
Pályázati Hirdetmény

A(z) Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-994411, székhely: 1097
Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.., levelezési cím: 1453 Budapest, Pf.: 44..), mint a(z)
ROYAL BALATON GOLF & YACHT Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám: 19 10 500241, székhely: 8242
Balatonudvari, Ady Endre utca 16.) Veszprémi Törvényszék . sz. végzése által6.Fpk.19-15-000014
kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2017. június 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/P730508

 A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2017. július 14. 12 óra 00 perc
 A pályázatok benyújtásának határideje: 2017. július 31. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 23 600 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A meghirdetett vagyonelemek
tekintetében a pályázat kiírója ajánlati biztosítékot (továbbiakban: bánatpénz) köt ki, a pályázat
benyújtására nyitva álló határidőig beérkezőleg fizetendő ajánlati biztosíték a megpályázott
vagyonelem 10 millió forintnál alacsonyabb összegű irányára esetén nettó pályázati irányárának
5 [öt] %-a, 10 millió forint vagy annál magasabb összegű irányár esetén 10 millió forint irányár
után annak 5%-a, az afeletti összeg után pedig annak 3%-a, 1 Mrd forint vagy annál magasabb
összegű irányár esetén az 1 Mrd forint becsérték után annak 3%-a, az afeletti összeg után pedig
annak 1%-a, melynek elmaradása esetén a benyújtott pályázat érvénytelennek minősül.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A bánatpénz(ek) befizetést a felszámoló
szervezet által megjelölt bankszámlára kell teljesíteni „Royal Balaton pályázat” megjegyzéssel a
pályázat beadási határidejéig. A felszámoló szervezet által megjelölt MagNet Bank Zrt.-nél
vezetett bankszámla száma: 16200120-18532157.
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Az ingatlan tulajdoni lap szerint kivett golfpálya, saját használatú út, anyagbánya, 2 gazdasági
épület és udvar, beépítetlent terület és közforgalom elől el nem zárt magánút megnevezésűek.
A jelenlegi használatok ezekkel megegyező. Jogilag rendezett ingatlan.
Értékesítésre kerülnek továbbá a golfpálya üzemeltetéséhez szükséges eszközök. (Gépek,
berendezések.)
A felszámoló tájékoztatja és felhívja a pályázókat, hogy az ingatlanra vonatkozóan üzemeltetési
szerződés van érvényben, melynek érvényben tartásáról kötelesek nyilatkozni pályázatukban. Az
üzemeltetési szerződés felmondásával az üzemeltetést a tulajdonos biztosítani köteles a szezon
végéig, ahogy az a szerződésben is szerepel.
A pályázók a Helyszínhasználati Garanciával érintett ingatlanok esetében kötelesek arra
vonatkozó nyilatkozatot tenni, hogy az ingatlan tulajdonjogának megszerzése esetén a

https://eer.gov.hu/palyazat/P730508


Helyszínhasználati Garanciában a Helyszíntulajdonos által vállalt kötelezettségeket magukra
nézve kötelezőnek ismerik el, a Helyszínhasználati Garanciában a Helyszíntulajdonos által vállal
kötelezettségeket a Helyszínhasználati Garanciában meghatározott feltételekkel teljesítik.

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

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 780 000 000 forint.

1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: golfpálya
 Típus: golfpálya

 Területe: 236 290 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): Balatonudvari

 Ingatlan fekvése: külterület
 Helyrajzi szám: 05

 Ingatlan postai címe: 8242 Balatonudvari, hrsz. 05
 Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése: kivett golfpálya

 Területnagyság: 236 290 m²
 Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): golfpálya

 Az ingatlan jogi jellege: Régészeti vagy történeti jelentőségű védett terület kiemelten védett
régészeti terület a 30/2005. (XII.7.) NKÖM sz. rendelet alapján.Műemlék a 9/2009. (III.6.) OKM
rendelet alapján.

