-T-08-1  törzssablon,  hűtőkamra,  hőkezelő  kemence,
Pre.preg  technológiai  felügyeleti  és  dokumentációs  rendszer,  CP869-P polírozó,  CP788 HR fúrógép,
CP761  exc.  csiszoló,  CP954  sarokcsiszoló,  CP876  rúd  csiszoló,  Vákuum  szivattyú  2  fok.  RL-
8+szerelvényei,  Festőkamra MARINI, új csarnok elszívó rendszere, ERP rendszer, CNC megmunkáló
központ)
Jogosult: K&H Bank Zrt. , Garantiqa Hitelgarancia Zrt.



5. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Tárgyi Eszköz
Típus: Egyéb 
Gyártási idő: 2007. 
Tehermentes: nem Vagyont terhelő zálogjog Jogosult: K&H Bank Zrt. (1051 Budapest, Vigadó tér 1.),
Garantiqa Hitelgarancia Zrt. (1082 Budapest, Kisfaludy u. 32.) 
Mennyisége: 283 db 
Becsérték: 99 495 270 forint 

A vagyontárgy harmadik alkalommal kerül meghirdetésre.
Az értékesítési hirdetmény tervezetéről a 237/2009. Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés szerinti módon az
értesítés megtörtént.
A felszámoló nyilatkozik, hogy a vélelmezett hitelezői hozzájárulás feltételei fennállnak a becsérték 50%-
án történő értékesítéshez.

C.) KÉSZLETEK

A CORVUS-AIRCRAFT Kft. FA Kft. f.a. tulajdonában lévő készletek az EÉR-ben csatolt listaalapján.
Az anyagok mennyisége a lista alapján nyomon követhető.

A  készletek  használati  értéke  az  idő  múlásával  erősen  csökkent.  A  tételek  pontos  száma  nem  volt
ellenőrizhető.

6. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Készletek
Típus: Készlet 
Gyártási idő: 2007. 
Állapot: Átlagos 
Tehermentes: igen 
Mennyisége: 25 000 db 
Becsérték: 80 000 forint 

A vagyontárgy harmadik alkalommal kerül meghirdetésre.
Az értékesítési hirdetmény tervezetéről a 237/2009. Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés szerinti módon az
értesítés megtörtént.
A felszámoló nyilatkozik, hogy a vélelmezett hitelezői hozzájárulás feltételei fennállnak a becsérték 50%-
án történő értékesítéshez.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A pályázatban kiírt ingatlan
és ingóság megtekintése 2019. november 15. napján 10-11 óra között 6035 Ballószög, II. körzet 35. sz.
alatt lehetséges.

ÁFA  fizetésre  vonatkozó  szabályok: Az  irányár  az  áfa  összegét  nem  tartalmazza.  Az  ingatlanok
értékesítése az áfa tv. 86. § (1) bekezdés j) és k) pontja alapján áfa-mentes. A tárgyi eszközök értékesítése
során az áfa az áfa tv. 142. § (1) bek. g pontja alapján, illetve 142. § (3) alapján kerül meghatározásra.

17/2014 (II.3.)  Kormányrendelet  12.§ (5) bekezdés szerinti  pályázati  elbírálás  módja:  Elsődleges
értékelési  szempont:  a  vételár  nagysága.  A felszámoló  több  megfelelő  azonos  értékű  (a  megajánlott
legnagyobb  vételárhoz  képest  10%-nál  kisebb  mértékben  eltérő)  ajánlat  esetén  a  pályázók  között
nyilvános ártárgyalást  tart.  Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus  Értékesítési  Rendszer
(EÉR) igénybevételével történik. Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értékesítésre
kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az
ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak. A nyilvános
értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Jelen pályázati
felhívás  a  felszámoló  számára  nem jelent  értékesítési  kötöttséget.  A felszámoló  a  pályázati  kiírást  –
megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. 

https://eer.gov.hu/jogszabaly/A1400017-P12-5.html


Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül,
átutalással  kell  megfizetni  a  CORVUS-AIRCRAFT Kft.  FA Kft.  f.a.  Takarékbank  Zrt.-nél  vezetett:
63200157-11075332 számú pénzforgalmi számlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázatot benyújtóval a felszámoló a pályázat lezárását követő
30 napon belül szerződést köt. Nyertes pályázó vállalja, hogy a felszámoló által kijelölt ügyvéddel köti
meg  a  szerződést  és  viseli  annak  költségeit.  A megkötendő  adásvételi  szerződésre  a  magyar  jog  az
irányadó.

A  vagyontárgy  elszállításának,  átvételének  módja,  határideje:  A  teljes  vételár  megfizetése  a
tulajdonba- és birtokba adás feltétele. A birtokátruházás napja a szerződéskövetést követően, a vételár
teljes kiegyenlítésének napja.

17/2014  (II.3.)  Kormányrendelet  12.§  (5) bekezdés  szerinti  részletes  feltételek:  A  pályázatok
kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatóak  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/ 
A pályázatnak tartalmaznia kell: 
– Magánszemély  pályázó  esetén  az  ajánlathoz  csatolni  kell  a  pályázó  személyi  igazolványának,
lakcímkártyájának és adóigazolványának a pályázó aláírásával hitelesített másolatát. Külföldi ajánlattevő
köteles  belföldi  lakcímmel  vagy  székhellyel  rendelkező  kézbesítési  megbízottat  megnevezni  és  a
pályázathoz csatolni a kézbesítési megbízás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Szervezet, vagy gazdasági társaság pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó egy hónapnál
nem  régebbi  cégkivonatát  vagy  hatósági  nyilvántartásba  vételének  igazolását,  az  eljáró  képviselője
aláírási  címpéldányát,  az ajánlati  biztosíték megfizetésének igazolását,  továbbá amennyiben a pályázó
képviselője  meghatalmazással  jár  el,  a  meghatalmazás  teljes  bizonyító  erejű  okiratát.  –  Írásos  vételi
ajánlatot, nettó vételár megjelölésével. (a felszámoló tételes ajánlatot kér benyújtani az egyes ingatlanokra
tekintettel a kiállítandó számviteli bizonylatokra.)
– Ajánlati biztosíték megfizetésének igazolása.
- Nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 30 napos ajánlati kötöttséget vállal.
A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat értékelésétől számított 8 napon
belül  írásban is  értesíti,  egyben felszólítja  a nyertes  pályázót  az adásvételi  szerződés megkötésére.  A
megvásárlásra  felkínált  vagyontárgyakért  az  eladó kellékszavatosságot  és  garanciát  nem vállal,  azt  a
pályázó a megtekintett állapotban veszi meg, ennek tudomásulvételéről a pályázónak nyilatkoznia kell.
Az elővásárlásra  jogosultak a vételi  szándékukat  a Cstv.  49/C § (3) bekezdése alapján az értékesítés
keretén  belül  gyakorolhatják,  oly  módon,  hogy  a  véglegesen  kialakult  vételár  ismeretében  a  vételi
szándékról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy ezen
jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig írásban jelezzék. 
A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően
a  nyertes  ajánlatot  az  elővásárlásra  jogosultaknak – az  őket  megillető  sorrendben – bemutatja  annak
érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A bejelentés elmaradása esetén a
felszámoló az általa egyébként nem ismert jogosult esetén úgy tekinti, hogy az elővásárlási jogosultak
elővásárlási jogukkal élni nem kívánnak, az ajánlatok közlését nem kérik.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A  fenti  vagyontárgyról  készített  tender  füzet  az  alábbi  linken  érhető  el:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1766976/tetelek.pdf
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Pályázati Hirdetmény 

A(z) Dual-Perfekt Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-717900, székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 85. C ép.
4  em.,  levelezési  cím:  1507  Budapest,  hrsz.  Pf.:  139),  mint  a(z)  CORVUS-AIRCRAFT  Kft.  „f.a”
(cégjegyzékszám: 03 09 114168, székhely: 6035 Ballószög, II. körzet utca 35.) Kecskeméti  10.Fpk.03-
11-000869/8.  sz.  végzése  által  kijelölt  felszámolója,  a  Cégközlönyben  2019.  október  24.  napján
meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően 

nyilvános pályázati felhívás

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai: 

A  pályázatok  kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatók  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1766972 

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2019. november 08. 08 óra 00 perc 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2019. november 25. 08 óra 00 perc 
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 972 000 forint.
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 486 000 forint. (a becsérték 50%-a) 
A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.
Ajánlati biztosíték összege: 48 600 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékot a CORVUS-
AIRCRAFT Kft. FA Kft. f.a. Takarékbank Zrt.-nél vezetett: 63200157-11075332 számú bankszámlájára
lehet befizetni (átutalni) "CORVUS-AIRCRAFT Kft. FA Kft. f.a. AJÁNLATI BIZTOSÍTÉK" jelöléssel a
pályázat benyújtásáig.

Az ajánlati  biztosítékkal  kapcsolatos  egyéb  közlemény: A befizetett  AJÁNLATI  BIZTOSÍTÉK a
pályázati nyertesnek a vételárba beszámít. A többi pályázó részére a befizetett összeg az értékelést követő
8 napon belül visszautalásra kerül. Az ajánlati biztosítékot a pályázó kizárólag a következő esetekben
veszíti  el: a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes
pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A felszámolónak  –  a  vagyonfelmérés,  valamint  az  adós  vagyonára  vonatkozó adatok  alapján  -
elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak): 

GÉPJÁRMŰ
Forgalmi rendszám: KOD-352
Típus: Volkswagen Caddy
Hengerűrtartalom: 2000 cm3
Gyártási év: 2007.01.09.
Színe: fehér
Forgalmi engedély érvényessége: 2019.08.24.
Kilométer óra állása: 224.232 km

A gépjárműről elmondható, hogy jó állapotú, jelentős sérülés nem látható rajta, néhány esztétikai hiba,
úgymint karcolások, apróbb horpadások. A műszerfal hibát nem jelez. 

A gépjármű harmadik alkalommal kerül meghirdetésre.
Az értékesítési hirdetmény tervezetéről a 237/2009. Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés szerinti módon az
értesítés megtörtént.
A felszámoló nyilatkozik, hogy a vélelmezett hitelezői hozzájárulás feltételei fennállnak a becsérték 50%-
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án történő értékesítéshez.
A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Volkswagen Caddy
Típus: Anyagok 
Gyártmány: Volkswagen Caddy 
Gyártási idő: 2007. 
Állapot: Átlagos 
Tehermentes: igen 
Mennyisége: 1 db 
Becsérték: 972 000 forint 

Az  ingóság  megtekinthetőségének  helye,  ideje,  egyéb  közlemény: A  pályázatban  kiírt  ingóság
megtekintése  2019.  november  15.  napján  10-11  óra  között  6035  Ballószög,  II.  körzet  35.  sz.  alatt
lehetséges.

ÁFA fizetésre  vonatkozó szabályok:  Az irányár az áfa összegét  nem tartalmazza.  A vagyontárgyak
értékesítése  során az áfa az áfa tv.  142. § (1) bek.  g pontja  alapján,  illetve  142. § (3) alapján kerül
meghatározásra.

17/2014 (II.3.)  Kormányrendelet  12.§ (5) bekezdés szerinti  pályázati  elbírálás  módja:  Elsődleges
értékelési  szempont:  a  vételár  nagysága.  A felszámoló  több  megfelelő  azonos  értékű  (a  megajánlott
legnagyobb  vételárhoz  képest  10%-nál  kisebb  mértékben  eltérő)  ajánlat  esetén  a  pályázók  között
nyilvános ártárgyalást  tart.  Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus  Értékesítési  Rendszer
(EÉR) igénybevételével történik. Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értékesítésre
kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az
ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak. A nyilvános
értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Jelen pályázati
felhívás  a  felszámoló  számára  nem jelent  értékesítési  kötöttséget.  A felszámoló  a  pályázati  kiírást  –
megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. 

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül,
átutalással  kell  megfizetni  az  CORVUS-AIRCRAFT Kft.  FA Kft.  f.a.  Takarékbank Zrt.-nél  vezetett:
63200157-11075332 számú pénzforgalmi számlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázatot benyújtóval a felszámoló a pályázat lezárását követő
30 napon belül szerződést köt. A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.

A  vagyontárgy  elszállításának,  átvételének  módja,  határideje:  A  vagyontárgy  elszállításának,
átvételének módja, határideje: a vevő legkésőbb a teljes vételár megfizetését követő 15 napon belül saját
költségén köteles gondoskodni a megvásárolt vagyontárgy birtokba vételéről, az ingóság átvételéről és
elszállításáról. A fenti határidő letelte után kötbér terheli a késedelmet, mely napi 2.000 Ft.

17/2014  (II.3.)  Kormányrendelet  12.§  (5) bekezdés  szerinti  részletes  feltételek:  A  pályázatok
kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatóak  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/ 
A pályázatnak tartalmaznia kell: 
– Magánszemély  pályázó  esetén  az  ajánlathoz  csatolni  kell  a  pályázó  személyi  igazolványának,
lakcímkártyájának és adóigazolványának a pályázó aláírásával hitelesített másolatát. Külföldi ajánlattevő
köteles  belföldi  lakcímmel  vagy  székhellyel  rendelkező  kézbesítési  megbízottat  megnevezni  és  a
pályázathoz csatolni a kézbesítési megbízás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Szervezet, vagy gazdasági társaság pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó egy hónapnál
nem  régebbi  cégkivonatát  vagy  hatósági  nyilvántartásba  vételének  igazolását,  az  eljáró  képviselője
aláírási  címpéldányát,  az ajánlati  biztosíték megfizetésének igazolását,  továbbá amennyiben a pályázó
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képviselője meghatalmazással jár el, a meghatalmazás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Írásos vételi ajánlatot, nettó vételár megjelölésével.
– Ajánlati biztosíték megfizetésének igazolása.
- Nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 30 napos ajánlati kötöttséget vállal.
A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat értékelésétől számított 8 napon
belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés megkötésére. 
A megvásárlásra felkínált vagyontárgyakért az eladó kellékszavatosságot és garanciát nem vállal, azt a
pályázó a megtekintett állapotban veszi meg, ennek tudomásulvételéről a pályázónak nyilatkoznia kell.
Az elővásárlásra  jogosultak a vételi  szándékukat  a Cstv.  49/C § (3) bekezdése alapján az értékesítés
keretén  belül  gyakorolhatják,  oly  módon,  hogy  a  véglegesen  kialakult  vételár  ismeretében  a  vételi
szándékról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy ezen
jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig írásban jelezzék. 
A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően
a  nyertes  ajánlatot  az  elővásárlásra  jogosultaknak – az  őket  megillető  sorrendben – bemutatja  annak
érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A bejelentés elmaradása esetén a
felszámoló az általa egyébként nem ismert jogosult esetén úgy tekinti, hogy az elővásárlási jogosultak
elővásárlási jogukkal élni nem kívánnak, az ajánlatok közlését nem kérik.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A  fenti  vagyontárgyról  készített  tender  füzet  az  alábbi  linken  érhető  el:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1766972/tetelek.pdf
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Pályázati Hirdetmény 

A(z) Dual-Perfekt Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-717900, székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 85. C ép.
4 em., levelezési cím: 1507 Budapest, hrsz. Pf.: 139), mint a(z) SZILVIVIEN Bt. „f.a” (cégjegyzékszám:
04-06-009116,  székhely:  5900  Orosháza,  Bajnok  utca  12..  III.  em.  9)  Gyulai  Törvényszék
16.Fpk.21/2019/12. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2019. december 5. napján
meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően 

nyilvános pályázati felhívás

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai: 
A  pályázatok  kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatók  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1721802 

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2019. december 20. 08 óra 00 perc 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2020. január 6. 08 óra 00 perc 
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 15 354 798 forint.
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 15 354 798 forint. 
Ajánlati biztosíték összege: 660 643 forint.

Ajánlati  biztosíték  formája,  megfizetésének  módja  és  határideje: Az  ajánlati  biztosítékot  a
SZILVIVIEN Bt. f.a.  Takarékbank Zrt.-nél vezetett:  50430237-10007826 számú bankszámlájára lehet
befizetni (átutalni) "SZILVIVIEN Bt. f.a. AJÁNLATI BIZTOSÍTÉK" jelöléssel a pályázat benyújtásáig.

Az ajánlati  biztosítékkal  kapcsolatos  egyéb  közlemény: A befizetett  AJÁNLATI  BIZTOSÍTÉK a
pályázati nyertesnek a vételárba beszámít. A többi pályázó részére a befizetett összeg az értékelést követő
8 napon belül visszautalásra kerül. Az ajánlati biztosítékot a pályázó kizárólag a következő esetekben
veszíti  el: a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes
pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A felszámolónak  –  a  vagyonfelmérés,  valamint  az  adós  vagyonára  vonatkozó adatok  alapján  -
elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak): 

INGATLAN

Csanádapáca, Szent Gellért út 48.
Belterület
Hrsz.: 591Békés megye
Kivett lakóház, udvar, gazdasági épület 
Földrészlet: 1.703 m2
Tulajdoni hányad: 1/1

Az 591 hrsz-ú ingatlan Csanádapáca főutcáján, a Szent Gellért út 48. szám alatt helyezkedik el családi
házas környezetben. Az utcáról közvetlenül megközelíthető. Az utcával párhuzamosan kialakított épület
bal oldalán van kialakítva parkolási lehetőség. A telek jellemzése: Az ingatlan telkének alakja szabályos
téglalap alakú. A telek felszíne sík.  A rajta  lévő épület  egyszintes.  A telek körbekerített.  A telken a
csapadékvíz elvezetése megoldott. Az ingatlan telkének a területe: 1.703 m2

Épület jellemzői:
Az 591 hrsz-ú ingatlanon található épület az 1970-80-as években épült. 2015. májusában a SZILVIVIEN
Bt. f.a. hozzáépített, illetve a meglévő épületrészt felújította. Maga az épület vendéglátóipari egységként
működött. A 2015-ös felújításkor megtörtént a nyílászárók cseréje, a külső nemes vakolat elkészítése, az
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utca, illetve az udvar felé a térkő lefektetése, illetve belső átalakítás. A belső átalakítás során a mosdók
teljes cseréje megtörtént, illetve az épület burkolatainak festését is elvégezték. Ekkor épült hozzá a hátsó
udvar felé a hulladéktároló, konyha, takarítószer raktár, illetve öltöző épületrész. Ezen helyiség-sorban
WC helyiségek voltak kialakítva, ezek teljes átalakítása is megtörtént, itt egy személyzeti WC maradt,
illetve két darab raktárhelyiséget alakítottak ki.
Az ingatlan funkció szerint két részre osztott. Mindkét részbe a bejárás az utcafront felől lehetséges. A két
épületrész egymástól jelenleg teljesen elkülönített állapotban van. 
Az egyik épületrészben egy dohánybolt volt kialakítva. A dohánybolt egy eladótérből, raktárhelyiségből,
illetve  WC  helyiségekből  áll.  Ezen  épületrész  legalább  két  éve  hasznosítatlan,  üresen  áll.  Ezen
épületrészben konvektoros régi fűtés van. Ezen épületrész felújításra szorul. 
A másik épületrész a New York Pub elnevezésű vendéglátóipari  egység. Pizzériaként  is  működik.  A
vendéglátóipari egységet teljes egészében négy évvel ezelőtt újították fel, a kiszolgálóegységek cseréje
megtörtént, illetve az éttermi rész belső burkolat cseréi is megtörténtek. Ekkor történt az eredeti épülethez
hátul  a  konyha  és  kiszolgálórész  hozzáépítése.  A  tetőszerkezet  cserépfedése  is  részben  cserélt.  A
fogyasztótérben hajópadló burkolatot tettek az aljzatra, álmennyezetébe pedig LED lámpákat szereltek.
Ezen épületrészben a fűtési rendszer cserélt, gázkazánról működik radiátoros hőleadással a fűtés. Bruttó
alapterülete kb. 210 m2, nettó alapterülete 157,42 m2. Az egész ingatlanban a riasztó és kamerarendszer
kiépített, működőképes rendszer. Az épület egyes helyiségeiben a klímarendszer kiépített. 
Az ingatlan kezelt, karbantartott épület. 

Az ingatlanban  lévő ingóságok (24 bőrszék,  6  asztal)  az  ingatlannal  együtt  kerülnek értékesítésre,  a
pályázat részét képezik.

Az ingatlanra vonatkozóan határozatlan idejű bérleti szerződés van érvényben, mely megszüntetését 30
napos felmondási határidővel bármelyik fél kérelmezheti.

Az ingatlan első alkalommal kerül meghirdetésre.
Az értékesítési hirdetmény tervezetéről a 237/2009. Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés szerinti módon az
értesítés megtörtént.

1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett lakóház, udvar, gazdasági épület
Típus: lakóépület 
Területe: 1 703 m² 
Állapota: felújított 
Közművesítettség foka: teljesen közművesített 
Tehermentes: nem 
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1 
Becsérték: 15 354 798 forint 

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai: 
A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Csanádapáca 
Ingatlan fekvése: belterület 
Helyrajzi szám: 591 
Ingatlan postai címe: 5662 Csanádapáca, hrsz. 591 
Területnagyság: 1 703 m² 
Az épület fő rendeltetés szerinti  jellege (lakóház,  üdülő, gazdasági épület  stb.): kivett  lakóház,  udvar,
gazdasági épület 

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:
A  felszámolási  eljárás  és  a  végelszámolás  környezet-  és  természetvédelmi  követelményeiről  szóló
106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs
tudomása. 

Az ingatlan terhei  (tulajdoni lap III.  rész): Jelzálogjog terheli  15.000.000,-  Ft és járulékai  erejéig,
valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom terheli a Takarék Központi Követeléskezelő



Zrt. (1125 Budapest, Fogaskerekű utca 4-6.) javára. 

Ingatlan állapota: felújított

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény:  A pályázatban kiírt ingatlan
2019. december 30. napján 10 órakor a helyszínen megtekinthető.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A vagyontárgy értékesítése az áfa tv. 86. § (1) bekezdés alapján
áfa-mentes.

17/2014 (II.3.)  Kormányrendelet  12.§ (5) bekezdés szerinti  pályázati  elbírálás  módja:  Elsődleges
értékelési  szempont:  a  vételár  nagysága.  A felszámoló  több  megfelelő  azonos  értékű  (a  megajánlott
legnagyobb  vételárhoz  képest  10%-nál  kisebb  mértékben  eltérő)  ajánlat  esetén  a  pályázók  között
nyilvános ártárgyalást  tart.  Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus  Értékesítési  Rendszer
(EÉR) igénybevételével történik. Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értékesítésre
kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az
ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak. A nyilvános
értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Jelen pályázati
felhívás  a  felszámoló  számára  nem jelent  értékesítési  kötöttséget.  A felszámoló  a  pályázati  kiírást  –
megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. 

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül,
átutalással kell megfizetni a "SZILVIVIEN Bt. f.a." Takarékbank Zrt.-nél vezetett: 50430237-10007826
számú pénzforgalmi számlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázatot benyújtóval a felszámoló a pályázat lezárását követő
30 napon belül szerződést köt. Nyertes pályázó vállalja, hogy a felszámoló által kijelölt ügyvéddel köti
meg  a  szerződést  és  viseli  annak  költségeit.  A megkötendő  adásvételi  szerződésre  a  magyar  jog  az
irányadó.

A  vagyontárgy  elszállításának,  átvételének  módja,  határideje:  A  teljes  vételár  megfizetése  a
tulajdonba- és birtokba adás feltétele. A birtokátruházás napja a szerződéskövetést követően, a vételár
teljes kiegyenlítésének napja.

17/2014  (II.3.)  Kormányrendelet  12.§  (5) bekezdés  szerinti  részletes  feltételek:  A  pályázatok
kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatóak  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/ 
A pályázatnak tartalmaznia kell: 
– Magánszemély  pályázó  esetén  az  ajánlathoz  csatolni  kell  a  pályázó  személyi  igazolványának,
lakcímkártyájának és adóigazolványának a pályázó aláírásával hitelesített másolatát. Külföldi ajánlattevő
köteles  belföldi  lakcímmel  vagy  székhellyel  rendelkező  kézbesítési  megbízottat  megnevezni  és  a
pályázathoz csatolni a kézbesítési megbízás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Szervezet, vagy gazdasági társaság pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó egy hónapnál
nem  régebbi  cégkivonatát  vagy  hatósági  nyilvántartásba  vételének  igazolását,  az  eljáró  képviselője
aláírási  címpéldányát,  az ajánlati  biztosíték megfizetésének igazolását,  továbbá amennyiben a pályázó
képviselője meghatalmazással jár el, a meghatalmazás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Írásos vételi ajánlatot, nettó vételár megjelölésével.
– Ajánlati biztosíték megfizetésének igazolása.
Az irányár az áfa összegét nem tartalmazza. Az értékesítéskor az áfa megállapítása a hatályos áfatörvény
alapján történik. A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat értékelésétől
számított 8 napon belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés
megkötésére. A megvásárlásra felkínált vagyontárgyakért az eladó kellékszavatosságot és garanciát nem
vállal,  azt  a  pályázó  a  megtekintett  állapotban  veszi  meg,  ennek  tudomásulvételéről  a  pályázónak
nyilatkoznia kell. Az elővásárlásra jogosultak a vételi szándékukat a Cstv. 49/C § (3) bekezdése alapján

https://eer.gov.hu/jogszabaly/A1400017-P12-5.html
https://eer.gov.hu/jogszabaly/A1400017-P12-5.html


az értékesítés keretén belül gyakorolhatják, oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a
vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. 
A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően
a  nyertes  ajánlatot  az  elővásárlásra  jogosultaknak – az  őket  megillető  sorrendben – bemutatja  annak
érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A bejelentés elmaradása esetén a
felszámoló az általa egyébként nem ismert jogosult esetén úgy tekinti, hogy az elővásárlási jogosultak
elővásárlási jogukkal élni nem kívánnak, az ajánlatok közlését nem kérik.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A  fenti  vagyontárgyról  készített  tender  füzet  az  alábbi  linken  érhető  el:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1721802/tetelek.pdf

https://eer.gov.hu/palyazat/P1721802/tetelek.pdf


Pályázati Hirdetmény 

A(z) Dual-Perfekt Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-717900, székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 85. C ép.
4 em., levelezési cím: 1507 Budapest, hrsz. Pf.: 139), mint a(z) SZILVIVIEN Bt. „f.a” (cégjegyzékszám:
04-06-009116,  székhely:  5900  Orosháza,  Bajnok  utca  12..  III.  em.  9)  Gyulai  Törvényszék
16.Fpk.21/2019/12. sz. végzése által  kijelölt  felszámolója,  a Cégközlönyben 2020. február 27. napján
meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően 

nyilvános pályázati felhívás

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai: 
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: 
https://eer.gov.hu/palyazat/P1860281 

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2020. március 13. 08 óra 00 perc 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2020. március 30. 08 óra 00 perc 
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 15 354 798 forint.
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 10 748 359 forint. (a becsérték 70%-a)
A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.
Ajánlati biztosíték összege: 660 643 forint.

Ajánlati  biztosíték  formája,  megfizetésének  módja  és  határideje: Az  ajánlati  biztosítékot  a
SZILVIVIEN Bt. f.a.  Takarékbank Zrt.-nél vezetett:  50430237-10007826 számú bankszámlájára lehet
befizetni (átutalni) "SZILVIVIEN Bt. f.a. AJÁNLATI BIZTOSÍTÉK" jelöléssel a pályázat benyújtásáig.

Az ajánlati  biztosítékkal  kapcsolatos  egyéb  közlemény: A befizetett  AJÁNLATI  BIZTOSÍTÉK a
pályázati nyertesnek a vételárba beszámít. A többi pályázó részére a befizetett összeg az értékelést követő
8 napon belül visszautalásra kerül. Az ajánlati biztosítékot a pályázó kizárólag a következő esetekben
veszíti  el: a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes
pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A felszámolónak  –  a  vagyonfelmérés,  valamint  az  adós  vagyonára  vonatkozó adatok  alapján  -
elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak): 

INGATLAN

Csanádapáca, Szent Gellért út 48.
BelterületHrsz.: 591
Békés megye
Kivett lakóház, udvar, gazdasági épület 
Földrészlet: 1.703 m2
Tulajdoni hányad: 1/1

Az 591 hrsz-ú ingatlan Csanádapáca főutcáján, a Szent Gellért út 48. szám alatt helyezkedik el családi
házas környezetben. Az utcáról közvetlenül megközelíthető. Az utcával párhuzamosan kialakított épület
bal oldalán van kialakítva parkolási lehetőség. A telek jellemzése:Az ingatlan telkének alakja szabályos
téglalap alakú. A telek felszíne sík.  A rajta  lévő épület  egyszintes.  A telek körbekerített.  A telken a
csapadékvíz elvezetése megoldott. Az ingatlan telkének a területe: 1.703 m2

Épület jellemzői:
Az 591 hrsz-ú ingatlanon található épület az 1970-80-as években épült. 2015. májusában a SZILVIVIEN
Bt. f.a. hozzáépített, illetve a meglévő épületrészt felújította. Maga az épület vendéglátóipari egységként

https://eer.gov.hu/palyazat/P1860281


működött. A 2015-ös felújításkor megtörtént a nyílászárók cseréje, a külső nemes vakolat elkészítése, az
utca, illetve az udvar felé a térkő lefektetése, illetve belső átalakítás. A belső átalakítás során a mosdók
teljes cseréje megtörtént, illetve az épület burkolatainak festését is elvégezték. Ekkor épült hozzá a hátsó
udvar felé a hulladéktároló, konyha, takarítószer raktár, illetve öltöző épületrész. Ezen helyiség-sorban
WC helyiségek voltak kialakítva, ezek teljes átalakítása is megtörtént, itt egy személyzeti WC maradt,
illetve két darab raktárhelyiséget alakítottak ki. 
Az ingatlan funkció szerint két részre osztott. Mindkét részbe a bejárás az utcafront felől lehetséges. A két
épületrész egymástól jelenleg teljesen elkülönített állapotban van. 
Az egyik épületrészben egy dohánybolt volt kialakítva. A dohánybolt egy eladótérből, raktárhelyiségből,
illetve  WC  helyiségekből  áll.  Ezen  épületrész  legalább  két  éve  hasznosítatlan,  üresen  áll.  Ezen
épületrészben konvektoros régi fűtés van. Ezen épületrész felújításra szorul. 
A másik épületrész a New York Pub elnevezésű vendéglátóipari  egység. Pizzériaként  is  működik.  A
vendéglátóipari egységet teljes egészében négy évvel ezelőtt újították fel, a kiszolgálóegységek cseréje
megtörtént, illetve az éttermi rész belső burkolat cseréi is megtörténtek. Ekkor történt az eredeti épülethez
hátul  a  konyha  és  kiszolgálórész  hozzáépítése.  A  tetőszerkezet  cserépfedése  is  részben  cserélt.  A
fogyasztótérben hajópadló burkolatot tettek az aljzatra, álmennyezetébe pedig LED lámpákat szereltek.
Ezen épületrészben a fűtési rendszer cserélt, gázkazánról működik radiátoros hőleadással a fűtés. Bruttó
alapterülete kb. 210 m2, nettó alapterülete 157,42 m2. Az egész ingatlanban a riasztó és kamerarendszer
kiépített, működőképes rendszer. Az épület egyes helyiségeiben a klímarendszer kiépített. 
Az ingatlan kezelt, karbantartott épület. 

Az ingatlanban  lévő ingóságok (24 bőrszék,  6  asztal)  az  ingatlannal  együtt  kerülnek értékesítésre,  a
pályázat részét képezik.

Az ingatlanra vonatkozóan határozatlan idejű bérleti szerződés van érvényben, mely megszüntetését 30
napos felmondási határidővel bármelyik fél kérelmezheti.

Az ingatlan második alkalommal kerül meghirdetésre.
Az értékesítési hirdetmény tervezetéről a 237/2009. Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés szerinti módon az
értesítés megtörtént.
A felszámoló nyilatkozik, hogy a vélelmezett hitelezői hozzájárulás feltételei fennállnak a becsérték 70%-
án történő értékesítéshez.

1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett lakóház, udvar, gazdasági épület
Típus: lakóépület 
Területe: 1 703 m² 
Állapota: felújított 
Közművesítettség foka: teljesen közművesített 
Tehermentes: nem 
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1 
Becsérték: 15 354 798 forint 

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai: 
A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Csanádapáca 
Ingatlan fekvése: belterület 
Helyrajzi szám: 591 
Ingatlan postai címe: 5662 Csanádapáca, hrsz. 591 
Területnagyság: 1 703 m² 
Az épület fő rendeltetés szerinti  jellege (lakóház,  üdülő, gazdasági épület  stb.): kivett  lakóház,  udvar,
gazdasági épület 

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:
A  felszámolási  eljárás  és  a  végelszámolás  környezet-  és  természetvédelmi  követelményeiről  szóló
106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs
tudomása. 



Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 
Jelzálogjog  terheli  15.000.000,-  Ft  és  járulékai  erejéig,  valamint  annak  biztosítására  elidegenítési  és
terhelési tilalom terheli a Takarék Központi Követeléskezelő Zrt. (1125 Budapest, Fogaskerekű utca 4-6.)
javára. 

Ingatlan állapota: felújított

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény:  A pályázatban kiírt ingatlan
2020. március 23. napján 10 órakor a helyszínen megtekinthető.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A vagyontárgy értékesítése az áfa tv. 86. § (1) bekezdés alapján
áfa-mentes.

17/2014 (II.3.)  Kormányrendelet  12.§ (5) bekezdés szerinti  pályázati  elbírálás  módja:  Elsődleges
értékelési  szempont:  a  vételár  nagysága.  A felszámoló  több  megfelelő  azonos  értékű  (a  megajánlott
legnagyobb  vételárhoz  képest  10%-nál  kisebb  mértékben  eltérő)  ajánlat  esetén  a  pályázók  között
nyilvános ártárgyalást  tart.  Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus  Értékesítési  Rendszer
(EÉR) igénybevételével történik. Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értékesítésre
kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az
ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak. A nyilvános
értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Jelen pályázati
felhívás  a  felszámoló  számára  nem jelent  értékesítési  kötöttséget.  A felszámoló  a  pályázati  kiírást  –
megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. 

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül,
átutalással kell megfizetni a "SZILVIVIEN Bt. f.a." Takarékbank Zrt.-nél vezetett: 50430237-10007826
számú pénzforgalmi számlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázatot benyújtóval a felszámoló a pályázat lezárását követő
30 napon belül szerződést köt. Nyertes pályázó vállalja, hogy a felszámoló által kijelölt ügyvéddel köti
meg  a  szerződést  és  viseli  annak  költségeit.  A megkötendő  adásvételi  szerződésre  a  magyar  jog  az
irányadó.

A  vagyontárgy  elszállításának,  átvételének  módja,  határideje:  A  teljes  vételár  megfizetése  a
tulajdonba- és birtokba adás feltétele. A birtokátruházás napja a szerződéskövetést követően, a vételár
teljes kiegyenlítésének napja.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: 
A  pályázatok  kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatóak  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/ 
A pályázatnak tartalmaznia kell: 
– Magánszemély  pályázó  esetén  az  ajánlathoz  csatolni  kell  a  pályázó  személyi  igazolványának,
lakcímkártyájának és adóigazolványának a pályázó aláírásával hitelesített másolatát. Külföldi ajánlattevő
köteles  belföldi  lakcímmel  vagy  székhellyel  rendelkező  kézbesítési  megbízottat  megnevezni  és  a
pályázathoz csatolni a kézbesítési megbízás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Szervezet, vagy gazdasági társaság pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó egy hónapnál
nem  régebbi  cégkivonatát  vagy  hatósági  nyilvántartásba  vételének  igazolását,  az  eljáró  képviselője
aláírási  címpéldányát,  az ajánlati  biztosíték megfizetésének igazolását,  továbbá amennyiben a pályázó
képviselője meghatalmazással jár el, a meghatalmazás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Írásos vételi ajánlatot, nettó vételár megjelölésével.
– Ajánlati  biztosíték  megfizetésének  igazolása.  Az  irányár  az  áfa  összegét  nem  tartalmazza.  Az
értékesítéskor  az áfa megállapítása a hatályos áfatörvény alapján történik.  A pályázat eredményéről  a
pályázat  kiírója  a nyertes pályázót a pályázat értékelésétől számított  8 napon belül írásban is értesíti,
egyben felszólítja  a  nyertes  pályázót  az  adásvételi  szerződés  megkötésére.  A megvásárlásra  felkínált

https://eer.gov.hu/jogszabaly/A1400017-P12-5.html
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vagyontárgyakért  az  eladó  kellékszavatosságot  és  garanciát  nem vállal,  azt  a  pályázó  a  megtekintett
állapotban  veszi  meg,  ennek  tudomásulvételéről  a  pályázónak  nyilatkoznia  kell.  Az  elővásárlásra
jogosultak  a  vételi  szándékukat  a  Cstv.  49/C  §  (3)  bekezdése  alapján  az  értékesítés  keretén  belül
gyakorolhatják,  oly  módon,  hogy  a  véglegesen  kialakult  vételár  ismeretében  a  vételi  szándékról
nyilatkozatot tesznek. A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének
megállapítását követően a nyertes ajánlatot az elővásárlásra jogosultaknak – az őket megillető sorrendben
– bemutatja annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. 

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A  fenti  vagyontárgyról  készített  tender  füzet  az  alábbi  linken  érhető  el:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1860281/tetelek.pdf

https://eer.gov.hu/palyazat/P1860281/tetelek.pdf


Pályázati Hirdetmény 

A(z) Dual-Perfekt Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-717900, székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 85. C ép.
4 em., levelezési cím: 1507 Budapest, hrsz. Pf.: 139), mint a(z) Alfa Laval Social Aplications Kft. „f.a”
(cégjegyzékszám: 19 09 518659, székhely: 8571 Bakonykoppány, Zrínyi utca 1.) Veszprémi Törvényszék
6..Fpk.87/2018/17. sz. végzése által  kijelölt  felszámolója,  a Cégközlönyben 2020. március 12. napján
meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően 

nyilvános pályázati felhívás

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai: 
A  pályázatok  kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatók  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1862304 

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2020. március 27. 08 óra 00 perc 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2020. április 13. 08 óra 00 perc 
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 9 720 000 forint.
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 9 720 000 forint. 
Ajánlati biztosíték összege: 486 000 forint.

Ajánlati  biztosíték  formája,  megfizetésének módja és  határideje: Az ajánlati  biztosítékot  az  Alfa
Laval  Social  Aplications  Kft.  f.a.  Takarékbank  Zrt.-nél  vezetett:  63200157-00109927  számú
bankszámlájára  lehet  befizetni  (átutalni)  "Alfa  Laval  Social  Aplications  Kft.  f.a.  AJÁNLATI
BIZTOSÍTÉK" jelöléssel a pályázat benyújtásáig.

