
Pályázati Hirdetmény

A(z) Borex Consulting Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-049592, székhely: 1116 Budapest, Temesvár
utca 20., levelezési cím: 1475 Budapest, hrsz. Pf.: 105), mint a(z) Zöldolaj BB Zrt. „f.a”
(cégjegyzékszám: 01 10 045471, székhely: 1015 Budapest, Batthyány utca 56..) Fővárosi
Törvényszék . sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2019.39.Fpk.726/2017/26
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/P1589333

 A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2019. május 3. 09 óra 00 perc
 A pályázatok benyújtásának határideje: 2019. május 20. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 47 566 730 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlattevőnek az ajánlat
tárgyát képező vagyontárgyak vonatkozásában ajánlati biztosítékot kell letétbe megfizetnie
(forintban) átutalással „Zöldolaj BB Zrt. F.A. pályázat ajánlati biztosíték” közleménnyel az adós
CIB Bank Zrt-nél vezetett 10700024-43962905-51100005 számú számlájára, oly módon, hogy az
összeg legkésőbb a pályázat beadásának határidejéig jóváírásra kerüljön.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az
ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 munkanapon belül visszautalja. 
Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot nyertes pályázónál a
vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlat biztosíték az eredményhirdetés
napjától - a Csődtv. 49/A.§.(4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás
eredményhirdetése napjától-, számított 8 munkanapon belül kerül visszautalásra. 
Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó
érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt
határidőben nem fizeti meg, vagy a Csődtv. 49/A.§ (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő pályázó az
elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt , vagy a már megtett
ajánlatától visszalép.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján
- elővásárlásra jogosultról van tudomása.
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Ipari növényolaj gyártásra létrehozott üzem, mely a Mátrai Erőmű Zrt. területén található. Az
értékelési körbe tartozó ingatlanok az ingatlan-nyilvántartásban önálló építményként bejegyzett
épületek, amelyek földterület tulajdonjoggal nem, csak földhasználati joggal rendelkeznek. A
földterület és a felépítmények tulajdonosainak jogviszonyát részletes földhasználati
megállapodás szabályozza. 

https://eer.gov.hu/palyazat/P1589333


A földhasználati megállapodás említi az ingatlan energiaellátásáról szóló külön megállapodást is,
melynek alapján az értékelt ingatlanok energiaellátását részben az erőmű szolgáltatja.

Az aktuális földhasználati díj összege 5.567.532,- Ft/év + ÁFA, melyet minden évben a KSH által
közzétett ipari termelői árváltozással indexálnak. A megállapodás alapján az értékelt üzemi
ingatlant sem bérbe adni, sem eladni nem lehet a Mátrai Erőmű Zrt. írásbeli hozzájárulása nélkül.

A telep területe részben Visonta, részben Halmajugra közigazgatási területén fekszik, de
természetben egy egységet alkot. A földhasználati jog alapján használt terület 36.822 m2.

Közművek, felszereltség:
· vezetékes víz + saját fúrt kút;
· a telephely melegvíz ellátását az erőmű biztosítja;
· a szennyvízhálózat a közműhálózatra rákötött;
· az elektromos energia ellátást az erőmű szolgáltatja, a telepen saját, 2
db 1,1 MW-os teljesítményű transzformátor létesült;
· az ingatlan a vezetékes gáz közműhálózatra rákötött;
· a csapadékvizek hálózata felszíni burkolt árkokból, földalatti vezetékhálózatból,
valamint vasbeton fordító aknákból áll, az esővizet épített esővízszikkasztóba
vezetik;
· a teljes telep térvilágítási, speciális tűzvédelmi, riasztó és kamerás térfigyelő
rendszerrel van felszerelve.

Az értékesítésbe vont vagyontárgyak a telephelyen található Zöldolaj BB Zrt. f. a. tulajdonú
épületek, al- és felépítmények, belső utak, vasúti iparvágány, kerítés, kapuk, térburkolat,
térvilágítás, csőhidak, közműcsatlakozások. A telep saját tűzoltó rendszerrel, valamint 700 m3-es
tűzivíztározóval ellátott. Az ingatlan építményei közé tartoznak még a nyersanyag tároló silók és
az olajtároló tartályok alépítményei.

