
Az AB SOL VEN TUM Kft. (Cg.: [01 09 463743]; szék he lye: 1024 Bu da pest, Ady E. u. 19.) mint a Bé la-Bau Épí tõ ipa ri és Szol gál -

ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság „f. a.” (Cg.: [15 09 073784]; 4625 Zá hony, Ady End re út 69.; adó szám: [14622854-2-15])
– a fel szá mo lá si el já rás kez de mé nye zé sé nek idõ pont ja: 2017. jú li us 20. – Nyír egy há zi Tör vény szék ál tal ki je lölt fel szá mo ló ja
az eljárásban  má so dik al ka lom mal

nyil vá nos ár ve rést

hir det a tár sa ság alább rész le te zett va gyon tár gya i nak ér té ke sí té sé re:

1. 4625 Zá hony, Ady End re u. 69. szám alatt ta lál ha tó in gat lan.
Szek tor szám: 33.
Hely raj zi szám: 487.
Meg ne ve zé se: ki vett iro da, rak tár.
Te rü le te: 1.645 m2.
Öve ze ti be so ro lás: bel te rü let.
Jel lem zõk:
Az in gat lan a bel vá ros kö ze lé ben ta lál ha tó, meg kö ze lí té se szi lárd bur ko la tú úton, mind sze mély gép jár mû vel, mind te her gép jár mû -

vel le het sé ges, össz köz mû ves (víz, vil lany, gáz, szenny víz [rá kö tés hi ány zik]), a kör nye ze té ben la kó in gat la nok van nak, a te lek sík,
ke rí tés sel be ke rí tett, rész ben ren de zett.

Az in gat la non egy fel épít mény ta lál ha tó, mely új épí té sû, je len leg hasz ná la ton kí vül van. Az épü let 2014-ben épült, tég la szer ke ze -
tû, a kül sõ fa la zat ra pót ló la gos hõ szi ge te lés ke rült. A fa szer ke ze tû te tõn, Lin dab le mez fe dés van. A vá lasz fa lak tég la szer ke ze tû ek.
A bel sõ pad ló bur ko lat nagy mé re tû hi deg bur ko lat, il let ve az épü let hát só ré szé ben si mí tott be ton. A fa lak va kol tak, fes tet tek, il let ve
rész ben és pla fo nig csem pe bur ko la tú ak. A nyí lás zá rók mû anyag szer ke ze tû ek, hõ szi ge telt üve ge zé sû ek, il let ve a rak tár ban Scan-
 Door ka pu van. Az épü let ben fû tés gáz ka zán nal és pad ló fû tés sel (ve gyes tü ze lé sû ka zán is), rész ben in vert eres klí má val, melegvíz-
 ellátás nap kol lek tor ral meg ol dott. Az épü let je len le gi ál la po tá ban hasz ná lat ra al kal mas.

A fel épít ménnyel nem fe dett rész rész ben bur kolt. A par ko lás az épü let elõtt kor lá to zott szám ban meg old ha tó.
Az in gat lan tu laj do ni lap já ra be jegy zés re ke rült Zá hony Vá ros Ön kor mány za tá nak vissza vá sár lá si jo ga, to váb bá az in gat lant

a NAV Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Adó- és Vám igaz ga tó sá gá nak vég re haj tá si jo ga ter he li, de a tör vény ere jé nél fog va a va gyon
per- és te her men te sen ke rül ér té ke sí tés re.

Becs ér té ke: 15 120 000 Ft.
Ki ki ál tá si ár (a becs ér ték 75%-a): 11 340 000 Ft.
Ár ve ré si elõ leg: 340 200 Ft.
A li cit lép csõ leg ki sebb és leg na gyobb ér té ke a leg ma ga sabb ér vé nyes aján lat hoz ké pest:
– 1 mil lió fo rin tig mi ni mum 5 ezer, de ma xi mum 30 ezer fo rint,
– 1 000 000 fo rint és 5 mil lió fo rint kö zött mi ni mum 30 ezer, de ma xi mum 50 ezer fo rint,
– 5 000 000 fo rint és 20 mil lió fo rint kö zött mi ni mum 50 ezer, de ma xi mum 200 ezer fo rint,
– 20 000 000 fo rint és 200 mil lió fo rint kö zött mi ni mum 200 ezer, de ma xi mum 500 ezer fo rint,
– 200 000 000 fo rint és afe lett mi ni mum 500 ezer, de ma xi mum 2 mil lió fo rint.
Az in gat lan 2019. de cem ber 20-án és 23-án te kint he tõ meg 10 óra és 14 óra kö zött. A meg te kin tés re be je lent ke zés 2019. de cem -

ber 19-én 17 órá ig a be la ba ukft@gma il.com cí men.

