
Árverési Hirdetmény

A(z) Pro Alkusz Kft. (cégjegyzékszám: 05-09-002399, székhely: 3535 Miskolc, Havas utca 24..,
levelezési cím: 3535 Miskolc, Havas utca 24..), mint a(z) AGZA Kft „f.a” (cégjegyzékszám:
15-09-069337, székhely: 4644 Mándok, Kossuth út 66..) Nyíregyházi Törvényszék 

. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2017. december9.Fpk.15-14-001054/4
14. napján megjelent árverési hirdetménynek megfelelően

nyilvános árverés

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.
Az árverés adatai:

 Az árverés helye: az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) által biztosított online felület (
)https://eer.gov.hu/arveres/A906649

 Az árverés kezdete: 2018. január 2. 09 óra 00 perc
 Az árverés vége: 2018. január 18. 09 óra 00 perc

 Kikiáltási ár (minimálár): 20 200 000 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: 200 000 forint
– 20 millió forint és 200 millió forint között: 200 000 forint
– 200 millió forint és afelett: 500 000 forint

Árverési előleg összege: 800 000 forint.

Az árverési előleg megfizetésének módja, határideje: A vagyontárgyakra az árverezhet, aki
előlegként, a megvásárolni kívánt vagyontárgyak kikiáltási árának 5 %-át, ha az összeg nagyobb,
mint 10 millió Ft, az e feletti összeg esetében 5 % helyett 3 %-át legkésőbb az árverés
megkezdése előtt az Agza Kft „Fa” K&H Bank Zrt-nél vezetett 10404429-44211550-00000000
számú számlájára utalással teljesíti oly módon, hogy az összeg az árverés kezdetéig a számlára
megérkezzen.

Az árveréssel kapcsolatos egyéb közlemény: Mindazoknak, akik előleget fizettek be, de nem
nyertek, előlegüket a felszámoló 8 munkanapon belül visszautalja.
Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak):

Fehérgyarmat, 2261 hrsz-u, Haladás tér 2 alatt található, 9189 nm területű, kivett üzem, volt
Volán telep.

Az ingatlan Fehérgyarmat belterületén található. Az ingatlan közművesítettsége jó színvonalú,
gáz, ivóvíz, szennyvíz és elektromos hálózattal rendelkezik. Az ingatlanon gépkocsi-javítómühely,
raktártárak, irodák, szociális helyiségek találhatók. A csarnoképület befoglaló mérte: 19,00 x
28,00 m, hasznos alapterülete: 495 nm. Az épület kellően karbantartott. A műhelycsarnok
többféle funkciójú helyiséget foglal magába, Legmeghatározóbb része a 170 nm nagyságú
szerelőcsarnok, amely 12,00 m hosszú szerelőaknát is tartalmaz. Ezen túl segédműhely, raktár,
irodák, kompresszorház, szociális helyiségek, kazánház is megtalálható a csarnokban. 
Az ingatlanon megtalálható 1200 nm nagyságú betonút és térburkolat a közepesnél gyengébb
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állagú. További létesítmények: tüzi víztároló 50 m3, acélszerkezetű hullámpala oldalfalú és
fedésű raktár 50 nm, hullámpala oldalú és fedésű nyitott szín 32 nm, nyitott raktár, hullámpala
fedésű 20 nm, nyitott gépkocsi mosó, homok és olajfogó műtárgyakkal, portásfülke, irattár, szoc.
helyiségek épületegyüttese 52 nm. 360 fm betonoszlopok közötti drótfonatú kerítés. Az
ingatlant végrehajtási jog terheli. Az ingatlan becsértéke: 38.640.510.- Ft
Az ingatlanban található alábbi eszközök becsértékkel:
Gépi olajozó 1 db 10.160.- Ft elhasznált
Gépi Zsírzó 1 db 0 Ft üzemképtelen
Mosó, Karcher 1 db 12.700.- Ft
Dugattyús kompresszor 1 db 25.400.- Ft
Vegyes tüzelésű kazán VIADRUS 822D 1 db 31.750.- Ft 1 fűtőtag szétfagyva
Diesel targonca, DESTA 1. db. 63.500.- Ft Üzemképtelen 
darabokra szedve
Hidraulikus aknaemelő 1 db 19.050.- Ft Üzemképtelen
Könyvespolc 1 db 1.270.- Ft
Vezetői szék 1 db 3.810.- Ft
Vezetői szék 1 db 3.810.- Ft
Íróasztal 1 db 3.810.- Ft
Sarokasztal 1 db 2.540.- Ft
Íróasztal 1 db 3.810.- Ft
Gurulós konténer 1 db 3.810.- Ft

Sötétítő függöny 1 db 5.080.- Ft
Kétajtós szekrény 1 db 5.080.- Ft
Bankett asztal 2 db 7.620.- Ft
Gázhegesztő felszerelés
(tömlő+2 reduktor) 10.160.- Ft
Villany hegesztő 1 db 0 Ft üzemképtelen
Satupad 1 db 31.750.- Ft
Öltözőszekrény 1 db 7.620.- Ft
Nyomtató,Philips LT. LF 6020 1 db 0 Ft üzemképtelen 
________________________________________________________________________

ÖSSZESEN: 252.730.- Ft

A becsérték és a kikiáltási ár Áfát tartalmaz! A kikiáltási ár egyuttal minimálár is! Az ingatlan
kilencedik alkalommal kerül meghírdetésre.