Az ingatlan épületei:
· technológiai csarnok,
· raktár,
· iroda és szociális épület,
· szivattyúház,
· oltóhab tároló,
· porta,
valamint az ingatlan nyilvántartásba be nem jegyzett, az eszköznyilvántartásban 123000011
azonosítóval szereplő transzformátorház, melyet ezért az eszközök között értékeltünk.
Külön meg kell említeni a nyilvántartásban 123000071 azonosítóval szereplő „üzemi tároló
épületet”. Ez az épület a 07/21 hrsz-ú ingatlanon, az irodaépülettől délnyugati irányban áll. A
„cella gyártó” megnevezéssel is illetett épület az 1970-es években épülhetett és a Mátrai Erőmű
Zrt. tulajdonában van, a Zöldolaj BB Zrt. bérli azt (bérleti szerződés 2025.12.31. napján jár le). Az
épület önálló helyrajzi számmal nem rendelkezik, földhasználati jog nincs bejegyezve és a
földhasználati megállapodás sem említi. Az épület jogilag nem a Zöldolaj BB Zrt. f. a. tulajdona,
ezért felszámolási vagyonértéket nem képvisel.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 978 417 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 1 351 334 600 forint.



1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Technológiai csarnok
 Típus: ipari ingatlan

 Területe: 1 940 m²
 Állapota: átlagos

 Közművesítettség foka: teljesen közművesített
 Tehermentes: nem

 Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
 Becsérték: 123 260 500 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
 Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Halmajugra

 Ingatlan fekvése: külterület
 Helyrajzi szám: 07/21/A

 Ingatlan postai címe: Halmajugra, hrsz. 07/21/A
 Területnagyság: 1 940 m²

 Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Technológiai
csarnok

 A mindenkori tulajdonost megillető telki szolgalmi, illetve földhasználati jog: Illeti a 07/21
hrsz-ot terhelő földhasználati jog 2.278 m2 területre, illeti a 07/21 hrsz-ot terhelő földhasználati
jog 19.848 m2 területre, önálló építmény földhasználati jog alapján.

 Ingatlan-nyilvántartási szempontból szükséges egyéb adatok: Önálló építmény földhasználati
jog alapján

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:
 Tulajdonos neve, címe: Zöldolaj BB DÍZEL-ALAPANYAG TERMELŐ ÉS KER. Zrt. 1015 Budapest,

Battyhány u. 56.

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): Jelzálogjoggal és végrehajtási joggal terhelt.

Ingatlan állapota: átlagos

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: raktár
 Típus: ipari ingatlan

 Területe: 204 m²
 Állapota: átlagos

 Tehermentes: nem
 Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1

 Becsérték: 9 819 150 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
 Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Halmajugra

 Ingatlan fekvése: külterület
 Helyrajzi szám: 07/21/B



 Ingatlan postai címe: Halmajugra, hrsz. 07/21/B
 Területnagyság: 204 m²

 Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): raktár
 A mindenkori tulajdonost megillető telki szolgalmi, illetve földhasználati jog: Illeti a 07/21

hrsz-ot terhelő földhasználati jog 239 m2 területre, illeti a 07/21 hrsz-ot terhelő földhasználati
jog 19.848 m2 területre, önálló építmény földhasználati jog alapján.

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:
 Tulajdonos neve, címe: ZÖLDOLAJ BB DÍZEL-ALAPANYAG TERMELŐ és KER ZRT. 1015 Budapest,

Battyhány u. 56.

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): Jelzálogjoggal és végrehajtási joggal terhelt

Ingatlan állapota: átlagos

3. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: iroda és szociális épület
 Típus: ipari ingatlan

 Területe: 107 m²
 Állapota: átlagos

 Tehermentes: nem
 Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1

 Becsérték: 9 064 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
 Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Halmajugra

 Ingatlan fekvése: külterület
 Helyrajzi szám: 07/21/C

 Ingatlan postai címe: Halmajugra, hrsz. 07/21/C
 Területnagyság: 107 m²

 Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): iroda és szociális
épület

 A mindenkori tulajdonost megillető telki szolgalmi, illetve földhasználati jog: Illeti a 07/21
hrsz-ot terhelő földhasználati jog 128 m2 területre, illeti a 07/21 hrsz-ot terhelő földhasználati
jog 19.848 m2 területre, önálló építmény földhasználati jog alapján.

 Ingatlan-nyilvántartási szempontból szükséges egyéb adatok: Önálló épület földhasználati jog
alapján.

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:
 Tulajdonos neve, címe: ZÖLDOLAJ BB DÍZEL-ALAPANYAG TERMELŐ ÉS KER ZRT. 1015 Budapest,

Battyhány u. 56.

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): Jelzálogjoggal és végrehajtási joggal terhelt.