2. Gép jár mû tí pu sa: Opel Mo va no F 3500 CDTI 125.
Rend szá ma: MMA–548.
Al váz szám: WOLVSH4D2CB041195.
Mo tor szám: M9TB870C051354.
Bal eset: a jár mû moz gás kép te len.
Mû sza ki vizs ga: nem ér vé nyes.
Gyár tás éve: 2013.
Me jegy zés:
– 6 se bes sé ges ké zi vál tó, dup la ka bin, nyi tott pla tó, lég kon di,
– gu mik, ke re kek ál la po ta gyen ge,
– a mo tor nem be in dít ha tó,
– bel sõ be ren de zé sek ál la po ta kö ze pes,
– ka rosszé ria kis mér ték ben sé rült,
– vissza pil lan tó tü kör sé rült,
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– lök há rí tó sé rült, hát só lám pa tö rött,
– hasz ná la ton kí vül van,
– ak ku mu lá tor rossz,
– fu tás tel je sít mény: 202 421 km (az át la gos nál több).
Becs ér té ke: 1 180 000 Ft.
Ki ki ál tá si ár (mi ni mál ár, a becs ér ték 100%-a): 1 180 000 Ft.
Ár ve ré si elõ leg: 35 400 Ft.
A li cit lép csõ leg ki sebb és leg na gyobb ér té ke a leg ma ga sabb ér vé nyes aján lat hoz ké pest:
– 1 mil lió fo rin tig mi ni mum 5 ezer, de ma xi mum 30 ezer fo rint,
– 1 000 000 fo rint és 5 mil lió fo rint kö zött mi ni mum 30 ezer, de ma xi mum 50 ezer fo rint,
– 5 000 000 fo rint és 20 mil lió fo rint kö zött mi ni mum 50 ezer, de ma xi mum 200 ezer fo rint,
– 20 000 000 fo rint és 200 mil lió fo rint kö zött mi ni mum 200 ezer, de ma xi mum 500 ezer fo rint,
– 200 000 000 fo rint és afe lett mi ni mum 500 ezer, de ma xi mum 2 mil lió fo rint.
A gép jár mû 2019. de cem ber 20-án és 23-án te kint he tõ meg 10 óra és 14 óra kö zött. A meg te kin tés re be je lent ke zés 2019. de cem -

ber 19-én 17 órá ig a 06 (46) 354-484-es te le fon szá mon.
A gép jár mû vet a NAV SZSZB me gyei Adó- és Vám igaz ga tó sá ga vég re haj tás alá von ta.

A 237/2009. (X. 20.) Korm. ren de let 2. § (2) be kez dé se sze rin ti ér te sí tés meg tör tént.
Az ár ve rés részt ve või el fo gad ják – te kin tet tel ar ra, hogy a va gyon tár gya kat sze mé lye sen meg te kint he tik és meg is mer he tik –, hogy

az el adó a va gyon tárgy is mert, eset le ges rej tett hi bá i val kap cso la tos kel lék sza va tos sá got ki zár ja, azt a ve võ tu do má sul ve szi.
Az ár ve ré sen va ló rész vé tel fel té te le az ár ve ré si elõ leg át uta lá sa vagy be fi ze té se a fel szá mo ló AB SOL VEN TUM Kft. MKB Bank

Zrt.-nél ve ze tett 10300002-10654883-49020022 szá mú el kü lö ní tett szám lá já ra „Bé la-Bau Bá nat pénz” meg je lö lés sel, leg ké sõbb
az ár ve rés kez dõ idõ pont já ig. A be fi ze tést a li ci tá ló nak az iga zo lás EÉR fe lü let re tör té nõ fel töl té sé vel iga zol nia kell, mert az fel té te le
a li cit ér vé nyes sé gé nek. A be fi ze tés nyer tes li ci tá ló ese tén fog la ló ként mû kö dik, és a vé tel ár ba be szá mít.