Az ajánlati  biztosítékkal  kapcsolatos  egyéb  közlemény: A befizetett  AJÁNLATI  BIZTOSÍTÉK a
pályázati nyertesnek a vételárba beszámít. A többi pályázó részére a befizetett összeg az értékelést követő
8 napon belül visszautalásra kerül. Az ajánlati biztosítékot a pályázó kizárólag a következő esetekben
veszíti  el: a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes
pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A felszámolónak  –  a  vagyonfelmérés,  valamint  az  adós  vagyonára  vonatkozó adatok  alapján  -
elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak): 

INGATLAN

Bakonykoppány, Zrínyi utca 1.
Külterület
Hrsz.: 023/1
Veszprém megye
Kivett major
Földrészlet: 35134 m2
Tulajdoni hányad: 1/1-ed

A külterületi ingatlan telekterülete sík felületű, téglalaphoz közelítő alakú telken helyezkedik el. A telken
belül belső murvával szórt, illetve kialakított földutak találhatóak, melyek egy része már gazzal benőtt. A
terület egyéb részein kisebb erdősávok, illetve gazos, cserjés terület található. A telek részben kerített. A
024 hrsz-ú murvával szórt földút felé kerítetlen, vele párhuzamosan a hosszanti oldalon a kerítés teljes
hosszában kialakított oszlopok közé kihúzott drótfonatos kerítéssel. A kerítés közepes műszaki állapotú.
A telek  községtől  távolabbi  hátsó rövidebbik oldalánál  a  kerítés  részben megtalálható,  részben pedig
hiányos. A 024 hrsz-ú út felé a telek községtől távolabbi hátsó részénél kerítésmaradvány található, nagy
részen azonban a kerítés elbontott. Az ingatlanon a földhivatali térképmásolat alapján 6 darab épület van

https://eer.gov.hu/palyazat/P1862304


feltüntetve.  Ezek közül 1 épületet  elbontottak,  csak a maradványai láthatóak. A 023/1 hrsz-ú ingatlan
telekterülete 35134 m2.

1. számú épület – Istálló

Hagyományos építési módban épült istállóépület, melynek 2016. környékén a felújítása elkezdődött. Az
épület előtt a telekrészből egy kb. 20x30 m-es rész betonoszlopok között kifeszített dróthálóval kerített, és
kétszárnyú nagykapuval  ellátott  területe  leválasztott.  Az épület  istállóként  funkcionált,  illetve  a belső
felújításnál  irodarész,  illetve  különböző  raktár,  műhelyrész  kialakítása  vélhető.  A  felújítás  során  a
homlokzat  festése történt  meg, és a nyílászárók műanyag nyílászárókra cserélték.  Az ingatlanon lévő
kémények felújítottak, bélelésük azonban nem történt meg. Az épületbe való bejutás ipari nagyméretű
kapukon keresztül lehetséges. Az épület alapterülete: 416 m2 

2. számú épület – Mérlegház

Ezen épület 1997-ben épült, 4 m x 3,6 m alapterületű épület. Beton aljzatú. A bejárati ajtó fölött egy kis
előtető van kialakítva, mely fa szerkezetű. A mérlegház mellett található a földbe beépített hídmérleg,
állapota szerint nem használható.  A mérlegház az 1-es és a 3-as számú épület között  helyezkedik el.
Körülötte belső kialakított földút található. Az épület alapterülete: 14,4 m2

3. számú épület – Istálló

Hagyományos építési  módban épült,  vakolatlan  tégla  falazatú.  Az épületen  fa ajtók  és gerébtokos fa
ablakok találhatóak. Az ablaküvegek mindenhol kitörtek. Beton aljzatú. A villanyvezeték becsatlakozás
jelenleg le van vágva, az épületen belül azonban a villanyvezeték kiépített.  A 3-as számú épület előtt
látható tűzcsap. A TSZ idejében a tüzivíz rendszer kiépített volt, mely megmaradt, azonban karbantartása
a TSZ felbomlása óta nem történt meg. Az épület alapterülete: 92 m2 

4. számú épület – Istálló

Fém  tartószerkezetű  tégla  falazatú  nagyállat  tartására  alkalmas  épület.  A  tégla  falazat  kívül-belül
vakolatlan. Az épületben beton aljzat található. Az épület alapterülete: 16 m x 28 m = 448 m2

5. számú épület – Istálló

Az 1970-es években épült kétszintes istállóépület, mely baromfitartásra alkalmas. Beton vázszerkezetű és
födémű épület, aljzata beton. Az épületben középen fém baromfi etető-itató váz még megtalálható. Az
emeleten szintén beépített a baromfi itató. A kétszintes istállóépület mindkét szintjén szellőző rendszerű
fém ablakok vannak kialakítva, mely eredetileg automatikus vezérlésűek. Az épületen belül a villany és
vízvezeték kiépített.  Az épületben a világítás  neoncsöves  armatúrákkal  történik.  Régi,  de az épületen
belül felszerelt állapotú. Az épület vakolt, festett külső tégla falazatú. Az épület alapterülete: 1.176 m2 -
földszinti alapterület
Az épület redukált alapterülete: 1764 m2

Az  ingatlanon  ismeretlen  időpontban,  ismeretlen  személy  által,  ismeretlen  gépjárművel  jelentős
mennyiségű (kb. 2 -3 kamionnyi) textil jellegű hulladék került elhelyezésre. A feljelentést az illetékes
hatóság  felé  a  felszámoló  megtette.  A  nyomozóhatóság  álláspontja  szerint  nem  valósult  meg
környezetszennyezés.

Az ingatlan negyedik alkalommal kerül meghirdetésre.
A korábbi 3 sikertelen értékesítési felhívás alapján a felszámoló újraértékeltette az ingatlant.
Az értékesítési hirdetmény tervezetéről a 237/2009. Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés szerinti módon az
értesítés megtörtént.

1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Kivett major
Típus: mezőgazdasági ingatlan 



Területe: 35 134 m² 
Állapota: felújítandó 
Közművesítettség foka: hiányosan közművesített 
Tehermentes: nem 
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1 
Becsérték: 9 720 000 forint 

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai: 
A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Bakonykoppány 
Ingatlan fekvése: külterület 
Helyrajzi szám: 023/1 
Ingatlan postai címe: 8571 Bakonykoppány, hrsz. 023/1 
Területnagyság: 35 134 m² 
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Kivett major 

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:
A  felszámolási  eljárás  és  a  végelszámolás  környezet-  és  természetvédelmi  követelményeiről  szóló
106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs
tudomása. 

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 
- bányaszolgalmi jog és biztonsági övezet a gázvezetéktől mindkét irányban 7-7 méter széles sávban az
E.ON Közép-Dunántúli Gázhálózati Zrt. (8800 Nagykanizsa, Zrínyi utca 32.) javára.
-  Vezetékjog terheli  764 m2 területre  a  vázrajz  és területkimutatás  szerint  az E.ON Észak-Dunántúli
Áramhálózati Zrt. (9027 Győr, Kandó Kálmán utca 11-13.) javára.
- Jelzálogjog terheli 148.600.000,- Ft és járulékai erejéig az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (1051
Budapest V., Nádor utca 31.) javára.
- Elidegenítési és terhelési tilalom a bejegyzett jelzálogjog biztosítására az MFB Magyar Fejlesztési Bank
Zrt. (1051 Budapest V., Nádor utca 31.) javára.

Ingatlan állapota: felújítandó

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye,  ideje,  egyéb közlemény: A pályázatban kiírt  ingatlan
egyénileg megtekinthető saját felelősség vállalása mellett.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok:  ÁFA tv.  88.  § alapján:  adókötelessé tette  az eladó az ingatlan
értékesítését, fordított adózás.

17/2014 (II.3.)  Kormányrendelet  12.§ (5) bekezdés szerinti  pályázati  elbírálás  módja:  Elsődleges
értékelési  szempont:  a  vételár  nagysága.  A felszámoló  több  megfelelő  azonos  értékű  (a  megajánlott
legnagyobb  vételárhoz  képest  10%-nál  kisebb  mértékben  eltérő)  ajánlat  esetén  a  pályázók  között
nyilvános ártárgyalást  tart.  Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus  Értékesítési  Rendszer
(EÉR) igénybevételével történik. Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értékesítésre
kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az
ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak. A nyilvános
értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Jelen pályázati
felhívás  a  felszámoló  számára  nem jelent  értékesítési  kötöttséget.  A felszámoló  a  pályázati  kiírást  –
megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. 

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül,
átutalással  kell  megfizetni  az "Alfa Laval  Social  Aplications  Kft.  f.a."  Takarékbank Zrt.-nél  vezetett:
63200157-00109927 számú pénzforgalmi számlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

https://eer.gov.hu/jogszabaly/A1400017-P12-5.html


A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázatot benyújtóval a felszámoló a pályázat lezárását követő
30 napon belül szerződést köt. Nyertes pályázó vállalja, hogy a felszámoló által kijelölt ügyvéddel köti
meg  a  szerződést  és  viseli  annak  költségeit.  A megkötendő  adásvételi  szerződésre  a  magyar  jog  az
irányadó.

A  vagyontárgy  elszállításának,  átvételének  módja,  határideje:  A  teljes  vételár  megfizetése  a
tulajdonba- és birtokba adás feltétele. A birtokátruházás napja a szerződéskövetést követően, a vételár
teljes kiegyenlítésének napja.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: 
A  pályázatok  kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatóak  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/ 
A pályázatnak tartalmaznia kell: 
– Magánszemély  pályázó  esetén  az  ajánlathoz  csatolni  kell  a  pályázó  személyi  igazolványának,
lakcímkártyájának és adóigazolványának a pályázó aláírásával hitelesített másolatát. Külföldi ajánlattevő
köteles  belföldi  lakcímmel  vagy  székhellyel  rendelkező  kézbesítési  megbízottat  megnevezni  és  a
pályázathoz csatolni a kézbesítési megbízás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Szervezet, vagy gazdasági társaság pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó egy hónapnál
nem  régebbi  cégkivonatát  vagy  hatósági  nyilvántartásba  vételének  igazolását,  az  eljáró  képviselője
aláírási  címpéldányát,  az ajánlati  biztosíték megfizetésének igazolását,  továbbá amennyiben a pályázó
képviselője meghatalmazással jár el, a meghatalmazás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Írásos vételi ajánlatot, nettó vételár megjelölésével.
– Ajánlati biztosíték megfizetésének igazolása.
Az irányár az áfa összegét nem tartalmazza. Az értékesítéskor az áfa megállapítása a hatályos áfatörvény
alapján történik. A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat értékelésétől
számított 8 napon belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés
megkötésére. A megvásárlásra felkínált vagyontárgyakért az eladó kellékszavatosságot és garanciát nem
vállal,  azt  a  pályázó  a  megtekintett  állapotban  veszi  meg,  ennek  tudomásulvételéről  a  pályázónak
nyilatkoznia kell. 
A pályázónak nyilatkoznia kell az ingatlanon lévő hulladék tudomásulvételéről, s későbbiekben annak
elhárításáról, mely költség a pályázót terheli.

Az elővásárlásra  jogosultak a vételi  szándékukat  a Cstv.  49/C § (3) bekezdése alapján az értékesítés
keretén  belül  gyakorolhatják,  oly  módon,  hogy  a  véglegesen  kialakult  vételár  ismeretében  a  vételi
szándékról  nyilatkozatot  tesznek.  A  felszámoló  az  elektronikus  értékesítés  érvényességének  és
eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot az elővásárlásra jogosultaknak – az őket
megillető sorrendben – bemutatja annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási
jogukkal. 

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A  fenti  vagyontárgyról  készített  tender  füzet  az  alábbi  linken  érhető  el:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1862304/tetelek.pdf

https://eer.gov.hu/palyazat/P1862304/tetelek.pdf
https://eer.gov.hu/jogszabaly/A1400017-P12-5.html


Pályázati Hirdetmény 

A(z) Dual-Perfekt Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-717900, székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 85. C ép.
4  em.,  levelezési  cím:  1507  Budapest,  hrsz.  Pf.:  139),  mint  a(z)  Napos  Mező  Pékség  Kft.  „f.a”
(cégjegyzékszám:  18  09  108474,  székhely:  9625  Bő,  Mező  utca  15.)  Győri  Törvényszék
5.Fpk.361/2018/17. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2020. március 12. napján
meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően 

nyilvános pályázati felhívás

útján,  az  alábbi  feltételekkel  értékesíti  az  adós  vagyona  egészét  vagy  telephelye  eszközeinek
összességét.

A pályázat adatai: 
A  pályázatok  kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatók  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1862318 

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2020. március 27. 08 óra 00 perc 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2020. április 13. 08 óra 00 perc 
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 1 284 000 forint.
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 1 284 000 forint. 
Ajánlati biztosíték összege: 64 200 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékot a DUAL-
PERFEKT  Kft.  Takarékbank  Zrt.-nél  vezetett:  63200157-11024563  számú  értékesítéssel  kapcsolatos
technikai  bankszámlájára  lehet  befizetni  (átutalni)  "Napos  Mező  Pékség  Kft.  f.a.  AJÁNLATI
BIZTOSÍTÉK" jelöléssel a pályázat benyújtásáig.

Az ajánlati  biztosítékkal  kapcsolatos  egyéb  közlemény: A befizetett  AJÁNLATI  BIZTOSÍTÉK a
pályázati nyertesnek a vételárba beszámít. A többi pályázó részére a befizetett összeg az értékelést követő
8 napon belül visszautalásra kerül. Az ajánlati biztosítékot a pályázó kizárólag a következő esetekben
veszíti  el: a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes
pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A felszámolónak  –  a  vagyonfelmérés,  valamint  az  adós  vagyonára  vonatkozó adatok  alapján  -
elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak): 

1. Gépjármű
Forgalmi rendszám: EJF-832
Típus: Mercedes 208 D 
Hengerűrtartalom: 2299 cm3
Teljesítmény: 58kW
Gyártási év: 1991.
Színe: fehér
Első forgalomba helyezés: 1991. 05. hó
Magyarországi forgalomba helyezés: 1994. 03. 31.
Kilométer óra állása: 458.560 km

A gépkocsi forgalmi engedélye nincs meg, a jármű nem indítható, nincs hozzá akkumulátor. A gépkocsi
hosszabb  ideje  áll.  Elhanyagolt,  rendkívül  rossz  műszaki  állapotú.  A  korrózió  a  teljes  karosszériát
kikezdte oly mértékben, hogy javíthatatlan.

Az ingóság első alkalommal kerül meghirdetésre.

https://eer.gov.hu/palyazat/P1862318


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Gépjármű
Típus: Jármű 
Gyártmány: Mercedes 208 D 
Gyártási idő: 1991. 
Állapot: Működésképtelen 
Tehermentes: nem NAV Vas Megyei Adó- és Vámigazgatósága (9701 Szombathely, Pf.: 85) 
Mennyisége: 1 db 
Becsérték: 31 000 forint 

2. Gépjármű,
Forgalmi rendszám: EXV-025
Típus: SAAB 9000 CDE 2.0 Turbo CDE 
Hengerűrtartalom: 1.985 cm3
Teljesítmény: 136 Kw
Gyártási év: 1995.
Színe: zöld
Első forgalomba helyezés: 1995. 05. hó
Magyarországi forgalomba helyezés: 1996. 01. 09.
Kilométer óra állása: 350.000 km (becsült)

A gépkocsi zárt állapotú, gyújtáskapcsoló kulcsa nincs, az ajtókat csak rongálással lehetne kinyitni. Az
autó  elhanyagolt  műszaki  állapotú,  hosszabb  ideje  áll.  A  karosszéria  teljes  terjedelmében  korrodált,
állapota alapján forgalomba nem helyezhető.

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Gépjármű
Típus: Jármű 
Gyártmány: SAAB 
Gyártási idő: 1995. 
Állapot: Működésképtelen 
Tehermentes: nem NAV Vas Megyei Adó- és Vámigazgatósága (9701 Szombathely, Pf.: 85) 
Mennyisége: 1 db 
Becsérték: 53 000 forint 

Az ingóság első alkalommal kerül meghirdetésre.

3. Real Forni Vaporeal B4C beépített etázs kemence

A kemence üzemképes, de még soha nem üzemelt. A kemencét darabokban szállították, s építették össze
a helyszínen, ugyanígy szét is lehet szedni értékesítés esetén.
A szétbontás és elszállítás a Vevő kötelezettsége, költsége a Vevőt terheli.

3. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Tárgyi Eszköz
Típus: Ipari gép 
Tehermentes: igen 
Mennyisége: 1 db 
Becsérték: 1 200 000 forint 

Az ingóság első alkalommal kerül meghirdetésre.
Az értékesítési hirdetmény tervezetéről a 237/2009. Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés szerinti módon az
értesítés megtörtént.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A pályázatban kiírt ingóság
megtekintése 2020. április 06. napján 10-11 óra között Ikervár, Rákóczi u. 8. sz. alatt lehetséges.



ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az irányár  az áfa összegét  nem tartalmazza.  A vagyontárgyak
értékesítése  során az áfa az áfa tv.  142. § (1) bek.  g pontja  alapján,  illetve  142. § (3) alapján kerül
meghatározásra.

17/2014 (II.3.)  Kormányrendelet  12.§ (5) bekezdés szerinti  pályázati  elbírálás  módja:  Elsődleges
értékelési  szempont:  a  vételár  nagysága.  A felszámoló  több  megfelelő  azonos  értékű  (a  megajánlott
legnagyobb  vételárhoz  képest  10%-nál  kisebb  mértékben  eltérő)  ajánlat  esetén  a  pályázók  között
nyilvános ártárgyalást  tart.  Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus  Értékesítési  Rendszer
(EÉR) igénybevételével történik. Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értékesítésre
kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az
ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak. A nyilvános
értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Jelen pályázati
felhívás  a  felszámoló  számára  nem jelent  értékesítési  kötöttséget.  A felszámoló  a  pályázati  kiírást  –
megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. 

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül,
átutalással kell megfizetni a DUAL-PERFEKT Kft. Takarékbank Zrt.-nél vezetett: 63200157-11024563
számú értékesítéssel kapcsolatos pénzforgalmi számlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázatot benyújtóval a felszámoló a pályázat lezárását követő
30 napon belül szerződést köt. A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.

A  vagyontárgy  elszállításának,  átvételének  módja,  határideje:  A  vagyontárgy  elszállításának,
átvételének módja, határideje: a vevő legkésőbb a teljes vételár megfizetését követő 15 napon belül saját
költségén köteles gondoskodni a megvásárolt vagyontárgy birtokba vételéről, az ingóság átvételéről és
elszállításáról. A fenti határidő letelte után kötbér terheli a késedelmet, mely napi 2.000 Ft.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: 
A  pályázatok  kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatóak  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/ 
A pályázatnak tartalmaznia kell: 
– Magánszemély  pályázó  esetén  az  ajánlathoz  csatolni  kell  a  pályázó  személyi  igazolványának,
lakcímkártyájának és adóigazolványának a pályázó aláírásával hitelesített másolatát. Külföldi ajánlattevő
köteles  belföldi  lakcímmel  vagy  székhellyel  rendelkező  kézbesítési  megbízottat  megnevezni  és  a
pályázathoz csatolni a kézbesítési megbízás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Szervezet, vagy gazdasági társaság pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó egy hónapnál
nem  régebbi  cégkivonatát  vagy  hatósági  nyilvántartásba  vételének  igazolását,  az  eljáró  képviselője
aláírási  címpéldányát,  az ajánlati  biztosíték megfizetésének igazolását,  továbbá amennyiben a pályázó
képviselője meghatalmazással jár el, a meghatalmazás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Írásos vételi ajánlatot, nettó vételár megjelölésével. (a felszámoló tételes ajánlatot kér benyújtani az
egyes ingatlanokra tekintettel a kiállítandó számviteli bizonylatokra.)
– Ajánlati biztosíték megfizetésének igazolása.
A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat értékelésétől számított 8 napon
belül  írásban is  értesíti,  egyben felszólítja  a nyertes  pályázót  az adásvételi  szerződés megkötésére.  A
megvásárlásra felkínált vagyontárgyakért a felszámoló kellékszavatosságot és garanciát nem vállal, azt a
pályázó a megtekintett állapotban veszi meg, ennek tudomásulvételéről a pályázónak nyilatkoznia kell. 

Az elővásárlásra  jogosultak a vételi  szándékukat  a Cstv.  49/C § (3) bekezdése alapján az értékesítés
keretén  belül  gyakorolhatják,  oly  módon,  hogy  a  véglegesen  kialakult  vételár  ismeretében  a  vételi
szándékról  nyilatkozatot  tesznek.  A  felszámoló  az  elektronikus  értékesítés  érvényességének  és
eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot az elővásárlásra jogosultaknak – az őket
megillető sorrendben – bemutatja annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási
jogukkal. 

https://eer.gov.hu/jogszabaly/A1400017-P12-5.html
https://eer.gov.hu/jogszabaly/A1400017-P12-5.html


A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A  fenti  vagyontárgyról  készített  tender  füzet  az  alábbi  linken  érhető  el:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1862318/tetelek.pdf

https://eer.gov.hu/palyazat/P1862318/tetelek.pdf


Pályázati Hirdetmény 

A(z) Dual-Perfekt Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-717900, székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 85. C ép.
4 em., levelezési cím: 1507 Budapest, hrsz. Pf.: 139), mint a(z) GoldenVet Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 13
09  144216,  székhely:  2030  Érd,  Bajcsy-Zsilinszky  út  77.)  Budapest  Környéki  Törvényszék
1.Fpk.1/2019/13..  sz.  végzése  által  kijelölt  felszámolója,  a  Cégközlönyben  2020.  június  11.  napján
meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően 

nyilvános pályázati felhívás

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai: 
A  pályázatok  kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatók  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1896957 

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2020. június 26. 08 óra 00 perc 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2020. július 13. 12 óra 00 perc 
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 71 290 800 forint.
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 71 290 800 forint. 
Ajánlati biztosíték összege: 2 338 724 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékot a GoldenVet
Kft.  f.a.  Takarékbank  Zrt.-nél  vezetett:  50430237-10007730  számú  bankszámlájára  lehet  befizetni
(átutalni) "GoldenVet Kft. f.a. AJÁNLATI BIZTOSÍTÉK" jelöléssel a pályázat benyújtásáig.

Az ajánlati  biztosítékkal  kapcsolatos  egyéb  közlemény: A befizetett  AJÁNLATI  BIZTOSÍTÉK a
pályázati nyertesnek a vételárba beszámít. A többi pályázó részére a befizetett összeg az értékelést követő
8 napon belül visszautalásra kerül. Az ajánlati biztosítékot a pályázó kizárólag a következő esetekben
veszíti  el: a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes
pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A felszámolónak  –  a  vagyonfelmérés,  valamint  az  adós  vagyonára  vonatkozó adatok  alapján  -
elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak): 

INGATLAN
Érd, Bajcsy-Zsilinszky út 77.
Belterület
Hrsz.: 6733 
Pest megye
Kivett iroda, állatgyógyszertár és udvar
Földrészlet: 576 m2
Tulajdoni hányad: 1/1-ed

Az ingatlan  Érd város  Parkváros városrészében helyezkedik  el  a Bajcsy-Zsilinszky út  77.  szám alatt
családi  házas  környezetben.  Az  ingatlan  az  utcáról  közvetlenül  megközelíthető.  Előtte  4  gépjármű
parkolására alkalmas térkővel burkolt parkoló van kialakítva. 

A telek jellemzése:
Az ingatlan telkének alakja szabályos négyszög alakú telek. A telek felszíne az udvar felé lejtős. A rajta
lévő  épület  háromszintes.  Az utcaszint  a  földszintet  jelöli,  az  alagsor  pedig  az  udvar  felőli  szintben
található. A telek körbekerített. A hátsó és két oldalsó oldala oszlopok közé kifeszített dróthálós kerítéssel
kerített, utcafronti oldala pedig részben az épülettel, részben fémszerkezetű előre gyártott kovácsoltvas
kerítéselemekkel,  illetve  a  benne  kialakított  kis-és  nagykapuval  szerelt.  A telek  nagy része  térkővel,

https://eer.gov.hu/palyazat/P1896957


illetve murvával fedett, a hátsó és oldalsó kerítés mellett található egy keskeny zöld növénysáv, mely a
belátást akadályozza. Hátul a hátsó kerítés és az egyik oldal, az épülettel szemben állva a jobb oldali
oldalkerítésnél egy kis bekerített kenel van kialakítva szintén dróthálós kerítéssel. A telken a csapadékvíz
elvezetés megoldott. 

Épület jellemzői:
2006-2007-ben épült háromszintes épület, mely alapvetően a jelenlegi funkciójának megfelelő célra épült.
A tulajdoni  lapon az épület  feltüntetése 2007. március 9-én érkezett  dokumentum alapján történt.  Az
utcaszintről egy beépített szélfogón keresztül az állatgyógyszertár eladóterébe jutunk. Ezen a földszinti
szinten van kialakítva még öltöző-mosdó, raktár, teakonyha-kamra. Az eladótérbe bejutva balkéz felé van
kialakítva a lépcsőház, melyen egyenes karú lépcsőrendszer található. Egyik oldalon fém kapaszkodó van
felszerelve.  A  lépcsőházból  lefelé  az  alagsori  részen,  mely  az  udvarszinten  található  van  kialakítva
állatorvosi  rendelő,  műtő-röntgen,  váró  mosdókkal,  kutyakozmetika,  valamint  hulladékraktár.  A
kutyakozmetika részben található, azzal egy légtérben a zárt égésterű, gáz működésű fali kazán, mely a
fűtést,  illetve  egy melegvíz  tárolón  keresztül  a  melegvíz  ellátást  biztosítja.  Az  első  emeleten  irodák
vannak  kialakítva.  Három  darab  önálló,  külön  villanyórával  felszerelt  irodahelyiség  található  itt.  A
lépcsőn felérve jobb kéz felé egymás mögött van kialakítva kettő darab iroda, illetve a folyosó másik
oldalán balkéz felé egy nagyméretű irodahelyiség. Az első emeleten ezen kívül még található két darab
zuhanyzó-mosdó, valamint egy konyha.
Két irodából terasz van kialakítva, mely fém korláttal ellátott, és kerámialap burkolatú. Mind a három
irodában  önálló  légkondicionáló  egység  van.  Hagyományos  építési  módban  2007-ben  épült  ingatlan.
Háromszintes  épület  hasznos alapterülete  287 m2.  Az egész ingatlanban a riasztó  és  kamerarendszer
kiépített, működőképes rendszer. Az épület egyes helyiségeiben a klímarendszer kiépített fali négycsöves
fan-coil hűtő-fűtő berendezésekkel. Az épületbe négy bejáraton lehet bejutni. A bejárati ajtók acéltokos,
több  ponton  záródó  biztonsági  műanyag  ajtók.  Az  épület  külső  és  belső  szemrevételezése  alapján
megállapítható, hogy műszaki állapota jónak mondható. A falakon repedések, sérülések nem láthatóak.
Az épületgépészeti berendezések működőképesek, korrekt műszaki állapotban vannak. Az ingatlan kezelt,
karbantartott épület. 

Az épület hasznos alapterülete: 287 m2

Az ingatlanra vonatkozóan határozatlan idejű bérleti szerződés van érvényben, mely megszüntetését 30
napos felmondási határidővel bármelyik fél kérelmezheti.

Az ingatlan második alkalommal kerül meghirdetésre.
Az értékesítési hirdetmény tervezetéről a 237/2009. Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés szerinti módon az
értesítés megtörtént.

1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Kivett iroda, állatgyógyszertár és udvar
Típus: iroda 
Területe: 576 m² 
Állapota: átlagos 
Közművesítettség foka: teljesen közművesített 
Tehermentes: nem 
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1 
Becsérték: 71 290 800 forint 

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai: 
A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Érd 
Ingatlan fekvése: belterület 
Helyrajzi szám: 6733 
Ingatlan postai címe: 2030 Érd, hrsz. 6733 
Területnagyság: 576 m² 
Az  épület  fő  rendeltetés  szerinti  jellege  (lakóház,  üdülő,  gazdasági  épület  stb.):  Kivett  iroda,
állatgyógyszertár és udvar 



A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:
A  felszámolási  eljárás  és  a  végelszámolás  környezet-  és  természetvédelmi  követelményeiről  szóló
106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs
tudomása. 

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 
- A tulajdoni lapból kiderül, hogy jelzálogjog terheli 41.400.000,- Ft tőke és járulékai erejéig az OTP
Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor utca 16.) javára.
- Elidegenítési és terhelési tilalom terheli a jelzálogjog biztosítására az OTP Bank Nyrt (1051 Budapest,
Nádor utca 16.) javára.

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye,  ideje,  egyéb közlemény: A pályázatban kiírt  ingatlan
2020. július 03. napján 10 órakor a helyszínen megtekinthető.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A vagyontárgy értékesítése az áfa tv. 86. § (1) bekezdés alapján
áfa-mentes.

17/2014 (II.3.)  Kormányrendelet  12.§ (5) bekezdés szerinti  pályázati  elbírálás  módja:  Elsődleges
értékelési  szempont:  a  vételár  nagysága.  A felszámoló  több  megfelelő  azonos  értékű  (a  megajánlott
legnagyobb  vételárhoz  képest  10%-nál  kisebb  mértékben  eltérő)  ajánlat  esetén  a  pályázók  között
nyilvános ártárgyalást  tart.  Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus  Értékesítési  Rendszer
(EÉR) igénybevételével történik. Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értékesítésre
kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az
ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak. A nyilvános
értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Jelen pályázati
felhívás  a  felszámoló  számára  nem jelent  értékesítési  kötöttséget.  A felszámoló  a  pályázati  kiírást  –
megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. 

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül,
átutalással kell megfizetni a "GoldenVet Kft. f.a." Takarékbank Zrt.-nél vezetett:  50430237-10007730
számú pénzforgalmi számlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázatot benyújtóval a felszámoló a pályázat lezárását követő
30 napon belül szerződést köt. Nyertes pályázó vállalja, hogy a felszámoló által kijelölt ügyvéddel köti
meg  a  szerződést  és  viseli  annak  költségeit.  A megkötendő  adásvételi  szerződésre  a  magyar  jog  az
irányadó.

A  vagyontárgy  elszállításának,  átvételének  módja,  határideje:  A  teljes  vételár  megfizetése  a
tulajdonba- és birtokba adás feltétele. A birtokátruházás napja a szerződéskövetést követően, a vételár
teljes kiegyenlítésének napja.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: 
A  pályázatok  kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatóak  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/ 
A pályázatnak tartalmaznia kell: 
– Magánszemély  pályázó  esetén  az  ajánlathoz  csatolni  kell  a  pályázó  személyi  igazolványának,
lakcímkártyájának és adóigazolványának a pályázó aláírásával hitelesített másolatát. Külföldi ajánlattevő
köteles  belföldi  lakcímmel  vagy  székhellyel  rendelkező  kézbesítési  megbízottat  megnevezni  és  a
pályázathoz csatolni a kézbesítési megbízás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Szervezet, vagy gazdasági társaság pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó egy hónapnál
nem  régebbi  cégkivonatát  vagy  hatósági  nyilvántartásba  vételének  igazolását,  az  eljáró  képviselője
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aláírási  címpéldányát,  az ajánlati  biztosíték megfizetésének igazolását,  továbbá amennyiben a pályázó
képviselője  meghatalmazással  jár  el,  a  meghatalmazás  teljes  bizonyító  erejű  okiratát.  –  Írásos  vételi
ajánlatot, nettó vételár megjelölésével.
– Ajánlati biztosíték megfizetésének igazolása.
Az irányár az áfa összegét nem tartalmazza. Az értékesítéskor az áfa megállapítása a hatályos áfatörvény
alapján történik. A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat értékelésétől
számított 8 napon belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés
megkötésére. A megvásárlásra felkínált vagyontárgyakért az eladó kellékszavatosságot és garanciát nem
vállal,  azt  a  pályázó  a  megtekintett  állapotban  veszi  meg,  ennek  tudomásulvételéről  a  pályázónak
nyilatkoznia kell. 
Az elővásárlásra  jogosultak a vételi  szándékukat  a Cstv.  49/C § (3) bekezdése alapján az értékesítés
keretén  belül  gyakorolhatják,  oly  módon,  hogy  a  véglegesen  kialakult  vételár  ismeretében  a  vételi
szándékról  nyilatkozatot  tesznek.  A  felszámoló  az  elektronikus  értékesítés  érvényességének  és
eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot az elővásárlásra jogosultaknak – az őket
megillető sorrendben – bemutatja annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási
jogukkal. 

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A  fenti  vagyontárgyról  készített  tender  füzet  az  alábbi  linken  érhető  el:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1896957/tetelek.pdf
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Pályázati Hirdetmény 

A(z) Dual-Perfekt Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-717900, székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 85. C ép.
4 em., levelezési cím: 1507 Budapest, hrsz. Pf.: 139), mint a(z) Alfa Laval Social Aplications Kft. „f.a”
(cégjegyzékszám: 19 09 518659, székhely: 8571 Bakonykoppány, Zrínyi utca 1.) Veszprémi Törvényszék
6..Fpk.87/2018/17.  sz.  végzése  által  kijelölt  felszámolója,  a  Cégközlönyben  2020.  június  18.  napján
meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően 

nyilvános pályázati felhívás

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai: 
A  pályázatok  kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatók  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1912867 

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2020. július 3. 08 óra 00 perc 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2020. július 20. 12 óra 00 perc 
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 9 720 000 forint.
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 6 804 000 forint. 
Ajánlati biztosíték összege: 486 000 forint.

Ajánlati  biztosíték  formája,  megfizetésének módja és  határideje: Az ajánlati  biztosítékot  az  Alfa
Laval  Social  Aplications  Kft.  f.a.  Takarékbank  Zrt.-nél  vezetett:  63200157-00109927  számú
bankszámlájára  lehet  befizetni  (átutalni)  "Alfa  Laval  Social  Aplications  Kft.  f.a.  AJÁNLATI
BIZTOSÍTÉK" jelöléssel a pályázat benyújtásáig.

Az ajánlati  biztosítékkal  kapcsolatos  egyéb  közlemény: A befizetett  AJÁNLATI  BIZTOSÍTÉK a
pályázati nyertesnek a vételárba beszámít. A többi pályázó részére a befizetett összeg az értékelést követő
8 napon belül visszautalásra kerül. Az ajánlati biztosítékot a pályázó kizárólag a következő esetekben
veszíti  el: a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes
pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A felszámolónak  –  a  vagyonfelmérés,  valamint  az  adós  vagyonára  vonatkozó adatok  alapján  -
elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak): 

INGATLAN
Bakonykoppány, Zrínyi utca 1.
Külterület
Hrsz.: 023/1
Veszprém megye
Kivett major
Földrészlet: 35134 m2
Tulajdoni hányad: 1/1-ed

A külterületi ingatlan telekterülete sík felületű, téglalaphoz közelítő alakú telken helyezkedik el. A telken
belül belső murvával szórt, illetve kialakított földutak találhatóak, melyek egy része már gazzal benőtt. A
terület egyéb részein kisebb erdősávok, illetve gazos, cserjés terület található. A telek részben kerített. A
024 hrsz-ú murvával szórt földút felé kerítetlen, vele párhuzamosan a hosszanti oldalon a kerítés teljes
hosszában kialakított oszlopok közé kihúzott drótfonatos kerítéssel. A kerítés közepes műszaki állapotú.
A telek  községtől  távolabbi  hátsó rövidebbik oldalánál  a  kerítés  részben megtalálható,  részben pedig
hiányos. A 024 hrsz-ú út felé a telek községtől távolabbi hátsó részénél kerítésmaradvány található, nagy
részen azonban a kerítés elbontott. Az ingatlanon a földhivatali térképmásolat alapján 6 darab épület van
feltüntetve.  Ezek közül 1 épületet  elbontottak,  csak a maradványai láthatóak. A 023/1 hrsz-ú ingatlan
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telekterülete 35134 m2.

1. számú épület – Istálló

Hagyományos építési módban épült istállóépület, melynek 2016. környékén a felújítása elkezdődött. Az
épület előtt a telekrészből egy kb. 20x30 m-es rész betonoszlopok között kifeszített dróthálóval kerített, és
kétszárnyú nagykapuval  ellátott  területe  leválasztott.  Az épület  istállóként  funkcionált,  illetve  a belső
felújításnál  irodarész,  illetve  különböző  raktár,  műhelyrész  kialakítása  vélhető.  A  felújítás  során  a
homlokzat  festése történt  meg, és a nyílászárók műanyag nyílászárókra cserélték.  Az ingatlanon lévő
kémények felújítottak, bélelésük azonban nem történt meg. Az épületbe való bejutás ipari nagyméretű
kapukon keresztül lehetséges. Az épület alapterülete: 416 m2 

2. számú épület – Mérlegház

Ezen épület 1997-ben épült, 4 m x 3,6 m alapterületű épület. Beton aljzatú. A bejárati ajtó fölött egy kis
előtető van kialakítva, mely fa szerkezetű. A mérlegház mellett található a földbe beépített hídmérleg,
állapota szerint nem használható.  A mérlegház az 1-es és a 3-as számú épület között  helyezkedik el.
Körülötte belső kialakított földút található. Az épület alapterülete: 14,4 m2

3. számú épület – Istálló

Hagyományos építési  módban épült,  vakolatlan  tégla  falazatú.  Az épületen  fa ajtók  és gerébtokos fa
ablakok találhatóak. Az ablaküvegek mindenhol kitörtek. Beton aljzatú. A villanyvezeték becsatlakozás
jelenleg le van vágva, az épületen belül azonban a villanyvezeték kiépített.  A 3-as számú épület előtt
látható tűzcsap. A TSZ idejében a tüzivíz rendszer kiépített volt, mely megmaradt, azonban karbantartása
a TSZ felbomlása óta nem történt meg. Az épület alapterülete: 92 m2 

4. számú épület – Istálló

Fém  tartószerkezetű  tégla  falazatú  nagyállat  tartására  alkalmas  épület.  A  tégla  falazat  kívül-belül
vakolatlan. Az épületben beton aljzat található. Az épület alapterülete: 16 m x 28 m = 448 m2

5. számú épület – Istálló

Az 1970-es években épült kétszintes istállóépület, mely baromfitartásra alkalmas. Beton vázszerkezetű és
födémű épület, aljzata beton. Az épületben középen fém baromfi etető-itató váz még megtalálható. Az
emeleten szintén beépített a baromfi itató. A kétszintes istállóépület mindkét szintjén szellőző rendszerű
fém ablakok vannak kialakítva, mely eredetileg automatikus vezérlésűek. Az épületen belül a villany és
vízvezeték kiépített.  Az épületben a világítás  neoncsöves  armatúrákkal  történik.  Régi,  de az épületen
belül felszerelt állapotú. Az épület vakolt, festett külső tégla falazatú. Az épület alapterülete: 1.176 m2 -
földszinti alapterület
Az épület redukált alapterülete: 1764 m2

Az  ingatlanon  ismeretlen  időpontban,  ismeretlen  személy  által,  ismeretlen  gépjárművel  jelentős
mennyiségű (kb. 2 -3 kamionnyi) textil jellegű hulladék került elhelyezésre. A feljelentést az illetékes
hatóság  felé  a  felszámoló  megtette.  A  nyomozóhatóság  álláspontja  szerint  nem  valósult  meg
környezetszennyezés.