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 33555/2006.03.23. BH alapján vezetékjog a 21932/1997.
sz. bejegyzés rangsorában. Átjegyezve a 06/49, 013/1-013/4 hrsz. ingatlanokról. Jogosult:
Dunántúli Regionális Vízmű és Vízgazdálkodási Vállalat. 33555/2006.03.23. BH alapján
vezetékjog a 46463/1997. sz. bejegyzés rangsorában. Átjegyezve a 06/2 hrsz. ingatlanról.
Jogosult: Dunántúli Regionális Vízmű és Vízgazdálkodási Vállalat. 33555/2006.03.23. BH alapján
bányaszorgalmi jog a vázrajz és okirat szerinti tartalommal a 46610/1999.09.08. sz. bejegyzés
rangsorában. Átjegyezve a 031/2, 013/1-013/4 hrsz. ingatlanról. Jogosult E.ON Közép-Dunántúli
Gázhálózati Zrt. 33555/2006.03.23. BH alapján önálló szöveges bejegyzés a jogi jelleg
feltüntetése, a 31245/2006.01.30. sz. bejegyzés rangsorában. 33555/2006.03.23. BH alapján
önálló sz9veges bejegyzés a 06/2, 06/32, 06/35-06/37, 06/48-06/51, 06/63, 013/1-013/4, 014/2,
015/35-015/39, 018/4, 021/4 hrsz. ingatlanok területe beleolvadt a 05 hrsz. ingatlan területébe
telekátalakítás, tulajdonközösség létrehozás jogcímén. 30704/2008/07.12.28. BH alapján
vezetékjog az ügyiratban lévő vázrajz szerinti II. jelű 296 m2 területre, 46315/2007.12.28.
jogosult: E.ON Közép-Dunántúli Gázhálózati Zrt. 40066/2008.08.07. BH alapján önálló szöveges
bejegyzés művelési ág változás. 31718/2009.02.06. BH alapján önálló szöveges bejegyzés
művelési ág változás. 32423/2/2009./2009.02.23. BH alapján vezetékjog a 8/9/2009. sz. alatt
záradékolt vázrajz szerinti területre, vezetékjogi engedély száma: VGY-2678/2007. jogosult: E.ON
Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt. 39761/2012.09.05. BH alapján vezetékjog 20 kV-os vezeték
biztonsági övezete által érintett 1698 m2 területre az ügyiratban lévő változási vázrajz és
területkimutatás szerint. jogosult: E.ON Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt. 37224/2013.07.19. BH



alapján önálló szöveges bejegyzés az ingatlan területe 25.7509 m2-ről 23.6290 m2-re változott
telekhatárrendezés jogcímén. 33980/2/2015.07.02. BH alapján keretbiztosítéki jelzálogjog
1.500.000.000,- Ft-nak megfelelő euró erejéig, lásd még a balatonudvari 015/2 és a 06/33 hrsz-ú
valamint az örvényesi 027/5, 031/11, 030, 031/13 és 028/1 hrsz-ú ingatlanokat. zálogkötelezett
még Teklovics László és a Royal Balaton Rt., A III/13. sorszám alatt törölt 33721/2006.03.29.
számú bejegyzés ranghelyén engedményezés folytán, adásvétel jogcímén jogosult: MKK Magyar
Követeléskezelő Zrt. 33980/2/2015.07.02. BH alapján Keretbiztosítéki jelzálogjog 400 000 000
FT, azaz négyszázmillió FT erejéig a tartós jogviszony biztosítására. Lásd még a balatonudvari
06/33 hrsz-ú, 015/2 hrsz-ú, az örvényesi 027/5 hrsz-ú, 028/1 hrsz-ú, 030 hrsz-ú, 031/11 hrsz-ú és a
031/13 hrsz-ú ingatlanokat is. Adós: Royal Balaton Golf & Yacht Ingatlanberuházó és Turisztikai
Zrt. Balatonudvari, Ady E. u. 16., A III/16. sorszám alatt törölt 35344/3/2008.03.04. számú
bejegyzés ranghelyén, engedményezés folytán, adásvétel jogcímén. Jogosult: MKK Magyar
Követeléskezelő Zrt.

Ingatlan állapota: átlagos

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: golfpálya és létesítményei
 Típus: golfpálya és létesítményei

 Területe: 50 860 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): Balatonudvari

 Ingatlan fekvése: külterület
 Helyrajzi szám: 06/33

 Ingatlan postai címe: 8242 Balatonudvari, hrsz. 06/33
 Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése: kivett golfpálya és létesítményei