A vé tel árat bank szám lá ra tör té nõ át uta lás sal vagy be fi ze tés sel le het ki egyen lí te ni, a tel jes vé tel ár meg fi ze tés ha tár ide je a szerzõdés -
kötést kö ve tõ 15. nap. Rész let fi ze té si le he tõ ség nincs.

Az in gat lan ér té ke sí té se áfa men te sen, míg a gép jár mû ér té ke sí té se a for dí tott adó zás sza bá lyai sze rint tör té nik.
A pá lyá za tok ki zá ró lag az Elekt ro ni kus Ér té ke sí té si Rend sze ren (EÉR) ke resz tül nyújt ha tók be: https://eer.gov.hu.
A fel szá mo ló elõ vá sár lás ra jo go sult ról nem szer zett tu do mást.
Az ár ve rés meg in dí tá sá nak idõ pont ja: meg je le nést kö ve tõ 16. nap 12 óra 00 perc.
Az ár ve rés zá rá sá nak idõ pont ja: meg je le nést kö ve tõ 32. nap 12 óra 00 perc.
A be ér ke zé si ha tár idõ jog vesz tõ.
Aján la ti kö tött ség ide je: 60 nap.
Az ered mény ki hir de té sé re ár ve rés le zá rá sát kö ve tõ 15 mun ka na pon be lül ke rül sor.
Az ár ve ré sen nem ve het nek részt az 1991. évi XLIX. tv. 49. § (3) be kez dés ben ne ve sí tet tek.
A fel szá mo ló az elekt ro ni kus ér té ke sí tés ér vé nyes sé gé nek és ered mé nyes sé gé nek meg ál la pí tá sá ról vagy pe dig ér vény te len né, il let ve

ered mény te len né nyil vá ní tá sá ról köz le ményt tesz köz zé az EÉR in ter ne tes fe lü le tén. Az el bí rá lás szem pont ja az aján lott vé tel ár
 nagysága.

Az ered mény te len li ci tá lók ré szé re a fel szá mo ló a be fi ze tett ár ve ré si elõ leg össze gét az ered mény hir de tést kö ve tõ nyolc munka -
napon be lül ka mat nél kül, a li ci tá ló ál tal meg je lölt bank szám la szám ra vissza utal ja. Az ered mé nyes pá lyá zó ál tal be fi ze tett ár ve ré si
elõ leg a vé tel ár ba be szá mít.

Az adás vé te li szer zõ dés sel kap cso la tos do ku men tu mok alá írá sá ra az ered mény hir de tés tõl szá mí tott 15 mun ka na pon be lül ke rül sor.
Ha a szer zõ dés a ve võ ér dek kö ré ben fel me rü lõ ok ból nem jön lét re, a ve võ a biz to sí té kot (a be fi ze tett ár ve ré si elõ le get) el ve szí ti.
A bir tok ba adás ra a vé tel ár tel jes meg fi ze té sét kö ve tõ nyolc mun ka na pon be lül, az esz kö zök tá ro lá si he lyén ke rül sor. Az el szál lí tás

költ sé ge a ve võt ter he li.
A li ci tá ló nak az EÉR-en nyi lat koz nia kell an nak el fo ga dá sá ról, hogy az adás vé te li szer zõ dé se ket a fel szá mo ló ál tal ki je lölt ügy véd

ké szí ti, mely költ sé gét a ve võ vi se li (ügy vé di mun ka díj: a vé tel ár 2%-a).
A fel szá mo ló fenn tart ja a jo got, hogy meg fe le lõ aján lat hi á nyá ban az ár ve rést in dok lás nél kül ered mény te len nek nyil vá nít sa,

és új ár ve rést ír jon ki.
Fel szá mo ló tá jé koz tat ja az ér dek lõ dõ ket, hogy a nyer tes li ci tá ló a tel jes vé tel ár meg fi ze té sén fe lül a 17/2014. (II. 3.) Korm. ren de let 

6. § (1) be kez dés b) pont ja sze rint a net tó vé tel ár 1%-át mint ju ta lé kot kö te les meg fi zet ni az EÉR mû köd te tõ je ré szé re.

* * *