Az ingatlan ötödik alkalommal kerül meghirdetésre.
A korábbi 3 sikertelen értékesítési felhívás alapján a felszámoló újraértékeltette az ingatlant.
Az értékesítési hirdetmény tervezetéről a 237/2009. Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés szerinti módon az
értesítés megtörtént.
A felszámoló nyilatkozik, hogy a vélelmezett hitelezői hozzájárulás feltételei fennállnak a becsérték 70%-
án történő értékesítéshez.

1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Kivett major



Típus: mezőgazdasági ingatlan 
Területe: 35 134 m² 
Állapota: felújítandó 
Közművesítettség foka: hiányosan közművesített 
Tehermentes: nem 
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1 
Becsérték: 9 720 000 forint 

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai: 
A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Bakonykoppány 
Ingatlan fekvése: külterület 
Helyrajzi szám: 023/1 
Ingatlan postai címe: 8571 Bakonykoppány, hrsz. 023/1 
Területnagyság: 35 134 m² 
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Kivett major 

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:
A  felszámolási  eljárás  és  a  végelszámolás  környezet-  és  természetvédelmi  követelményeiről  szóló
106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs
tudomása. 

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 
- bányaszolgalmi jog és biztonsági övezet a gázvezetéktől mindkét irányban 7-7 méter széles sávban az
E.ON Közép-Dunántúli Gázhálózati Zrt. (8800 Nagykanizsa, Zrínyi utca 32.) javára.
-  Vezetékjog terheli  764 m2 területre  a  vázrajz  és területkimutatás  szerint  az E.ON Észak-Dunántúli
Áramhálózati Zrt. (9027 Győr, Kandó Kálmán utca 11-13.) javára.
- Jelzálogjog terheli 148.600.000,- Ft és járulékai erejéig az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (1051
Budapest V., Nádor utca 31.) javára.
- Elidegenítési és terhelési tilalom a bejegyzett jelzálogjog biztosítására az MFB Magyar Fejlesztési Bank
Zrt. (1051 Budapest V., Nádor utca 31.) javára.

Ingatlan állapota: felújítandó

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye,  ideje,  egyéb közlemény: A pályázatban kiírt  ingatlan
egyénileg megtekinthető saját felelősség vállalása mellett.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: ÁFA tv.  88. § alapján:  adókötelessé tette  az eladó az ingatlan
értékesítését, fordított adózás.

17/2014 (II.3.)  Kormányrendelet  12.§ (5) bekezdés szerinti  pályázati  elbírálás  módja:  Elsődleges
értékelési  szempont:  a  vételár  nagysága.  A felszámoló  több  megfelelő  azonos  értékű  (a  megajánlott
legnagyobb  vételárhoz  képest  10%-nál  kisebb  mértékben  eltérő)  ajánlat  esetén  a  pályázók  között
nyilvános ártárgyalást  tart.  Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus  Értékesítési  Rendszer
(EÉR) igénybevételével történik. Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értékesítésre
kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az
ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak. A nyilvános
értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Jelen pályázati
felhívás  a  felszámoló  számára  nem jelent  értékesítési  kötöttséget.  A felszámoló  a  pályázati  kiírást  –
megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. 

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül,
átutalással  kell  megfizetni  az "Alfa Laval  Social  Aplications  Kft.  f.a."  Takarékbank Zrt.-nél  vezetett:
63200157-00109927 számú pénzforgalmi számlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs
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A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázatot benyújtóval a felszámoló a pályázat lezárását követő
30 napon belül szerződést köt. Nyertes pályázó vállalja, hogy a felszámoló által kijelölt ügyvéddel köti
meg  a  szerződést  és  viseli  annak  költségeit.  A megkötendő  adásvételi  szerződésre  a  magyar  jog  az
irányadó.

A  vagyontárgy  elszállításának,  átvételének  módja,  határideje:  A  teljes  vételár  megfizetése  a
tulajdonba- és birtokba adás feltétele. A birtokátruházás napja a szerződéskövetést követően, a vételár
teljes kiegyenlítésének napja.

17/2014  (II.3.)  Kormányrendelet  12.§  (5) bekezdés  szerinti  részletes  feltételek:  A  pályázatok
kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatóak  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/ 
A pályázatnak tartalmaznia kell: 
– Magánszemély  pályázó  esetén  az  ajánlathoz  csatolni  kell  a  pályázó  személyi  igazolványának,
lakcímkártyájának és adóigazolványának a pályázó aláírásával hitelesített másolatát. Külföldi ajánlattevő
köteles  belföldi  lakcímmel  vagy  székhellyel  rendelkező  kézbesítési  megbízottat  megnevezni  és  a
pályázathoz csatolni a kézbesítési megbízás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Szervezet, vagy gazdasági társaság pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó egy hónapnál
nem  régebbi  cégkivonatát  vagy  hatósági  nyilvántartásba  vételének  igazolását,  az  eljáró  képviselője
aláírási  címpéldányát,  az ajánlati  biztosíték megfizetésének igazolását,  továbbá amennyiben a pályázó
képviselője meghatalmazással jár el, a meghatalmazás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Írásos vételi ajánlatot, nettó vételár megjelölésével.
– Ajánlati  biztosíték  megfizetésének  igazolása.  Az  irányár  az  áfa  összegét  nem  tartalmazza.  Az
értékesítéskor  az áfa megállapítása a hatályos áfatörvény alapján történik.  A pályázat eredményéről  a
pályázat  kiírója  a nyertes pályázót a pályázat értékelésétől számított  8 napon belül írásban is értesíti,
egyben felszólítja  a  nyertes  pályázót  az  adásvételi  szerződés  megkötésére.  A megvásárlásra  felkínált
vagyontárgyakért  az  eladó  kellékszavatosságot  és  garanciát  nem vállal,  azt  a  pályázó  a  megtekintett
állapotban veszi meg, ennek tudomásulvételéről a pályázónak nyilatkoznia kell.
A pályázónak nyilatkoznia kell az ingatlanon lévő hulladék tudomásulvételéről, s későbbiekben annak
elhárításáról, mely költség a pályázót terheli.
Az elővásárlásra  jogosultak a vételi  szándékukat  a Cstv.  49/C § (3) bekezdése alapján az értékesítés
keretén  belül  gyakorolhatják,  oly  módon,  hogy  a  véglegesen  kialakult  vételár  ismeretében  a  vételi
szándékról  nyilatkozatot  tesznek.  A  felszámoló  az  elektronikus  értékesítés  érvényességének  és
eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot az elővásárlásra jogosultaknak – az őket
megillető sorrendben – bemutatja annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási
jogukkal. 

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A  fenti  vagyontárgyról  készített  tender  füzet  az  alábbi  linken  érhető  el:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1912867/tetelek.pdf

https://eer.gov.hu/palyazat/P1912867/tetelek.pdf
https://eer.gov.hu/jogszabaly/A1400017-P12-5.html


Pályázati Hirdetmény 

A(z) Dual-Perfekt Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-717900, székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 85. C ép.
4  em.,  levelezési  cím:  1507  Budapest,  hrsz.  Pf.:  139),  mint  a(z)  BALATONI  FA  Kft.  „f.a”
(cégjegyzékszám: 20-09-063510, székhely: 8342 Óhíd,  Petőfi  S.  utca 19.)  Zalaegerszegi  Törvényszék
10.Fpk.93/2018/16..  sz.  végzése  által  kijelölt  felszámolója,  a  Cégközlönyben  2020.  július  2. napján
meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően 

nyilvános pályázati felhívás

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai: 
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: 
https://eer.gov.hu/palyazat/P1860452 

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2020. július 17. 08 óra 00 perc 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2020. augusztus 3. 12 óra 00 perc 
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 16 055 910 forint.
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 8 027 955 forint. (a becsérték 50%-a) 
A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.
Ajánlati biztosíték összege: 681 677 forint.

Ajánlati  biztosíték  formája,  megfizetésének  módja  és  határideje: Az  ajánlati  biztosítékot  a
BALATONI FA Kft. f.a. Takarékbank Zrt.-nél vezetett: 63200157-00109714 számú bankszámlájára lehet
befizetni  (átutalni)  "BALATONI  FA  Kft.  f.a.  AJÁNLATI  BIZTOSÍTÉK"  jelöléssel  a  pályázat
benyújtásáig.

Az ajánlati  biztosítékkal  kapcsolatos  egyéb  közlemény: A befizetett  AJÁNLATI  BIZTOSÍTÉK a
pályázati nyertesnek a vételárba beszámít. A többi pályázó részére a befizetett összeg az értékelést követő
8 napon belül visszautalásra kerül. Az ajánlati biztosítékot a pályázó kizárólag a következő esetekben
veszíti  el: a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes
pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A felszámolónak  –  a  vagyonfelmérés,  valamint  az  adós  vagyonára  vonatkozó adatok  alapján  -
elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak): 

ÁRUKÉSZLET

A BALATONI FA Kft. f.a. tulajdonában lévő árukészletek az EÉR-ben csatolt listaalapján. Az anyagok
mennyisége a lista alapján nyomon követhető.

Az vagyon harmadik alkalommal kerül meghirdetésre.
Az értékesítési hirdetmény tervezetéről a 237/2009. Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés szerinti módon az
értesítés megtörtént.
A felszámoló nyilatkozik, hogy a vélelmezett hitelezői hozzájárulás feltételei fennállnak a becsérték 50%-
án történő értékesítéshez.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Árukészlet
Típus: Árukészlet 
Tehermentes: nem keretbiztosítéki vagyon terhelő zálogjog, jogosult: MKB Bank Zrt. (1056 Budapest V.,
Váci utca 38.) 

https://eer.gov.hu/palyazat/P1860452


Mennyisége: 1 db 
Becsérték: 16 055 910 forint 

Az  ingóság  megtekinthetőségének  helye,  ideje,  egyéb  közlemény: A  pályázatban  kiírt  ingóság
megtekintése 2020. július 24. napján 10 órakor 8342 Óhíd, Petőfi S. u. 19. sz. alatt lehetséges.

ÁFA  fizetésre  vonatkozó  szabályok: Az  irányár  az  áfa  összegét  nem  tartalmazza.  Az  árukészlet
értékesítése  során az áfa az áfa tv.  142. § (1) bek.  g pontja  alapján,  illetve  142. § (3) alapján kerül
meghatározásra.

17/2014 (II.3.)  Kormányrendelet  12.§ (5) bekezdés szerinti  pályázati  elbírálás  módja:  Elsődleges
értékelési  szempont:  a  vételár  nagysága.  A felszámoló  több  megfelelő  azonos  értékű  (a  megajánlott
legnagyobb  vételárhoz  képest  10%-nál  kisebb  mértékben  eltérő)  ajánlat  esetén  a  pályázók  között
nyilvános ártárgyalást  tart.  Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus  Értékesítési  Rendszer
(EÉR) igénybevételével történik. Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értékesítésre
kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az
ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak. A nyilvános
értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Jelen pályázati
felhívás  a  felszámoló  számára  nem jelent  értékesítési  kötöttséget.  A felszámoló  a  pályázati  kiírást  –
megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.
 
Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül,
átutalással  kell  megfizetni  az  BALATONI  FA  Kft.  f.a.  Takarékbank  Zrt.-nél  vezetett:  63200157-
00109714 számú pénzforgalmi számlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázatot benyújtóval a felszámoló a pályázat lezárását követő
30 napon belül szerződést köt. Nyertes pályázó vállalja, hogy a felszámoló által kijelölt ügyvéddel köti
meg  a  szerződést  és  viseli  annak  költségeit.  A megkötendő  adásvételi  szerződésre  a  magyar  jog  az
irányadó.

A  vagyontárgy  elszállításának,  átvételének  módja,  határideje:  A  vagyontárgy  elszállításának,
átvételének módja, határideje: a vevő legkésőbb a teljes vételár megfizetését követő 15 napon belül saját
költségén köteles gondoskodni a megvásárolt vagyontárgy birtokba vételéről, az ingóság átvételéről és
elszállításáról. A fenti határidő letelte után kötbér terheli a késedelmet, mely napi 2.000 Ft.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: 
A  pályázatok  kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatóak  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/ 
A pályázatnak tartalmaznia kell: 
– Magánszemély  pályázó  esetén  az  ajánlathoz  csatolni  kell  a  pályázó  személyi  igazolványának,
lakcímkártyájának és adóigazolványának a pályázó aláírásával hitelesített másolatát. Külföldi ajánlattevő
köteles  belföldi  lakcímmel  vagy  székhellyel  rendelkező  kézbesítési  megbízottat  megnevezni  és  a
pályázathoz csatolni a kézbesítési megbízás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Szervezet, vagy gazdasági társaság pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó egy hónapnál
nem  régebbi  cégkivonatát  vagy  hatósági  nyilvántartásba  vételének  igazolását,  az  eljáró  képviselője
aláírási  címpéldányát,  az ajánlati  biztosíték megfizetésének igazolását,  továbbá amennyiben a pályázó
képviselője meghatalmazással jár el, a meghatalmazás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Írásos vételi ajánlatot, nettó vételár megjelölésével.
– Ajánlati biztosíték megfizetésének igazolása.
- Nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 30 napos ajánlati kötöttséget vállal.
A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat értékelésétől számított 8 napon
belül  írásban is  értesíti,  egyben felszólítja  a nyertes  pályázót  az adásvételi  szerződés megkötésére.  A
megvásárlásra  felkínált  vagyontárgyakért  az  eladó kellékszavatosságot  és  garanciát  nem vállal,  azt  a
pályázó a megtekintett állapotban veszi meg, ennek tudomásulvételéről a pályázónak nyilatkoznia kell. 

https://eer.gov.hu/jogszabaly/A1400017-P12-5.html
https://eer.gov.hu/jogszabaly/A1400017-P12-5.html


Az elővásárlásra  jogosultak a vételi  szándékukat  a Cstv.  49/C § (3) bekezdése alapján az értékesítés
keretén  belül  gyakorolhatják,  oly  módon,  hogy  a  véglegesen  kialakult  vételár  ismeretében  a  vételi
szándékról  nyilatkozatot  tesznek.  A  felszámoló  az  elektronikus  értékesítés  érvényességének  és
eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot az elővásárlásra jogosultaknak – az őket
megillető sorrendben – bemutatja annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási
jogukkal. 

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A  fenti  vagyontárgyról  készített  tender  füzet  az  alábbi  linken  érhető  el:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1860452/tetelek.pdf

https://eer.gov.hu/palyazat/P1860452/tetelek.pdf


Pályázati Hirdetmény 

A(z) Dual-Perfekt Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-717900, székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 85. C ép.
4  em.,  levelezési  cím:  1507  Budapest,  hrsz.  Pf.:  139),  mint  a(z)  ARRABOCAD  Kft.  „f.a”
(cégjegyzékszám:  08  09  029066,  székhely:  9094  Tápszentmiklós,  Fő  utca  38..)  Győri  Törvényszék
3.Fpk.56/2019/23..  sz.  végzése  által  kijelölt  felszámolója,  a  Cégközlönyben  2020.  július  30.  napján
meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően 

nyilvános pályázati felhívás

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai: 
A  pályázatok  kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatók  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1941527 

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2020. augusztus 14. 08 óra 00 perc 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2020. augusztus 31. 12 óra 00 perc 
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 1 500 000 forint.
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 1 500 000 forint. 
Ajánlati biztosíték összege: 75 000 forint.

Ajánlati  biztosíték  formája,  megfizetésének  módja  és  határideje: Az  ajánlati  biztosítékot  az
ARRABOCAD Kft.  f.a.  Erste  Bank Hungary Zrt.-nél  vezetett:  11600006-00000000-93587325 számú
bankszámlájára lehet befizetni (átutalni) "ARRABOCAD Kft. f.a. AJÁNLATI BIZTOSÍTÉK" jelöléssel
a pályázat benyújtásáig.

Az ajánlati  biztosítékkal  kapcsolatos  egyéb  közlemény: A befizetett  AJÁNLATI  BIZTOSÍTÉK a
pályázati nyertesnek a vételárba beszámít. A többi pályázó részére a befizetett összeg az értékelést követő
8 napon belül visszautalásra kerül. Az ajánlati biztosítékot a pályázó kizárólag a következő esetekben
veszíti  el: a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes
pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A felszámolónak  –  a  vagyonfelmérés,  valamint  az  adós  vagyonára  vonatkozó adatok  alapján  -
elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak): 

INGÓSÁG
VMC1160 típusú CNC gép
Gyári száma: 8P31231E3
Gyártási év: 2013. június
Leolvasott üzemóra:
- bekapcsolás: 19.140 óra
- futási idő: 4.885 óra
- forgácsolási idő: 4.929 óra
Gyártó: PINNACLE Machine Tool Co. Ltd.

A gépet egy munkafolyamat befejezésekor  egyszerűen leállították,  kikapcsolták,  még a forgácsot sem
takarították el.
Az üzembe helyezés előtt komplett nagyjavítást igényel.

Az ingóság első alkalommal kerül meghirdetésre.
Az értékesítési hirdetmény tervezetéről a 237/2009. Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés szerinti módon az
értesítés megtörtént.

https://eer.gov.hu/palyazat/P1941527


A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Ingóság
Típus: Ipari gép 
Gyártmány: VMC1160 
Gyártási idő: 2013. 
Állapot: Átlagos 
Tehermentes: nem - végrehajtási jog, jogosult: Ober Pénzügyi Lízing Zrt. (1062 Budapest, Váci út 1-3.) 
Mennyisége: 1 db 
Becsérték: 1 500 000 forint 

Az  ingóság  megtekinthetőségének  helye,  ideje,  egyéb  közlemény: A  pályázatban  kiírt  ingóság
megtekintése 2020. augusztus 25. 10 órakor 9027 Győr, Kandó Kálmán utca 7. sz. alatt lehetséges.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az irányár  az áfa összegét  nem tartalmazza.  A vagyontárgyak
értékesítése  során az áfa az áfa tv.  142. § (1) bek.  g pontja  alapján,  illetve  142. § (3) alapján kerül
meghatározásra.

17/2014 (II.3.)  Kormányrendelet  12.§ (5) bekezdés szerinti  pályázati  elbírálás  módja:  Elsődleges
értékelési  szempont:  a  vételár  nagysága.  A felszámoló  több  megfelelő  azonos  értékű  (a  megajánlott
legnagyobb  vételárhoz  képest  10%-nál  kisebb  mértékben  eltérő)  ajánlat  esetén  a  pályázók  között
nyilvános ártárgyalást  tart.  Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus  Értékesítési  Rendszer
(EÉR) igénybevételével történik. Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értékesítésre
kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az
ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak. A nyilvános
értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Jelen pályázati
felhívás  a  felszámoló  számára  nem jelent  értékesítési  kötöttséget.  A felszámoló  a  pályázati  kiírást  –
megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. 

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül,
átutalással kell megfizetni a ARRABOCAD Kft. f.a. Erste Bank Hungary Zrt.-nél vezetett: 11600006-
00000000-93587325 számú pénzforgalmi számlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázatot benyújtóval a felszámoló a pályázat lezárását követő
30 napon belül szerződést köt. A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.

A  vagyontárgy  elszállításának,  átvételének  módja,  határideje:  A  vagyontárgy  elszállításának,
átvételének módja, határideje: a vevő legkésőbb a teljes vételár megfizetését követő 15 napon belül saját
költségén köteles gondoskodni a megvásárolt vagyontárgy birtokba vételéről, az ingóság átvételéről és
elszállításáról.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: 
A  pályázatok  kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatóak  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/ 
A pályázatnak tartalmaznia kell: 
– Magánszemély pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó személyi igazolványának, lakcím
kártyájának és adóigazolványának a pályázó aláírásával hitelesített másolatát. Külföldi ajánlattevő köteles
belföldi  lakcímmel vagy székhellyel  rendelkező kézbesítési  megbízottat  megnevezni  és a pályázathoz
csatolni a kézbesítési megbízás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Szervezet, vagy gazdasági társaság pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó egy hónapnál
nem  régebbi  cégkivonatát  vagy  hatósági  nyilvántartásba  vételének  igazolását,  az  eljáró  képviselője
aláírási  címpéldányát,  az ajánlati  biztosíték megfizetésének igazolását,  továbbá amennyiben a pályázó
képviselője meghatalmazással jár el, a meghatalmazás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Írásos vételi ajánlatot, nettó vételár megjelölésével.

https://eer.gov.hu/jogszabaly/A1400017-P12-5.html
https://eer.gov.hu/jogszabaly/A1400017-P12-5.html


– Ajánlati biztosíték megfizetésének igazolása.
A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat értékelésétől számított 8 napon
belül  írásban is  értesíti,  egyben felszólítja  a nyertes  pályázót  az adásvételi  szerződés megkötésére.  A
megvásárlásra felkínált vagyontárgyakért a felszámoló kellékszavatosságot és garanciát nem vállal, azt a
pályázó a megtekintett állapotban veszi meg, ennek tudomásulvételéről a pályázónak nyilatkoznia kell. 

Az elővásárlásra  jogosultak a vételi  szándékukat  a Cstv.  49/C § (3) bekezdése alapján az értékesítés
keretén  belül  gyakorolhatják,  oly  módon,  hogy  a  véglegesen  kialakult  vételár  ismeretében  a  vételi
szándékról  nyilatkozatot  tesznek.  A  felszámoló  az  elektronikus  értékesítés  érvényességének  és
eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot az elővásárlásra jogosultaknak – az őket
megillető sorrendben – bemutatja annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási
jogukkal. 

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A  fenti  vagyontárgyról  készített  tender  füzet  az  alábbi  linken  érhető  el:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1941527/tetelek.pdf

https://eer.gov.hu/palyazat/P1941527/tetelek.pdf


Pályázati Hirdetmény 

A(z) Dual-Perfekt Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-717900, székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 85. C ép.
4 em., levelezési cím: 1507 Budapest, hrsz. Pf.: 139), mint a(z) Burgmedic Kft. „f.a” (cégjegyzékszám:
01  09  296322,  székhely:  1077  Budapest,  Izabella  utca  3.  A  ép.)  Fővárosi  Törvényszék
47.Fpk.3.320/2019/9. sz. végzése által kijelölt  felszámolója, a Cégközlönyben 2020. július 30. napján
meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően 

nyilvános pályázati felhívás

útján,  az  alábbi  feltételekkel  értékesíti  az  adós  vagyona  egészét  vagy  telephelye  eszközeinek
összességét.

A pályázat adatai: 
A  pályázatok  kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatók  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1974685 

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2020. augusztus 14. 08 óra 00 perc 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2020. augusztus 31. 12 óra 00 perc 
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 60 694 250 forint.
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 42 485 975 forint. (a becsérték 70%-a)
A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.
Ajánlati biztosíték összege: 2 020 827 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékot a Burgmedic
Kft.  f.a.  Erste  Bank Hungary  Zrt.-nél  vezetett:  11600006-00000000-85766765 számú bankszámlájára
lehet  befizetni  (átutalni)  "Burgmedic  Kft.  f.a.  AJÁNLATI  BIZTOSÍTÉK"  jelöléssel  a  pályázat
benyújtásáig.

Az ajánlati  biztosítékkal  kapcsolatos  egyéb  közlemény: A befizetett  AJÁNLATI  BIZTOSÍTÉK a
pályázati nyertesnek a vételárba beszámít. A többi pályázó részére a befizetett összeg az értékelést követő
8 napon belül visszautalásra kerül. Az ajánlati biztosítékot a pályázó kizárólag a következő esetekben
veszíti  el: a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes
pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A felszámolónak  –  a  vagyonfelmérés,  valamint  az  adós  vagyonára  vonatkozó adatok  alapján  -
elővásárlásra jogosultról van tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak): 

INGATLANOK:

1. Ingatlan
Keszthely
Belterület
Hrsz.: 4705/1
Zala megye
Kivett telephely
Földrészlet: 5.295 m2
Tulajdoni hányad: 1/1-ed

Az ingatlanok a Külső Zsidi útra merőleges elhelyezkedésű téglalaphoz közelítő alakú terület. A Külső
Zsidi út felé a telekhatár az ott kialakított bicikliút belső oldala. A térképmásolat alapján a telek Keszthely
belvárosa  felé  eső hosszanti  telekhatárnál  a  szomszédos két  telephellyel  határos,  mely a  4704/1 és  a
4703/2 hrsz-ú ingatlanokat takarja. A Külső Zsidi útról egy murvával szórt felületű bekötőúton keresztül
lehet a telket megközelíteni. Ez a kialakított bekötőút a térképmásolaton nem szerepel, műholdas képen

https://eer.gov.hu/palyazat/P1974685


azonban jól látszik. A térképmásolat alapján ezen kialakított bekötőút részben vagy teljes egészében a
4705/1  hrsz-ú  ingatlanon  található.  Ennek  megállapítását  földmérő  tudja  elvégezni.  Az itt  kialakított
bekötőútról lehet jelenleg megközelíteni a 4703/2 hrsz-ú szomszédos ingatlant. 
A  4705/1  hrsz-ú  kivett  telephely  földhivatali  megnevezésű  ingatlanon  jelenleg  épület  nem található.
Láthatóan régen állt épület ezen a földrészleten, azonban az elbontásra került. A terület sík felületű. Az
ingatlan kerítetlen. 
A 4705/1 hrsz-ú ingatlan 71-es számú főút felé eső hosszanti  telekhatára a 4706/1 hrsz-ú ingatlannal
szomszédos. A két telek között a telekhatár nincs kikarózva. A 4705/1 hrsz-ú ingatlan Külső Zsidi út
városközpont felé eső sarkánál látható tüzivíz csap, illetve víz és csatornafedél. Az ingatlan ezen sarkánál
van kihelyezve a Keszthely várost jelző tábla. 

Az ingatlan második alkalommal kerül meghirdetésre

1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett telephely 
Típus: telek 
Területe: 5 295 m² 
Állapota: átlagos 
Közművesítettség foka: részlegesen közművesített 
Tehermentes: nem 
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1 
Becsérték: 50 494 250 forint 

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai: 
A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Keszthely 
Ingatlan fekvése: belterület 
Helyrajzi szám: 4705/1 
Ingatlan postai címe: 8360 Keszthely, hrsz. 4705/1 
Területnagyság: 5 295 m² 
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett telephely 

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:
A  felszámolási  eljárás  és  a  végelszámolás  környezet-  és  természetvédelmi  követelményeiről  szóló
106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs
tudomása. 

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 
- vezetékjog terheli az E.ON Dél-Dunántúli Áramhálózati Zrt. (7626 Pécs, Búzatér 8/A.) javára 37 m2-re.
- Jelzálogjog 50.000.000,- Ft és járulékai erejéig a RIVER FACTORING Pénzügyi Szolgáltató Zrt. (1138
Budapest, Nádor utca 8. A-D. ép. fsz. 201.) javára.
- Elővásárlási jog terheli a RIVER FACTORING Pénzügyi Szolgáltató Zrt. (1138 Budapest, Nádor utca
8. A-D. ép. fsz. 201.) javára.
- Vételi jog 2018. 08. 28-ig, jogosult RIVER FACTORING Pénzügyi Szolgáltató Zrt. (1138 Budapest,
Meder u. 8. A-D. ép. Fsz. 201)
- Végrehajtási jog 44.653.340,- Ft és járulékai erejéig a RIVER FACTORING Pénzügyi Szolgáltató Zrt.
(1138 Budapest, Nádor utca 8. A-D. ép. fsz. 201.) javára.

Ingatlan állapota: átlagos

2. Ingatlan
Keszthely
Belterület
Hrsz.: 4706/1
Zala megye
Kivett beépítetlen terület
Földrészlet: 2.660 m2



Tulajdoni hányad: 1/1-ed

Az ingatlan a Külső Zsidi út, körforgalom, kialakított biciklis útra merőlegesen elhelyezkedő hosszanti
négyszög alakú telek. A telek városközponttól távolabbi hosszanti határvonala a 71-es számú főút felé
található. A 71-es számú főút és a 4706/1 hrsz-ú telek között a térképmásolaton egyéb helyrajzi számú
ingatlan nincs feltüntetve. A telek másik hosszanti oldala a 4705/1 hrsz-ú ingatlannal szomszédos, köztük
kerítés,  illetve  telekelválasztó  karó  megjelölés  nem  látható.  A  telken  nagyméretű  hirdetőtábla  van
elhelyezve a körforgalomhoz közelebbi részen. A telek sík felületű, füves terület. 
A  4706/1  hrsz-ú  ingatlanon  magasfeszültségű  villany  légvezeték  van  elhelyezve,  összességében  a
vezetékjog 1220 m2 nagyságú területre vonatkozik. Ez majdnem a teljes terület felét teszi ki. A 4706/1
hrsz-ú ingatlan egyik hosszanti oldala a 71-es számú főúttal párhuzamos. A 71-es számú főút átellenes
oldalán véderdő van kialakítva, és az már külterületi ingatlanként szerepel. 
A 4705/1 és 4706/1 hrsz-ú ingatlanok övezeti besorolása: Gip-3
Egyéb  ipari  terület,  elsősorban  ipari,  energia  szolgáltatási,  településgazdálkodási  építmények
elhelyezésére szolgál. Az övezetben elhelyezhető funkció OTÉK 20. § (4) bekezdés szerinti építmények,
kivételesen  OTÉK 20.  §  (5)  bekezdés,  2.)  pontja  szerinti  épületek,  melyek egyéb ipari  terület,  ipari,
energiaszolgáltatási létesítmények. 
Lakás nem helyezhető el,  kivéve a telephely működéséhez szükséges szolgálati  lakás alakítható ki. A
közművesítettség mértéke 5.  § (5) bekezdés  szerint:  építési  engedély csak teljes  közművesítés  esetén
lehetséges, továbbá új légkábel vezeték nem létesíthető. 
A telek kialakítás lehetőségei:
- kialakítható legkisebb telekméret: 3.500 m2, illetve kialakult állapot
- kialakítható telek legkisebb utcai homlokvonala: 40 m, illetve kialakult állapot tartható
- beépítés módja: kialakult oldalhatáron, szabadon álló, zártsorúan csatlakozó beépítés tartható,új beépítés
szabadon álló lehet, kivételesen oldalhatáron álló beépítés is engedélyezhető
- a telek megengedett legnagyobb beépítettsége: 40 %
- a legkisebb zöldfelület mértéke: 30 %- megengedett építménymagasság: 9,5 m, illetve a kialakult állapot
tartható

Az ingatlan második alkalommal kerül meghirdetésre.
Az értékesítési hirdetmény tervezetéről a 237/2009. Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés szerinti módon az
értesítés megtörtént.
A felszámoló nyilatkozik, hogy a vélelmezett hitelezői hozzájárulás feltételei fennállnak a becsérték 70%-
án történő értékesítéshez.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett beépítetlen terület
Típus: telek 
Területe: 2 660 m² 
Állapota: átlagos 
Közművesítettség foka: részlegesen közművesített 
Tehermentes: nem 
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1 
Becsérték: 10 200 000 forint 

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai: 
A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Keszthely 
Ingatlan fekvése: belterület 
Helyrajzi szám: 4706/1 
Ingatlan postai címe: 8360 Keszthely, hrsz. 4706/1 
Területnagyság: 2 660 m² 
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett beépítetlen terület 

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:



A  felszámolási  eljárás  és  a  végelszámolás  környezet-  és  természetvédelmi  követelményeiről  szóló
106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs
tudomása. 

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 
- vezetékjog terheli az E.ON Dél-Dunántúli Áramhálózati Zrt. (7626 Pécs, Búzatér 8/A.) javára 918 m2
területre.
- Vezetékjog terheli az E.ON Dél-Dunántúli Áramhálózati Zrt. (7626 Pécs, Búzatér 8/A.) javára 302 m2
területre.
- Jelzálogjog 50.000.000,- Ft és járulékai erejéig a RIVER FACTORING Pénzügyi Szolgáltató Zrt. (1138
Budapest, Nádor utca 8. A-D. ép. fsz. 201.) javára.
- Elővásárlási jog terheli a RIVER FACTORING Pénzügyi Szolgáltató Zrt. (1138 Budapest, Nádor utca
8. A-D. ép. fsz. 201.) javára.
- Vételi jog 2018. 08. 28-ig a RIVER FACTORING Pénzügyi Szolgáltató Zrt. (1138 Budapest, Nádor
utca 8. A-D. ép. fsz. 201.) javára.
- Végrehajtási jog 44.653.340,- Ft és járulékai erejéig a RIVER FACTORING Pénzügyi Szolgáltató Zrt.
(1138 Budapest, Nádor utca 8. A-D. ép. fsz. 201.) javára. 

Ingatlan állapota: átlagos

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye,  ideje,  egyéb közlemény: Az ingatlanok szabadon
megtekinthetők.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az adós a törzsében az áfa-fizetési  kötelezettséget az általános
szabályok alapján állapította meg. Az értékesítéskor az áfa megállapítása a hatályos áfatörvény alapján
történik. 

17/2014 (II.3.)  Kormányrendelet  12.§ (5) bekezdés szerinti  pályázati  elbírálás  módja:  Elsődleges
értékelési  szempont:  a  vételár  nagysága.  A felszámoló  több  megfelelő  azonos  értékű  (a  megajánlott
legnagyobb  vételárhoz  képest  10%-nál  kisebb  mértékben  eltérő)  ajánlat  esetén  a  pályázók  között
nyilvános ártárgyalást  tart.  Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus  Értékesítési  Rendszer
(EÉR) igénybevételével történik. Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értékesítésre
kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az
ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak. A nyilvános
értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Jelen pályázati
felhívás  a  felszámoló  számára  nem jelent  értékesítési  kötöttséget.  A felszámoló  a  pályázati  kiírást  –
megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. 

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül,
átutalással  kell  megfizetni  a  "Burgmedic  Kft.  f.a."  Erste  Bank Hungary  Zrt.-nél  vezetett:  11600006-
00000000-85766765 számú pénzforgalmi számlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázatot benyújtóval a felszámoló a pályázat lezárását követő
30 napon belül szerződést köt. Nyertes pályázó vállalja, hogy a felszámoló által kijelölt ügyvéddel köti
meg  a  szerződést  és  viseli  annak  költségeit.  A megkötendő  adásvételi  szerződésre  a  magyar  jog  az
irányadó.

A  vagyontárgy  elszállításának,  átvételének  módja,  határideje:  A  teljes  vételár  megfizetése  a
tulajdonba- és birtokba adás feltétele. A birtokátruházás napja a szerződéskövetést követően, a vételár
teljes kiegyenlítésének napja.

17/2014  (II.3.)  Kormányrendelet  12.§  (5) bekezdés  szerinti  részletes  feltételek:  A  pályázatok
kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatóak  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/ 

https://eer.gov.hu/jogszabaly/A1400017-P12-5.html
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A pályázatnak tartalmaznia kell: 
– Magánszemély pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó személyi igazolványának, lakcím
kártyájának és adóigazolványának a pályázó aláírásával hitelesített másolatát. Külföldi ajánlattevő köteles
belföldi  lakcímmel vagy székhellyel  rendelkező kézbesítési  megbízottat  megnevezni  és a pályázathoz
csatolni a kézbesítési megbízás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Szervezet, vagy gazdasági társaság pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó egy hónapnál
nem  régebbi  cégkivonatát  vagy  hatósági  nyilvántartásba  vételének  igazolását,  az  eljáró  képviselője
aláírási  címpéldányát,  az ajánlati  biztosíték megfizetésének igazolását,  továbbá amennyiben a pályázó
képviselője meghatalmazással jár el, a meghatalmazás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Írásos vételi ajánlat, nettó vételár megjelölésével (a felszámoló tételes ajánlatot kér benyújtani az egyes
vagyoncsoportokra)
– Ajánlati biztosíték megfizetésének igazolása.
Az irányár az áfa összegét nem tartalmazza. Az értékesítéskor az áfa megállapítása a hatályos áfatörvény
alapján történik. A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat értékelésétől
számított 8 napon belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés
megkötésére. A megvásárlásra felkínált vagyontárgyakért az eladó kellékszavatosságot és garanciát nem
vállal,  azt  a  pályázó  a  megtekintett  állapotban  veszi  meg,  ennek  tudomásulvételéről  a  pályázónak
nyilatkoznia kell. 
Az elővásárlásra  jogosultak a vételi  szándékukat  a Cstv.  49/C § (3) bekezdése alapján az értékesítés
keretén  belül  gyakorolhatják,  oly  módon,  hogy  a  véglegesen  kialakult  vételár  ismeretében  a  vételi
szándékról  nyilatkozatot  tesznek.  A  felszámoló  az  elektronikus  értékesítés  érvényességének  és
eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot az elővásárlásra jogosultaknak – az őket
megillető sorrendben – bemutatja annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási
jogukkal. 

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A  fenti  vagyontárgyról  készített  tender  füzet  az  alábbi  linken  érhető  el:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1974685/tetelek.pdf

https://eer.gov.hu/palyazat/P1974685/tetelek.pdf


Pályázati Hirdetmény 

A(z) Dual-Perfekt Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-717900, székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 85. C ép.
4  em.,  levelezési  cím:  1507  Budapest,  hrsz.  Pf.:  139),  mint  a(z)  BALATONI  FA  Kft.  „f.a”
(cégjegyzékszám: 20-09-063510, székhely: 8342 Óhíd,  Petőfi  S.  utca 19.)  Zalaegerszegi  Törvényszék
10.Fpk.93/2018/16..  sz.  végzése által  kijelölt  felszámolója,  a  Cégközlönyben 2020.  július  23.  napján
meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően 

nyilvános pályázati felhívás

útján,  az  alábbi  feltételekkel  értékesíti  az  adós  vagyona  egészét  vagy  telephelye  eszközeinek
összességét.