 Területnagyság: 50 860 m²
 Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): golfpálya és

létesítményei

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 33997/1997.03.03. BH alapján önálló szöveges
bejegyzés a 06/3, 07, 08/1, 09, 010, 011/2, 012 hrsz-ú földrészek összevonásával jött létre.
46610/1999.09.08. BH alapján bányaszorgalmi jog a vázrajz és okirat szerinti tartalommal
/30498/2000/. jogosult E.ON Küzép-dunántúli Gázhálózati Zrt. 44641/2005.12.14. BH alapján
önálló szöveges bejegyzés épület feltüntetés. 36963/2007.05.16. BH alapján önálló szöveges
bejegyzés művelési ág változás. 37224/2013.07.19. BH alapján önálló szöveges bejegyzés az
ingatlan területe 2.9641 m2-ről 5.0860 m2-re változott telekhatárrendezés jogcímén.
33980/2/2015.07.02. BH alapján keretbiztosítéki jelzálogjog lásd még a balatonudvari 05 és
015/2 hrsz-ú valamint az örvényesi 027/5, 031/11, 030, 031/13 és a 028/1 hrsz-ú ingatlanokat,
1.500.000.000,- Ft-nak megfelelő euró erejéig. zálogkötelezett még: Bessenyei Zoltán, Benkő
Judit Mária, Saághy Pál, Sarlós Tibor és Dr. Szalay Gyula Gábor és a Royal Balaton Rt., A III/4.
sorszám alatti törölt 33721/2006.03.29. számú bejegyzés ranghelyén engedményezés folytán,
adásvétel jogcímén. jogosult: MKK Magyar Követeléskezelő Zrt. 33980/2/2015.07.02. BH alapján
Keretbiztosítéki jelzálogjog 400 000 000 FT, azaz négyszázmillió FT erejéig a tartós jogviszony
biztosítására. Lásd még a balatonudvari 05 hrsz-ú, 015/2 hrsz-ú, az örvényesi 027/5 hrsz-ú, 028/1



hrsz-ú, 030 hrsz-ú, 031/11 hrsz-ú és a 031/13 hrsz-ú ingatlanokat is. Adós: Royal Balaton Golf &
Yacht Ingatlanberuházó és Turisztikai Zrt. Balatonudvari, Ady E. u. 16., A III/16. sorszám alatt
törölt 35344/3/2008.03.04. számú bejegyzés ranghelyén, engedményezés folytán, adásvétel
jogcímén. Jogosult: MKK Magyar Követeléskezelő Zrt.

Ingatlan állapota: átlagos

3. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: anyagbánya
 Típus: anyagbánya

 Területe: 9 435 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): Balatonudvari

 Ingatlan fekvése: külterület
 Helyrajzi szám: 015/2

 Ingatlan postai címe: 8242 Balatonudvari, hrsz. 015/2
 Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése: kivett anyagbánya

 Területnagyság: 9 435 m²
 Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): anyagbánya

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 34766/1994.05.11. BH alapján önálló szöveges
bejegyzés a 015, 018 és a 021/1 hrsz-ok összevonva majd megosztva: a 015/2 hrsz 8438 m2
területtel visszajegyezve ide. 382/2005.04.12. BH alapján önálló szöveges bejegyzés
területváltozás felmérési, térképezési, területszámítási hiba kijavítása jogcímén.
34149/2013.04.12. BH alapján vezetékjog 0,4 kV-os vezeték biztonsági övezete által érintette 97
m2 területre az ügyiratban lévő változási vázrajz és területkimutatás szerint. jogosult E.ON
Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. 33980/2015.07.02. BH alapján keretbiztosítéki jelzálogjog
1.500.000.000,- Ft-nak megfelelő euró erejéig, lásd még a balatonudvari 05 és 06/33 hrsz-ú
valamint az örvényesi 027/5, 031/11, 030, 031/13 és a 028/1 hrsz-ú ingatlanokat. zálogkötelezett
még: Teklovics László, Bessenyei Zoltán, Benkő Judit Mária, Saághy Pál, Sarlós Tibor és Dr. Szalay
Gyula Gábor, a III/3. sorszám alatt törölt 33721/2006.03.29. számú bejegyzés ranghelyén
engedményezés folytán, adásvétel jogcímén. jogosult: MKK Magyar Követeléskezelő Zrt.
33980/2/2015.07.02. BH alapján Keretbiztosítéki jelzálogjog 400 000 000 FT, azaz négyszázmillió
FT erejéig a tartós jogviszony biztosítására. Lásd még a balatonudvari 05 hrsz-ú, 06/33 hrsz-ú, az
örvényesi 027/5 hrsz-ú, 028/1 hrsz-ú, 030 hrsz-ú, 031/11 hrsz-ú és a 031/13 hrsz-ú ingatlanokat is.
Adós: Royal Balaton Golf & Yacht Ingatlanberuházó és Turisztikai Zrt. Balatonudvari, Ady E. u. 16.,
A III/16. sorszám alatt törölt 35344/3/2008.03.04. számú bejegyzés ranghelyén, engedményezés
folytán, adásvétel jogcímén. Jogosult: MKK Magyar Követeléskezelő Zrt.