Ingatlan állapota: átlagos

4. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: szivattyúház
 Típus: ipari ingatlan

 Területe: 46 m²
 Állapota: átlagos

 Tehermentes: nem
 Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1

 Becsérték: 2 125 200 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
 Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Visonta

 Ingatlan fekvése: külterület
 Helyrajzi szám: 0163/88/A

 Ingatlan postai címe: Visonta, hrsz. 0163/88/A
 Területnagyság: 46 m²

 Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): szivattyúház
 A mindenkori tulajdonost megillető telki szolgalmi, illetve földhasználati jog: Illeti a 0163/88

hrsz-ot terhelő földhasználati jog 54 m2 területre, illeti a 0163/88 hrsz-ot terhelő földhasználati
jog 6.089 m2 területre, önálló építmény földhasználati jog alapján.

 Ingatlan-nyilvántartási szempontból szükséges egyéb adatok: Önálló építmény földhasználati
jog alapján

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:
 Tulajdonos neve, címe: ZÖLDOLAJ BB DÍZEL-ALAPANYAG TERMELŐ ÉS KER ZRT. 1015 Budapest,

Battyhány u. 56.

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): Jelzálogjoggal és végrehajtási joggal terhelt.

Ingatlan állapota: átlagos

5. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Oltóhab tároló
 Típus: ipari ingatlan

 Területe: 15 m²
 Állapota: átlagos

 Tehermentes: nem
 Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1

 Becsérték: 606 650 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
 Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Visonta

 Ingatlan fekvése: külterület
 Helyrajzi szám: 0163/88/B



 Ingatlan postai címe: Visonta, hrsz. 0163/88/B
 Területnagyság: 15 m²

 Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Oltóhab tároló
 A mindenkori tulajdonost megillető telki szolgalmi, illetve földhasználati jog: Illeti a 0163/88

hrsz-ot terhelő földhasználati jog 18 m2 területre, illeti a 0163/88 hrsz-ot terhelő földhasználati
jog 6.089 m2 területre, önálló építmény földhasználati jog alapján.

 Ingatlan-nyilvántartási szempontból szükséges egyéb adatok: Önálló építmény földhasználati
jog alapján

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:
 Tulajdonos neve, címe: ZÖLDOLAJ BB DÍZEL-ALAPANYAG TERMELŐ ÉS KER ZRT. 1015 Budapest,

Battyhány u. 56.

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): Jelzálogjoggal és végrehajtási joggal terhelt.

Ingatlan állapota: átlagos

6. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Porta épület
 Típus: ipari ingatlan

 Területe: 20 m²
 Állapota: átlagos

 Tehermentes: nem
 Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1

 Becsérték: 1 424 500 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
 Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Visonta

 Ingatlan fekvése: külterület
 Helyrajzi szám: 0163/88/C

 Ingatlan postai címe: Visonta, hrsz. 0163/88/C
 Területnagyság: 20 m²

 Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Porta épület
 A mindenkori tulajdonost megillető telki szolgalmi, illetve földhasználati jog: Illeti a 0163/88

hrsz-ot terhelő földhasználati jog 23 m2 területre, illeti a 0163/88 hrsz-ot terhelő földhasználati
jog 6.089 m2 területre, önálló építmény földhasználati jog alapján.

 Ingatlan-nyilvántartási szempontból szükséges egyéb adatok: Önálló építmény földhasználati
jog alapján

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:
 Tulajdonos neve, címe: ZÖLDOLAJ BB DÍZEL-ALAPANYAG TERMELŐ ÉS KER ZRT. 1015 Budapest,

Battyhány u. 56.

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): Jelzálogjoggal és végrehajtási joggal terhelt.

Ingatlan állapota: átlagos

7. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Technológiai berendezések,
műszaki eszközök

 Típus: Egyéb
 Tehermentes: nem Jelzálogjog: CIB Bank Zrt. Végrehajtási jog: NAV

 Mennyisége: 147 db
 Becsérték: 318 168 400 forint

8. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Ingatlan elemek (épületek
nélkül)

 Típus: Egyéb
 Tehermentes: igen

 Mennyisége: 38 db
 Becsérték: 513 948 600 forint

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyontárgyakkal
kapcsolatosan érdeklődni kizárólag az EÉR rendszeren keresztül lehetséges. A felszámoló
előzetes egyeztetést követően biztosítja a vagyontárgyak megtekinthetőségét.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A 2007. évi CXXVII. tv. 142. §-a értelmében az ÁFA
megfizetése a fordított adózás szabályai szerint történik.

 bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: 17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) A
beérkezett ajánlatokat a Kiíró értékeli. A Kiíró azt az ajánlatot minősíti előnyösebbnek, amelyben
magasabb vételár szerepel. A Cstv. 49/A. § (4) bekezdése értelmében több megfelelő, azonos
értékű (a nettó vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) ajánlat esetén ártárgyalásra
kerül sor. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az online
ártárgyalás fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket. A Kiíró fenntartja
magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa
és lezárja. Ezen a jogcímen sem a kiíróval, sem az általa képviselt felszámolás alatt álló
társasággal szemben semmilyen jogcímen igény nem érvényesíthető. A cég vagyontárgyai
egészeként történő értékesítés sikertelensége esetén az eljárást a felszámoló, mint Kiíró
eredménytelennek nyilvánítja.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár megfizetésének módja banki átutalás,
határideje az adásvételi szerződés megkötésétől számított 30 napon belül.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre a pályázat elbírálását követő 15 munkanapon
belül kerül sor. Az adásvételi szerződés elkészítésével és ellenjegyzésével szerződő felek a
felszámoló által foglalkoztatott ügyvédet bízzák meg. Az ügyvédi munkadíj a vételár 1,5%-a
+Áfát tartalmazó összeg, minimum 70.000,- Ft + ÁFA, melyet nyertes pályázat esetén a vevő
köteles megfizetni.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyontárgy(ak)
birtokbavételéről vevő a saját költségén, a teljes vételár megfizetésétől számított 5
munkanapon belül köteles gondoskodni. A tulajdonjogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az
adóssal, mint Eladóval szemben beszámítással nem élhet.
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 bekezdés szerinti részletes feltételek: 17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) Az
Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan írásban benyújtott
ajánlatnak az alábbiakat kell tartalmaznia: - a pályázó nevét, azonosító adatait, - cég esetén 1
hónapnál nem régebbi cégkivonatot, aláírási címpéldányt, - a megvásárolni kívánt vagyontárgy,
valamint a nettó vételi ár egyértelmű megjelölésével az ajánlott fizetési feltételeket, - az ajánlati
biztosíték befizetésének igazolását, - 60 napos ajánlati kötöttség vállalását, - az ügyvédi munkadíj
megfizetésére vonatkozó kötelezettségvállalást, - az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó
vételár rendelkezésre állásának megfelelő igazolása a pályázó részéről (bankgarancia, letéti
igazolás, vagy más megfelelő fedezetigazolás), - kötelezettségvállaló nyilatkozat arra
vonatkozóan, hogy adásvételi szerződés megkötése estén a vevő az ajánlati biztosítékon felül
fennmaradó vételárat a szerződés megkötésétől számított 30 napon belül átutalással, egy
összegben megfizeti eladó részére, - tudomásulvételi nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy ha a 30
napos fizetési határidő eredménytelenül telik el, az eladó eláll a szerződéstől. - az ingatlanokra
és az ingóságokra külön vételárat szíveskedjenek megjelölni.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A Kiíró a kellékszavatosságért
való felelősséget kizárja. 
Az értékesítésre az ÁFA tv. megfelelő rendelkezései az irányadók.

A pályázattal kapcsolatos egyéb információ vonatkozásában az EÉR rendszeren keresztül lehet
kérdéseket feltenni.

A hirdetményben közzétett minimálár alatti vételi ajánlat a felszámoló részéről nem
elfogadható.

A 237/2009. (X.20.) Korm. rendelet 2.§ (2) bekezdés szerinti módon az értesítés megtörtént.

Jelen értékesítési hirdetményben szereplő vagyontárgy meghirdetése 1. alkalommal történt.

A felszámoló tájékoztatja a pályázókat, hogy a minimálár összegét elérő vagy azt meghaladó
vételi ajánlat benyújtása sem keletkeztet szerződéskötési kötelezettséget a felszámoló részére.
A felszámoló ilyen ajánlat beérkezésekor is érvénytelennek és/vagy eredménytelennek
nyilváníthatja a pályázatot, ha az a pályázati kiírásban szereplő egyéb feltételeknek nem felel
meg.

A felszámoló, mint Kiíró 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 nyilatkozat tételére a Kiíró legalább 10 napot kell, hogy biztosítson.

A zálogjogos hitelező kérelmére a minimálár az alábbiak szerint került meghatározásra:
felépítmények, a termelésben részt vevő műszaki berendezések, egyéb gépek, berendezések
piaci értéken kerültek kiírásra, a takarmányüzem, illetve az ingatlanelemek pedig becsértéken.
A 300/2017. (X. 17.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerint a becsérték az aktuálisan
megállapított likvidációs érték. 

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/P1589333/tetelek.pdf

https://eer.gov.hu/jogszabaly/A1400017-P12-5.html
https://eer.gov.hu/palyazat/P1589333/tetelek.pdf