A pályázat adatai: 
A  pályázatok  kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatók  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1860457 

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2020. augusztus 07. 08 óra 00 perc 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2020. augusztus 24. 12 óra 00 perc 
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 400 367 800 forint.
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 200 183 900 forint. (a becsérték 50%-
a) 
A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.
Ajánlati biztosíték összege: 12 211 034 forint.

Ajánlati  biztosíték  formája,  megfizetésének  módja  és  határideje:  Az  ajánlati  biztosítékot  a
BALATONI FA Kft. f.a. Takarékbank Zrt.-nél vezetett: 63200157-00109714 számú bankszámlájára lehet
befizetni  (átutalni)  "BALATONI  FA  Kft.  f.a.  AJÁNLATI  BIZTOSÍTÉK"  jelöléssel  a  pályázat
benyújtásáig.

Az ajánlati  biztosítékkal  kapcsolatos  egyéb  közlemény: A befizetett  AJÁNLATI  BIZTOSÍTÉK a
pályázati nyertesnek a vételárba beszámít. A többi pályázó részére a befizetett összeg az értékelést követő
8 napon belül visszautalásra kerül. Az ajánlati biztosítékot a pályázó kizárólag a következő esetekben
veszíti  el: a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes
pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A felszámolónak  –  a  vagyonfelmérés,  valamint  az  adós  vagyonára  vonatkozó adatok  alapján  -
elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak): 

A.) INGATLANOK

I. Ingatlan

Hrsz: 216
Óhíd, Petőfi Sándor utca 14.
Belterület
Kivett lakóház, udvar, gazdasági épület
Terület: 2497 m2
Tulajdoni hányad: 1/1

1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett lakóház, udvar, gazdasági épület
Típus: kivett lakóház, udvar, gazdasági épület 
Területe: 2 497 m² 
Állapota: felújítandó 

https://eer.gov.hu/palyazat/P1860457


Közművesítettség foka: teljesen közművesített 
Tehermentes: nem 
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1 
Becsérték: 2 160 000 forint 

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai: 
A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Óhíd 
Ingatlan fekvése: belterület 
Helyrajzi szám: 216 
Ingatlan postai címe: 8342 Óhíd, hrsz. 216 
Területnagyság: 2 497 m² 
Az épület fő rendeltetés szerinti  jellege (lakóház,  üdülő, gazdasági épület  stb.): kivett  lakóház,  udvar,
gazdasági épület 

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:
A  felszámolási  eljárás  és  a  végelszámolás  környezet-  és  természetvédelmi  követelményeiről  szóló
106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs
tudomása. 

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 
Jelzálogjog terheli 28.307.700,-Ft és járulékai erejéig a MASTER PROFILI S.R.L. (31040 Meduna di
Livenza, Via Emilio Segré 36.) javára.

Ingatlan állapota: felújítandó

Az ingatlanon egy hagyományos építési módban épült családi ház található, mely feltehetően az 1960-as
években létesült.
A családi ház hosszú évek óta használatlan, elhanyagolt állapotban van.
Az épület műszaki állapota miatt elbontandó. 
A telek téglalap alakú, sík felszínű.

Az ingatlan negyedik alkalommal kerül meghirdetésre.

II. Ingatlan

Hrsz: 350
Óhíd, Petőfi Sándor utca 19.
Belterület
Kivett üzem, ipartelep és udvar (fatároló)
Terület: 28.250 m2
Tulajdoni hányad: 1/1

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett üzem, ipartelep és udvar
Típus: ipari ingatlan 
Területe: 28 250 m² 
Állapota: átlagos 
Közművesítettség foka: teljesen közművesített 
Tehermentes: nem 
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1 
Becsérték: 211 560 000 forint 

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai: 
A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Óhíd 
Ingatlan fekvése: belterület 



Helyrajzi szám: 350 
Ingatlan postai címe: 8342 Óhíd, hrsz. 350 
Területnagyság: 28 250 m² 
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett üzem, ipartelep és
udvar 

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:
A  felszámolási  eljárás  és  a  végelszámolás  környezet-  és  természetvédelmi  követelményeiről  szóló
106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs
tudomása. 

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 
- átjárási és útszolgalmi jog terheli az Óhíd belterület 349/2 hrsz javára.
- Vezetékjog terheli a vázrajzon és terület kimutatáson feltüntetett biztonsági övezet által érintett területre
az E.ON Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt. (9027 Győr, Kandó Kálmán utca 11-13.) javára.
- Jelzálogjog terheli 106.698.769,- Ft és járulékai erejéig az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest V., Váci utca
38.) javára.
- Jelzálogjog terheli 11.855.419,- Ft és járulékai erejéig az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest V., Váci utca
38.) javára.
-  Keretbiztosítéki  jelzálogjog  terheli  25.000.000,-  Ft  és  járulékai  erejéig  az  MKB  Bank  Zrt.  (1056
Budapest V., Váci utca 38.) javára.
- Jelzálogjog terheli 403.000.000,- Ft erejéig az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest V., Váci utca 38.) javára.
- Elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzett jelzálog biztosítására MKB Bank Zrt. (1056 Budapest V.,
Váci utca 38.) javára.

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan Óhíd község központjában a Petőfi Sándor utca 19. szám alatt található.
A telek sík felületű, alakja az L alakhoz közelít.

Épületek:
1. Porta, mérlegház
Az eltelt idő óta ezen épület elbontásra került. Helyére egy biciklitároló és egy faszerkezetes asztal-pad
kivitelű nyitott dohányzórész van kialakítva.

2. Rönkhasító szín
Alapterülete: 180 m2
A Balatoni Fa Kft. f.a. telephely megvásárlása után a régi üzemépületeket elbontotta, és négy ütemben
egy korszerű üzemcsarnok-rendszert épített.
A rönkhasító épület az 1970-es években épült a telek nyugati telekhatára mentén, a volt portaépület és a
fatároló szín között helyezkedik el. Maga a rönkhasító szín eleje nyitott, három oldalról zárt szerkezetű. A
nyitott részénél műanyag szalagfüggöny van felszerelve. A rönkhasító szín után egy élező műhely van
kialakítva, mely teljesen zárt épületrész. Az épületben por-és forgácselszívó berendezés került beépítésre.
A fűtést fatüzelésű kazán biztosítja a beszívott forgácsból. Az élező műhelyben a fűtést egy fatüzelésű
kályha biztosítja. 

3. Iroda-üzemcsarnok
Alapterülete: 1.200 m2
Az irodarészt is tartalmazó csarnok 1997-ben készült. A Petőfi Sándor utca felé van kialakítva az iroda és
szociális blokk, mely kétszintes. Mögötte kezdődő csarnokrész belmagassága 7m és egy légterű épület.Az
épület jó műszaki állapotú.

4. Raktár-szárító
Alapterülete: 1.303 m2
A második ütemben építették az egyszintes átlagosan 8,7 m belmagasságú csarnok jellegű épületet, mely
egylégterű. A tároló egy kb. 670 m2-es raktárból és egy 520 m2-es fedett színból áll. Kapcsolódik hozzá



4  db  szárítókamra,  3  db  80  m3-es,  1  db  pedig  60  m3-es.  A  szárítókamrák  automaták,  inverteres
vezérléssel  működnek.  A meglévő iroda-üzemcsarnokhoz szervesen kapcsolódik  ezen raktárépület.Az
épület jó műszaki állapotú.

5. Üzemcsarnok
Alapterülete:  1.660 m2A csarnok kéthajós,  előregyártott  vasbeton szerkezetű  épület.  A már  meglévő
gyártóépülethez csatlakozik.
Az épület jó műszaki állapotú.

6. Kazánház
Alapterülete: 44 m2
A kazánház 2007-ben épület, a gyártócsarnok északnyugati csücskénél helyezkedik el.
Közművek közül az elektromos áram és a víz bekötéssel rendelkezik.
Az épület jó műszaki állapotú.

7. Karbantartó műhely
Alapterülete: 137 m2
2005-ben történt az épület felújítása. Egylégterű épületrész, mely műhelyként funkcionál.
Az épület közepes műszaki állapotú.

8. Raktár,tároló
Alapterülete: 1.187 m2
A raktár-tároló a meglévő betonkerítéstől 5 m távolságra lett elhelyezve.
Szerkezete faoszlopokon áll.
Az épület jó műszaki állapotú.

9. Fedett-nyitott fatároló szín
Alapterülete: 306 m2
Ezen fedett-nyitott  fatároló szín a rönkhasító szín mögött helyezkedik el. Egylégterű épület,  2013-ban
épült. A gyártócsarnoktól nyugatra helyezkedik el.
Az épület jó műszaki állapotú.

Az ingatlanra 2020. június 14. napjáig tartó határozott időtartamú időszakra bérleti jogviszony állt fenn a
bérleti  szerződés  mellékletét  képező  vázrajzon  jelölt  területre,  illetve  az  ingatlanrészben  található
ingóságlista által tartalmazott eszközökre. A szerződő felek a bérleti szerződést határozatlan időtartamra
meghosszabbították.
A felek megállapodtak, hogy a bérleti szerződés a bérlemény értékesítésére vonatkozó szerződés aláírást
követő 90. napra felmondásra kerül, valamint a szerződés egyéb indokkal történő rendes felmondására
mindkét fél 90 napos felmondási határidővel jogosult.

Az ingatlan negyedik alkalommal kerül meghirdetésre.

III. Ingatlan

Hrsz: 355/4
Óhíd, Petőfi Sándor utca 11.
Belterület
Kivett major
Terület: 9.887 m2
Tulajdoni hányad: 1/1

3. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett major
Típus: Kivett major 
Területe: 9 887 m² 
Állapota: felújítandó 
Közművesítettség foka: részlegesen közművesített 



Tehermentes: igen 
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1 
Becsérték: 13 104 000 forint 

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai: 
A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Óhíd 
Ingatlan fekvése: belterület 
Helyrajzi szám: 355/4 
Ingatlan postai címe: 8342 Óhíd, hrsz. 355/4 
Területnagyság: 9 887 m² 
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett major 

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:
A  felszámolási  eljárás  és  a  végelszámolás  környezet-  és  természetvédelmi  követelményeiről  szóló
106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs
tudomása. 

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 
- vezetékjog terheli a vázrajzon és területkimutatáson feltüntetett biztonsági övezet által érintett területre
az E.ON Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt. (9027 Győr, Kandó Kálmán utca 11-13.) javára.
- Jelzálogjog terheli 403.000.000,- Ft erejéig az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest V., Váci utca 38.) javára.
- Elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzett jelzálog biztosítására MKB Bank Zrt. (1056 Budapest V.,
Váci utca 38.) javára.

Ingatlan állapota: felújítandó

Az ingatlan a TSZ-nek volt része. 
Az ingatlanon T alakban található gyenge műszaki állapotú raktárépületek, melyek egylégterű, egyszintes
épületek, valamint egy kétszintes téglaépítésű épületrész, mely hosszú évek óta használaton kívüli.
A telken található még fémszerkezetű tároló szín, melynek oldalai deszkázottak.
A telken még a TSZ időkből megmaradt 2 db beton siló áll, mely üzembe helyezve soha nem lett, jelenleg
is használaton kívüli.

Az ingatlan negyedik alkalommal kerül meghirdetésre.

IV. Ingatlan

Hrsz: 363/1Óhíd
Belterület
Kivett beépítetlen terület
Terület: 4.678 m2
Tulajdoni hányad: 1/1

4. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett beépítetlen terület
Típus: telek 
Területe: 4 678 m² 
Állapota: átlagos 
Közművesítettség foka: közművesítetlen 
Tehermentes: nem 
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1 
Becsérték: 2 688 000 forint 

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai: 
A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Óhíd 



Ingatlan fekvése: belterület 
Helyrajzi szám: 363/1 
Ingatlan postai címe: 8342 Óhíd, hrsz. 363/1 
Területnagyság: 4 678 m² 
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett beépítetlen terület 

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:
A  felszámolási  eljárás  és  a  végelszámolás  környezet-  és  természetvédelmi  követelményeiről  szóló
106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs
tudomása. 

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 
- jelzálogjog terheli 28.307.700,- Ft és járulékai erejéig a MASTER PROFILI S.R.L. (31040 Meduna di
Livenza, Via Emilio Segré 36.) javára.

Ingatlan állapota: átlagos

V. Ingatlan

Hrsz: 363/2
Óhíd
Belterület
Kivett beépítetlen terület
Terület: 3.763 m2
Tulajdoni hányad: 1/1

5. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Kivett beépítetlen terület
Típus: telek 
Területe: 3 763 m² 
Állapota: átlagos 
Közművesítettség foka: közművesítetlen 
Tehermentes: nem 
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1 
Becsérték: 2 160 000 forint 

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai: 
A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Óhíd 
Ingatlan fekvése: belterület 
Helyrajzi szám: 363/2 
Ingatlan postai címe: 8342 Óhíd, hrsz. 363/2 
Területnagyság: 3 763 m² 
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Kivett beépítetlen terület 

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:
A  felszámolási  eljárás  és  a  végelszámolás  környezet-  és  természetvédelmi  követelményeiről  szóló
106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs
tudomása. 

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 
- jelzálogjog terheli 28.307.700,- Ft és járulékai erejéig a MASTER PROFILI S.R.L. (31040 Meduna di
Livenza, Via Emilio Segré 36.) javára.

Ingatlan állapota: átlagos

VI. Ingatlan



Hrsz: 363/3
Óhíd
Belterület
Kivett beépítetlen terület
Terület: 4.749 m2
Tulajdoni hányad: 1/1

6. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett beépítetlen terület
Típus: telek 
Területe: 4 749 m² 
Állapota: átlagos 
Közművesítettség foka: közművesítetlen 
Tehermentes: nem 
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1 
Becsérték: 2 720 000 forint 

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai: 
A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Óhíd 
Ingatlan fekvése: belterület 
Helyrajzi szám: 363/3 
Ingatlan postai címe: 8342 Óhíd, hrsz. 363/3 
Területnagyság: 4 749 m² 
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett beépítetlen terület 

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:
A  felszámolási  eljárás  és  a  végelszámolás  környezet-  és  természetvédelmi  követelményeiről  szóló
106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs
tudomása. 

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 
- Vezetékjog terheli 176 m2 területre a Magyar Telekom Távközlési Nyrt. (1013 Budapest I., Krisztina
krt. 55.) javára.
- Jelzálogjog terheli 28.307.700,- Ft és járulékai erejéig a MASTER PROFILI S.R.L. (31040 Meduna di
Livenza, Via Emilio Segré 36.) javára.

Ingatlan állapota: átlagos

VII. Ingatlan

Hrsz: 363/4
Óhíd
Belterület
Kivett saját használatú út
Terület: 3.865 m2
Tulajdoni hányad: 1/1

7. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Kivett saját használatú út
Típus: Kivett saját használatú út 
Területe: 3 865 m² 
Állapota: átlagos 
Közművesítettség foka: közművesítetlen 
Tehermentes: nem 
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1 
Becsérték: 2 224 000 forint 



Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai: 
A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Óhíd 
Ingatlan fekvése: belterület 
Helyrajzi szám: 363/4 
Ingatlan postai címe: 8342 Óhíd, hrsz. 363/4 
Területnagyság: 3 865 m² 
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Kivett saját használatú út 

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:
A  felszámolási  eljárás  és  a  végelszámolás  környezet-  és  természetvédelmi  követelményeiről  szóló
106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs
tudomása. 

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 
- Vezetékjog 38 m2 területre a Magyar Telekom Távközlési Nyrt. (1013 Budapest I., Krisztina krt. 55.)
javára.
-  Vezetékjog  a  vázrajzon  és  telekkimutatáson  feltüntetett  biztonsági  övezet  által  az  E.ON  Észak-
Dunántúli Áramhálózat Zrt. (9027 Győr, Kandó Kálmán utca 11-13.) javára.
- Jelzálogjog terheli 28.307.700,- Ft és járulékai erejéig a MASTER PROFILI S.R.L. (31040 Meduna di
Livenza, Via Emilio Segré 36.) javára.

Ingatlan állapota: átlagos

VIII. Ingatlan

Hrsz: 363/5
Óhíd
Belterület
Kivett beépítetlen terület 
Terület: 4.666 m2
Tulajdoni hányad: 1/1

8. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett beépítetlen terület
Típus: telek 
Területe: 4 666 m² 
Állapota: átlagos 
Közművesítettség foka: közművesítetlen 
Tehermentes: nem 
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1 
Becsérték: 1 876 000 forint 

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai: 
A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Óhíd 
Ingatlan fekvése: belterület 
Helyrajzi szám: 363/5 
Ingatlan postai címe: 8342 Óhíd, hrsz. 363/5 
Területnagyság: 4 666 m² 
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett beépítetlen terület 

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:
A  felszámolási  eljárás  és  a  végelszámolás  környezet-  és  természetvédelmi  követelményeiről  szóló
106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs
tudomása. 



Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 
-  Vezetékjog  a  vázrajzon  és  telekkimutatáson  feltüntetett  biztonsági  övezet  által  az  E.ON  Észak-
Dunántúli Áramhálózat Zrt. (9027 Győr, Kandó Kálmán utca 11-13.) javára.
- Jelzálogjog terheli 28.307.700,- Ft és járulékai erejéig a MASTER PROFILI S.R.L. (31040 Meduna di
Livenza, Via Emilio Segré 36.) javára.

Ingatlan állapota: átlagos

IX. Ingatlan

Hrsz: 363/6
Óhíd
Belterület
Kivett beépítetlen terület 
Terület: 3.086 m2
Tulajdoni hányad: 1/1

9. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett beépítetlen terület
Típus: telek 
Területe: 3 086 m² 
Állapota: átlagos 
Közművesítettség foka: közművesítetlen 
Tehermentes: nem 
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1 
Becsérték: 1 239 000 forint 

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai: 
A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Óhíd 
Ingatlan fekvése: belterület 
Helyrajzi szám: 363/6 
Ingatlan postai címe: 8342 Óhíd, hrsz. 363/6 
Területnagyság: 3 086 m² 
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett beépítetlen terület
 
A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:
A  felszámolási  eljárás  és  a  végelszámolás  környezet-  és  természetvédelmi  követelményeiről  szóló
106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs
tudomása. 

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 
-  Vezetékjog  a  vázrajzon  és  telekkimutatáson  feltüntetett  biztonsági  övezet  által  az  E.ON  Észak-
Dunántúli Áramhálózat Zrt. (9027 Győr, Kandó Kálmán utca 11-13.) javára.
- Jelzálogjog terheli 28.307.700,- Ft és járulékai erejéig a MASTER PROFILI S.R.L. (31040 Meduna di
Livenza, Via Emilio Segré 36.) javára.

Ingatlan állapota: átlagos

X. Ingatlan

Hrsz: 363/7
Óhíd
Belterület
Kivett beépítetlen terület 
Terület: 3.105 m2



Tulajdoni hányad: 1/1

10. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett beépítetlen terület
Típus: telek 
Területe: 3 105 m² 
Állapota: átlagos 
Közművesítettség foka: közművesítetlen 
Tehermentes: nem 
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1 
Becsérték: 1 246 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai: 
A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Óhíd 
Ingatlan fekvése: belterület 
Helyrajzi szám: 363/7 
Ingatlan postai címe: 8342 Óhíd, hrsz. 363/7 
Területnagyság: 3 105 m² 
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett beépítetlen terület 

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:
A  felszámolási  eljárás  és  a  végelszámolás  környezet-  és  természetvédelmi  követelményeiről  szóló
106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs
tudomása. 

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 
-  Vezetékjog  a  vázrajzon  és  telekkimutatáson  feltüntetett  biztonsági  övezet  által  az  E.ON  Észak-
Dunántúli Áramhálózat Zrt. (9027 Győr, Kandó Kálmán utca 11-13.) javára.
- Jelzálogjog terheli 28.307.700,- Ft és járulékai erejéig a MASTER PROFILI S.R.L. (31040 Meduna di
Livenza, Via Emilio Segré 36.) javára.

Ingatlan állapota: átlagos

XI. Ingatlan

Hrsz: 363/8
Óhíd
Belterület
Kivett beépítetlen terület 
Terület: 3.344 m2
Tulajdoni hányad: 1/1
A 363/1-/8 ingatlanok belterületbe való bevonása megtörtént.  A 363/5, /6, /7, /8 hrsz-ú telkek fűzfás,
berkes, vizenyős területek. A terület enyhén lejtős.
A 363/1, /2, /3 hrsz-ú ingatlanok viszonylag sík felületűek, jobb minőségű altalajjal rendelkeznek.
A 363/4 hrsz-ú ingatlan tulajdoni lap szerinti besorolása kivett saját használatú út. Ezen út kialakítása
még nem történt meg, jelenleg művelés alá vont terület.
A 363/1-8 hrsz-ú ingatlanok közművesítetlen ingatlanok.

11. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett beépítetlen terület
Típus: telek 
Területe: 3 344 m² 
Állapota: átlagos 
Közművesítettség foka: közművesítetlen 
Tehermentes: nem 
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1 
Becsérték: 1 344 000 forint 



Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai: 
A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Óhíd 
Ingatlan fekvése: belterület 
Helyrajzi szám: 363/8 
Ingatlan postai címe: 8342 Óhíd, hrsz. 363/8 
Területnagyság: 3 344 m² 
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett beépítetlen terület 

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:
A  felszámolási  eljárás  és  a  végelszámolás  környezet-  és  természetvédelmi  követelményeiről  szóló
106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs
tudomása. 

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 
- Vezetékjog terheli 176 m2 területre a Magyar Telekom Távközlési Nyrt. (1013 Budapest I., Krisztina
krt. 55.) javára.
-  Vezetékjog  a  vázrajzon  és  telekkimutatáson  feltüntetett  biztonsági  övezet  által  az  E.ON  Észak-
Dunántúli Áramhálózat Zrt. (9027 Győr, Kandó Kálmán utca 11-13.) javára.
- Jelzálogjog terheli 28.307.700,- Ft és járulékai erejéig a MASTER PROFILI S.R.L. (31040 Meduna di
Livenza, Via Emilio Segré 36.) javára.

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlanok negyedik alkalommal kerülnek meghirdetésre.

XII. Ingatlan

Hrsz: 349/2
Óhíd, Petőfi Sándor utca 21.
Belterület
Kivett beépítetlen terület 
Terület: 1.433 m2
Tulajdoni hányad: 1/1

12. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett beépítetlen terület
Típus: telek 
Területe: 1 433 m² 
Állapota: átlagos 
Közművesítettség foka: közművesítetlen 
Tehermentes: nem 
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1 
Becsérték: 857 600 forint 

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai: 
A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Óhíd 
Ingatlan fekvése: belterület 
Helyrajzi szám: 349/2 
Ingatlan postai címe: 8342 Óhíd, hrsz. 349/2 
Területnagyság: 1 433 m² 
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett beépítetlen terület 

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:
A  felszámolási  eljárás  és  a  végelszámolás  környezet-  és  természetvédelmi  követelményeiről  szóló



106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs
tudomása. 

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 
- Jelzálogjog terheli 403.000.000,- Ft erejéig az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest V., Váci utca 38.) javára.
- Elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzett jelzálog biztosítására MKB Bank Zrt. (1056 Budapest V.,
Váci utca 38.) javára.

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan sík felületű, enyhén gazos felszínnel rendelkező üres terület.  Megközelítése a 350 hrsz-en
keresztül lehetséges, és így a 350 hrsz-t átjárási és útszolgalmi jog terheli a 349/2 hrsz-re vonatkozóan.
Az ingatlant a társaság rönktérként használta, tehát az alapanyag tárolására szolgált.

A vagyon negyedik alkalommal kerül meghirdetésre.
Az értékesítési hirdetmény tervezetéről a 237/2009. Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés szerinti módon az
értesítés megtörtént.
A felszámoló nyilatkozik, hogy a vélelmezett hitelezői hozzájárulás feltételei fennállnak a becsérték 50%-
án történő értékesítéshez.

B.) TÁRGYI ESZKÖZÖK A BALATONI FA Kft. f.a. tulajdonában lévő tárgyi eszközök az EÉR-ben
csatolt listaalapján. Az anyagok mennyisége a lista alapján nyomon követhető.

13. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Tárgyi eszközök
Típus: Ipari gép 
Tehermentes: nem - keretbiztosítéki vagyont terhelő zálogjog, ingóságot terhelő zálogjog a CAT DP 40
NB targonca és GIPI 1500 marógép vonatkozásában, jogosult MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci u.
38.) 
Mennyisége: 408 db 
Becsérték: 157 189 200 forint 

A vagyontárgy negyedik alkalommal kerül meghirdetésre.
Az értékesítési hirdetmény tervezetéről a 237/2009. Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés szerinti módon az
értesítés megtörtént.
A felszámoló nyilatkozik, hogy a vélelmezett hitelezői hozzájárulás feltételei fennállnak a becsérték 50%-
án történő értékesítéshez.
A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A pályázatban kiírt ingatlan
és  ingóság megtekintése  2020.  augusztus  14.  napján  10  órakor  8342 Óhíd,  Petőfi  S.  u.  19.  sz.  alatt
lehetséges.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: 
Az irányár az áfa összegét nem tartalmazza. 
Az ingatlanok értékesítése az áfa tv.  86.  § (1) bekezdés j)  és k) pontja alapján  áfa-mentes.  A tárgyi
eszközök értékesítése során az áfa az áfa tv. 142. § (1) bek. g pontja alapján, illetve 142. § (3) alapján
kerül meghatározásra.

17/2014 (II.3.)  Kormányrendelet  12.§ (5) bekezdés szerinti  pályázati  elbírálás  módja:  Elsődleges
értékelési  szempont:  a  vételár  nagysága.  A felszámoló  több  megfelelő  azonos  értékű  (a  megajánlott
legnagyobb  vételárhoz  képest  10%-nál  kisebb  mértékben  eltérő)  ajánlat  esetén  a  pályázók  között
nyilvános ártárgyalást  tart.  Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus  Értékesítési  Rendszer
(EÉR) igénybevételével történik. Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értékesítésre
kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az
ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak. A nyilvános
értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Jelen pályázati

https://eer.gov.hu/jogszabaly/A1400017-P12-5.html


felhívás  a  felszámoló  számára  nem jelent  értékesítési  kötöttséget.  A felszámoló  a  pályázati  kiírást  –
megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. 

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül,
átutalással  kell  megfizetni  az  BALATONI  FA  Kft.  f.a.  Takarékbank  Zrt.-nél  vezetett:  63200157-
00109714 számú pénzforgalmi számlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázatot benyújtóval a felszámoló a pályázat lezárását követő
30 napon belül szerződést köt. Nyertes pályázó vállalja, hogy a felszámoló által kijelölt ügyvéddel köti
meg  a  szerződést  és  viseli  annak  költségeit.  A megkötendő  adásvételi  szerződésre  a  magyar  jog  az
irányadó.

A  vagyontárgy  elszállításának,  átvételének  módja,  határideje:  A  teljes  vételár  megfizetése  a
tulajdonba- és birtokba adás feltétele. A birtokátruházás napja a szerződéskövetést követően, a vételár
teljes kiegyenlítésének napja.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: 
A  pályázatok  kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatóak  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/ 
A pályázatnak tartalmaznia kell: 
– Magánszemély  pályázó  esetén  az  ajánlathoz  csatolni  kell  a  pályázó  személyi  igazolványának,
lakcímkártyájának és adóigazolványának a pályázó aláírásával hitelesített másolatát. Külföldi ajánlattevő
köteles  belföldi  lakcímmel  vagy  székhellyel  rendelkező  kézbesítési  megbízottat  megnevezni  és  a
pályázathoz csatolni a kézbesítési megbízás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Szervezet, vagy gazdasági társaság pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó egy hónapnál
nem  régebbi  cégkivonatát  vagy  hatósági  nyilvántartásba  vételének  igazolását,  az  eljáró  képviselője
aláírási  címpéldányát,  az ajánlati  biztosíték megfizetésének igazolását,  továbbá amennyiben a pályázó
képviselője meghatalmazással jár el, a meghatalmazás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Írásos vételi ajánlatot, nettó vételár megjelölésével. (a felszámoló tételes ajánlatot kér benyújtani az
egyes vagyonelemre tekintettel a kiállítandó számviteli bizonylatokra.)
– Ajánlati  biztosíték  megfizetésének  igazolása.  A pályázat  eredményéről  a  pályázat  kiírója  a  nyertes
pályázót a pályázat értékelésétől számított 8 napon belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes
pályázót az adásvételi szerződés megkötésére. A megvásárlásra felkínált vagyontárgyakért a felszámoló
kellékszavatosságot és garanciát nem vállal,  azt a pályázó a megtekintett állapotban veszi meg, ennek
tudomásulvételéről a pályázónak nyilatkoznia kell.
Az elővásárlásra  jogosultak a vételi  szándékukat  a Cstv.  49/C § (3) bekezdése alapján az értékesítés
keretén  belül  gyakorolhatják,  oly  módon,  hogy  a  véglegesen  kialakult  vételár  ismeretében  a  vételi
szándékról  nyilatkozatot  tesznek.  A  felszámoló  az  elektronikus  értékesítés  érvényességének  és
eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot az elővásárlásra jogosultaknak – az őket
megillető sorrendben – bemutatja annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási
jogukkal. 

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: 
A felszámoló nyilatkozatot kér, hogy a pályázó vállalja az ingatlan területén tárolt veszélyes hulladékok:
- 080409 hulladék kód, ragasztómaradék, 1200 kg
- 150110 hulladék kód, ragasztós csomagolás, 1200 kg
- 130205 hulladék kód, fáradt olaj, 400 kg
- 150110 hulladék kód, olajos fémhordó, 8 db
- 150110 hulladék kód, olajos műanyag kanna, 100 kg

és nem veszélyes hulladékok
- 030101 hulladék kód, kéreg/energetikai hasznosításra, 5000 kg
- 150102 hulladék kód, műanyag csomagolási hulladék, 1600 kg
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- 200301 hulladék kód, műanyag hulladék/kommunális, 1000 kg
ártalmatlanítását, elszállítását, melynek összege 2.000.000,-Ft nagyságrendű.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A  fenti  vagyontárgyról  készített  tender  füzet  az  alábbi  linken  érhető  el:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1860457/tetelek.pdf

https://eer.gov.hu/palyazat/P1860457/tetelek.pdf


Pályázati Hirdetmény 

A(z) Dual-Perfekt Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-717900, székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 85. C ép.
4  em.,  levelezési  cím:  1507  Budapest,  hrsz.  Pf.:  139),  mint  a(z)  Motivating  Graphics  Kft.  „f.a”
(cégjegyzékszám:  11  09  019536,  székhely:  2903  Komárom,  Bánki  Donát  utca  10.)  Tatabányai
Törvényszék  12.Fpk.70.212/2019/14..  sz.  végzése  által  kijelölt  felszámolója,  a  Cégközlönyben  2020.
augusztus 06. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően 

nyilvános pályázati felhívás

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai: 
A  pályázatok  kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatók  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1939048 

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2020. augusztus 21. 08 óra 00 perc 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2020. szeptember 7. 12 óra 00 perc 
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 802 400 000 forint.
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 1 323 514 500 forint. 
Ajánlati biztosíték összege: 24 272 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékot a Motivating
Graphics  Kft.  f.a.  Erste  Bank  Hungary  Zrt.-nél  vezetett:  11600006-00000000-93601551  számú
bankszámlájára (IBAN kód HU26) lehet befizetni (átutalni) "Motivating Graphics Kft. f.a. AJÁNLATI
BIZTOSÍTÉK" jelöléssel a pályázat benyújtásáig.

Az ajánlati  biztosítékkal  kapcsolatos  egyéb  közlemény: A befizetett  AJÁNLATI  BIZTOSÍTÉK a
pályázati nyertesnek a vételárba beszámít. A többi pályázó részére a befizetett összeg az értékelést követő
8 napon belül visszautalásra kerül. Az ajánlati biztosítékot a pályázó kizárólag a következő esetekben
veszíti  el: a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes
pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A felszámolónak  –  a  vagyonfelmérés,  valamint  az  adós  vagyonára  vonatkozó adatok  alapján  -
elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak): 
INGATLAN
Komárom, belterület 7128/6. hrsz. ingatlan
Komárom, Bánki Donát utca 10.
Kivett üzem, raktár és udvar
Területe: 50,000 m2
Tulajdoni hányad: 1/1

Az  ingatlan  a  város  nyugati  szélén,  az  Ipari  Parkban  található.  Az  ingatlan  környezetében  ipari
telephelyek  vannak,  míg  tőle  északra  a  Koppánymonostori  település  lakóingatlanai  helyezkednek  el.
Komárom  Város  Szabályozási  Terve  szerint  a  terület  besorolása  Gipe08/S/50/25-/12/3/20000  azaz
gazdasági ipari övezet.
Közlekedési kapcsolata gépkocsival és tömegközlekedéssel jó. Az utak állapota jó, elkülönített járdákkal,
parkolókkal. Kereskedelmi ellátás megfelelő. Közművek teljes körben rendelkezésre állnak.
Környezetvédelemmel kapcsolatos probléma felmerülése nem várható.
A telek területe  négyszög, bejárata  a Bánki Donát utcáról nyílik,  az ingatlan körbe van kerítve,  de a
kerítés az északi és keleti oldalon a telekhatártól lényegesen beljebb került felépítésre. A kerítésen kívül
van a saját parkoló.
Az ingatlanon egy főépület (irodák, étkezdék, szociális helyiséget, üzemcsarnokok, raktárak, gépészeti
helyiségek, közlekedők) porta, veszélyes anyagok tárolására szolgáló két raktár, tüzivíz tároló, valamint
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egy  külső  raktár  található.  Az  épület  statikailag  megfelelő,  stabil.  Szerkezeti  rendszere  korszerű.
Gépészete és elektromos ellátása korszerű, jó állapotú. A külső melléképületek állapota is jó, a környezet
kialakítása is megfelelő.

Az ingatlan első alkalommal kerül meghirdetésre.
Az értékesítési hirdetmény tervezetéről a 237/2009. Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés szerinti módon az
értesítés megtörtént.

1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett üzem, raktár, udvar
Típus: ipari ingatlan 
Területe: 50 000 m² 
Állapota: átlagos 
Közművesítettség foka: teljesen közművesített 
Tehermentes: nem 
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1 
Becsérték: 802 400 000 forint 

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai: 
A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Komárom 
Ingatlan fekvése: belterület 
Helyrajzi szám: 7128/6 
Ingatlan postai címe: 2900 Komárom, hrsz. 7128/6 
Területnagyság: 50 000 m² 
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett üzem, raktár, udvar 

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:
A  felszámolási  eljárás  és  a  végelszámolás  környezet-  és  természetvédelmi  követelményeiről  szóló
106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs
tudomása. 

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 
- - keretbiztosítéki jelzálogjog 2.413.000 EUR, azaz kétmillió-négyszáztizenháromezer EUR erejéig
jogosult engedményezés folytán Motivating Graphics LLC (TX 76052 Haslet Intermodal  Parkway  1624;
Képv.: Dr. Jójárt Bíborka  1122 Budapest, Ráth György u. 42) Földhivatali bejegyzése folyamatban van.

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan 2020. augusztus
28-án 10 órakor a helyszínen megtekinthető.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok:  Mentes (cégnek, adószámmal rendelkezőknek) az ÁFA tv. 86. §
(1)  bek.   j)  pontja  alapján.  Magánszemélyeknek  (adószámmal  nem  rendelkezőknek)  ÁFA  fizetési
kötelezettséggel. 

17/2014 (II.3.)  Kormány  rendelet  12.§ (5)   bekezdés szerinti  pályázati  elbírálás  módja:  Elsődleges
értékelési  szempont:  a  vételár  nagysága.  A felszámoló  több  megfelelő  azonos  értékű  (a  megajánlott
legnagyobb  vételárhoz  képest  10%-nál  kisebb  mértékben  eltérő)  ajánlat  esetén  a  pályázók  között
nyilvános ártárgyalást  tart.  Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus  Értékesítési  Rendszer
(EÉR) igénybevételével történik. Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értékesítésre
kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az
ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak. A nyilvános
értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Jelen pályázati
felhívás  a  felszámoló  számára  nem jelent  értékesítési  kötöttséget.  A felszámoló  a  pályázati  kiírást  –
megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. 
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Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül,
átutalással  kell  megfizetni  a  "Motivating  Graphics  Kft.  f.a."  Erste  Bank  Hungary  Zrt.-nél  vezetett:
11600006-00000000-93601551 számú pénzforgalmi számlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázatot benyújtóval a felszámoló a pályázat lezárását követő
30 napon belül szerződést köt. Nyertes pályázó vállalja, hogy a felszámoló által kijelölt ügyvéddel köti
meg  a  szerződést  és  viseli  annak  költségeit.  A megkötendő  adásvételi  szerződésre  a  magyar  jog  az
irányadó.

A  vagyontárgy  elszállításának,  átvételének  módja,  határideje:  A  teljes  vételár  megfizetése  a
tulajdonba- és birtokba adás feltétele. A birtokátruházás napja a szerződéskövetést követően, a vételár
teljes kiegyenlítésének napja.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: 
A  pályázatok  kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatóak  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/ A pályázatnak tartalmaznia kell: 
– Magánszemély pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó személyi igazolványának, lakcím
kártyájának és adóigazolványának a pályázó aláírásával hitelesített másolatát. Külföldi ajánlattevő köteles
belföldi  lakcímmel vagy székhellyel  rendelkező kézbesítési  megbízottat  megnevezni  és a pályázathoz
csatolni a kézbesítési megbízás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Szervezet, vagy gazdasági társaság pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó egy hónapnál
nem  régebbi  cégkivonatát  vagy  hatósági  nyilvántartásba  vételének  igazolását,  az  eljáró  képviselője
aláírási  címpéldányát,  az ajánlati  biztosíték megfizetésének igazolását,  továbbá amennyiben a pályázó
képviselője meghatalmazással jár el, a meghatalmazás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Írásos vételi ajánlat, nettó vételár megjelölésével
– Ajánlati biztosíték megfizetésének igazolása.

-  Kötelezően  csatolandó  a  pályázó  részéről:  „az  ajánlati  biztosítékon  felül  fennmaradó  vételár
rendelkezésre állásának megfelelő igazolása Igazolásként az alábbiak fogadhatók el: a teljes vételár erre a
célra elkülönített és zárolt bankszámlán történő zárolása; a teljes vételár rendelkezésre állására vonatkozó,
pénzügyi intézmény által kibocsátott igazolás; vagy ügyvédi letéti igazolás a teljes vételár ügyvédi letétbe
helyezéséről. A fenti igazolás benyújtása nélkül a pályázat nem tekinthető érvényesnek.”