Ingatlan állapota: átlagos

4. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: golfpálya
 Típus: golfpálya

 Területe: 112 196 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): Örvényes

 Ingatlan fekvése: külterület
 Ingatlan postai címe: 8242 Örvényes, hrsz. 027/5

 Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése: kivett golfpálya
 Területnagyság: 112 196 m²

 Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): golfpálya
 Az ingatlan jogi jellege: Műemlék törzssz.: 5539, védetté nyilvánító hat. sz. 1311/1964. Régészeti

vagy történeti jelentőségű védett terület, kiemelten védett régészeti terület a 30/2005. (XII.7.)
NKÖM sz. rendelet alapján. Természetvédelmi terület, láp a 42733/2001.09.12. sz.

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 37678/2004.07.12. BH alapján önálló szöveges
bejegyzés kialakult a 027/4 hrsz. megosztása során. 33555/2006.03.23. BH alapján vezetékjog a
21932/1977.07.28. sz. bejegyzés rangsorában. Átjegyezve a 027/2 hrsz. ingatlanról. jogosult:
Dunántúli Regionális Vízi és Vízgazdálkodási Vállalat. 33555/2006.03.23. BH alapján vezetékjog a
21932/1977.07.28. sz. bejegyzés rangsorában. jogosult: Dunántúli Regionális Vízmű és
Vízgazdálkodási Vállalat. 33555/2006.03.23. BH alapján önálló szöveges bejegyzés jogi jelleg
feltüntetése. 33555/2006.03.23. BH alapján önálló szöveges bejegyzés jogi jelleg (láp)
feltüntetése. 33555/2006.03.23. BH alapján önálló szöveges bejegyzés jogi jelleg feltüntetése.
33555/2006.03.23. BH alapján Önálló szöveges bejegyzés a 028/1 hrsz. ingatlan területéből 2066
m2 beolvadt a 028/5 hrsz. ingatlan területébe telekalakítás jogcímén. A 027/2-027/3 hrsz.
ingatlanok területe beolvadt a 027/5 hrsz. ingatlan területébe telekalakítás jogcímén.
40472/2008.08.18. BH alapján önálló szöveges bejegyzés területét 11.3977 m2-ről 11.2196 m2-re
változtattam a 027/6 és 026 hrsz. ingatlanokkal való telekalakítás folytán. 31718/2009.02.06. BH
alapján önálló szöveges bejegyzés művelési ág változás. 33980/2/2015.07.02. BH alapján
keretbiztosítéki jelzálogjog 1.500.000.000,- Ft-nak megfelelő euró erejéig, lásd még a
balatonudvari 05, 015/2 és a 06/33 hrsz-ú valamint az örvényesi 031/11, 030, 031/13 és 028/1
hrsz-ú ingatlanokat. zálogkötelezett még Teklovics László és a Royal Balaton Rt., A III/16. sorszám
alatt törölt 33721/2006.03.29. számú bejegyzés ranghelyén engedményezés folytán, adásvétel
jogcímén jogosult: MKK Magyar Követeléskezelő Zrt. 33980/2/2015.07.02. BH alapján
Keretbiztosítéki jelzálogjog 400 000 000 FT, azaz négyszázmillió FT erejéig a tartós jogviszony
biztosítására. Lásd még a balatonudvari 05 hrsz-ú, 06/33 hrsz-ú, 015/2 hrsz-ú, az örvényesi 028/1
hrsz-ú, 030 hrsz-ú, 031/11 hrsz-ú és a 031/13 hrsz-ú ingatlanokat is. Adós: Royal Balaton Golf &
Yacht Ingatlanberuházó és Turisztikai Zrt. Balatonudvari, Ady E. u. 16., A III/16. sorszám alatt
törölt 35344/3/2008.03.04. számú bejegyzés ranghelyén, engedményezés folytán, adásvétel
jogcímén. Jogosult: MKK Magyar Követeléskezelő Zrt.