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

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 38 893 240 forint.

1. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: Fehérgyarmat, 2261 hrsz-u, Haladás
tér 2 alatt található, 9189 nm területű, kivett üzem, volt Volán

 Típus: ipari ingatlan
 Területe: 9 189 m²
 Állapota: átlagos

 Közművesítettség foka: teljesen közművesített
 Tehermentes: nem



 Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
 Becsérték: 48 300 640 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

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

 Ingatlan fekvése: belterület
 Helyrajzi szám: 2261

 Ingatlan postai címe: 4900 Fehérgyarmat, Haladás tér 2.
 Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése: kivett üzem

 Területnagyság: 9 189 m²
 Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Fehérgyarmat,

2261 hrsz-u, Haladás tér 2 alatt található, 9189 nm területű, kivett üzem, volt Volán

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:
 Tulajdonos neve, címe: AGZA KFT "FA" 4644. Mándok, Kossuth utca 66.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Végrehajtási jog 8.024.206.- Ft és járulékai erejéig, NAV
1054 Budapest, Széchenyi utca 2. javára

Az épületnél jellemző sajátosságok: Lásd az ingatlan leírásánál.

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A megtekintésről
érdeklődni: Dr. Bornemisza Lajos felszámolóbiztosnál a (42) 507-890, (20) 9-534-245 számú
telefonon, vagy telefonon előre egyeztetett időpontban személyesen 4400 Nyíregyháza, Hősök
tere 12. fszt. 1. alatt. Egyéb érdeklődés az EEE felületen keresztül. Az ingatlanok
megtekinthetőek: munkaidőben a 20-619-6785 hívószámú telefonon előzetesen egyeztetett
időpontban, a hirdetés Cégközlönyben való közzétételét követően, minden héten hétfőn,
kedden munkanapokon 10.00 – 15.00 óra között.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Az ingatlan - az abban található eszközökkel együtt
- fennmaradó vételárát a nyertes kihírdetésétől számított 60 napon belül kell a nyertesnek
utalással megfizetnie az AGZA Kft „Fa” jelzett számlájára úgy, hogy az összeg határidőn belül a
számlára megérkezzen. A teljes vételár megfizetése az adás-vételi szerződés érvényességi
feltétele. A korábban befizetett előleg a teljes vételárba beszámít. Ha a fizetési feltételt a vevő
elmulasztja, az előlegét elveszti, ez esetben az előleg bánatpénzként funkcionál. Az adás-vételi
szerződés megkötésének feltétele az is, hogy a licitáló az EÉR működtetőjét megillető jutalék
megfizetését igazolja.
Az ÁFA-körbe tartozó nyertes a felszámoló által megjelölt módon a nettó vételárat köteles
megfizetni azzal, hogy az ÁFA-befizetési kötelezettség a nyertes vevőt terheli, míg az ÁFA-körbe
nem tartozó nyertes vevő a teljes bruttó vételárat köteles a felszámoló által megjelölt módon
megfizetni. 
Amennyiben a licitáló az árverésen más magánszemély vagy szervezet képviseletében vesz részt,
az EÉR felületére feltöltött meghatalmazást a szerződéskötéskor eredetiben is be kell mutatnia
a felszámolóbiztosnak.

Részletfizetési lehetőség: nincs



A szerződéskötés határideje: A nyertes ajánlatot a felszámolóbiztos az elővásárlási joggal
rendelkezőknek bemutatja annak érdekében, hogy nyilatkozzanak, kívánnak-e élni elővásárlási
jogukkal. Az adás-vételi szerződést a felek a teljes vételár megfizetésével egyidejűleg vagy azt
követően 5 napon belül megkötik.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az ingatlan és az eszközök
együttes tulajdonba és birtokba adása a teljes vételár megfizetését követően, az adás-vételi
szerződés aláírásával egyidejűleg történik.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A vagyontárgyak megtekintett
állapotban kerülnek árverésre. 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
vagyontárgyakra a felszámoló újabb árverés tartásáról határoz, melynek során a vételárat
legfeljebb a jelenlegi becsérték feléig leszállíthatja. 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. Elővásárlásra jogosultak jogaikat a
véglegesen kialakult vételár ismeretében gyakorolhatják.
Az elővásárlásra jogosultaknak a nyilatkozattételre a felszámolóbiztos 10 napot biztosít. A
felszámoló az elővásárlási joggal élővel (több elővásárlási joggal élő esetén a törvényben
megjelölttel) köt adás-vételi szerződést, a nyertesre vonatkozó feltételek szerint. A teljes vételár
megfizetésére vonatkozó 60 napos fizetési határidő kezdő napja az a nap, amikor az
elővásárlásra jogosultat a felszámolóbiztos értesítette, hogy elővásárlásra vonatkozó
nyilatkozata alapján a kihírdetett nyertes helyére lép.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: 
https://eer.gov.hu/arveres/A906649/tetelek.pdf
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