Az irányár az áfa összegét nem tartalmazza. Az értékesítéskor az áfa megállapítása a hatályos áfatörvény
alapján történik. A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat értékelésétől
számított 8 napon belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés
megkötésére. A megvásárlásra felkínált vagyontárgyakért az eladó kellékszavatosságot és garanciát nem
vállal,  azt  a  pályázó  a  megtekintett  állapotban  veszi  meg,  ennek  tudomásulvételéről  a  pályázónak
nyilatkoznia kell. 
Az elővásárlásra  jogosultak a vételi  szándékukat  a Cstv.  49/C § (3) bekezdése alapján az értékesítés
keretén  belül  gyakorolhatják,  oly  módon,  hogy  a  véglegesen  kialakult  vételár  ismeretében  a  vételi
szándékról  nyilatkozatot  tesznek.  A  felszámoló  az  elektronikus  értékesítés  érvényességének  és
eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot az elővásárlásra jogosultaknak – az őket
megillető sorrendben – bemutatja annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási
jogukkal. 

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A  fenti  vagyontárgyról  készített  tender  füzet  az  alábbi  linken  érhető  el:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1939048/tetelek.pdf
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Pályázati Hirdetmény 

A(z) Dual-Perfekt Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-717900, székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 85. C ép.
4 em., levelezési cím: 1507 Budapest, hrsz. Pf.: 139), mint a(z) NAGYTORMÁS-FARM Kft. f.a. törölt
cég (cégjegyzékszám: 17 09 004002, székhely: 7173 Zomba, Nagytormás puszta 0178/4.)  Szekszárdi
Törvényszék  4.Vpk.12/2019/13.  sz.  végzése  által  kijelölt  vagyonrendezője,  a  Cégközlönyben  2020.
augusztus 27. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően 

nyilvános pályázati felhívás

útján,  az  alábbi  feltételekkel  értékesíti  az  adós  vagyona  egészét  vagy  telephelye  eszközeinek
összességét.

A pályázat adatai: 
A  pályázatok  kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatók  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P2006523 

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2020. szeptember 11. 08 óra 00 perc 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2020. szeptember 28. 12 óra 00 perc 
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 1 135 210 forint.
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 1 135 210 forint. 
Ajánlati biztosíték összege: 56 760 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékot a DUAL-
PERFEKT  Kft.  Erste  Bank  Hungary  Zrt.-nél  vezetett:  11600006-00000000-85523119  számú
értékesítéssel kapcsolatos technikai bankszámlájára lehet befizetni (átutalni)  "NAGYTORMÁS-FARM
Kft. f.a. AJÁNLATI BIZTOSÍTÉK" jelöléssel a pályázat benyújtásáig.

Az ajánlati  biztosítékkal  kapcsolatos  egyéb  közlemény: A befizetett  AJÁNLATI  BIZTOSÍTÉK a
pályázati nyertesnek a vételárba beszámít. A többi pályázó részére a befizetett összeg az értékelést követő
8 napon belül visszautalásra kerül. Az ajánlati biztosítékot a pályázó kizárólag a következő esetekben
veszíti  el: a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes
pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg. A vételárba hitelezői követelés beszámítására
nincs lehetőség.

A felszámolónak  –  a  vagyonfelmérés,  valamint  az  adós  vagyonára  vonatkozó adatok  alapján  -
elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak): 

INGATLANOK

1. Zomba 0141 hrsz. alatti ingatlan
4 ha 2031 nm területű
---- AK értékű
saját használatú út
külterületi ingatlan
Tulajdoni hányad: 1/1
Megközelíthetősége: földes út
Szolgalmi jogok, haszonélvezet ill. egyéb terhek: nincs

Egyéb megjegyzések: 
-szorgalmi jog 6112 nm E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.
- vezetékjog az E-14/2014 számú változási vázrajzon jelölt 2777 m2 nagyságú területre, jogosult E.ON
Dél-Dunántúli Áramhálózati Zrt. (7626 Pécs, Búza tér 8/A.)

https://eer.gov.hu/palyazat/P2006523


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: saját használatú út
Típus: saját használatú út 
Területe: 42 031 m² 
Állapota: átlagos 
Közművesítettség foka: közművesítetlen 
Tehermentes: igen 
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1 
Becsérték: 420 310 forint 

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai: 
A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Zomba 
Ingatlan fekvése: külterület 
Helyrajzi szám: 0241 
Ingatlan postai címe: 7173 Zomba, hrsz. 0241 
Területnagyság: 42 031 m² 
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): saját használatú út 

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:
A  felszámolási  eljárás  és  a  végelszámolás  környezet-  és  természetvédelmi  követelményeiről  szóló
106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs
tudomása. 
Ingatlan állapota: átlagos

2. Zomba 0234 hrsz. alatti ingatlan
1 ha 7991 m2 területű
kivett saját használatú útkülterületi ingatlan
Tulajdoni hányad: 1/1
Szolgalmi jogok, haszonélvezet ill. egyéb terhek: nincs
Fekvése: külterület
Megközelíthetősége: kiépített út

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Kivett saját használatú út
Típus: 
Kivett saját használatú út 
Területe: 17 991 m² 
Állapota: átlagos 
Közművesítettség foka: közművesítetlen 
Tehermentes: igen 
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1 
Becsérték: 179 900 forint 

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai: 
A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Zomba 
Ingatlan fekvése: külterület 
Helyrajzi szám: 0234 
Ingatlan postai címe: 7173 Zomba, hrsz. 0234 
Területnagyság: 17 991 m² 
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Kivett saját használatú út 

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:
A  felszámolási  eljárás  és  a  végelszámolás  környezet-  és  természetvédelmi  követelményeiről  szóló
106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs



tudomása. 
Ingatlan állapota: átlagos

3. Zomba 0210 hrsz. alatti ingatlan
5 ha 3501 m2 területű
kivett saját használatú út
külterületi ingatlan
Tulajdoni hányad: 1/1
Szolgalmi jogok, haszonélvezet ill. egyéb terhek: nincs
Fekvése: külterület
megközelíthetősége: kiépített út

Egyéb megjegyzések:
-  vezetékjog 401 m2-re E-15/2012. számú műszaki  munkarész alapján,  jogosult  E.ON Dél-Dunántúli
Áramhálózati Zrt. (7626 Pécs, Búza tér 8/A)
- Földmérési jelek elhelyezését biztosító használati jog, jogosult: Tolna Megyei Kormányhivatal (7100
Szekszárd, Augusz Imre u. 7.)

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

3. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Kivett saját használatú út
Típus: Kivett saját használatú út 
Területe: 53 501 m² 
Állapota: átlagos 
Közművesítettség foka: közművesítetlen 
Tehermentes: igen 
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1 
Becsérték: 535 000 forint 

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai: 
A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Zomba 
Ingatlan fekvése: külterület 
Helyrajzi szám: 0210 
Ingatlan postai címe: 7173 Zomba, hrsz. 0210 
Területnagyság: 53 501 m² 
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Kivett saját használatú út 

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:
A  felszámolási  eljárás  és  a  végelszámolás  környezet-  és  természetvédelmi  követelményeiről  szóló
106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs
tudomása. 
Ingatlan állapota: átlagos

A  vagyontárgy(ak)  megtekinthetőségének  helye,  ideje,  egyéb  közlemény: Az  ingatlan  a
vagyonrendező közreműködése nélkül önállóan megtekinthet

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az értékesítés áfamentes.

17/2014 (II.3.)  Kormányrendelet  12.§ (5) bekezdés szerinti  pályázati  elbírálás  módja:  Elsődleges
értékelési szempont: a vételár nagysága. A vagyonrendező több megfelelő azonos értékű (a megajánlott
legnagyobb  vételárhoz  képest  10%-nál  kisebb  mértékben  eltérő)  ajánlat  esetén  a  pályázók  között
nyilvános ártárgyalást  tart.  Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus  Értékesítési  Rendszer
(EÉR) igénybevételével történik. Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értékesítésre
kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az
ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak. A nyilvános

https://eer.gov.hu/jogszabaly/A1400017-P12-5.html


értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Jelen pályázati
felhívás a vagyonrendező számára nem jelent értékesítési kötöttséget. A vagyonrendező a pályázati kiírást
– megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. 

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül,
átutalással kell  megfizetni  a DUAL-PERFEKT Kft.  Erste Bank Hungary Zrt.-nél vezetett:  11600006-
00000000-85523119 számú értékesítéssel kapcsolatos technikai pénzforgalmi számlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje:  A nyertes pályázatot benyújtóval a vagyonrendező a pályázat lezárását
követő  30  napon belül  szerződést  köt.  Nyertes  pályázó  vállalja,  hogy a  vagyonrendező  által  kijelölt
ügyvéddel  köti  meg  a  szerződést  és  viseli  annak  költségeit.  A megkötendő  adásvételi  szerződésre  a
magyar jog az irányadó.

A  vagyontárgy  elszállításának,  átvételének  módja,  határideje:  A  teljes  vételár  megfizetése  a
tulajdonba- és birtokba adás feltétele. A birtokátruházás napja a szerződéskövetést követően, a vételár
teljes kiegyenlítésének napja.

17/2014  (II.3.)  Kormányrendelet  12.§  (5) bekezdés  szerinti  részletes  feltételek:  A  pályázatok
kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatóak  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/ 
A pályázatnak tartalmaznia kell: 
– Magánszemély pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó személyi igazolványának, lakcím
kártyájának és adóigazolványának a pályázó aláírásával hitelesített másolatát. Külföldi ajánlattevő köteles
belföldi  lakcímmel vagy székhellyel  rendelkező kézbesítési  megbízottat  megnevezni  és a pályázathoz
csatolni a kézbesítési megbízás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Szervezet, vagy gazdasági társaság pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó egy hónapnál
nem  régebbi  cégkivonatát  vagy  hatósági  nyilvántartásba  vételének  igazolását,  az  eljáró  képviselője
aláírási  címpéldányát,  az ajánlati  biztosíték megfizetésének igazolását,  továbbá amennyiben a pályázó
képviselője meghatalmazással jár el, a meghatalmazás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Írásos vételi ajánlat, nettó vételár megjelölésével ( (a vagyonrendező tételes ajánlatot kér benyújtani az
egyes vagyoncsoportokra)
– Ajánlati biztosíték megfizetésének igazolása.
Az irányár az áfa összegét nem tartalmazza. Az értékesítéskor az áfa megállapítása a hatályos áfatörvény
alapján történik. A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat értékelésétől
számított 8 napon belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés
megkötésére. A megvásárlásra felkínált vagyontárgyakért az eladó kellékszavatosságot és garanciát nem
vállal,  azt  a  pályázó  a  megtekintett  állapotban  veszi  meg,  ennek  tudomásulvételéről  a  pályázónak
nyilatkoznia kell. 
Az elővásárlásra  jogosultak a vételi  szándékukat  a Cstv.  49/C § (3) bekezdése alapján az értékesítés
keretén  belül  gyakorolhatják,  oly  módon,  hogy  a  véglegesen  kialakult  vételár  ismeretében  a  vételi
szándékról  nyilatkozatot  tesznek.  A  vagyonrendező  az  elektronikus  értékesítés  érvényességének  és
eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot az elővásárlásra jogosultaknak – az őket
megillető sorrendben – bemutatja annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási
jogukkal. 

A vagyonrendező hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A módosított 237/2009. sz. (X. 20.)
Kormányrendelet  2.  §  4/a.  pontja  alapján  nyilatkozom,  hogy  ez  a  vagyonelem  1.  alkalommal  kerül
értékesítésre meghirdetésre. Nyilatkozom arról, hogy a 2. § (2) bekezdés alapján a pályázat kiírásáról az
értékesítési  hirdetmény tervezetének megküldésével értesítendő hitelező/hitelezői választmány/hitelezői
képviselő nincs a NAGYTORMÁS-FARM Kft. „f.a.” vagyonrendezési eljárásában. 

A  fenti  vagyontárgyról  készített  tender  füzet  az  alábbi  linken  érhető
el:https://eer.gov.hu/palyazat/P2006523/tetelek.pdf

https://eer.gov.hu/palyazat/P2006523/tetelek.pdf
https://eer.gov.hu/jogszabaly/A1400017-P12-5.html


Pályázati Hirdetmény 

A(z) Dual-Perfekt Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-717900, székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 85. C ép.
4 em., levelezési cím: 1507 Budapest, hrsz. Pf.: 139), mint a(z) NAGYTORMÁS-FARM Kft. f.a. törölt
cég (cégjegyzékszám: 17 09 004002, székhely: 7173 Zomba, Nagytormás puszta 0178/4.)  Szekszárdi
Törvényszék  4.Vpk.12/2019/13.  sz.  végzése  által  kijelölt  vagyonrendezője,  a  Cégközlönyben  2020.
augusztus 27. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően 

nyilvános pályázati felhívás

útján,  az  alábbi  feltételekkel  értékesíti  az  adós  vagyona  egészét  vagy  telephelye  eszközeinek
összességét.

A pályázat adatai: 
A  pályázatok  kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatók  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P2006523 

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2020. szeptember 11. 08 óra 00 perc 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2020. szeptember 28. 12 óra 00 perc 
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 1 135 210 forint.
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 1 135 210 forint. 
Ajánlati biztosíték összege: 56 760 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékot a DUAL-
PERFEKT  Kft.  Erste  Bank  Hungary  Zrt.-nél  vezetett:  11600006-00000000-85523119  számú
értékesítéssel kapcsolatos technikai bankszámlájára lehet befizetni (átutalni)  "NAGYTORMÁS-FARM
Kft. f.a. AJÁNLATI BIZTOSÍTÉK" jelöléssel a pályázat benyújtásáig.

Az ajánlati  biztosítékkal  kapcsolatos  egyéb  közlemény: A befizetett  AJÁNLATI  BIZTOSÍTÉK a
pályázati nyertesnek a vételárba beszámít. A többi pályázó részére a befizetett összeg az értékelést követő
8 napon belül visszautalásra kerül. Az ajánlati biztosítékot a pályázó kizárólag a következő esetekben
veszíti  el: a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes
pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg. A vételárba hitelezői követelés beszámítására
nincs lehetőség.

A felszámolónak  –  a  vagyonfelmérés,  valamint  az  adós  vagyonára  vonatkozó adatok  alapján  -
elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak): 

INGATLANOK

1. Zomba 0241 hrsz. alatti ingatlan
4 ha 2031 nm területű
---- AK értékű
saját használatú út
külterületi ingatlan
Tulajdoni hányad: 1/1
Megközelíthetősége: földes út
Szolgalmi jogok, haszonélvezet ill. egyéb terhek: nincs

Egyéb megjegyzések: 
-szorgalmi jog 6112 nm E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.
- vezetékjog az E-14/2014 számú változási vázrajzon jelölt 2777 m2 nagyságú területre, jogosult E.ON
Dél-Dunántúli Áramhálózati Zrt. (7626 Pécs, Búza tér 8/A.)

https://eer.gov.hu/palyazat/P2006523


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: saját használatú út
Típus: saját használatú út 
Területe: 42 031 m² 
Állapota: átlagos 
Közművesítettség foka: közművesítetlen 
Tehermentes: igen 
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1 
Becsérték: 420 310 forint 

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai: 
A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Zomba 
Ingatlan fekvése: külterület 
Helyrajzi szám: 0241 
Ingatlan postai címe: 7173 Zomba, hrsz. 0241 
Területnagyság: 42 031 m² 
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): saját használatú út 

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:
A  felszámolási  eljárás  és  a  végelszámolás  környezet-  és  természetvédelmi  követelményeiről  szóló
106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs
tudomása. 
Ingatlan állapota: átlagos

2. Zomba 0234 hrsz. alatti ingatlan
1 ha 7991 m2 területű
kivett saját használatú útkülterületi ingatlan
Tulajdoni hányad: 1/1
Szolgalmi jogok, haszonélvezet ill. egyéb terhek: nincs
Fekvése: külterület
Megközelíthetősége: kiépített út

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Kivett saját használatú út
Típus: 
Kivett saját használatú út 
Területe: 17 991 m² 
Állapota: átlagos 
Közművesítettség foka: közművesítetlen 
Tehermentes: igen 
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1 
Becsérték: 179 900 forint 

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai: 
A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Zomba 
Ingatlan fekvése: külterület 
Helyrajzi szám: 0234 
Ingatlan postai címe: 7173 Zomba, hrsz. 0234 
Területnagyság: 17 991 m² 
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Kivett saját használatú út 

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:
A  felszámolási  eljárás  és  a  végelszámolás  környezet-  és  természetvédelmi  követelményeiről  szóló
106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs



tudomása. 
Ingatlan állapota: átlagos

3. Zomba 0210 hrsz. alatti ingatlan
5 ha 3501 m2 területű
kivett saját használatú út
külterületi ingatlan
Tulajdoni hányad: 1/1
Szolgalmi jogok, haszonélvezet ill. egyéb terhek: nincs
Fekvése: külterület
megközelíthetősége: kiépített út

Egyéb megjegyzések:
-  vezetékjog 401 m2-re E-15/2012. számú műszaki  munkarész alapján,  jogosult  E.ON Dél-Dunántúli
Áramhálózati Zrt. (7626 Pécs, Búza tér 8/A)
- Földmérési jelek elhelyezését biztosító használati jog, jogosult: Tolna Megyei Kormányhivatal (7100
Szekszárd, Augusz Imre u. 7.)

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

3. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Kivett saját használatú út
Típus: Kivett saját használatú út 
Területe: 53 501 m² 
Állapota: átlagos 
Közművesítettség foka: közművesítetlen 
Tehermentes: igen 
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1 
Becsérték: 535 000 forint 

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai: 
A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Zomba 
Ingatlan fekvése: külterület 
Helyrajzi szám: 0210 
Ingatlan postai címe: 7173 Zomba, hrsz. 0210 
Területnagyság: 53 501 m² 
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Kivett saját használatú út 

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:
A  felszámolási  eljárás  és  a  végelszámolás  környezet-  és  természetvédelmi  követelményeiről  szóló
106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs
tudomása. 
Ingatlan állapota: átlagos

A  vagyontárgy(ak)  megtekinthetőségének  helye,  ideje,  egyéb  közlemény: Az  ingatlan  a
vagyonrendező közreműködése nélkül önállóan megtekinthet

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az értékesítés áfamentes.

17/2014 (II.3.)  Kormányrendelet  12.§ (5) bekezdés szerinti  pályázati  elbírálás  módja:  Elsődleges
értékelési szempont: a vételár nagysága. A vagyonrendező több megfelelő azonos értékű (a megajánlott
legnagyobb  vételárhoz  képest  10%-nál  kisebb  mértékben  eltérő)  ajánlat  esetén  a  pályázók  között
nyilvános ártárgyalást  tart.  Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus  Értékesítési  Rendszer
(EÉR) igénybevételével történik. Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értékesítésre
kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az
ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak. A nyilvános

https://eer.gov.hu/jogszabaly/A1400017-P12-5.html


értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Jelen pályázati
felhívás a vagyonrendező számára nem jelent értékesítési kötöttséget. A vagyonrendező a pályázati kiírást
– megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. 

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül,
átutalással kell  megfizetni  a DUAL-PERFEKT Kft.  Erste Bank Hungary Zrt.-nél vezetett:  11600006-
00000000-85523119 számú értékesítéssel kapcsolatos technikai pénzforgalmi számlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje:  A nyertes pályázatot benyújtóval a vagyonrendező a pályázat lezárását
követő  30  napon belül  szerződést  köt.  Nyertes  pályázó  vállalja,  hogy a  vagyonrendező  által  kijelölt
ügyvéddel  köti  meg  a  szerződést  és  viseli  annak  költségeit.  A megkötendő  adásvételi  szerződésre  a
magyar jog az irányadó.

A  vagyontárgy  elszállításának,  átvételének  módja,  határideje:  A  teljes  vételár  megfizetése  a
tulajdonba- és birtokba adás feltétele. A birtokátruházás napja a szerződéskövetést követően, a vételár
teljes kiegyenlítésének napja.

17/2014  (II.3.)  Kormányrendelet  12.§  (5) bekezdés  szerinti  részletes  feltételek:  A  pályázatok
kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatóak  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/ 
A pályázatnak tartalmaznia kell: 
– Magánszemély pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó személyi igazolványának, lakcím
kártyájának és adóigazolványának a pályázó aláírásával hitelesített másolatát. Külföldi ajánlattevő köteles
belföldi  lakcímmel vagy székhellyel  rendelkező kézbesítési  megbízottat  megnevezni  és a pályázathoz
csatolni a kézbesítési megbízás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Szervezet, vagy gazdasági társaság pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó egy hónapnál
nem  régebbi  cégkivonatát  vagy  hatósági  nyilvántartásba  vételének  igazolását,  az  eljáró  képviselője
aláírási  címpéldányát,  az ajánlati  biztosíték megfizetésének igazolását,  továbbá amennyiben a pályázó
képviselője meghatalmazással jár el, a meghatalmazás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Írásos vételi ajánlat, nettó vételár megjelölésével ( (a vagyonrendező tételes ajánlatot kér benyújtani az
egyes vagyoncsoportokra)
– Ajánlati biztosíték megfizetésének igazolása.
Az irányár az áfa összegét nem tartalmazza. Az értékesítéskor az áfa megállapítása a hatályos áfatörvény
alapján történik. A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat értékelésétől
számított 8 napon belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés
megkötésére. A megvásárlásra felkínált vagyontárgyakért az eladó kellékszavatosságot és garanciát nem
vállal,  azt  a  pályázó  a  megtekintett  állapotban  veszi  meg,  ennek  tudomásulvételéről  a  pályázónak
nyilatkoznia kell. 
Az elővásárlásra  jogosultak a vételi  szándékukat  a Cstv.  49/C § (3) bekezdése alapján az értékesítés
keretén  belül  gyakorolhatják,  oly  módon,  hogy  a  véglegesen  kialakult  vételár  ismeretében  a  vételi
szándékról  nyilatkozatot  tesznek.  A  vagyonrendező  az  elektronikus  értékesítés  érvényességének  és
eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot az elővásárlásra jogosultaknak – az őket
megillető sorrendben – bemutatja annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási
jogukkal. 

A vagyonrendező hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A módosított 237/2009. sz. (X. 20.)
Kormányrendelet  2.  §  4/a.  pontja  alapján  nyilatkozom,  hogy  ez  a  vagyonelem  1.  alkalommal  kerül
értékesítésre meghirdetésre. Nyilatkozom arról, hogy a 2. § (2) bekezdés alapján a pályázat kiírásáról az
értékesítési  hirdetmény tervezetének megküldésével értesítendő hitelező/hitelezői választmány/hitelezői
képviselő nincs a NAGYTORMÁS-FARM Kft. „f.a.” vagyonrendezési eljárásában. 

A  fenti  vagyontárgyról  készített  tender  füzet  az  alábbi  linken  érhető
el:https://eer.gov.hu/palyazat/P2006523/tetelek.pdf

https://eer.gov.hu/palyazat/P2006523/tetelek.pdf
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Pályázati Hirdetmény 

A(z) Dual-Perfekt Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-717900, székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 85. C ép.
4 em., levelezési cím: 1507 Budapest, hrsz. Pf.: 139), mint a(z) GoldenVet Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 13
09  144216,  székhely:  2030  Érd,  Bajcsy-Zsilinszky  út  77.)  Budapest  Környéki  Törvényszék
1.Fpk.1/2019/13.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2020. szeptember 17. napján
meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően 

nyilvános pályázati felhívás

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai: 
A  pályázatok  kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatók  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1984931 

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2020. október 2. 08 óra 00 perc 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2020. október 19. 12 óra 00 perc 
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 71 290 800 forint.
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 49 906 560 forint. (a becsérték 70%-a)
A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.
Ajánlati biztosíték összege: 2 338 724 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékot a GoldenVet
Kft.  f.a.  Takarékbank  Zrt.-nél  vezetett:  50430237-10007730  számú  bankszámlájára  lehet  befizetni
(átutalni) "GoldenVet Kft. f.a. AJÁNLATI BIZTOSÍTÉK" jelöléssel a pályázat benyújtásáig.

Az ajánlati  biztosítékkal  kapcsolatos  egyéb  közlemény: A befizetett  AJÁNLATI  BIZTOSÍTÉK a
pályázati nyertesnek a vételárba beszámít. A többi pályázó részére a befizetett összeg az értékelést követő
8 napon belül visszautalásra kerül. Az ajánlati biztosítékot a pályázó kizárólag a következő esetekben
veszíti  el: a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes
pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A felszámolónak  –  a  vagyonfelmérés,  valamint  az  adós  vagyonára  vonatkozó adatok  alapján  -
elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak): 

INGATLAN
Érd, Bajcsy-Zsilinszky út 77.
Belterület
Hrsz.: 6733 
Pest megye
Kivett iroda, állatgyógyszertár és udvar
Földrészlet: 576 m2
Tulajdoni hányad: 1/1-ed

Az ingatlan  Érd város  Parkváros városrészében helyezkedik  el  a Bajcsy-Zsilinszky út  77.  szám alatt
családi  házas  környezetben.  Az  ingatlan  az  utcáról  közvetlenül  megközelíthető.  Előtte  4  gépjármű
parkolására alkalmas térkővel burkolt parkoló van kialakítva. 

A telek jellemzése:
Az ingatlan telkének alakja szabályos négyszög alakú telek. A telek felszíne az udvar felé lejtős. A rajta
lévő  épület  háromszintes.  Az utcaszint  a  földszintet  jelöli,  az  alagsor  pedig  az  udvar  felőli  szintben
található. A telek körbekerített. A hátsó és két oldalsó oldala oszlopok közé kifeszített dróthálós kerítéssel
kerített, utcafronti oldala pedig részben az épülettel, részben fémszerkezetű előre gyártott kovácsoltvas
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kerítéselemekkel,  illetve  a  benne  kialakított  kis-és  nagykapuval  szerelt.  A telek  nagy része  térkővel,
illetve murvával fedett, a hátsó és oldalsó kerítés mellett található egy keskeny zöld növénysáv, mely a
belátást akadályozza. Hátul a hátsó kerítés és az egyik oldal, az épülettel szemben állva a jobb oldali
oldalkerítésnél egy kis bekerített kenel van kialakítva szintén dróthálós kerítéssel. A telken a csapadékvíz
elvezetés megoldott. 

Épület jellemzői:
2006-2007-ben épült háromszintes épület, mely alapvetően a jelenlegi funkciójának megfelelő célra épült.
A tulajdoni  lapon az épület  feltüntetése 2007. március 9-én érkezett  dokumentum alapján történt.  Az
utcaszintről egy beépített szélfogón keresztül az állatgyógyszertár eladóterébe jutunk. Ezen a földszinti
szinten van kialakítva még öltöző-mosdó, raktár, teakonyha-kamra. Az eladótérbe bejutva balkéz felé van
kialakítva a lépcsőház, melyen egyenes karú lépcsőrendszer található. Egyik oldalon fém kapaszkodó van
felszerelve.  A  lépcsőházból  lefelé  az  alagsori  részen,  mely  az  udvarszinten  található  van  kialakítva
állatorvosi  rendelő,  műtő-röntgen,  váró  mosdókkal,  kutyakozmetika,  valamint  hulladékraktár.  A
kutyakozmetika részben található, azzal egy légtérben a zárt égésterű, gáz működésű fali kazán, mely a
fűtést,  illetve  egy melegvíz  tárolón  keresztül  a  melegvíz  ellátást  biztosítja.  Az  első  emeleten  irodák
vannak  kialakítva.  Három  darab  önálló,  külön  villanyórával  felszerelt  irodahelyiség  található  itt.  A
lépcsőn felérve jobb kéz felé egymás mögött van kialakítva kettő darab iroda, illetve a folyosó másik
oldalán balkéz felé egy nagyméretű irodahelyiség. Az első emeleten ezen kívül még található két darab
zuhanyzó-mosdó, valamint egy konyha.
Két irodából terasz van kialakítva, mely fém korláttal ellátott, és kerámialap burkolatú. Mind a három
irodában  önálló  légkondicionáló  egység  van.  Hagyományos  építési  módban  2007-ben  épült  ingatlan.
Háromszintes  épület  hasznos alapterülete  287 m2.  Az egész ingatlanban a riasztó  és  kamerarendszer
kiépített, működőképes rendszer. Az épület egyes helyiségeiben a klímarendszer kiépített fali négycsöves
fan-coil hűtő-fűtő berendezésekkel. Az épületbe négy bejáraton lehet bejutni. A bejárati ajtók acéltokos,
több  ponton  záródó  biztonsági  műanyag  ajtók.  Az  épület  külső  és  belső  szemrevételezése  alapján
megállapítható, hogy műszaki állapota jónak mondható. A falakon repedések, sérülések nem láthatóak.
Az épületgépészeti berendezések működőképesek, korrekt műszaki állapotban vannak. Az ingatlan kezelt,
karbantartott épület. 

Az épület hasznos alapterülete: 287 m2

Az ingatlanra vonatkozóan határozatlan idejű bérleti szerződés van érvényben, mely megszüntetését 30
napos felmondási határidővel bármelyik fél kérelmezheti.

Az ingatlan harmadik alkalommal kerül meghirdetésre.
Az értékesítési hirdetmény tervezetéről a 237/2009. Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés szerinti módon az
értesítés megtörtént.
A felszámoló nyilatkozik, hogy a vélelmezett hitelezői hozzájárulás feltételei fennállnak a becsérték 70%-
án történő értékesítéshez.

1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Kivett iroda, állatgyógyszertár és udvar
Típus: iroda 
Területe: 576 m² 
Állapota: átlagos 
Közművesítettség foka: teljesen közművesített 
Tehermentes: nem 
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1 
Becsérték: 71 290 800 forint 

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai: 
A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Érd 
Ingatlan fekvése: belterület 
Helyrajzi szám: 6733 
Ingatlan postai címe: 2030 Érd, hrsz. 6733 



Területnagyság: 576 m² 
Az  épület  fő  rendeltetés  szerinti  jellege  (lakóház,  üdülő,  gazdasági  épület  stb.):  Kivett  iroda,
állatgyógyszertár és udvar 

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:
A  felszámolási  eljárás  és  a  végelszámolás  környezet-  és  természetvédelmi  követelményeiről  szóló
106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs
tudomása. 

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 
- A tulajdoni lapból kiderül, hogy jelzálogjog terheli 41.400.000,- Ft tőke és járulékai erejéig az OTP
Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor utca 16.) javára.
- Elidegenítési és terhelési tilalom terheli a jelzálogjog biztosítására az OTP Bank Nyrt (1051 Budapest,
Nádor utca 16.) javára. Engedményes: OTP Faktoring Zrt. (1364 Budapest, Pf.: 271.)

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye,  ideje,  egyéb közlemény: A pályázatban kiírt  ingatlan
2020. október 12. napján 10 órakor a helyszínen megtekinthető.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A vagyontárgy értékesítése az áfa tv. 86. § (1) bekezdés alapján
áfa-mentes.

17/2014 (II.3.)  Kormányrendelet  12.§ (5) bekezdés szerinti  pályázati  elbírálás  módja:  Elsődleges
értékelési  szempont:  a  vételár  nagysága.  A felszámoló  több  megfelelő  azonos  értékű  (a  megajánlott
legnagyobb  vételárhoz  képest  10%-nál  kisebb  mértékben  eltérő)  ajánlat  esetén  a  pályázók  között
nyilvános ártárgyalást  tart.  Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus  Értékesítési  Rendszer
(EÉR) igénybevételével történik. Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értékesítésre
kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az
ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak. A nyilvános
értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Jelen pályázati
felhívás  a  felszámoló  számára  nem jelent  értékesítési  kötöttséget.  A felszámoló  a  pályázati  kiírást  –
megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. 

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül,
átutalással kell megfizetni a "GoldenVet Kft. f.a." Takarékbank Zrt.-nél vezetett:  50430237-10007730
számú pénzforgalmi számlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázatot benyújtóval a felszámoló a pályázat lezárását követő
30 napon belül szerződést köt. Nyertes pályázó vállalja, hogy a felszámoló által kijelölt ügyvéddel köti
meg a szerződést. A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.

A  vagyontárgy  elszállításának,  átvételének  módja,  határideje:  A  teljes  vételár  megfizetése  a
tulajdonba- és birtokba adás feltétele. A birtokátruházás napja a szerződéskövetést követően, a vételár
teljes kiegyenlítésének napja.

17/2014  (II.3.)  Kormányrendelet  12.§  (5) bekezdés  szerinti  részletes  feltételek:  A  pályázatok
kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatóak  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/ 
A pályázatnak tartalmaznia kell: 
– Magánszemély  pályázó  esetén  az  ajánlathoz  csatolni  kell  a  pályázó  személyi  igazolványának,
lakcímkártyájának és adóigazolványának a pályázó aláírásával hitelesített másolatát. Külföldi ajánlattevő
köteles  belföldi  lakcímmel  vagy  székhellyel  rendelkező  kézbesítési  megbízottat  megnevezni  és  a
pályázathoz csatolni a kézbesítési megbízás teljes bizonyító erejű okiratát.

https://eer.gov.hu/jogszabaly/A1400017-P12-5.html
https://eer.gov.hu/jogszabaly/A1400017-P12-5.html


– Szervezet, vagy gazdasági társaság pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó egy hónapnál
nem  régebbi  cégkivonatát  vagy  hatósági  nyilvántartásba  vételének  igazolását,  az  eljáró  képviselője
aláírási  címpéldányát,  az ajánlati  biztosíték megfizetésének igazolását,  továbbá amennyiben a pályázó
képviselője meghatalmazással jár el, a meghatalmazás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Írásos vételi ajánlatot, nettó vételár megjelölésével.
– Ajánlati biztosíték megfizetésének igazolása.
Az irányár az áfa összegét nem tartalmazza. Az értékesítéskor az áfa megállapítása a hatályos áfatörvény
alapján történik. A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat értékelésétől
számított 8 napon belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés
megkötésére. A megvásárlásra felkínált vagyontárgyakért az eladó kellékszavatosságot és garanciát nem
vállal,  azt  a  pályázó  a  megtekintett  állapotban  veszi  meg,  ennek  tudomásulvételéről  a  pályázónak
nyilatkoznia kell. 
Az elővásárlásra  jogosultak a vételi  szándékukat  a Cstv.  49/C § (3) bekezdése alapján az értékesítés
keretén  belül  gyakorolhatják,  oly  módon,  hogy  a  véglegesen  kialakult  vételár  ismeretében  a  vételi
szándékról  nyilatkozatot  tesznek.  A  felszámoló  az  elektronikus  értékesítés  érvényességének  és
eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot az elővásárlásra jogosultaknak – az őket
megillető sorrendben – bemutatja annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási
jogukkal. 

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A  fenti  vagyontárgyról  készített  tender  füzet  az  alábbi  linken  érhető  el:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1984931/tetelek.pdf

https://eer.gov.hu/palyazat/P1984931/tetelek.pdf


Pályázati Hirdetmény 

A(z) Dual-Perfekt Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-717900, székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 85. C ép.
4 em., levelezési cím: 1507 Budapest, hrsz. Pf.: 139), mint a(z) Nívó Ruhaipari Szövetkezet törölt cég
(cégjegyzékszám: 13 02 050255, székhely: 2700 Cegléd, Reggel utca 2.) Budapest Környéki Törvényszék
11.Vpk.24/2020/10.. sz. végzése által kijelölt vagyonrendezője, a Cégközlönyben 2020.  szeptember 17.
napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően 

nyilvános pályázati felhívás

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai: 
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: 
https://eer.gov.hu/palyazat/P1984349 

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2020. október 02. 08 óra 00 perc 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2020. október 19. 12 óra 00 perc 
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 339 000 forint.
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 339 000 forint. 
Ajánlati biztosíték összege: 16 950 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékot a DUAL-
PERFEKT  Kft.  Erste  Bank  Hungary  Zrt.-nél  vezetett:  11600006-00000000-85523119  számú
értékesítéssel  kapcsolatos  technikai  bankszámlájára  lehet  befizetni  (átutalni)  "NÍVÓ  Ruhaipari
Szövetkezet f.a. AJÁNLATI BIZTOSÍTÉK" jelöléssel a pályázat benyújtásáig.

Az ajánlati  biztosítékkal  kapcsolatos  egyéb  közlemény: A befizetett  AJÁNLATI  BIZTOSÍTÉK a
pályázati nyertesnek a vételárba beszámít. A többi pályázó részére a befizetett összeg az értékelést követő
8 napon belül visszautalásra kerül. Az ajánlati biztosítékot a pályázó kizárólag a következő esetekben
veszíti  el: a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes
pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg. A vételárba hitelezői követelés beszámítására
nincs lehetőség.

A felszámolónak  –  a  vagyonfelmérés,  valamint  az  adós  vagyonára  vonatkozó adatok  alapján  -
elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak): 
INGATLAN
Cegléd, Reggel utca 2.
Belterület
Hrsz.: 959/2/A/7
Üzlet
Terület: 3 m2
Tulajdoni hányad: 1/1

Az ingatlan természetben egy kisebb üzletház külön albetéten feltüntetett  WC-jét testesítette meg. Az
üzlethelyiségekben bekövetkezett  tulajdonos változások során a társaság tulajdonában lévő albetéteket
egy jelenleg is üzemelő patika vásárolta meg. Erről a külön albetétről elfelejtkeztek és nem került bele az
adásvételi szerződésbe, így a már megszűnt társaság tulajdonában maradt. Azonban természetben az új
tulajdonos rendelkezett  felette  mint sajátja  felett.  A patika többször felújította  és átalakította  belül az
ingatlanait.  A vizsgált  ingatlanban először 2008-2010 között került sor felújításra amikor is egy labor
került  kialakításra  a  korábbi  wc helyiségből.  A 2019-es  év során ez a  labor  elbontásra  került,  így  a
vizsgált ingatlan egybeolvadt természetben a /8-as helyiséggel. Jelenleg a patika eladó terének része.

1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: üzlet

https://eer.gov.hu/palyazat/P1984349


Típus: üzlethelyiség 
Területe: 3 m² 
Állapota: átlagos 
Közművesítettség foka: teljesen közművesített 
Tehermentes: igen 
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1 
Becsérték: 339 000 forint 
Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai: 
A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Cegléd 
Ingatlan fekvése: belterület 
Helyrajzi szám: 959/2/A/7 
Ingatlan postai címe: 2700 Cegléd, hrsz. 959/2/A/7 
Területnagyság: 3 m² 
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): üzlet 

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:
A  felszámolási  eljárás  és  a  végelszámolás  környezet-  és  természetvédelmi  követelményeiről  szóló
106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs
tudomása. 

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye,  ideje,  egyéb közlemény: A pályázatban kiírt  ingatlan
2020. október 12. napján 9 órakor a helyszínen megtekinthető.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az értékesítés áfamentes.