Ingatlan állapota: átlagos

5. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: saját használatú út
 Típus: saját használatú út

 Területe: 466 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): Örvényes

 Ingatlan fekvése: külterület
 Helyrajzi szám: 028/1

 Ingatlan postai címe: 8242 Örvényes, hrsz. 028/1
 Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése: kivett saját használatú út

 Területnagyság: 466 m²
 Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): saját használatú

út

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 32398/2006.02.23. BH alapján önálló szöveges
bejegyzés a 028 hrsz. 2687 m2 nagyságú ingatlan megosztva 028/1 hrsz. 2532 m2 nagyságú,
028/2 hrsz. 257 m2 nagyságú ingatlanokra, telekalakítás jogcímén. Egyidejűleg a 058 hrsz. 4310
m2 nagyságú ingatlan területe 4208 m2-re változott. 33555/2006.03.23. BH alapján önálló
szöveges bejegyzés a 028/1 hrsz. ingatlan területéből 2066 m2 beolvadt a 027/5 hrsz. ingatlan
területébe telekalakítás jogcímén. A 027/2-027/3 hrsz. ingatlanok területe beolvadt a 027/5 hrsz.
ingatlan területébe telekalakítás jogcímén. 33980/2/2015.07.02. BH alapján keretbiztosítéki
jelzálogjog 1.500.000.000,- Ft-nak megfelelő euró erejéig, lásd még a balatonudvari 05, 015/2 és
a 06/33 hrsz-ú valamint az örvényesi027/5, 031/11, 030, 031/13 ingatlanokat. zálogkötelezett
még Teklovics László és a Royal Balaton Rt., A III/16. sorszám alatt törölt 33721/2006.03.29.
számú bejegyzés ranghelyén engedményezés folytán, adásvétel jogcímén jogosult: MKK Magyar
Követeléskezelő Zrt. 33980/2/2015.07.02. BH alapján Keretbiztosítéki jelzálogjog 400 000 000
FT, azaz négyszázmillió FT erejéig a tartós jogviszony biztosítására. Lásd még a balatonudvari 05
hrsz-ú, 06/33 hrsz-ú, 015/2 hrsz-ú, az örvényesi 027/5 hrsz-ú, 030 hrsz-ú, 031/11 hrsz-ú és a
031/13 hrsz-ú ingatlanokat is. Adós: Royal Balaton Golf & Yacht Ingatlanberuházó és Turisztikai
Zrt. Balatonudvari, Ady E. u. 16., A III/16. sorszám alatt törölt 35344/3/2008.03.04. számú
bejegyzés ranghelyén, engedményezés folytán, adásvétel jogcímén. Jogosult: MKK Magyar
Követeléskezelő Zrt.

Ingatlan állapota: átlagos

6. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: anyagbánya
 Típus: anyagbánya

 Területe: 68 391 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): Örvényes

 Ingatlan fekvése: külterület
 Helyrajzi szám: 030

 Ingatlan postai címe: 8242 Örvényes, hrsz. 030
 Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése: kivett anyagbánya

 Területnagyság: 68 391 m²



 Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): anyagbánya
 Az ingatlan jogi jellege: Balaton-felvidéki Nemzeti Park a 31/1997. (IX.23.) KTM rendelet alapján.