17/2014 (II.3.)  Kormányrendelet  12.§ (5) bekezdés szerinti  pályázati  elbírálás  módja:  Elsődleges
értékelési szempont: a vételár nagysága. A vagyonrendező több megfelelő azonos értékű (a megajánlott
legnagyobb  vételárhoz  képest  10%-nál  kisebb  mértékben  eltérő)  ajánlat  esetén  a  pályázók  között
nyilvános ártárgyalást  tart.  Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus  Értékesítési  Rendszer
(EÉR) igénybevételével történik. Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értékesítésre
kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az
ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak. A nyilvános
értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Jelen pályázati
felhívás a vagyonrendező számára nem jelent értékesítési kötöttséget. A vagyonrendező a pályázati kiírást
– megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. 

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül,
átutalással kell  megfizetni  a DUAL-PERFEKT Kft.  Erste Bank Hungary Zrt.-nél vezetett:  11600006-
00000000-85523119 számú értékesítéssel kapcsolatos technikai pénzforgalmi számlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje:  A nyertes pályázatot benyújtóval a vagyonrendező a pályázat lezárását
követő  30  napon belül  szerződést  köt.  Nyertes  pályázó  vállalja,  hogy a  vagyonrendező  által  kijelölt
ügyvéddel  köti  meg  a  szerződést  és  viseli  annak  költségeit.  A megkötendő  adásvételi  szerződésre  a
magyar jog az irányadó.

A  vagyontárgy  elszállításának,  átvételének  módja,  határideje:  A  teljes  vételár  megfizetése  a
tulajdonba- és birtokba adás feltétele. A birtokátruházás napja a szerződéskövetést követően, a vételár
teljes kiegyenlítésének napja.

17/2014  (II.3.)  Kormányrendelet  12.§  (5) bekezdés  szerinti  részletes  feltételek:  A  pályázatok
kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatóak  be:

https://eer.gov.hu/jogszabaly/A1400017-P12-5.html
https://eer.gov.hu/jogszabaly/A1400017-P12-5.html


https://eer.gov.hu/palyazat/ 
A pályázatnak tartalmaznia kell: 
– Magánszemély pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó személyi igazolványának, lakcím
kártyájának és adóigazolványának a pályázó aláírásával hitelesített másolatát. Külföldi ajánlattevő köteles
belföldi  lakcímmel vagy székhellyel  rendelkező kézbesítési  megbízottat  megnevezni  és a pályázathoz
csatolni a kézbesítési megbízás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Szervezet, vagy gazdasági társaság pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó egy hónapnál
nem  régebbi  cégkivonatát  vagy  hatósági  nyilvántartásba  vételének  igazolását,  az  eljáró  képviselője
aláírási  címpéldányát,  az ajánlati  biztosíték megfizetésének igazolását,  továbbá amennyiben a pályázó
képviselője  meghatalmazással  jár  el,  a  meghatalmazás  teljes  bizonyító  erejű  okiratát.  –  Írásos  vételi
ajánlat, nettó vételár megjelölésével
– Ajánlati biztosíték megfizetésének igazolása.
Az irányár az áfa összegét nem tartalmazza. Az értékesítéskor az áfa megállapítása a hatályos áfatörvény
alapján történik. A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat értékelésétől
számított 8 napon belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés
megkötésére. A megvásárlásra felkínált vagyontárgyakért az eladó kellékszavatosságot és garanciát nem
vállal,  azt  a  pályázó  a  megtekintett  állapotban  veszi  meg,  ennek  tudomásulvételéről  a  pályázónak
nyilatkoznia kell. 
Az elővásárlásra  jogosultak a vételi  szándékukat  a Cstv.  49/C § (3) bekezdése alapján az értékesítés
keretén  belül  gyakorolhatják,  oly  módon,  hogy  a  véglegesen  kialakult  vételár  ismeretében  a  vételi
szándékról  nyilatkozatot  tesznek.  A  vagyonrendező  az  elektronikus  értékesítés  érvényességének  és
eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot az elővásárlásra jogosultaknak – az őket
megillető sorrendben – bemutatja annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási
jogukkal. 

A vagyonrendező hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A módosított 237/2009. sz. (X. 20.)
Kormányrendelet  2.  §  4/a.  pontja  alapján  nyilatkozom,  hogy  ez  a  vagyonelem  1.  alkalommal  kerül
értékesítésre meghirdetésre. Nyilatkozom arról, hogy a 2. § (2) bekezdés alapján a pályázat kiírásáról az
értékesítési  hirdetmény tervezetének megküldésével értesítendő hitelező/hitelezői választmány/hitelezői
képviselő nincs a Nívó Ruhaipari Szövetkezet „f.a.” vagyonrendezési eljárásában. 

A  fenti  vagyontárgyról  készített  tender  füzet  az  alábbi  linken  érhető  el:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1984349/tetelek.pdf

https://eer.gov.hu/palyazat/P1984349/tetelek.pdf


Pályázati Hirdetmény 

A(z) Dual-Perfekt Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-717900, székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 85. C ép.
4 em., levelezési cím: 1507 Budapest, hrsz. Pf.: 139), mint a(z) DIKÉ 2002 Kft. „f.a” (cégjegyzékszám:
01-09-707139,  székhely:  1011  Budapest,  Hunyadi  János  út  3.  1  em.  11)  Fővárosi  Törvényszék
48.Fpk.626/2020/9.  sz.  végzése által  kijelölt  felszámolója,  a  Cégközlönyben 2020.  október  8.  napján
meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően 

nyilvános pályázati felhívás

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai: 
A  pályázatok  kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatók  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P2031662 

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2020. október 23. 08 óra 00 perc 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2020. november 9. 12 óra 00 perc 
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 2 592 000 forint.
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 2 592 000 forint. 
Ajánlati biztosíték összege: 129 600 forint.

Ajánlati  biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati  biztosítékot  a  DIKÉ
2002  Kft.  f.a.  Erste  Bank  Hungary  Zrt.-nél  vezetett:  11600006-00000000-93547831  számú
bankszámlájára lehet befizetni (átutalni) "DIKÉ 2002 Kft. f.a. AJÁNLATI BIZTOSÍTÉK" jelöléssel a
pályázat benyújtásáig.

Az ajánlati  biztosítékkal  kapcsolatos  egyéb  közlemény: A befizetett  AJÁNLATI  BIZTOSÍTÉK a
pályázati nyertesnek a vételárba beszámít. A többi pályázó részére a befizetett összeg az értékelést követő
8 napon belül visszautalásra kerül. Az ajánlati biztosítékot a pályázó kizárólag a következő esetekben
veszíti  el: a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes
pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A felszámolónak  –  a  vagyonfelmérés,  valamint  az  adós  vagyonára  vonatkozó adatok  alapján  -
elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak): 

INGATLAN
Badacsonytomaj
BelterületHrsz.: 671
Kiskör út 6.
Kivett lakóház, udvar
Tulajdoni hányad: 1/1-ed
275 m2

Az ingatlan Badacsonytomaj központjától mintegy 200 méter távolságra található, egy utcával feljebb. A
671 hrsz-ú ingatlan a térképmásolat alapján sarok telket takar. Az ingatlan csak a Kiskör út felől lenne
megközelíthető. Hivatalos dokumentumok alapján a 673 hrsz-ú közterület fogja körbe a telek másik két
oldalát,  a  valóságban azonban a 673 hrsz-ú közterület  az  ingatlannal  szomszédos része átjárhatatlan,
növényzettel sűrűn benőtt, gyalogosan sem lehet átjutni rajta.
A Kiskör út aszfaltozott városi közút. A Kiskör út felől sem kiskapu sem nagykapu nincs kialakítva. Az
ingatlan a Kiskör út felől a 673-as hrsz-ú közterület  felé erősen lejtős.  Az ingatlan cserjékkel,  fákkal
sűrűn  benőtt.  A  térképmásolat  lakóházat  tüntet  fel,  ami  mára  az  enyészeté  lett.  Két  beomlott  pince
található a telken. Az ingatlan felső pontjáról (Kiskör út) látható a Balaton, panorámás telek. Övezeti
besorolás: Kialakult falusias lakóterületek (Lfk)

https://eer.gov.hu/palyazat/P2031662


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Kivett lakóház, udvar
Típus: Kivett lakóház, udvar 
Területe: 275 m² 
Állapota: felújítandó 
Közművesítettség foka: közművesítetlen 
Tehermentes: nem 
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1 
Becsérték: 2 592 000 forint 

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai: 
A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Badacsonytomaj 
Ingatlan fekvése: belterület 
Helyrajzi szám: 671 
Ingatlan postai címe: 8258 Badacsonytomaj, hrsz. 671 
Területnagyság: 275 m² 
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Kivett lakóház, udvar 

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:
A  felszámolási  eljárás  és  a  végelszámolás  környezet-  és  természetvédelmi  követelményeiről  szóló
106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs
tudomása. 

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 
- E-ON javára 4 m2 nagyságú vezetékjog került bejegyzésre.
- Végrehajtási  jog került  feljegyzésre 21.525,- Ft és járulékai erejéig a Belváros-Lipótváros Budapest
Főváros V. ker. Önkormányzata (1051 Budapest, Erzsébet tér 4.) javára.

Ingatlan állapota: felújítandó

Az  ingatlan(ok)  megtekinthetőségének  helye,  ideje,  egyéb  közlemény: Az  ingatlan  a  felszámoló
közreműködése nélkül szabadon megtekinthető.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A vagyontárgy értékesítése az áfa tv. 86. § (1) bekezdés alapján
áfa-mentes. Az adós törölt adószámmal rendelkezik, számla kiállítására nem jogosult.

17/2014 (II.3.)  Kormányrendelet  12.§ (5) bekezdés szerinti  pályázati  elbírálás  módja:  Elsődleges
értékelési  szempont:  a  vételár  nagysága.  A felszámoló  több  megfelelő  azonos  értékű  (a  megajánlott
legnagyobb  vételárhoz  képest  10%-nál  kisebb  mértékben  eltérő)  ajánlat  esetén  a  pályázók  között
nyilvános ártárgyalást  tart.  Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus  Értékesítési  Rendszer
(EÉR) igénybevételével történik. Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értékesítésre
kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az
ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak. A nyilvános
értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Jelen pályázati
felhívás  a  felszámoló  számára  nem jelent  értékesítési  kötöttséget.  A felszámoló  a  pályázati  kiírást  –
megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. 

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül,
átutalással  kell  megfizetni  a "DIKÉ 2002 Kft.  f.a."  Erste  Bank Hungary Zrt.-nél vezetett:  11600006-
00000000-93547831 számú pénzforgalmi számlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázatot benyújtóval a felszámoló a pályázat lezárását követő
30 napon belül szerződést köt. Nyertes pályázó vállalja, hogy a felszámoló által kijelölt ügyvéddel köti

https://eer.gov.hu/jogszabaly/A1400017-P12-5.html


meg a szerződést. A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.
A  vagyontárgy  elszállításának,  átvételének  módja,  határideje:  A  teljes  vételár  megfizetése  a
tulajdonba- és birtokba adás feltétele. A birtokátruházás napja a szerződéskövetést követően, a vételár
teljes kiegyenlítésének napja.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: 
A  pályázatok  kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatóak  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/ 
A pályázatnak tartalmaznia kell: 
– Magánszemély  pályázó  esetén  az  ajánlathoz  csatolni  kell  a  pályázó  személyi  igazolványának,
lakcímkártyájának és adóigazolványának a pályázó aláírásával hitelesített másolatát. Külföldi ajánlattevő
köteles  belföldi  lakcímmel  vagy  székhellyel  rendelkező  kézbesítési  megbízottat  megnevezni  és  a
pályázathoz csatolni a kézbesítési megbízás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Szervezet, vagy gazdasági társaság pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó egy hónapnál
nem  régebbi  cégkivonatát  vagy  hatósági  nyilvántartásba  vételének  igazolását,  az  eljáró  képviselője
aláírási  címpéldányát,  az ajánlati  biztosíték megfizetésének igazolását,  továbbá amennyiben a pályázó
képviselője meghatalmazással jár el, a meghatalmazás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Írásos vételi ajánlatot, nettó vételár megjelölésével.
- Nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 30 napos ajánlati kötöttséget vállal.
– Ajánlati biztosíték megfizetésének igazolása.
Az irányár az áfa összegét nem tartalmazza. Az értékesítéskor az áfa megállapítása a hatályos áfatörvény
alapján történik. A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat értékelésétől
számított 8 napon belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés
megkötésére. A megvásárlásra felkínált vagyontárgyakért az eladó kellékszavatosságot és garanciát nem
vállal,  azt  a  pályázó  a  megtekintett  állapotban  veszi  meg,  ennek  tudomásulvételéről  a  pályázónak
nyilatkoznia kell. 
Az elővásárlásra  jogosultak a vételi  szándékukat  a Cstv.  49/C § (3) bekezdése alapján az értékesítés
keretén  belül  gyakorolhatják,  oly  módon,  hogy  a  véglegesen  kialakult  vételár  ismeretében  a  vételi
szándékról  nyilatkozatot  tesznek.  A  felszámoló  az  elektronikus  értékesítés  érvényességének  és
eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot az elővásárlásra jogosultaknak – az őket
megillető sorrendben – bemutatja annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási
jogukkal. 

A felszámoló  hirdetménnyel  kapcsolatos  egyéb  közleménye:  A módosított  237/2009.  sz.  (X.  20.)
Kormányrendelet  2.  §  4/a.  pontja  alapján  nyilatkozom,  hogy  ez  a  vagyonelem  1.  alkalommal  kerül
értékesítésre meghirdetésre. Nyilatkozom arról, hogy a 2. § (2) bekezdés alapján a pályázat kiírásáról az
értékesítési  hirdetmény tervezetének megküldésével értesítendő hitelező/hitelezői választmány/hitelezői
képviselő nincs a DIKÉ 2002 Kft. „f.a.” felszámolási eljárásában. 

A  fenti  vagyontárgyról  készített  tender  füzet  az  alábbi  linken  érhető  el:
https://eer.gov.hu/palyazat/P2031662/tetelek.pdf

https://eer.gov.hu/palyazat/P2031662/tetelek.pdf
https://eer.gov.hu/jogszabaly/A1400017-P12-5.html


Pályázati Hirdetmény 

A(z) DUAL-PERFEKT Kft (cégjegyzékszám: 01-09-717900, székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 85.
C.  ép.  4.  em.;  levelezési  cím:  1507  Budapest,  Pf.:  139),  mint  a(z)  Börzsöny  Kontakt
Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság „f.a.” (székhely: 1141 Budapest,
Szugló  utca  82,  cégjegyzékszám:  01-09-288327,  adószám:  13917047-2-42)  Fővárosi  Törvényszék
28.Fpk.1.289/2019/13. sz. végzése által kijelölt felszámolója

nyilvános pályázati felhívás

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát:

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak): 
INGATLAN
Tolmács
Belterület
Hrsz.: 93/1
kivett saját használatú út
Tulajdoni hányad: 1/1

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett saját használatú út
Területe: 48 m² 
Állapota: átlagos 
Közművesítettség foka: közművesítetlen 
Tehermentes: nem 
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1 

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai: 
A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Tolmács 
Ingatlan fekvése: belterület 
Helyrajzi szám: 93/1
Területnagyság: 48 m² 
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett saját használatú út 

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:
A  felszámolási  eljárás  és  a  végelszámolás  környezet-  és  természetvédelmi  követelményeiről  szóló
106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs
tudomása. 
Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 
- vezetékjog terheli az 20 kV-os fennálló vezeték javára 22 m2 erejéig az Émász Hálózati Kft. (Miskolc,
Dózsa György út 13)
- Vezetékjog terheli középnyomású gázvezeték biztonsági övezetének biztosítása céljából 5 m2 ingatlan
területre, jogosult a Tigáz-DSO Földgázelosztó Kft. (Hajdúszoboszló, Rákóczi út 184.) 

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan első alkalommal kerül meghirdetésre.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2020. november 16. 12 óra 00 perc 
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 9 360 forint.
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 9 360 forint. 
Ajánlati biztosíték összege: 468 forint.



Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékot az DUAL-
PERFEKT  Kft.  f.a.  Erste  Bank  Hungary  Zrt.-nél  vezetett:  11600006-00000000-85523119  számú
értékesítéssel kapcsolatos technikai bankszámlájára lehet befizetni (átutalni) „Börzsöny Kontakt Kft. f.a.
AJÁNLATI BIZTOSÍTÉK” jelöléssel a pályázat benyújtásáig.

Az ajánlati  biztosítékkal  kapcsolatos  egyéb  közlemény: A befizetett  AJÁNLATI  BIZTOSÍTÉK a
pályázati nyertesnek a vételárba beszámít. A többi pályázó részére a befizetett összeg az értékelést követő
8 napon belül visszautalásra kerül. Az ajánlati biztosítékot a pályázó kizárólag a következő esetekben
veszíti  el: a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes
pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg. A vételárba hitelezői követelés beszámítására
nincs lehetőség.

A felszámolónak  –  a  vagyonfelmérés,  valamint  az  adós  vagyonára  vonatkozó adatok  alapján  -
elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A pályázatban kiírt ingatlan önállóan
megtekinthető.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok:  A vagyon értékesítése az áfa tv. 86. § (1) bekezdés j) és k) pontja
alapján áfa-mentes.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül,
átutalással kell megfizetni az DUAL-PERFEKT Kft. Erste Bank Hungary Zrt.-nél vezetett: 11600006-
00000000-85523119 számú értékesítéssel kapcsolatos technikai pénzforgalmi számlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés  határideje:  Szerződéskötésre  az  értékelés  érvényességének  és  eredményességének
megállapításáról szóló közlemény közzétételét követő 30 napon belül kerül sor.

A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos vételi ajánlatokat kér benyújtani, melyeket az

DUAL-PERFEKT Kft. 
9001 Győr, Pf.: 649. szám alatti postai címre, vagy a

DUAL-PERFEKT Kft. 9022 Győr, Liszt Ferenc u. 37. sz. alatti kirendeltségére vár 
„Börzsöny Kontakt Kft. f.a. vételi ajánlat” 

megjelöléssel.

A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételéről elismervényt állít ki.

Kizárólagos  értékelési  szempont:  a  vételár  nagysága.  A felszámoló  több megfelelő  azonos  értékű  (a
megajánlott legnagyobb vételárhoz képest 10%-nál kisebb mértékben eltérő) ajánlat esetén a pályázók
között  nyilvános ártárgyalást  tart.  Érvénytelen az ajánlat,  ha nem felel  meg a jogszabályban, illetve a
pályázati  kiírásban  meghatározottaknak.  A  nyilvános  értékesítésen  a  tulajdonjogot  szerző  pályázó  az
adóssal  szemben  beszámítással  nem élhet.  Jelen  pályázati  felhívás  a  felszámoló  számára  nem jelent
értékesítési kötöttséget. A felszámoló a pályázati kiírást – megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek
nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. 

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– Magánszemély  pályázó  esetén  az  ajánlathoz  csatolni  kell  a  pályázó  személyi  igazolványának,
lakcímkártyájának és adóigazolványának a pályázó aláírásával hitelesített másolatát. Külföldi ajánlattevő
köteles  belföldi  lakcímmel  vagy  székhellyel  rendelkező  kézbesítési  megbízottat  megnevezni  és  a
pályázathoz csatolni a kézbesítési megbízás teljes bizonyító erejű okiratát.



– Szervezet, vagy gazdasági társaság pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó egy hónapnál
nem  régebbi  cégkivonatát  vagy  hatósági  nyilvántartásba  vételének  igazolását,  az  eljáró  képviselője
aláírási  címpéldányát,  az ajánlati  biztosíték megfizetésének igazolását,  továbbá amennyiben a pályázó
képviselője meghatalmazással jár el, a meghatalmazás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Írásos vételi ajánlat, nettó vételár megjelölésével
- Nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 30 napos ajánlati kötöttséget vállal.
– Bánatpénz megfizetésének igazolása.
Az irányár az áfa összegét nem tartalmazza. Az értékesítéskor az áfa megállapítása a hatályos áfatörvény
alapján történik. A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat értékelésétől
számított 8 napon belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés
megkötésére. A megvásárlásra felkínált vagyontárgyakért az eladó kellékszavatosságot és garanciát nem
vállal,  azt  a  pályázó  a  megtekintett  állapotban  veszi  meg,  ennek  tudomásulvételéről  a  pályázónak
nyilatkoznia kell. 
Az elővásárlásra  jogosultak a vételi  szándékukat  a Cstv.  49/C § (3) bekezdése alapján az értékesítés
keretén  belül  gyakorolhatják,  oly  módon,  hogy  a  véglegesen  kialakult  vételár  ismeretében  a  vételi
szándékról  nyilatkozatot  tesznek.  A felszámoló az értékesítés  érvényességének és eredményességének
megállapítását követően a nyertes ajánlatot az elővásárlásra jogosultaknak – az őket megillető sorrendben
– bemutatja annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. 

A felszámoló  hirdetménnyel  kapcsolatos  egyéb  közleménye:  A módosított  237/2009.  sz.  (X.  20.)
Kormányrendelet  2.  §  4/a.  pontja  alapján  nyilatkozom,  hogy  ez  a  vagyonelem  1.  alkalommal  kerül
értékesítésre meghirdetésre. Nyilatkozom arról, hogy a 2. § (2) bekezdés alapján a pályázat kiírásáról az
értékesítési  hirdetmény tervezetének megküldésével értesítendő hitelező/hitelezői választmány/hitelezői
képviselő nincs a Börzsöny Kontakt Kft. „f.a.” felszámolási eljárásában. 



Pályázati Hirdetmény 

A(z) Dual-Perfekt Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-717900, székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 85. C ép.
4 em., levelezési cím: 1507 Budapest, hrsz. Pf.: 139), mint a(z) SZILVIVIEN Bt. „f.a” (cégjegyzékszám:
04-06-009116,  székhely:  5900  Orosháza,  Bajnok  utca  12..  III.  em.  9)  Gyulai  Törvényszék
16.Fpk.21/2019/12. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2020. október 29. napján
meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően 

nyilvános pályázati felhívás

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai: 
A  pályázatok  kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatók  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P2025593 

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2020. november 13. 08 óra 00 perc 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2020. november 30. 12 óra 00 perc 
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 15 354 798 forint.
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 7 677 399 forint. 
Ajánlati biztosíték összege: 660 643 forint.

Ajánlati  biztosíték  formája,  megfizetésének  módja  és  határideje: Az  ajánlati  biztosítékot  a
SZILVIVIEN Bt. f.a.  Takarékbank Zrt.-nél vezetett:  50430237-10007826 számú bankszámlájára lehet
befizetni (átutalni) "SZILVIVIEN Bt. f.a. AJÁNLATI BIZTOSÍTÉK" jelöléssel a pályázat benyújtásáig.

Az ajánlati  biztosítékkal  kapcsolatos  egyéb  közlemény: A befizetett  AJÁNLATI  BIZTOSÍTÉK a
pályázati nyertesnek a vételárba beszámít. A többi pályázó részére a befizetett összeg az értékelést követő
8 napon belül visszautalásra kerül. Az ajánlati biztosítékot a pályázó kizárólag a következő esetekben
veszíti  el: a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes
pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A felszámolónak  –  a  vagyonfelmérés,  valamint  az  adós  vagyonára  vonatkozó adatok  alapján  -
elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak): 

INGATLAN
Csanádapáca, Szent Gellért út 48.
Belterület
Hrsz.: 591
Békés megye
Kivett lakóház, udvar, gazdasági épület 
Földrészlet: 1.703 m2
Tulajdoni hányad: 1/1

Az 591 hrsz-ú ingatlan Csanádapáca főutcáján, a Szent Gellért út 48. szám alatt helyezkedik el családi
házas környezetben. Az utcáról közvetlenül megközelíthető. Az utcával párhuzamosan kialakított épület
bal oldalán van kialakítva parkolási lehetőség. A telek jellemzése:Az ingatlan telkének alakja szabályos
téglalap alakú. A telek felszíne sík.  A rajta  lévő épület  egyszintes.  A telek körbekerített.  A telken a
csapadékvíz elvezetése megoldott. Az ingatlan telkének a területe: 1.703 m2

Épület jellemzői:
Az 591 hrsz-ú ingatlanon található épület az 1970-80-as években épült. 2015. májusában a SZILVIVIEN
Bt. f.a. hozzáépített, illetve a meglévő épületrészt felújította. Maga az épület vendéglátóipari egységként
működött. A 2015-ös felújításkor megtörtént a nyílászárók cseréje, a külső nemes vakolat elkészítése, az
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utca, illetve az udvar felé a térkő lefektetése, illetve belső átalakítás. A belső átalakítás során a mosdók
teljes cseréje megtörtént, illetve az épület burkolatainak festését is elvégezték. Ekkor épült hozzá a hátsó
udvar felé a hulladéktároló, konyha, takarítószer raktár, illetve öltöző épületrész. Ezen helyiség-sorban
WC helyiségek voltak kialakítva, ezek teljes átalakítása is megtörtént, itt egy személyzeti WC maradt,
illetve két darab raktárhelyiséget alakítottak ki. 
Az ingatlan funkció szerint két részre osztott. Mindkét részbe a bejárás az utcafront felől lehetséges. A két
épületrész egymástól jelenleg teljesen elkülönített állapotban van. 
Az egyik épületrészben egy dohánybolt volt kialakítva. A dohánybolt egy eladótérből, raktárhelyiségből,
illetve  WC  helyiségekből  áll.  Ezen  épületrész  legalább  két  éve  hasznosítatlan,  üresen  áll.  Ezen
épületrészben konvektoros régi fűtés van. Ezen épületrész felújításra szorul. 
A másik épületrész a New York Pub elnevezésű vendéglátóipari  egység. Pizzériaként  is  működik.  A
vendéglátóipari egységet teljes egészében négy évvel ezelőtt újították fel, a kiszolgálóegységek cseréje
megtörtént, illetve az éttermi rész belső burkolat cseréi is megtörténtek. Ekkor történt az eredeti épülethez
hátul  a  konyha  és  kiszolgálórész  hozzáépítése.  A  tetőszerkezet  cserépfedése  is  részben  cserélt.  A
fogyasztótérben hajópadló burkolatot tettek az aljzatra, álmennyezetébe pedig LED lámpákat szereltek.
Ezen épületrészben a fűtési rendszer cserélt, gázkazánról működik radiátoros hőleadással a fűtés. Bruttó
alapterülete kb. 210 m2, nettó alapterülete 157,42 m2. Az egész ingatlanban a riasztó és kamerarendszer
kiépített, működőképes rendszer. Az épület egyes helyiségeiben a klímarendszer kiépített. 
Az ingatlan kezelt, karbantartott épület. 

Az ingatlanban  lévő ingóságok (24 bőrszék,  6  asztal)  az  ingatlannal  együtt  kerülnek értékesítésre,  a
pályázat részét képezik.
Fentieken túl az épületben lévő berendezések nem képezik az értékesítés tárgyát.

Az ingatlanra vonatkozóan határozatlan idejű bérleti szerződés van érvényben, mely megszüntetését 30
napos felmondási határidővel bármelyik fél kérelmezheti.

Az ingatlan harmadik alkalommal kerül meghirdetésre.
Az értékesítési hirdetmény tervezetéről a 237/2009. Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés szerinti módon az
értesítés megtörtént.
A felszámoló nyilatkozik, hogy a vélelmezett hitelezői hozzájárulás feltételei fennállnak a becsérték 50%-
án történő értékesítéshez.

1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett lakóház, udvar, gazdasági épület
Típus: lakóépület 
Területe: 1 703 m² 
Állapota: felújított 
Közművesítettség foka: teljesen közművesített 
Tehermentes: nem 
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1 
Becsérték: 15 354 798 forint 

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai: 
A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Csanádapáca 
Ingatlan fekvése: belterület 
Helyrajzi szám: 591 
Ingatlan postai címe: 5662 Csanádapáca, hrsz. 591 
Területnagyság: 1 703 m² 
Az épület fő rendeltetés szerinti  jellege (lakóház,  üdülő, gazdasági épület  stb.): kivett  lakóház,  udvar,
gazdasági épület 

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:
A  felszámolási  eljárás  és  a  végelszámolás  környezet-  és  természetvédelmi  követelményeiről  szóló
106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs
tudomása. 



Az ingatlan terhei  (tulajdoni lap III.  rész): Jelzálogjog terheli  15.000.000,-  Ft és járulékai  erejéig,
valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom terheli a Takarék Központi Követeléskezelő
Zrt. (1125 Budapest, Fogaskerekű utca 4-6.) javára. 

Ingatlan állapota: felújított

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény:  A pályázatban kiírt ingatlan
2020. november 23. napján 10 órakor a helyszínen megtekinthető.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok:  A vagyontárgy értékesítése az áfa tv. 86. § (1) bekezdés alapján
áfa-mentes.

17/2014 (II.3.)  Kormányrendelet  12.§ (5) bekezdés szerinti  pályázati  elbírálás  módja:  Elsődleges
értékelési  szempont:  a  vételár  nagysága.  A felszámoló  több  megfelelő  azonos  értékű  (a  megajánlott
legnagyobb  vételárhoz  képest  10%-nál  kisebb  mértékben  eltérő)  ajánlat  esetén  a  pályázók  között
nyilvános ártárgyalást  tart.  Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus  Értékesítési  Rendszer
(EÉR) igénybevételével történik. Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értékesítésre
kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az
ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak. A nyilvános
értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Jelen pályázati
felhívás  a  felszámoló  számára  nem jelent  értékesítési  kötöttséget.  A felszámoló  a  pályázati  kiírást  –
megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. 

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül,
átutalással kell megfizetni a "SZILVIVIEN Bt. f.a." Takarékbank Zrt.-nél vezetett: 50430237-10007826
számú pénzforgalmi számlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázatot benyújtóval a felszámoló a pályázat lezárását követő
30 napon belül szerződést köt. Nyertes pályázó vállalja, hogy a felszámoló által kijelölt ügyvéddel köti
meg a szerződést. A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.

A  vagyontárgy  elszállításának,  átvételének  módja,  határideje:  A  teljes  vételár  megfizetése  a
tulajdonba- és birtokba adás feltétele. A birtokátruházás napja a szerződéskövetést követően, a vételár
teljes kiegyenlítésének napja.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: 
A  pályázatok  kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatóak  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/ 
A pályázatnak tartalmaznia kell: 
– Magánszemély  pályázó  esetén  az  ajánlathoz  csatolni  kell  a  pályázó  személyi  igazolványának,
lakcímkártyájának és adóigazolványának a pályázó aláírásával hitelesített másolatát. Külföldi ajánlattevő
köteles  belföldi  lakcímmel  vagy  székhellyel  rendelkező  kézbesítési  megbízottat  megnevezni  és  a
pályázathoz csatolni a kézbesítési megbízás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Szervezet, vagy gazdasági társaság pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó egy hónapnál
nem  régebbi  cégkivonatát  vagy  hatósági  nyilvántartásba  vételének  igazolását,  az  eljáró  képviselője
aláírási  címpéldányát,  az ajánlati  biztosíték megfizetésének igazolását,  továbbá amennyiben a pályázó
képviselője meghatalmazással jár el, a meghatalmazás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Írásos vételi ajánlatot, nettó vételár megjelölésével.
– Ajánlati biztosíték megfizetésének igazolása.
Az irányár az áfa összegét nem tartalmazza. Az értékesítéskor az áfa megállapítása a hatályos áfatörvény
alapján történik. A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat értékelésétől
számított 8 napon belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés
megkötésére. A megvásárlásra felkínált vagyontárgyakért az eladó kellékszavatosságot és garanciát nem
vállal,  azt  a  pályázó  a  megtekintett  állapotban  veszi  meg,  ennek  tudomásulvételéről  a  pályázónak
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nyilatkoznia kell.
Az elővásárlásra  jogosultak a vételi  szándékukat  a Cstv.  49/C § (3) bekezdése alapján az értékesítés
keretén  belül  gyakorolhatják,  oly  módon,  hogy  a  véglegesen  kialakult  vételár  ismeretében  a  vételi
szándékról  nyilatkozatot  tesznek.  A  felszámoló  az  elektronikus  értékesítés  érvényességének  és
eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot az elővásárlásra jogosultaknak – az őket
megillető sorrendben – bemutatja annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási
jogukkal. 

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A  fenti  vagyontárgyról  készített  tender  füzet  az  alábbi  linken  érhető  el:
https://eer.gov.hu/palyazat/P2025593/tetelek.pdf
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Pályázati Hirdetmény 

A(z) Dual-Perfekt Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-717900, székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 85. C ép.
4  em.,  levelezési  cím:  1507  Budapest,  hrsz.  Pf.:  139),  mint  a(z)  Motivating  Graphics  Kft.  „f.a”
(cégjegyzékszám:  11  09  019536,  székhely:  2903  Komárom,  Bánki  Donát  utca  10.)  Tatabányai
Törvényszék  12.Fpk.70.212/2019/14..  sz.  végzése  által  kijelölt  felszámolója,  a  Cégközlönyben  2020.
október 29. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően 

nyilvános pályázati felhívás

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai: 
A  pályázatok  kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatók  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P2026822 

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2020. november 13. 08 óra 00 perc 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2020. november 30. 12 óra 00 perc 
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 802 400 000 forint.
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 1 000 000 000 forint. 
Ajánlati biztosíték összege: 24 272 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékot a Motivating
Graphics  Kft.  f.a.  Erste  Bank  Hungary  Zrt.-nél  vezetett:  11600006-00000000-93601551  számú
bankszámlájára (IBAN kód HU26) lehet befizetni (átutalni) "Motivating Graphics Kft. f.a. AJÁNLATI
BIZTOSÍTÉK" jelöléssel a pályázat benyújtásáig.

Az ajánlati  biztosítékkal  kapcsolatos  egyéb  közlemény: A befizetett  AJÁNLATI  BIZTOSÍTÉK a
pályázati nyertesnek a vételárba beszámít. A többi pályázó részére a befizetett összeg az értékelést követő
8 napon belül visszautalásra kerül. Az ajánlati biztosítékot a pályázó kizárólag a következő esetekben
veszíti  el: a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes
pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A felszámolónak  –  a  vagyonfelmérés,  valamint  az  adós  vagyonára  vonatkozó adatok  alapján  -
elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak): 

INGATLAN
Komárom, belterület 7128/6. hrsz. ingatlan
Komárom, Bánki Donát utca 10.
Kivett üzem, raktár és udvar
Területe: 50,000 m2
Tulajdoni hányad: 1/1

Az  ingatlan  a  város  nyugati  szélén,  az  Ipari  Parkban  található.  Az  ingatlan  környezetében  ipari
telephelyek  vannak,  míg  tőle  északra  a  Koppánymonostori  település  lakóingatlanai  helyezkednek  el.
Komárom  Város  Szabályozási  Terve  szerint  a  terület  besorolása  Gipe08/S/50/25-/12/3/20000  azaz
gazdasági ipari övezet.
Közlekedési kapcsolata gépkocsival és tömegközlekedéssel jó. Az utak állapota jó, elkülönített járdákkal,
parkolókkal. Kereskedelmi ellátás megfelelő. Közművek teljes körben rendelkezésre állnak.
Környezetvédelemmel kapcsolatos probléma felmerülése nem várható.
A telek területe  négyszög, bejárata  a Bánki Donát utcáról nyílik,  az ingatlan körbe van kerítve,  de a
kerítés az északi és keleti oldalon a telekhatártól lényegesen beljebb került felépítésre. A kerítésen kívül
van a saját parkoló.
Az ingatlanon egy főépület (irodák, étkezdék, szociális helyiséget, üzemcsarnokok, raktárak, gépészeti
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helyiségek, közlekedők) porta, veszélyes anyagok tárolására szolgáló két raktár, tüzivíz tároló, valamint
egy  külső  raktár  található.  Az  épület  statikailag  megfelelő,  stabil.  Szerkezeti  rendszere  korszerű.
Gépészete és elektromos ellátása korszerű, jó állapotú. A külső melléképületek állapota is jó, a környezet
kialakítása is megfelelő.

Az ingatlan második alkalommal kerül meghirdetésre.
Az értékesítési hirdetmény tervezetéről a 237/2009. Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés szerinti módon az
értesítés megtörtént.

1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett üzem, raktár, udvar
Típus: ipari ingatlan 
Területe: 50 000 m² 
Állapota: átlagos 
Közművesítettség foka: teljesen közművesített 
Tehermentes: nem 
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1 
Becsérték: 802 400 000 forint 

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai: 
A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Komárom 
Ingatlan fekvése: belterület 
Helyrajzi szám: 7128/6 
Ingatlan postai címe: 2900 Komárom, hrsz. 7128/6 
Területnagyság: 50 000 m² 
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett üzem, raktár, udvar 

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:
A  felszámolási  eljárás  és  a  végelszámolás  környezet-  és  természetvédelmi  követelményeiről  szóló
106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs
tudomása. 

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 
-  keretbiztosítéki  jelzálogjog  2.413.000  EUR,  azaz  kétmillió-négyszáztizenháromezer  EUR  erejéig
jogosult engedményezés folytán Motivating Graphics LLC (TX 76052 Haslet Intermodal Parkway 1624;
Képv.: Dr. Jójárt Bíborka 1122 Budapest, Ráth György u. 42) Földhivatali bejegyzése folyamatban van.

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan 2020. november
23. napján 10 órakor a helyszínen megtekinthető.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Mentes (cégnek, adószámmal rendelkezőknek) az ÁFA tv. 86. §
(1)  bek.  j)  pontja  alapján.  Magánszemélyeknek  (adószámmal  nem  rendelkezőknek)  ÁFA  fizetési
kötelezettséggel. 

17/2014 (II.3.)  Kormányrendelet  12.§ (5) bekezdés szerinti  pályázati  elbírálás  módja:  Elsődleges
értékelési  szempont:  a  vételár  nagysága.  A felszámoló  több  megfelelő  azonos  értékű  (a  megajánlott
legnagyobb  vételárhoz  képest  10%-nál  kisebb  mértékben  eltérő)  ajánlat  esetén  a  pályázók  között
nyilvános ártárgyalást  tart.  Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus  Értékesítési  Rendszer
(EÉR) igénybevételével történik. Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értékesítésre
kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az
ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak. A nyilvános
értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Jelen pályázati
felhívás  a  felszámoló  számára  nem jelent  értékesítési  kötöttséget.  A felszámoló  a  pályázati  kiírást  –
megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. 

https://eer.gov.hu/jogszabaly/A1400017-P12-5.html


Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül,
átutalással  kell  megfizetni  a  "Motivating  Graphics  Kft.  f.a."  Erste  Bank  Hungary  Zrt.-nél  vezetett:
11600006-00000000-93601551 számú pénzforgalmi számlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázatot benyújtóval a felszámoló a pályázat lezárását követő
30 napon belül szerződést köt. Nyertes pályázó vállalja, hogy a felszámoló által kijelölt ügyvéddel köti
meg a szerződést. A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.

A  vagyontárgy  elszállításának,  átvételének  módja,  határideje:  A  teljes  vételár  megfizetése  a
tulajdonba- és birtokba adás feltétele. A birtokátruházás napja a szerződéskövetést követően, a vételár
teljes kiegyenlítésének napja.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: 
A  pályázatok  kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatóak  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/ 
A pályázatnak tartalmaznia kell: 
– Magánszemély pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó személyi igazolványának, lakcím
kártyájának és adóigazolványának a pályázó aláírásával hitelesített másolatát. Külföldi ajánlattevő köteles
belföldi  lakcímmel vagy székhellyel  rendelkező kézbesítési  megbízottat  megnevezni  és a pályázathoz
csatolni a kézbesítési megbízás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Szervezet, vagy gazdasági társaság pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó egy hónapnál
nem  régebbi  cégkivonatát  vagy  hatósági  nyilvántartásba  vételének  igazolását,  az  eljáró  képviselője
aláírási  címpéldányát,  az ajánlati  biztosíték megfizetésének igazolását,  továbbá amennyiben a pályázó
képviselője meghatalmazással jár el, a meghatalmazás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Írásos vételi ajánlat, nettó vételár megjelölésével
– Ajánlati biztosíték megfizetésének igazolása.
-  Kötelezően  csatolandó  a  pályázó  részéről:  „az  ajánlati  biztosítékon  felül  fennmaradó  vételár
rendelkezésre állásának megfelelő igazolása Igazolásként az alábbiak fogadhatók el: a teljes vételár erre a
célra elkülönített és zárolt bankszámlán történő zárolása; a teljes vételár rendelkezésre állására vonatkozó,
pénzügyi intézmény által kibocsátott igazolás; vagy ügyvédi letéti igazolás a teljes vételár ügyvédi letétbe
helyezéséről. A fenti igazolás benyújtása nélkül a pályázat nem tekinthető érvényesnek.”

Az irányár az áfa összegét nem tartalmazza. Az értékesítéskor az áfa megállapítása a hatályos áfatörvény
alapján történik. A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat értékelésétől
számított 8 napon belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés
megkötésére. A megvásárlásra felkínált vagyontárgyakért az eladó kellékszavatosságot és garanciát nem
vállal,  azt  a  pályázó  a  megtekintett  állapotban  veszi  meg,  ennek  tudomásulvételéről  a  pályázónak
nyilatkoznia kell. 
Az elővásárlásra  jogosultak a vételi  szándékukat  a Cstv.  49/C § (3) bekezdése alapján az értékesítés
keretén  belül  gyakorolhatják,  oly  módon,  hogy  a  véglegesen  kialakult  vételár  ismeretében  a  vételi
szándékról  nyilatkozatot  tesznek.  A  felszámoló  az  elektronikus  értékesítés  érvényességének  és
eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot az elővásárlásra jogosultaknak – az őket
megillető sorrendben – bemutatja annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási
jogukkal. 

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A  fenti  vagyontárgyról  készített  tender  füzet  az  alábbi  linken  érhető  el:
https://eer.gov.hu/palyazat/P2026822/tetelek.pdf

https://eer.gov.hu/palyazat/P2026822/tetelek.pdf
https://eer.gov.hu/jogszabaly/A1400017-P12-5.html


Pályázati Hirdetmény 

A(z) Dual-Perfekt Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-717900, székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 85. C ép.
4  em.,  levelezési  cím:  1507  Budapest,  hrsz.  Pf.:  139),  mint  a(z)  NT-OMEGA Kft.  "kta"  törölt  cég
(cégjegyzékszám: 01-09-900431, székhely: 1045 Budapest, Pozsonyi út 17. út 17.) Fővárosi Törvényszék
23.Vpk.62/2019/8.  .  sz.  végzése  által  kijelölt  vagyonrendezője,  a  Cégközlönyben  2020.  október  29.
napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően 

nyilvános pályázati felhívás

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai: 
A  pályázatok  kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatók  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P2021749 

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2020. november 13. 08 óra 00 perc 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2020. november 30. 12 óra 00 perc 
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 360 000 forint.
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 360 000 forint
Ajánlati biztosíték összege: 18 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékot a DUAL-
PERFEKT  Kft.  Erste  Bank  Hungary  Zrt.-nél  vezetett:  11600006-00000000-85523119  számú
értékesítéssel kapcsolatos technikai bankszámlájára lehet befizetni (átutalni) "NT-OMEGA Kft. "k.t.a."
AJÁNLATI BIZTOSÍTÉK" jelöléssel a pályázat benyújtásáig.

Az ajánlati  biztosítékkal  kapcsolatos  egyéb  közlemény:  A befizetett  AJÁNLATI  BIZTOSÍTÉK  a
pályázati nyertesnek a vételárba beszámít. A többi pályázó részére a befizetett összeg az értékelést követő
8 napon belül visszautalásra kerül. Az ajánlati biztosítékot a pályázó kizárólag a következő esetekben
veszíti  el: a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes
pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg. A vételárba hitelezői követelés beszámítására
nincs lehetőség.

A felszámolónak  –  a  vagyonfelmérés,  valamint  az  adós  vagyonára  vonatkozó adatok  alapján  -
elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak): 

INGATLAN:
Hugyag
Belterület, 168 helyrajzi szám
Megnevezés: kivett lakóház, udvar, gazdasági épület
Területe: 259 m2
Tulajdoni hányad: 1/1

Az építmények jellemzői:
- megközelíthetősége: pormentes út
- rendeltetése: lakóingatlan

A főépület jellemzői:
- földszintes, készültségi foka 40%
- Alapozása: beton, szigetelés: nincs
- falazata: tégla
- tetőszerkezet: faszerkezetű cseréptető
- életkora: kb. 150 év, állapota: rossz, hanyag

https://eer.gov.hu/palyazat/P2021749


- alapterülete: 70 m2
- helyiségei: 1 spajz, 1 konyha, 2 szoba
- a szobák és a mellékhelyiségek padlóburkolata: beton, padlószőnyeg
- fűtése: nincs
- közművesítettsége: villany.

Az ingatlan első alkalommal kerül meghirdetésre.
Az értékesítési hirdetmény tervezetéről a 237/2009. Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés szerinti módon az
értesítés megtörtént.
. 
1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Kivett lakóház, udvar, gazdasági épület
Típus: lakóépület 
Területe: 259 m² 
Állapota: felújítandó 
Közművesítettség foka: részlegesen közművesített 
Tehermentes: nem 
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1 
Becsérték: 360 000 forint 

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai: 
A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Hugyag 
Ingatlan fekvése: belterület 
Helyrajzi szám: 168 
Ingatlan postai címe: 2672 Hugyag, hrsz. 168 
Területnagyság: 259 m² 
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Kivett lakóház, udvar,
gazdasági épület 

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:
A  felszámolási  eljárás  és  a  végelszámolás  környezet-  és  természetvédelmi  követelményeiről  szóló
106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs
tudomása. 

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 
- holtig tartó haszonélvezeti jog (1%2 tulajdoni illetőségre), jogosult magánszemély
- vezetékjog 2 m2 területnagyságra, jogosult: ÉMÁSZ Hálózati Kft. (3525 Miskolc, Dózsa György út 13.)
-  jelzálogjog  334.549,-Ft  adótartozás  erejéig,  jogosult  Budapest  Főváros  IV.  Kerület  Újpest
Önkormányzat Polgármesteri Hivatal (1042 Budapest, István út 15.)

Ingatlan állapota: felújítandó

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan a vagyonrendező
közreműködése nélkül önállóan megtekinthető.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az értékesítés áfamentes.

17/2014 (II.3.)  Kormányrendelet  12.§ (5) bekezdés szerinti  pályázati  elbírálás  módja:  Elsődleges
értékelési szempont: a vételár nagysága. A vagyonrendező több megfelelő azonos értékű (a megajánlott
legnagyobb  vételárhoz  képest  10%-nál  kisebb  mértékben  eltérő)  ajánlat  esetén  a  pályázók  között
nyilvános ártárgyalást  tart.  Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus  Értékesítési  Rendszer
(EÉR) igénybevételével történik. Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értékesítésre
kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az
ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak. A nyilvános
értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Jelen pályázati
felhívás a vagyonrendező számára nem jelent értékesítési kötöttséget. A vagyonrendező a pályázati kiírást

https://eer.gov.hu/jogszabaly/A1400017-P12-5.html


– megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. 
Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül,
átutalással kell  megfizetni  a DUAL-PERFEKT Kft.  Erste Bank Hungary Zrt.-nél vezetett:  11600006-
00000000-85523119 számú értékesítéssel kapcsolatos technikai pénzforgalmi számlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje:  A nyertes pályázatot benyújtóval a vagyonrendező a pályázat lezárását
követő  30  napon belül  szerződést  köt.  Nyertes  pályázó  vállalja,  hogy a  vagyonrendező  által  kijelölt
ügyvéddel  köti  meg  a  szerződést  és  viseli  annak  költségeit.  A megkötendő  adásvételi  szerződésre  a
magyar jog az irányadó.

A  vagyontárgy  elszállításának,  átvételének  módja,  határideje:  A  teljes  vételár  megfizetése  a
tulajdonba- és birtokba adás feltétele. A birtokátruházás napja a szerződéskövetést követően, a vételár
teljes kiegyenlítésének napja.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: 
A  pályázatok  kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatóak  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/ 
A pályázatnak tartalmaznia kell: 
– Magánszemély pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó személyi igazolványának, lakcím
kártyájának és adóigazolványának a pályázó aláírásával hitelesített másolatát. Külföldi ajánlattevő köteles
belföldi  lakcímmel vagy székhellyel  rendelkező kézbesítési  megbízottat  megnevezni  és a pályázathoz
csatolni a kézbesítési megbízás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Szervezet, vagy gazdasági társaság pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó egy hónapnál
nem  régebbi  cégkivonatát  vagy  hatósági  nyilvántartásba  vételének  igazolását,  az  eljáró  képviselője
aláírási  címpéldányát,  az ajánlati  biztosíték megfizetésének igazolását,  továbbá amennyiben a pályázó
képviselője meghatalmazással jár el, a meghatalmazás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Írásos vételi ajánlat, nettó vételár megjelölésével
– Ajánlati biztosíték megfizetésének igazolása.
Az irányár az áfa összegét nem tartalmazza. Az értékesítéskor az áfa megállapítása a hatályos áfatörvény
alapján történik. A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat értékelésétől
számított 8 napon belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés
megkötésére. A megvásárlásra felkínált vagyontárgyakért az eladó kellékszavatosságot és garanciát nem
vállal,  azt  a  pályázó  a  megtekintett  állapotban  veszi  meg,  ennek  tudomásulvételéről  a  pályázónak
nyilatkoznia kell. 
Az elővásárlásra  jogosultak a vételi  szándékukat  a Cstv.  49/C § (3) bekezdése alapján az értékesítés
keretén  belül  gyakorolhatják,  oly  módon,  hogy  a  véglegesen  kialakult  vételár  ismeretében  a  vételi
szándékról  nyilatkozatot  tesznek.  A  vagyonrendező  az  elektronikus  értékesítés  érvényességének  és
eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot az elővásárlásra jogosultaknak – az őket
megillető sorrendben – bemutatja annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási
jogukkal. 

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A  fenti  vagyontárgyról  készített  tender  füzet  az  alábbi  linken  érhető  el:
https://eer.gov.hu/palyazat/P2021749/tetelek.pdf

https://eer.gov.hu/palyazat/P2021749/tetelek.pdf
https://eer.gov.hu/jogszabaly/A1400017-P12-5.html


Pályázati Hirdetmény 

A(z) Dual-Perfekt Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-717900, székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 85. C ép.
4  em.,  levelezési  cím:  1507  Budapest,  hrsz.  Pf.:  139),  mint  a(z)  Nívó  Ruhaipari  Szövetkezet  „f.a”
(cégjegyzékszám: 13 02 050255, székhely: 2700 Cegléd, Reggel utca 2.) Budapest Környéki Törvényszék
11.Vpk.24/2020/10.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2020. november 5. napján
meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően 

nyilvános pályázati felhívás

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai: 
A  pályázatok  kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatók  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P2076597 

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2020. november 20. 08 óra 00 perc 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2020. december 7. 12 óra 00 perc 
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 339 000 forint.
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 339 000 forint. 
Ajánlati biztosíték összege: 16 950 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékot a DUAL-
PERFEKT  Kft.  Erste  Bank  Hungary  Zrt.-nél  vezetett:  11600006-00000000-85523119  számú
értékesítéssel  kapcsolatos  technikai  bankszámlájára  lehet  befizetni  (átutalni)  "NÍVÓ  Ruhaipari
Szövetkezet f.a. AJÁNLATI BIZTOSÍTÉK" jelöléssel a pályázat benyújtásáig.

Az ajánlati  biztosítékkal  kapcsolatos  egyéb  közlemény: A  befizetett  AJÁNLATI  BIZTOSÍTÉK  a
pályázati nyertesnek a vételárba beszámít. A többi pályázó részére a befizetett összeg az értékelést követő
8 napon belül visszautalásra kerül. Az ajánlati biztosítékot a pályázó kizárólag a következő esetekben
veszíti el:  a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre,  vagy a nyertes
pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg. A vételárba hitelezői követelés beszámítására
nincs lehetőség.

A felszámolónak  –  a  vagyonfelmérés,  valamint  az  adós  vagyonára  vonatkozó  adatok alapján -
elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak): 
INGATLAN
Cegléd, Reggel utca 2.
Belterület
Hrsz.: 959/2/A/7
Üzlet
Terület: 3 m2
Tulajdoni hányad: 1/1

Az ingatlan természetben egy kisebb üzletház külön albetéten feltüntetett  WC-jét testesítette meg. Az
üzlethelyiségekben bekövetkezett  tulajdonos változások során a társaság tulajdonában lévő albetéteket
egy jelenleg is üzemelő patika vásárolta meg. Erről a külön albetétről elfelejtkeztek és nem került bele az
adásvételi szerződésbe, így a már megszűnt társaság tulajdonában maradt. Azonban természetben az új
tulajdonos rendelkezett  felette  mint  sajátja  felett.  A patika többször felújította  és átalakította  belül  az
ingatlanait.  A vizsgált ingatlanban először 2008-2010 között került sor felújításra amikor is egy labor
került  kialakításra  a  korábbi  wc helyiségből.  A 2019-es  év során ez  a  labor  elbontásra  került,  így a
vizsgált ingatlan egybeolvadt természetben a /8-as helyiséggel. Jelenleg a patika eladó terének része.

https://eer.gov.hu/palyazat/P2076597


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: üzlet
Típus: üzlethelyiség 
Területe: 3 m² 
Állapota: átlagos 
Közművesítettség foka: teljesen közművesített 
Tehermentes: igen 
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1 
Becsérték: 339 000 forint 

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai: 
A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Cegléd 
Ingatlan fekvése: belterület 
Helyrajzi szám: 959/2/A/7 
Ingatlan postai címe: 2700 Cegléd, hrsz. 959/2/A/7 
Területnagyság: 3 m² Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): 
üzlet 

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:
A  felszámolási  eljárás  és  a  végelszámolás  környezet-  és  természetvédelmi  követelményeiről  szóló
106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs
tudomása. 

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje,  egyéb közlemény: A pályázatban kiírt  ingatlan
2020. november 30. napján 9 órakor a helyszínen megtekinthető. 

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az értékesítés áfamentes.

17/2014 (II.3.)  Kormányrendelet  12.§ (5) bekezdés szerinti  pályázati  elbírálás  módja:  Elsődleges
értékelési szempont: a vételár nagysága. A vagyonrendező több megfelelő azonos értékű (a megajánlott
legnagyobb  vételárhoz  képest  10%-nál  kisebb  mértékben  eltérő)  ajánlat  esetén  a  pályázók  között
nyilvános ártárgyalást  tart.  Az ártárgyalás  lebonyolítása szintén az Elektronikus  Értékesítési  Rendszer
(EÉR) igénybevételével történik. Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értékesítésre
kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az
ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak. A nyilvános
értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Jelen pályázati
felhívás a vagyonrendező számára nem jelent értékesítési kötöttséget. A vagyonrendező a pályázati kiírást
– megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. 

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül,
átutalással  kell  megfizetni  a DUAL-PERFEKT Kft.  Erste Bank Hungary Zrt.-nél vezetett:  11600006-
00000000-85523119 számú értékesítéssel kapcsolatos technikai pénzforgalmi számlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje:  A nyertes pályázatot benyújtóval a vagyonrendező a pályázat lezárását
követő  30  napon  belül  szerződést  köt.  Nyertes  pályázó  vállalja,  hogy a  vagyonrendező  által  kijelölt
ügyvéddel  köti  meg  a  szerződést  és  viseli  annak  költségeit.  A megkötendő  adásvételi  szerződésre  a
magyar jog az irányadó.

A  vagyontárgy  elszállításának,  átvételének  módja,  határideje:  A  teljes  vételár  megfizetése  a
tulajdonba- és birtokba adás feltétele. A birtokátruházás napja a szerződéskövetést követően, a vételár
teljes kiegyenlítésének napja.

https://eer.gov.hu/jogszabaly/A1400017-P12-5.html


17/2014  (II.3.)  Kormányrendelet  12.§  (5) bekezdés  szerinti  részletes  feltételek:  A  pályázatok
kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatóak  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/ 
A pályázatnak tartalmaznia kell: 
– Magánszemély pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó személyi igazolványának, lakcím
kártyájának és adóigazolványának a pályázó aláírásával hitelesített másolatát. Külföldi ajánlattevő köteles
belföldi  lakcímmel  vagy székhellyel  rendelkező kézbesítési  megbízottat  megnevezni  és a pályázathoz
csatolni a kézbesítési megbízás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Szervezet, vagy gazdasági társaság pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó egy hónapnál
nem  régebbi  cégkivonatát  vagy  hatósági  nyilvántartásba  vételének  igazolását,  az  eljáró  képviselője
aláírási  címpéldányát,  az ajánlati  biztosíték megfizetésének igazolását,  továbbá amennyiben a pályázó
képviselője meghatalmazással jár el, a meghatalmazás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Írásos vételi ajánlat, nettó vételár megjelölésével
– Ajánlati biztosíték megfizetésének igazolása.
Az irányár az áfa összegét nem tartalmazza. Az értékesítéskor az áfa megállapítása a hatályos áfatörvény
alapján történik. A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat értékelésétől
számított 8 napon belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés
megkötésére. A megvásárlásra felkínált vagyontárgyakért az eladó kellékszavatosságot és garanciát nem
vállal,  azt  a  pályázó  a  megtekintett  állapotban  veszi  meg,  ennek  tudomásulvételéről  a  pályázónak
nyilatkoznia kell. 
Az elővásárlásra  jogosultak a  vételi  szándékukat  a Cstv.  49/C § (3) bekezdése alapján  az értékesítés
keretén  belül  gyakorolhatják,  oly  módon,  hogy  a  véglegesen  kialakult  vételár  ismeretében  a  vételi
szándékról  nyilatkozatot  tesznek.  A  vagyonrendező  az  elektronikus  értékesítés  érvényességének  és
eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot az elővásárlásra jogosultaknak – az őket
megillető sorrendben – bemutatja annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási
jogukkal. 

A felszámoló  hirdetménnyel  kapcsolatos  egyéb  közleménye:  A módosított  237/2009.  sz.  (X.  20.)
Kormányrendelet  2.  §  4/a.  pontja  alapján  nyilatkozom,  hogy  ez  a  vagyonelem  2.  alkalommal  kerül
értékesítésre meghirdetésre. Nyilatkozom arról, hogy a 2. § (2) bekezdés alapján a pályázat kiírásáról az
értékesítési hirdetmény tervezetének megküldésével értesítendő hitelező/hitelezői választmány/hitelezői
képviselő nincs a Nívó Ruhaipari Szövetkezet „f.a.” vagyonrendezési eljárásában. 

A  fenti  vagyontárgyról  készített  tender  füzet  az  alábbi  linken  érhető  el:
https://eer.gov.hu/palyazat/P2076597/tetelek.pdf

https://eer.gov.hu/palyazat/P2076597/tetelek.pdf
https://eer.gov.hu/jogszabaly/A1400017-P12-5.html


Pályázati Hirdetmény 

A(z) Dual-Perfekt Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-717900, székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 85. C ép.
4  em.,  levelezési  cím:  1507  Budapest,  hrsz.  Pf.:  139),  mint  a(z)  NOVÁK-BAU  törölt  cég
(cégjegyzékszám:  02  06  072279,  székhely:  7634  Pécs,  Százszorszép  utca  13.)  Pécsi  Törvényszék
5..Vpk.9/2019/18.. sz. végzése által kijelölt vagyonrendezője, a Cégközlönyben 2021. január 14. napján
meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően 

nyilvános pályázati felhívás

útján,  az  alábbi  feltételekkel  értékesíti  az  adós  vagyona  egészét  vagy  telephelye  eszközeinek
összességét.

A pályázat adatai: 
A  pályázatok  kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatók  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P2107050 

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2021. január 29. 08 óra 00 perc 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. február 15. 12 óra 00 perc 
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 513 000 forint.
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 513 000 forint. 
Ajánlati biztosíték összege: 25 650 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékot a DUAL-
PERFEKT  Kft.  Erste  Bank  Hungary  Zrt.-nél  vezetett:  11600006-00000000-85523119  számú
értékesítéssel  kapcsolatos  technikai  bankszámlájára  lehet  befizetni  (átutalni)  "NOVÁK-BAU  Bt.  f.a.
AJÁNLATI BIZTOSÍTÉK" jelöléssel a pályázat benyújtásáig.

Az ajánlati  biztosítékkal  kapcsolatos  egyéb  közlemény: A befizetett  AJÁNLATI  BIZTOSÍTÉK a
pályázati nyertesnek a vételárba beszámít. A többi pályázó részére a befizetett összeg az értékelést követő
8 napon belül visszautalásra kerül. Az ajánlati biztosítékot a pályázó kizárólag a következő esetekben
veszíti  el: a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes
pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg. A vételárba hitelezői követelés beszámítására
nincs lehetőség.

A felszámolónak  –  a  vagyonfelmérés,  valamint  az  adós  vagyonára  vonatkozó adatok  alapján  -
elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak): 

INGATLANOK

I. Ingatlan
Szentlőrinc
Belterület
Hrsz.: 724/138, 
Kivett beépítetlen terület
Terület: 38 m2
Tulajdoni hányad: 1/1

1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Kivett beépítetlen terület 
Típus: telek 
Területe: 38 m² 
Állapota: átlagos 
Közművesítettség foka: közművesítetlen 
Tehermentes: nem 

https://eer.gov.hu/palyazat/P2107050


Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1 
Becsérték: 128 250 forint 

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai: 
A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Szentlőrinc 
Ingatlan fekvése: belterület 
Helyrajzi szám: 724/138 
Ingatlan postai címe: 7940 Szentlőrinc, hrsz. 724/138 
Területnagyság: 38 m² 
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Kivett beépítetlen terület
 
A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:
A  felszámolási  eljárás  és  a  végelszámolás  környezet-  és  természetvédelmi  követelményeiről  szóló
106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs
tudomása. 

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 
-  elidegenítési  és  terhelési  tilalom  terheli  beépítési  kötelezettség  biztosítására,  Szentlőrinc  Város
Önkormányzata (7940 Szentlőrinc, Templom tér 8.) javára.
-  Visszavásárlási  jog  terheli  2013.11.28-ig  Szentlőrinc  Város  Önkormányzata  (7940  Szentlőrinc,
Templom tér 8.) javára.

Ingatlan állapota: átlagos

II. Ingatlan
Szentlőrinc
Belterület
Hrsz.: 724/139, 
Kivett beépítetlen terület
Terület: 38 m2
Tulajdoni hányad: 1/1

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Kivett beépítetlen terület
Típus: telek 
Területe: 38 m² 
Állapota: átlagos 
Közművesítettség foka: közművesítetlen 
Tehermentes: nem 
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1 
Becsérték: 128 250 forint 

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai: 
A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Szentlőrinc 
Ingatlan fekvése: belterület 
Helyrajzi szám: 724/139 
Ingatlan postai címe: 7940 Szentlőrinc, hrsz. 724/139 
Területnagyság: 38 m² 
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Kivett beépítetlen terület 

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:
A  felszámolási  eljárás  és  a  végelszámolás  környezet-  és  természetvédelmi  követelményeiről  szóló
106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs
tudomása. 



Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 
-  elidegenítési  és  terhelési  tilalom  terheli  beépítési  kötelezettség  biztosítására,  Szentlőrinc  Város
Önkormányzata (7940 Szentlőrinc, Templom tér 8.) javára.
-  Visszavásárlási  jog  terheli  2013.11.28-ig  Szentlőrinc  Város  Önkormányzata  (7940  Szentlőrinc,
Templom tér 8.) javára.

Ingatlan állapota: átlagos

III. Ingatlan
Szentlőrinc
Belterület
Hrsz.: 724/141, 
Kivett beépítetlen terület
Terület: 38 m2
Tulajdoni hányad: 1/1

3. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Kivett beépítetlen terület
Típus: telek 
Területe: 38 m² 
Állapota: átlagos 
Közművesítettség foka: közművesítetlen 
Tehermentes: nem 
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1 
Becsérték: 128 250 forint 

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai: 
A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Szentlőrinc 
Ingatlan fekvése: belterület 
Helyrajzi szám: 724/141 
Ingatlan postai címe: 7940 Szentlőrinc, hrsz. 724/141 
Területnagyság: 38 m² 
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Kivett beépítetlen terület 

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:
A  felszámolási  eljárás  és  a  végelszámolás  környezet-  és  természetvédelmi  követelményeiről  szóló
106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs
tudomása. 

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 
-  elidegenítési  és  terhelési  tilalom  terheli  beépítési  kötelezettség  biztosítására,  Szentlőrinc  Város
Önkormányzata (7940 Szentlőrinc, Templom tér 8.) javára.
-  Visszavásárlási  jog  terheli  2013.11.28-ig  Szentlőrinc  Város  Önkormányzata  (7940  Szentlőrinc,
Templom tér 8.) javára.

Ingatlan állapota: átlagos

IV. Ingatlan
Szentlőrinc
Belterület
Hrsz.: 724/142
Kivett beépítetlen terület
Terület: 38 m2
Tulajdoni hányad: 1/1

4. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Kivett beépítetlen terület



Típus: telek 
Területe: 38 m² 
Állapota: átlagos 
Közművesítettség foka: közművesítetlen 
Tehermentes: nem 
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1 
Becsérték: 128 250 forint 

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai: 
A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Szentlőrinc 
Ingatlan fekvése: belterület 
Helyrajzi szám: 724/142 
Ingatlan postai címe: 7940 Szentlőrinc, hrsz. 724/142 
Területnagyság: 38 m² 
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Kivett beépítetlen terület 

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:
A  felszámolási  eljárás  és  a  végelszámolás  környezet-  és  természetvédelmi  követelményeiről  szóló
106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs
tudomása. 

Az  ingatlan  terhei  (tulajdoni  lap  III.  rész): -  elidegenítési  és  terhelési  tilalom  terheli  beépítési
kötelezettség biztosítására, Szentlőrinc Város Önkormányzata (7940 Szentlőrinc, Templom tér 8.) javára.
-  Visszavásárlási  jog  terheli  2013.11.28-ig  Szentlőrinc  Város  Önkormányzata  (7940  Szentlőrinc,
Templom tér 8.) javára.

Ingatlan állapota: átlagos

Az  ingatlan  Szentlőrinc  belterületén  helyezkedik  el,  a  település  központi  részén.  A  tulajdoni  lapi
megnevezése kivett beépítetlen terület, mely természetben garázs helyet takar.
Az ingatlant korábban az önkormányzattól lehetett megvásárolni, azzal a kötelezettséggel, hogy 5 éven
belül garázst kell rá építeni. Ezt szabta feltételül az önkormányzat.
A beépítés mind a mai napig nem történt meg a fent jelzett hrsz-ek esetében.A telekfelosztáskor 16 db
garázshely került kialakításra, melyet eladott az önkormányzat, ebből vásárolt meg 4 db-ot a felszámolás
alatt lévő társaság.
Az ingatlanok természetben a Nefelejcs utcában találhatóak, arra merőlegesek. Az ingatlanok területe sík,
füves.  Az egyik előtt  egy nagyobb méretű fa áll.  Az ingatlanokat  kerítés nem határolja.  A szomszéd
garázsok előtt beton bejárókat alakítottak ki, és a hátsó telekhatárra építették az épületeket. A garázsok
egymáshoz közvetlenül  összeépültek.  Fedésük nyeregtető.  Falazatuk pontosan nem megállapítható,  de
valószínűsíthetően tégla. 
Az ott lévő garázsok külmérete 4 méter x 6 méter.
A Pécsi utcáról a Gyöngyvirág utcára kell kanyarodni ahonnan a Nefeljcs utcát lehet megközelíteni, ahol
az  ingatlanok  helyezkednek  el.  Az  utca  garázssor  előtti  része  részben  föld,  részben  elmosott  kavics
burkolatú, illetve egy-két aszfalt folt is látható. Minősége rossz, kátyús.
Övezeti jele: KÜ-G 
Különleges Területek - Tömbgarázsok Elhelyezésére Szolgáló Övezet

Az ingatlanok első alkalommal kerülnek meghirdetésre.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye,  ideje,  egyéb közlemény: Az ingatlanok szabadon
megtekinthetőek.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az értékesítés áfamentes.



17/2014 (II.3.)  Kormányrendelet  12.§ (5) bekezdés szerinti  pályázati  elbírálás  módja:  Elsődleges
értékelési szempont: a vételár nagysága. A vagyonrendező több megfelelő azonos értékű (a megajánlott
legnagyobb  vételárhoz  képest  10%-nál  kisebb  mértékben  eltérő)  ajánlat  esetén  a  pályázók  között
nyilvános ártárgyalást  tart.  Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus  Értékesítési  Rendszer
(EÉR) igénybevételével történik. Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értékesítésre
kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az
ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak. A nyilvános
értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Jelen pályázati
felhívás a vagyonrendező számára nem jelent értékesítési kötöttséget. A vagyonrendező a pályázati kiírást
– megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. 

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül,
átutalással kell  megfizetni  a DUAL-PERFEKT Kft.  Erste Bank Hungary Zrt.-nél vezetett:  11600006-
00000000-85523119 számú értékesítéssel kapcsolatos technikai pénzforgalmi számlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje:  A nyertes pályázatot benyújtóval a vagyonrendező a pályázat lezárását
követő  30  napon belül  szerződést  köt.  Nyertes  pályázó  vállalja,  hogy a  vagyonrendező  által  kijelölt
ügyvéddel köti meg a szerződést. A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.
A  vagyontárgy  elszállításának,  átvételének  módja,  határideje:  A  teljes  vételár  megfizetése  a
tulajdonba- és birtokba adás feltétele. A birtokátruházás napja a szerződéskövetést követően, a vételár
teljes kiegyenlítésének napja.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: 
A  pályázatok  kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatóak  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/ 
A pályázatnak tartalmaznia kell: 
– Magánszemély pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó személyi igazolványának, lakcím
kártyájának és adóigazolványának a pályázó aláírásával hitelesített másolatát. Külföldi ajánlattevő köteles
belföldi  lakcímmel vagy székhellyel  rendelkező kézbesítési  megbízottat  megnevezni  és a pályázathoz
csatolni a kézbesítési megbízás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Szervezet, vagy gazdasági társaság pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó egy hónapnál
nem  régebbi  cégkivonatát  vagy  hatósági  nyilvántartásba  vételének  igazolását,  az  eljáró  képviselője
aláírási  címpéldányát,  az ajánlati  biztosíték megfizetésének igazolását,  továbbá amennyiben a pályázó
képviselője meghatalmazással jár el, a meghatalmazás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Írásos vételi ajánlat, nettó vételár megjelölésével (a vagyonrendező tételes ajánlatot kér benyújtani az
egyes vagyoncsoportokra)
– Ajánlati biztosíték megfizetésének igazolása.
Az irányár az áfa összegét nem tartalmazza. Az értékesítéskor az áfa megállapítása a hatályos áfatörvény
alapján történik. A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat értékelésétől
számított 8 napon belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés
megkötésére. A megvásárlásra felkínált vagyontárgyakért az eladó kellékszavatosságot és garanciát nem
vállal,  azt  a  pályázó  a  megtekintett  állapotban  veszi  meg,  ennek  tudomásulvételéről  a  pályázónak
nyilatkoznia kell. 
Az elővásárlásra  jogosultak a vételi  szándékukat  a Cstv.  49/C § (3) bekezdése alapján az értékesítés
keretén  belül  gyakorolhatják,  oly  módon,  hogy  a  véglegesen  kialakult  vételár  ismeretében  a  vételi
szándékról  nyilatkozatot  tesznek.  A  vagyonrendező  az  elektronikus  értékesítés  érvényességének  és
eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot az elővásárlásra jogosultaknak – az őket
megillető sorrendben – bemutatja annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási
jogukkal. 

A vagyonrendező hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A módosított 237/2009. sz. (X. 20.)
Kormányrendelet  2.  §  4/a.  pontja  alapján  nyilatkozom,  hogy  ez  a  vagyonelem  1.  alkalommal  kerül
értékesítésre meghirdetésre. Nyilatkozom arról, hogy a 2. § (2) bekezdés alapján a pályázat kiírásáról az

https://eer.gov.hu/jogszabaly/A1400017-P12-5.html
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értékesítési  hirdetmény tervezetének megküldésével értesítendő hitelező/hitelezői választmány/hitelezői
képviselő nincs a NOVÁK-BAU Bt. „f.a.” vagyonrendezési eljárásában. 

A  fenti  vagyontárgyról  készített  tender  füzet  az  alábbi  linken  érhető  el:
https://eer.gov.hu/palyazat/P2107050/tetelek.pdf

https://eer.gov.hu/palyazat/P2107050/tetelek.pdf


Pályázati Hirdetmény 

A(z) Dual-Perfekt Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-717900, székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 85. C ép.
4  em.,  levelezési  cím:  1507  Budapest,  hrsz.  Pf.:  139),  mint  a(z)  Napos  Mező  Pékség  Kft.  „f.a”
(cégjegyzékszám:  18  09  108474,  székhely:  9625  Bő,  Mező  utca  15.)  Győri  Törvényszék
5.Fpk.361/2018/17.  sz.  végzése által  kijelölt  felszámolója,  a  Cégközlönyben 2021.  január  28.  napján
meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően 

nyilvános pályázati felhívás

útján,  az  alábbi  feltételekkel  értékesíti  az  adós  vagyona  egészét  vagy  telephelye  eszközeinek
összességét.

A pályázat adatai: 
A  pályázatok  kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatók  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1912870 

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2021. február 12. 08 óra 00 perc 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. március 1. 12 óra 00 perc 
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 1 284 000 forint.
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 898 800 forint. (a becsérték 70%-a) 
A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.
Ajánlati biztosíték összege: 64 200 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékot a DUAL-
PERFEKT  Kft.  Erste  Bank  Hungary  Zrt.-nél  vezetett:  11600006-00000000-85523119  számú
értékesítéssel kapcsolatos technikai bankszámlájára lehet befizetni (átutalni) "Napos Mező Pékség Kft.
f.a. AJÁNLATI BIZTOSÍTÉK" jelöléssel a pályázat benyújtásáig.

Az ajánlati  biztosítékkal  kapcsolatos  egyéb  közlemény: A befizetett  AJÁNLATI  BIZTOSÍTÉK a
pályázati nyertesnek a vételárba beszámít. A többi pályázó részére a befizetett összeg az értékelést követő
8 napon belül visszautalásra kerül. Az ajánlati biztosítékot a pályázó kizárólag a következő esetekben
veszíti  el: a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes
pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A felszámolónak  –  a  vagyonfelmérés,  valamint  az  adós  vagyonára  vonatkozó adatok  alapján  -
elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak): 

1. Gépjármű

Forgalmi rendszám: EJF-832
Típus: Mercedes 208 D 
Hengerűrtartalom: 2299 cm3
Teljesítmény: 58kW
Gyártási év: 1991.
Színe: fehér
Első forgalomba helyezés: 1991. 05. hó
Magyarországi forgalomba helyezés: 1994. 03. 31.
Kilométer óra állása: 458.560 km

A gépkocsi forgalmi engedélye nincs meg, a jármű nem indítható, nincs hozzá akkumulátor. A gépkocsi
hosszabb  ideje  áll.  Elhanyagolt,  rendkívül  rossz  műszaki  állapotú.  A  korrózió  a  teljes  karosszériát
kikezdte oly mértékben, hogy javíthatatlan.

https://eer.gov.hu/palyazat/P1912870


Az ingóság második alkalommal kerül meghirdetésre.

1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Gépjármű
Típus: Jármű 
Gyártmány: Mercedes 208 D 
Gyártási idő: 1991. 
Állapot: Működésképtelen 
Tehermentes: nem, 
-végrehajtási jog, jogosult: NAV Vas Megyei Adó- és Vámigazgatósága (9701 Szombathely, Pf.: 85) 
Mennyisége: 1 db 
Becsérték: 31 000 forint 

2. Gépjármű

Forgalmi rendszám: EXV-025
Típus: SAAB 9000 CDE 2.0 Turbo CDE 
Hengerűrtartalom: 1.985 cm3
Teljesítmény: 136 kW
Gyártási év: 1995.
Színe: zöld
Első forgalomba helyezés: 1995. 05. hó
Magyarországi forgalomba helyezés: 1996. 01. 09.
Kilométer óra állása: 350.000 km (becsült)

A gépkocsi zárt állapotú, gyújtáskapcsoló kulcsa nincs, az ajtókat csak rongálással lehetne kinyitni. Az
autó  elhanyagolt  műszaki  állapotú,  hosszabb  ideje  áll.  A  karosszéria  teljes  terjedelmében  korrodált,
állapota alapján forgalomba nem helyezhető.

Az ingóság második alkalommal kerül meghirdetésre.

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Gépjármű
Típus: Jármű 
Gyártmány: SAAB 
Gyártási idő: 1995. 
Állapot: Működésképtelen 
Tehermentes: nem 
- végrehajtási jog, jogosult: NAV Vas Megyei Adó- és Vámigazgatósága (9701 Szombathely, Pf.: 85) 
Mennyisége: 1 db 
Becsérték: 53 000 forint 

3. Real Forni Vaporeal B4C beépített etázs kemence

A kemence üzemképes, de még soha nem üzemelt. A kemencét darabokban szállították, s építették össze
a helyszínen, ugyanígy szét is lehet szedni értékesítés esetén.
A szétbontás és elszállítás a Vevő kötelezettsége, költsége a Vevőt terheli.

3. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Tárgyi Eszköz
Típus: Ipari gép 
Tehermentes: igen 
Mennyisége: 1 db 
Becsérték: 1 200 000 forint 

Az ingóság második alkalommal kerül meghirdetésre.
Az értékesítési hirdetmény tervezetéről a 237/2009. Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés szerinti módon az
értesítés megtörtént.
A felszámoló nyilatkozik, hogy a vélelmezett hitelezői hozzájárulás feltételei fennállnak a becsérték 70%-



án történő értékesítéshez.
A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A pályázatban kiírt ingóság
megtekintése 2021. február 22. napján 10-11 óra között Ikervár, Rákóczi u. 8. sz. alatt lehetséges.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az irányár  az áfa összegét  nem tartalmazza.  A vagyontárgyak
értékesítése  során az áfa az áfa tv.  142. § (1) bek.  g pontja  alapján,  illetve  142. § (3) alapján kerül
meghatározásra.

17/2014 (II.3.)  Kormányrendelet  12.§ (5) bekezdés szerinti  pályázati  elbírálás  módja:  Elsődleges
értékelési  szempont:  a  vételár  nagysága.  A felszámoló  több  megfelelő  azonos  értékű  (a  megajánlott
legnagyobb  vételárhoz  képest  10%-nál  kisebb  mértékben  eltérő)  ajánlat  esetén  a  pályázók  között
nyilvános ártárgyalást  tart.  Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus  Értékesítési  Rendszer
(EÉR) igénybevételével történik. Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értékesítésre
kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az
ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak. A nyilvános
értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Jelen pályázati
felhívás  a  felszámoló  számára  nem jelent  értékesítési  kötöttséget.  A felszámoló  a  pályázati  kiírást  –
megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. 

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül,
átutalással  kell  megfizetni  a  DUAL-PERFEKT  Kft.  ERSTE  BANK  HUNGARY  Zrt.-nél  vezetett:
11600006-00000000-85523119 számú értékesítéssel kapcsolatos pénzforgalmi számlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázatot benyújtóval a felszámoló a pályázat lezárását követő
30 napon belül szerződést köt. A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.

A  vagyontárgy  elszállításának,  átvételének  módja,  határideje:  A  vagyontárgy  elszállításának,
átvételének módja, határideje: a vevő legkésőbb a teljes vételár megfizetését követő 15 napon belül saját
költségén köteles gondoskodni a megvásárolt vagyontárgy birtokba vételéről, az ingóság átvételéről és
elszállításáról. A fenti határidő letelte után kötbér terheli a késedelmet, mely napi 2.000 Ft.

17/2014  (II.3.)  Kormányrendelet  12.§  (5) bekezdés  szerinti  részletes  feltételek:  A  pályázatok
kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatóak  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/ 
A pályázatnak tartalmaznia kell: 
– Magánszemély  pályázó  esetén  az  ajánlathoz  csatolni  kell  a  pályázó  személyi  igazolványának,
lakcímkártyájának és adóigazolványának a pályázó aláírásával hitelesített másolatát. Külföldi ajánlattevő
köteles  belföldi  lakcímmel  vagy  székhellyel  rendelkező  kézbesítési  megbízottat  megnevezni  és  a
pályázathoz csatolni a kézbesítési megbízás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Szervezet, vagy gazdasági társaság pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó egy hónapnál
nem  régebbi  cégkivonatát  vagy  hatósági  nyilvántartásba  vételének  igazolását,  az  eljáró  képviselője
aláírási  címpéldányát,  az ajánlati  biztosíték megfizetésének igazolását,  továbbá amennyiben a pályázó
képviselője meghatalmazással jár el, a meghatalmazás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Írásos vételi ajánlatot, nettó vételár megjelölésével. (a felszámoló tételes ajánlatot kér benyújtani az
egyes ingatlanokra tekintettel a kiállítandó számviteli bizonylatokra.)
– Ajánlati biztosíték megfizetésének igazolása.
A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat értékelésétől számított 8 napon
belül  írásban is  értesíti,  egyben felszólítja  a nyertes  pályázót  az adásvételi  szerződés megkötésére.  A
megvásárlásra felkínált vagyontárgyakért a felszámoló kellékszavatosságot és garanciát nem vállal, azt a
pályázó a megtekintett állapotban veszi meg, ennek tudomásulvételéről a pályázónak nyilatkoznia kell.
Az elővásárlásra  jogosultak a vételi  szándékukat  a Cstv.  49/C § (3) bekezdése alapján az értékesítés
keretén  belül  gyakorolhatják,  oly  módon,  hogy  a  véglegesen  kialakult  vételár  ismeretében  a  vételi
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szándékról  nyilatkozatot  tesznek.  A  felszámoló  az  elektronikus  értékesítés  érvényességének  és
eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot az elővásárlásra jogosultaknak – az őket
megillető sorrendben – bemutatja annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási
jogukkal. 

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A  fenti  vagyontárgyról  készített  tender  füzet  az  alábbi  linken  érhető  el:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1912870/tetelek.pdf

https://eer.gov.hu/palyazat/P1912870/tetelek.pdf


Pályázati Hirdetmény 

A(z) Dual-Perfekt Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-717900, székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 85. C ép.
4  em.,  levelezési  cím:  1507  Budapest,  hrsz.  Pf.:  139),  mint  a(z)  BALATONI  FA  Kft.  „f.a”
(cégjegyzékszám: 20 09 063510, székhely: 8342 Óhíd, Petőfi S. utca 19..) Zalaegerszegi Törvényszék
10.Fpk.93/2018/16. sz. végzése által  kijelölt  felszámolója,  a Cégközlönyben 2021. február 11. napján
meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően 

nyilvános pályázati felhívás

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai: 
A  pályázatok  kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatók  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P2186467 

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2021. február 26. 08 óra 00 perc 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. március 16. 12 óra 00 perc 
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 857 600 forint.
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 428 800 forint. (a becsérték 50%-a) 
A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.
Ajánlati biztosíték összege: 42 880 forint.

Ajánlati  biztosíték  formája,  megfizetésének  módja  és  határideje: Az  ajánlati  biztosítékot  a
BALATONI FA Kft. f.a. Erste Bank Hungary Zrt.-nél vezetett: 11600006-00000000-94249756 számú
bankszámlájára lehet befizetni (átutalni) "BALATONI FA Kft. f.a. AJÁNLATI BIZTOSÍTÉK" jelöléssel
a pályázat benyújtásáig.

Az ajánlati  biztosítékkal  kapcsolatos  egyéb  közlemény:  A befizetett  AJÁNLATI  BIZTOSÍTÉK  a
pályázati nyertesnek a vételárba beszámít. A többi pályázó részére a befizetett összeg az értékelést követő
8 napon belül visszautalásra kerül. Az ajánlati biztosítékot a pályázó kizárólag a következő esetekben
veszíti  el: a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes
pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A felszámolónak  –  a  vagyonfelmérés,  valamint  az  adós  vagyonára  vonatkozó adatok  alapján  -
elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak): 

Ingatlan
Hrsz: 349/2
Óhíd, Petőfi Sándor utca 21.
Belterület
Kivett beépítetlen terület 
Terület: 1.433 m2
Tulajdoni hányad: 1/1

Az ingatlan sík felületű, enyhén gazos felszínnel rendelkező üres terület.  Megközelítése a 350 hrsz-en
keresztül lehetséges, és így a 350 hrsz-t átjárási és útszolgalmi jog terheli a 349/2 hrsz-re vonatkozóan.
Az ingatlant a társaság rönktérként használta, tehát az alapanyag tárolására szolgált.

A vagyon hatodik alkalommal kerül meghirdetésre.
Az értékesítési hirdetmény tervezetéről a 237/2009. Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés szerinti módon az
értesítés megtörtént.
A felszámoló nyilatkozik, hogy a vélelmezett hitelezői hozzájárulás feltételei fennállnak a becsérték 50%-
án történő értékesítéshez.

https://eer.gov.hu/palyazat/P2186467


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Kivett beépítetlen terület
Típus: telek 
Területe: 1 433 m² 
Állapota: átlagos 
Közművesítettség foka: közművesítetlen 
Tehermentes: nem 
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1 
Becsérték: 857 600 forint 

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai: 
A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Óhíd 
Ingatlan fekvése: belterület 
Helyrajzi szám: 349/2 
Ingatlan postai címe: 8342 Óhíd, hrsz. 349/2 
Területnagyság: 1 433 m² 
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Kivett beépítetlen terület 

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:
A  felszámolási  eljárás  és  a  végelszámolás  környezet-  és  természetvédelmi  követelményeiről  szóló
106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs
tudomása. 

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 
- Jelzálogjog terheli 403.000.000,- Ft erejéig az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest V., Váci utca 38.) javára.
- Elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzett jelzálog biztosítására MKB Bank Zrt. (1056 Budapest V.,
Váci utca 38.) javára.

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye,  ideje,  egyéb közlemény:  A pályázatban kiírt  ingatlan
megtekintése 2021. március 8. napján 10 órakor 8342 Óhíd, Petőfi S. u. 19. sz. alatt lehetséges.

ÁFA  fizetésre  vonatkozó  szabályok: Az  irányár  az  áfa  összegét  nem  tartalmazza.  Az  ingatlanok
értékesítése az áfa tv. 86. § (1) bekezdés j) és k) pontja alapján áfa-mentes.

17/2014 (II.3.)  Kormányrendelet  12.§ (5) bekezdés szerinti  pályázati  elbírálás  módja:  Elsődleges
értékelési  szempont:  a  vételár  nagysága.  A felszámoló  több  megfelelő  azonos  értékű  (a  megajánlott
legnagyobb  vételárhoz  képest  10%-nál  kisebb  mértékben  eltérő)  ajánlat  esetén  a  pályázók  között
nyilvános ártárgyalást  tart.  Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus  Értékesítési  Rendszer
(EÉR) igénybevételével történik. Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értékesítésre
kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az
ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak. A nyilvános
értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Jelen pályázati
felhívás  a  felszámoló  számára  nem jelent  értékesítési  kötöttséget.  A felszámoló  a  pályázati  kiírást  –
megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. 

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül,
átutalással kell megfizetni az BALATONI FA Kft. f.a. Erste Bank Hungary Zrt.-nél vezetett: 11600006-
00000000-94249756 pénzforgalmi számlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázatot benyújtóval a felszámoló a pályázat lezárását követő
30 napon belül szerződést köt. Nyertes pályázó vállalja, hogy a felszámoló által kijelölt ügyvéddel köti
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meg a szerződést. A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.

A  vagyontárgy  elszállításának,  átvételének  módja,  határideje:  A  teljes  vételár  megfizetése  a
tulajdonba- és birtokba adás feltétele. A birtokátruházás napja a szerződéskövetést követően, a vételár
teljes kiegyenlítésének napja.

17/2014  (II.3.)  Kormányrendelet  12.§  (5) bekezdés  szerinti  részletes  feltételek:  A  pályázatok
kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatóak  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/ 
A pályázatnak tartalmaznia kell: 
– Magánszemély  pályázó  esetén  az  ajánlathoz  csatolni  kell  a  pályázó  személyi  igazolványának,
lakcímkártyájának és adóigazolványának a pályázó aláírásával hitelesített másolatát. Külföldi ajánlattevő
köteles  belföldi  lakcímmel  vagy  székhellyel  rendelkező  kézbesítési  megbízottat  megnevezni  és  a
pályázathoz csatolni a kézbesítési megbízás teljes bizonyító erejű okiratát. 
– Szervezet, vagy gazdasági társaság pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó egy hónapnál
nem  régebbi  cégkivonatát  vagy  hatósági  nyilvántartásba  vételének  igazolását,  az  eljáró  képviselője
aláírási  címpéldányát,  az ajánlati  biztosíték megfizetésének igazolását,  továbbá amennyiben a pályázó
képviselője meghatalmazással jár el, a meghatalmazás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Írásos vételi ajánlatot, nettó vételár megjelölésével.
- Nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 30 napos ajánlati kötöttséget vállal.
– Ajánlati biztosíték megfizetésének igazolása.
Az irányár az áfa összegét nem tartalmazza. Az értékesítéskor az áfa megállapítása a hatályos áfatörvény
alapján történik. A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat értékelésétől
számított 8 napon belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés
megkötésére. A megvásárlásra felkínált vagyontárgyakért az eladó kellékszavatosságot és garanciát nem
vállal,  azt  a  pályázó  a  megtekintett  állapotban  veszi  meg,  ennek  tudomásulvételéről  a  pályázónak
nyilatkoznia kell. 
Az elővásárlásra  jogosultak a vételi  szándékukat  a Cstv.  49/C § (3) bekezdése alapján az értékesítés
keretén  belül  gyakorolhatják,  oly  módon,  hogy  a  véglegesen  kialakult  vételár  ismeretében  a  vételi
szándékról  nyilatkozatot  tesznek.  A  felszámoló  az  elektronikus  értékesítés  érvényességének  és
eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot az elővásárlásra jogosultaknak – az őket
megillető sorrendben – bemutatja annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási
jogukkal. 

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A  fenti  vagyontárgyról  készített  tender  füzet  az  alábbi  linken  érhető  el:
https://eer.gov.hu/palyazat/P2186467/tetelek.pdf
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Pályázati Hirdetmény 

A(z) Dual-Perfekt Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-717900, székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 85. C ép.
4  em.,  levelezési  cím:  1507  Budapest,  hrsz.  Pf.:  139),  mint  a(z)  BALATONI  FA  Kft.  „f.a”
(cégjegyzékszám: 20-09-063510, székhely: 8342 Óhíd,  Petőfi  S.  utca 19.)  Zalaegerszegi  Törvényszék
10.Fpk.93/2018/16.  . sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. február 11. napján
meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően 

nyilvános pályázati felhívás

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós INGÓSÁGAIT:

I.   A   pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):     

TÁRGYI ESZKÖZÖK A BALATONI FA Kft. f.a. tulajdonában lévő tárgyi eszközök az EÉR-ben csatolt
listaalapján. 
Az anyagok mennyisége a lista alapján nyomon követhető.

A vagyontárgy hatodik alkalommal kerül meghirdetésre.
Az értékesítési hirdetmény tervezetéről a 237/2009. Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés szerinti módon az
értesítés megtörtént.
A felszámoló nyilatkozik, hogy a vélelmezett hitelezői hozzájárulás feltételei fennállnak a becsérték 35%-
án történő értékesítéshez.
A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Tárgyi eszközök
Típus: Ipari gép 
Tehermentes: nem - keretbiztosítéki vagyont terhelő zálogjog, ingóságot terhelő zálogjog a CAT DP 40
NB targonca és GIPI 1500 marógép vonatkozásában, jogosult MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci u.
38.) 
Mennyisége: 404 db 
Becsérték: 157 189 200 forint 

A pályázat adatai: 
A  pályázatok  kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatók  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P2179857 
A  fenti  vagyontárgyról  készített  tender  füzet  az  alábbi  linken  érhető  el:
https://eer.gov.hu/palyazat/P2179857/tetelek.pdf

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 119 723 200 forint.
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 41 903 120 forint. (35%) A minimálár
csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.
Ajánlati biztosíték összege: 3 791 696 forint.

II. A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

ÁRUKÉSZLET
A BALATONI FA Kft. f.a. tulajdonában lévő árukészletek az EÉR-ben csatolt listaalapján. 
Az anyagok mennyisége a lista alapján nyomon követhető.

A vagyon ötödik alkalommal kerül meghirdetésre.
A 4 sikertelen hirdetést követően a felszámoló újraértékeltette az árukészletet.
Az értékesítési hirdetmény tervezetéről a 237/2009. Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés szerinti módon az
értesítés megtörtént.

https://eer.gov.hu/palyazat/P2179857/tetelek.pdf
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A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Árukészlet
Típus: Árukészlet 
Tehermentes: nem keretbiztosítéki vagyon terhelő zálogjog, jogosult: MKB Bank Zrt. (1056 Budapest V.,
Váci utca 38.) 
Mennyisége: 1 db 
Becsérték: 1 605 591 forint 

A pályázat adatai: 
A  pályázatok  kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatók  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P2190704 
A  fenti  vagyontárgyról  készített  tender  füzet  az  alábbi  linken  érhető  el:
https://eer.gov.hu/palyazat/P2190704/tetelek.pdf

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 1 605 591 forint.
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 1 605 591 forint. 
Ajánlati biztosíték összege: 80 279 forint.

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2021. február 26. 08 óra 00 perc 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. március 16. 12 óra 00 perc 

Ajánlati  biztosíték  formája,  megfizetésének  módja  és  határideje: Az ajánlati  biztosítékot  a
BALATONI FA Kft. f.a. Erste Bank Hungary Zrt.-nél vezetett: 11600006-00000000-94249756 számú
bankszámlájára lehet befizetni (átutalni) "BALATONI FA Kft. f.a. AJÁNLATI BIZTOSÍTÉK" jelöléssel
a pályázat benyújtásáig.

Az ajánlati  biztosítékkal  kapcsolatos  egyéb  közlemény: A befizetett  AJÁNLATI  BIZTOSÍTÉK a
pályázati nyertesnek a vételárba beszámít. A többi pályázó részére a befizetett összeg az értékelést követő
8 napon belül visszautalásra kerül. Az ajánlati biztosítékot a pályázó kizárólag a következő esetekben
veszíti  el: a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes
pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A felszámolónak  –  a  vagyonfelmérés,  valamint  az  adós  vagyonára  vonatkozó adatok  alapján  -
elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

Az  ingóság  megtekinthetőségének  helye,  ideje,  egyéb  közlemény: A  pályázatban  kiírt  ingóság
megtekintése 2021. március 08. napján 11 órakor 8342 Óhíd, Petőfi S. u. 19. sz. alatt lehetséges.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok:  Az irányár az áfa összegét nem tartalmazza. A tárgyi eszközök
értékesítése  során az áfa az áfa tv.  142. § (1) bek.  g pontja  alapján,  illetve  142. § (3) alapján kerül
meghatározásra. 

17/2014 (II.3.)  Kormányrendelet  12.§ (5) bekezdés szerinti  pályázati  elbírálás  módja:  Elsődleges
értékelési  szempont:  a  vételár  nagysága.  A felszámoló  több  megfelelő  azonos  értékű  (a  megajánlott
legnagyobb  vételárhoz  képest  10%-nál  kisebb  mértékben  eltérő)  ajánlat  esetén  a  pályázók  között
nyilvános ártárgyalást  tart.  Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus  Értékesítési  Rendszer
(EÉR) igénybevételével történik. Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értékesítésre
kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az
ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak. A nyilvános
értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Jelen pályázati
felhívás  a  felszámoló  számára  nem jelent  értékesítési  kötöttséget.  A felszámoló  a  pályázati  kiírást  –
megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. 

https://eer.gov.hu/jogszabaly/A1400017-P12-5.html
https://eer.gov.hu/palyazat/P2190704/tetelek.pdf
https://eer.gov.hu/palyazat/P2190704


Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül,
átutalással kell megfizetni az BALATONI FA Kft. f.a. Erste Bank Hungary Zrt.-nél vezetett: 11600006-
00000000-94249756 pénzforgalmi számlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázatot benyújtóval a felszámoló a pályázat lezárását követő
30 napon belül szerződést köt. Nyertes pályázó vállalja, hogy a felszámoló által kijelölt ügyvéddel köti
meg a szerződést. A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.

A  vagyontárgy  elszállításának,  átvételének  módja,  határideje:  A  teljes  vételár  megfizetése  a
tulajdonba- és birtokba adás feltétele. A birtokátruházás napja a szerződéskövetést követően, a vételár
teljes kiegyenlítésének napja. A vevő legkésőbb a teljes vételár megfizetését követő 15 napon belül saját
költségén köteles gondoskodni a megvásárolt vagyontárgy birtokba vételéről, az ingóság átvételéről és
elszállításáról. A fenti határidő letelte után kötbér terheli a késedelmet, mely napi 30.000 Ft.

17/2014  (II.3.)  Kormányrendelet  12.§  (5) bekezdés  szerinti  részletes  feltételek:  A  pályázatok
kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatóak  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/ 
A pályázatnak tartalmaznia kell: 
– Magánszemély  pályázó  esetén  az  ajánlathoz  csatolni  kell  a  pályázó  személyi  igazolványának,
lakcímkártyájának és adóigazolványának a pályázó aláírásával hitelesített másolatát. Külföldi ajánlattevő
köteles  belföldi  lakcímmel  vagy  székhellyel  rendelkező  kézbesítési  megbízottat  megnevezni  és  a
pályázathoz csatolni a kézbesítési megbízás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Szervezet, vagy gazdasági társaság pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó egy hónapnál
nem  régebbi  cégkivonatát  vagy  hatósági  nyilvántartásba  vételének  igazolását,  az  eljáró  képviselője
aláírási  címpéldányát,  az ajánlati  biztosíték megfizetésének igazolását,  továbbá amennyiben a pályázó
képviselője meghatalmazással jár el, a meghatalmazás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Írásos vételi ajánlatot, nettó vételár megjelölésével.
- Nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 30 napos ajánlati kötöttséget vállal.
– Ajánlati biztosíték megfizetésének igazolása.
Az irányár az áfa összegét nem tartalmazza. Az értékesítéskor az áfa megállapítása a hatályos áfatörvény
alapján történik. A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat értékelésétől
számított 8 napon belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés
megkötésére. A megvásárlásra felkínált vagyontárgyakért az eladó kellékszavatosságot és garanciát nem
vállal,  azt  a  pályázó  a  megtekintett  állapotban  veszi  meg,  ennek  tudomásulvételéről  a  pályázónak
nyilatkoznia kell. 
Az elővásárlásra  jogosultak a vételi  szándékukat  a Cstv.  49/C § (3) bekezdése alapján az értékesítés
keretén  belül  gyakorolhatják,  oly  módon,  hogy  a  véglegesen  kialakult  vételár  ismeretében  a  vételi
szándékról  nyilatkozatot  tesznek.  A  felszámoló  az  elektronikus  értékesítés  érvényességének  és
eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot az elővásárlásra jogosultaknak – az őket
megillető sorrendben – bemutatja annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási
jogukkal. 

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

https://eer.gov.hu/jogszabaly/A1400017-P12-5.html


Pályázati Hirdetmény 

A(z) Dual-Perfekt Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-717900, székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 85. C ép.
4  em.,  levelezési  cím:  1507  Budapest,  hrsz.  Pf.:  139),  mint  a(z)  CROSS  &  STERN  Kft.  „f.a”
(cégjegyzékszám: 13 09 122861, székhely: 2191 BAG, hrsz. 2934 .) Budapest Környéki Törvényszék
1.Fpk.197/2017/21.  . sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. február 18. napján
meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően 

nyilvános pályázati felhívás

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai: 
A  pályázatok  kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatók  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P2061787 

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2021. március 05. 08 óra 00 perc 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. március 22. 12 óra 00 perc 
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 937 440 forint.
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 937 440 forint. (a becsérték 100%-a) 
Ajánlati biztosíték összege: 46 872 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékot a CROSS &
STERN Kft. Erste Bank Hungary Zrt.-nél vezetett: 11600006-00000000-94140530 számú bankszámlájára
lehet befizetni (átutalni) "CROSS & STERN Kft. f.a. AJÁNLATI BIZTOSÍTÉK" jelöléssel a pályázat
benyújtásáig.

Az ajánlati  biztosítékkal  kapcsolatos  egyéb  közlemény: A befizetett  AJÁNLATI  BIZTOSÍTÉK a
pályázati nyertesnek a vételárba beszámít. A többi pályázó részére a befizetett összeg az értékelést követő
8 napon belül visszautalásra kerül. Az ajánlati biztosítékot a pályázó kizárólag a következő esetekben
veszíti  el: a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes
pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A felszámolónak  –  a  vagyonfelmérés,  valamint  az  adós  vagyonára  vonatkozó adatok  alapján  -
elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak): 

I. INGATLAN
Bag belterület, 2948 hrsz.
Területe: 1116 m2
Besorolása: kivett közút
Tulajdoni hányad: 1/1

Az ingatlan 4. alkalommal kerül meghirdetésre.
Az ingatlan besorolása megváltozott, mely végett a felszámoló újraértékeltette.

Az értékesítési hirdetmény tervezetéről a 237/2009. Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés szerinti módon az
értesítés megtörtént.

1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett beépítetlen terület
Típus: Kivett beépítetlen terület 
Területe: 1 116 m² 
Állapota: átlagos 
Közművesítettség foka: közművesítetlen 

https://eer.gov.hu/palyazat/P2061787


Tehermentes: nem 
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1 
Becsérték: 937 440 forint 

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai: 
A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Bag 
Ingatlan fekvése: belterület 
Helyrajzi szám: 2948 
Ingatlan postai címe: 2191 Bag, hrsz. 2948 
Területnagyság: 1 116 m² 
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett beépítetlen terület 

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:
A  felszámolási  eljárás  és  a  végelszámolás  környezet-  és  természetvédelmi  követelményeiről  szóló
106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs
tudomása. 

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 
-  Keretbiztosítéki  jelzálogjog  900.000.000,-Ft  összeg  erejéig,  jogosult:  Orgovány  és  Vidéke
Takarékszövetkezet f.a. (6077 Orgovány, Kölcsey utca 2/a.). Engedményezés folytán jogosult Hungarian
Real Estate Financing Zrt. (1148 Budapest, Kerepesi út 52.) 
-  Végrehajtási  jog  26.670.000,-Ft  főkövetelés  és  járulékai  erejéig,  jogosult  magánszemély,  melyet
végrehajtás miatt törölt a Földhivatal.

Ingatlan állapota: átlagos

Az  ingatlan(ok)  megtekinthetőségének  helye,  ideje,  egyéb  közlemény: Az  ingatlan  szabadon
megtekinthető. 

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az ingatlan értékesítése az áfa tv. 86. § (1) bekezdés j) és k) pontja
alapján áfa-mentes.

17/2014 (II.3.)  Kormányrendelet  12.§ (5) bekezdés szerinti  pályázati  elbírálás  módja:  Elsődleges
értékelési  szempont:  a  vételár  nagysága.  A felszámoló  több  megfelelő  azonos  értékű  (a  megajánlott
legnagyobb  vételárhoz  képest  10%-nál  kisebb  mértékben  eltérő)  ajánlat  esetén  a  pályázók  között
nyilvános ártárgyalást  tart.  Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus  Értékesítési  Rendszer
(EÉR) igénybevételével történik. Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értékesítésre
kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az
ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak. A nyilvános
értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Jelen pályázati
felhívás  a  felszámoló  számára  nem jelent  értékesítési  kötöttséget.  A felszámoló  a  pályázati  kiírást  –
megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. 

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül,
átutalással kell megfizetni a CROSS & STERN Kft. Erste Bank Hungary Zrt.-nél vezetett: 11600006-
00000000-94140530 számú pénzforgalmi számlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázatot benyújtóval a felszámoló a pályázat lezárását követő
30 napon belül szerződést köt. Nyertes pályázó vállalja, hogy a felszámoló által kijelölt ügyvéddel köti
meg a szerződést. A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.

A  vagyontárgy  elszállításának,  átvételének  módja,  határideje:  A  teljes  vételár  megfizetése  a
tulajdonba- és birtokba adás feltétele. A birtokátruházás napja a szerződéskövetést követően, a vételár

https://eer.gov.hu/jogszabaly/A1400017-P12-5.html


teljes kiegyenlítésének napja.
17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: 
A  pályázatok  kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatóak  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/ 
A pályázatnak tartalmaznia kell: 
– Magánszemély  pályázó  esetén  az  ajánlathoz  csatolni  kell  a  pályázó  személyi  igazolványának,
lakcímkártyájának és adóigazolványának a pályázó aláírásával hitelesített másolatát. Külföldi ajánlattevő
köteles  belföldi  lakcímmel  vagy  székhellyel  rendelkező  kézbesítési  megbízottat  megnevezni  és  a
pályázathoz csatolni a kézbesítési megbízás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Szervezet, vagy gazdasági társaság pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó egy hónapnál
nem  régebbi  cégkivonatát  vagy  hatósági  nyilvántartásba  vételének  igazolását,  az  eljáró  képviselője
aláírási  címpéldányát,  az ajánlati  biztosíték megfizetésének igazolását,  továbbá amennyiben a pályázó
képviselője meghatalmazással jár el, a meghatalmazás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Írásos vételi ajánlatot, nettó vételár megjelölésével.
- Nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 30 napos ajánlati kötöttséget vállal.
– Ajánlati biztosíték megfizetésének igazolása.
Az irányár az áfa összegét nem tartalmazza. Az értékesítéskor az áfa megállapítása a hatályos áfatörvény
alapján történik. A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat értékelésétől
számított 8 napon belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés
megkötésére. A megvásárlásra felkínált vagyontárgyakért az eladó kellékszavatosságot és garanciát nem
vállal,  azt  a  pályázó  a  megtekintett  állapotban  veszi  meg,  ennek  tudomásulvételéről  a  pályázónak
nyilatkoznia kell. 
Az elővásárlásra  jogosultak a vételi  szándékukat  a Cstv.  49/C § (3) bekezdése alapján az értékesítés
keretén  belül  gyakorolhatják,  oly  módon,  hogy  a  véglegesen  kialakult  vételár  ismeretében  a  vételi
szándékról  nyilatkozatot  tesznek.  A  felszámoló  az  elektronikus  értékesítés  érvényességének  és
eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot az elővásárlásra jogosultaknak – az őket
megillető sorrendben – bemutatja annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási
jogukkal. 

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A  fenti  vagyontárgyról  készített  tender  füzet  az  alábbi  linken  érhető  el:
https://eer.gov.hu/palyazat/P2061787/tetelek.pdf

https://eer.gov.hu/palyazat/P2061787/tetelek.pdf
https://eer.gov.hu/jogszabaly/A1400017-P12-5.html


Pályázati Hirdetmény 

A(z) Dual-Perfekt Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-717900, székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 85. C ép.
4  em.,  levelezési  cím:  1507  Budapest,  hrsz.  Pf.:  139),  mint  a(z)  NT-OMEGA  Kft.  "kta"  „f.a”
(cégjegyzékszám: 01-09-900431, székhely: 1045 Budapest, Pozsonyi út 17. út 17.) Fővárosi Törvényszék
23.Vpk.62/2019/8.  . sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. február 18. napján
meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően 

nyilvános pályázati felhívás

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai: 
A  pályázatok  kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatók  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P2150026 

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2021. március 5. 08 óra 00 perc 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. március 22. 12 óra 00 perc 
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 360 000 forint.
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 252 000 forint. (a becsérték 70%-a) 
A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.
Ajánlati biztosíték összege: 18 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékot a DUAL-
PERFEKT  Kft.  Erste  Bank  Hungary  Zrt.-nél  vezetett:  11600006-00000000-85523119  számú
értékesítéssel kapcsolatos technikai bankszámlájára lehet befizetni (átutalni) "NT-OMEGA Kft. "k.t.a."
AJÁNLATI BIZTOSÍTÉK" jelöléssel a pályázat benyújtásáig.

Az ajánlati  biztosítékkal  kapcsolatos  egyéb  közlemény: A befizetett  AJÁNLATI  BIZTOSÍTÉK a
pályázati nyertesnek a vételárba beszámít. A többi pályázó részére a befizetett összeg az értékelést követő
8 napon belül visszautalásra kerül. Az ajánlati biztosítékot a pályázó kizárólag a következő esetekben
veszíti  el: a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes
pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg. A vételárba hitelezői követelés beszámítására
nincs lehetőség.

A felszámolónak  –  a  vagyonfelmérés,  valamint  az  adós  vagyonára  vonatkozó adatok  alapján  -
elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak): 

INGATLAN:
Hugyag
Belterület, 
168 helyrajzi szám
Megnevezés: kivett lakóház, udvar, gazdasági épület
Területe: 259 m2
Tulajdoni hányad: 1/1

Az építmények jellemzői:
- megközelíthetősége: pormentes út
- rendeltetése: lakóingatlan

A főépület jellemzői:
- földszintes, készültségi foka 40%
- Alapozása: beton, szigetelés: nincs
- falazata: tégla- tetőszerkezet: faszerkezetű cseréptető

https://eer.gov.hu/palyazat/P2150026


- életkora: kb. 150 év, állapota: rossz, hanyag
- alapterülete: 70 m2
- helyiségei: 1 spajz, 1 konyha, 2 szoba
- a szobák és a mellékhelyiségek padlóburkolata: beton, padlószőnyeg
- fűtése: nincs
- közművesítettsége: villany.

Az ingatlan második alkalommal kerül meghirdetésre.
Az értékesítési hirdetmény tervezetéről a 237/2009. Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés szerinti módon az
értesítés megtörtént.
A felszámoló nyilatkozik, hogy a vélelmezett hitelezői hozzájárulás feltételei fennállnak a becsérték 70%-
án történő értékesítéshez.

1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Kivett lakóház, udvar, gazdasági épület
Típus: lakóépület 
Területe: 259 m² 
Állapota: felújítandó 
Közművesítettség foka: részlegesen közművesített 
Tehermentes: nem 
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1 
Becsérték: 360 000 forint 

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai: 
A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Hugyag 
Ingatlan fekvése: belterület 
Helyrajzi szám: 168 
Ingatlan postai címe: 2672 Hugyag, hrsz. 168 
Területnagyság: 259 m² 
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Kivett lakóház, udvar,
gazdasági épület 

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:
A  felszámolási  eljárás  és  a  végelszámolás  környezet-  és  természetvédelmi  követelményeiről  szóló
106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs
tudomása. 

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 
- holtig tartó haszonélvezeti jog (1/2 tulajdoni illetőségre), jogosult magánszemély
- vezetékjog 2 m2 területnagyságra, jogosult: ÉMÁSZ Hálózati Kft. (3525 Miskolc, Dózsa György út 13.)
-  jelzálogjog  334.549,-Ft  adótartozás  erejéig,  jogosult  Budapest  Főváros  IV.  Kerület  Újpest
Önkormányzat Polgármesteri Hivatal (1042 Budapest, István út 15.)
Ingatlan állapota: felújítandó

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan a vagyonrendező
közreműködése nélkül önállóan megtekinthető.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az értékesítés áfamentes.

17/2014 (II.3.)  Kormányrendelet  12.§ (5) bekezdés szerinti  pályázati  elbírálás  módja:  Elsődleges
értékelési szempont: a vételár nagysága. A vagyonrendező több megfelelő azonos értékű (a megajánlott
legnagyobb  vételárhoz  képest  10%-nál  kisebb  mértékben  eltérő)  ajánlat  esetén  a  pályázók  között
nyilvános ártárgyalást  tart.  Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus  Értékesítési  Rendszer
(EÉR) igénybevételével történik. Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értékesítésre
kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az
ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak. A nyilvános

https://eer.gov.hu/jogszabaly/A1400017-P12-5.html


értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Jelen pályázati
felhívás a vagyonrendező számára nem jelent értékesítési kötöttséget. A vagyonrendező a pályázati kiírást
– megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. 

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül,
átutalással kell  megfizetni  a DUAL-PERFEKT Kft.  Erste Bank Hungary Zrt.-nél vezetett:  11600006-
00000000-85523119 számú értékesítéssel kapcsolatos technikai pénzforgalmi számlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje:  A nyertes pályázatot benyújtóval a vagyonrendező a pályázat lezárását
követő  30  napon belül  szerződést  köt.  Nyertes  pályázó  vállalja,  hogy a  vagyonrendező  által  kijelölt
ügyvéddel  köti  meg  a  szerződést  és  viseli  annak  költségeit.  A megkötendő  adásvételi  szerződésre  a
magyar jog az irányadó.

A  vagyontárgy  elszállításának,  átvételének  módja,  határideje:  A  teljes  vételár  megfizetése  a
tulajdonba- és birtokba adás feltétele. A birtokátruházás napja a szerződéskövetést követően, a vételár
teljes kiegyenlítésének napja.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: 
A  pályázatok  kizárólag  az  Elektronikus  Értékesítési  Rendszeren  (EÉR)  keresztül  nyújthatóak  be:
https://eer.gov.hu/palyazat/ 
A pályázatnak tartalmaznia kell: 
– Magánszemély pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó személyi igazolványának, lakcím
kártyájának és adóigazolványának a pályázó aláírásával hitelesített másolatát. Külföldi ajánlattevő köteles
belföldi  lakcímmel vagy székhellyel  rendelkező kézbesítési  megbízottat  megnevezni  és a pályázathoz
csatolni a kézbesítési megbízás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Szervezet, vagy gazdasági társaság pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó egy hónapnál
nem  régebbi  cégkivonatát  vagy  hatósági  nyilvántartásba  vételének  igazolását,  az  eljáró  képviselője
aláírási  címpéldányát,  az ajánlati  biztosíték megfizetésének igazolását,  továbbá amennyiben a pályázó
képviselője meghatalmazással jár el, a meghatalmazás teljes bizonyító erejű okiratát.
– Írásos vételi ajánlat, nettó vételár megjelölésével
– Ajánlati biztosíték megfizetésének igazolása.
Az irányár az áfa összegét nem tartalmazza. Az értékesítéskor az áfa megállapítása a hatályos áfatörvény
alapján történik. A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat értékelésétől
számított 8 napon belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés
megkötésére. A megvásárlásra felkínált vagyontárgyakért az eladó kellékszavatosságot és garanciát nem
vállal,  azt  a  pályázó  a  megtekintett  állapotban  veszi  meg,  ennek  tudomásulvételéről  a  pályázónak
nyilatkoznia kell. 
Az elővásárlásra  jogosultak a vételi  szándékukat  a Cstv.  49/C § (3) bekezdése alapján az értékesítés
keretén  belül  gyakorolhatják,  oly  módon,  hogy  a  véglegesen  kialakult  vételár  ismeretében  a  vételi
szándékról  nyilatkozatot  tesznek.  A  vagyonrendező  az  elektronikus  értékesítés  érvényességének  és
eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot az elővásárlásra jogosultaknak – az őket
megillető sorrendben – bemutatja annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási
jogukkal. 

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A  fenti  vagyontárgyról  készített  tender  füzet  az  alábbi  linken  érhető  el:
https://eer.gov.hu/palyazat/P2150026/tetelek.pdf
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