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 33553/2/2006. BH alapján vezetékjog jogosult Dunántúli
Regionális Vízmű és Vízgazdálkodási Vállalat 33553/2/2006. BH alapján bányaszorgalmi jog a
területkimutatás szerinti 70 m2 területre usz: 30434/3/2000. jogosult E.ON Közép-dunántúli
Gázhálózati Zrt. 33553/2/2006. BH alapján bányaszorgalmi jog a vázrajz szerinti területre jogosult
E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. 33553/2/2006. BH alapján bányaszorgalmi jog a vázrajz
szerinti területre. Átjegyezve a 031/14. hrsz ingatlanról. jogosult E.ON Közép-dunántúli
Gázhálózati Zrt. 33553/2/2006. BH alapján önálló szöveges bejegyzés jogi jelleg feltüntetése.
33553/2/2006. BH alapján önálló szöveges bejegyzés a 029/3, 029/7, 030, 031/15, 031/16,
031/17, 031/18, 031/19, 035/3, 036/2, 036/3, hrsz. ingatlanok a 030 hrsz. alatt összevonva
telekalakítás jogcímén. (esz. 33553/2006.03.23.) 40472/2008.08.18. BH alapján önálló szöveges
bejegyzés területét 6.7555 m2-ről 6.8391 m2-re változtattam a 029/5 hrsz. ingatlannal való
telekalakítás folytán. 33980/2/2015.07.02. BH alapján keretbiztosítéki jelzálogjog 1.500.000.000,-
Ft-nak megfelelő euró erejéig, lásd még a balatonudvari 05, 015/2 és a 06/33 hrsz-ú valamint az
örvényesi 027/5, 031/11, 031/13és a 025/1 ingatlanokat. zálogkötelezett még Teklovics László és
a Royal Balaton Rt., A III/16. sorszám alatt törölt 33721/2006.03.29. számú bejegyzés ranghelyén
engedményezés folytán, adásvétel jogcímén jogosult: MKK Magyar Követeléskezelő Zrt.
33980/2/2015.07.02. BH alapján Keretbiztosítéki jelzálogjog 400 000 000 FT, azaz négyszázmillió
FT erejéig a tartós jogviszony biztosítására. Lásd még a balatonudvari 05 hrsz-ú, 06/33 hrsz-ú,
015/2 hrsz-ú, az örvényesi 027/5 hrsz-ú, 028/1 hrsz-ú, 031/11 hrsz-ú és a 031/13 hrsz-ú
ingatlanokat is. Adós: Royal Balaton Golf & Yacht Ingatlanberuházó és Turisztikai Zrt.
Balatonudvari, Ady E. u. 16., A III/16. sorszám alatt törölt 35344/3/2008.03.04. számú bejegyzés
ranghelyén, engedményezés folytán, adásvétel jogcímén. Jogosult: MKK Magyar
Követeléskezelő Zrt.

Ingatlan állapota: átlagos

7. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: golfpálya
 Típus: golfpálya

 Területe: 112 493 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): Örvényes

 Ingatlan fekvése: külterület
 Helyrajzi szám: 031/11

 Ingatlan postai címe: 8242 Örvényes, hrsz. 031/11
 Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése: kivett golfpálya

 Területnagyság: 112 493 m²
 Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): golfpálya

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:



Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 33555/2006.03.23. BH alapján bányaszorgalmi jog a
területkimutatás szerinti 210 m2 területre usz: 30434/3/2000., A 46611/1999.09.08. sz. bejegyzés
rangsorában. Átjegyezve a 031/10 hrsz. ingatlanról. jogosult E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati
Zrt. 33555/2006.03.23. BH alapján önálló szöveges bejegyzés jogi jelleg (láp) feltüntetése.
33555/2006.03.23. BH alapján önálló szöveges bejegyzés a 031/1-031/7, valamint a 031/9-031/10
hrsz. ingatlanok területe a 031/8, valamint a 031/11 hrsz. alatt összevonva telekalakítás
jogcímén. 31718/2009.02.06. BH alapján önálló szöveges bejegyzés művelési ág változás.
33980/2/2015.07.02. BH alapján keretbiztosítéki jelzálogjog 1.500.000.000,- Ft-nak megfelelő
euró erejéig, lásd még a balatonudvari 05, 015/2 és a 06/33 hrsz-ú valamint az örvényesi 027/5,
030, 031/13és a 028/1 ingatlanokat. zálogkötelezett még Teklovics László és a Royal Balaton Rt.,
A III/16. sorszám alatt törölt 33721/2006.03.29. számú bejegyzés ranghelyén engedményezés
folytán, adásvétel jogcímén jogosult: MKK Magyar Követeléskezelő Zrt. 33980/2/2015.07.02. BH
alapján Keretbiztosítéki jelzálogjog 400 000 000 FT, azaz négyszázmillió FT erejéig a tartós
jogviszony biztosítására. Lásd még a balatonudvari 05 hrsz-ú, 06/33 hrsz-ú, 015/2 hrsz-ú, az
örvényesi 027/5 hrsz-ú, 028/1 hrsz-ú, 030 hrsz-ú és a 031/13 hrsz-ú ingatlanokat is. Adós: Royal
Balaton Golf & Yacht Ingatlanberuházó és Turisztikai Zrt. Balatonudvari, Ady E. u. 16., A III/16.
sorszám alatt törölt 35344/3/2008.03.04. számú bejegyzés ranghelyén, engedményezés folytán,
adásvétel jogcímén. Jogosult: MKK Magyar Követeléskezelő Zrt.

Ingatlan állapota: átlagos

8. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: saját használatú út
 Típus: saját használatú út

 Területe: 1 363 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): Örvényes

 Ingatlan fekvése: külterület
 Helyrajzi szám: 031/13

 Ingatlan postai címe: 8242 Örvényes, hrsz. 031/13
 Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése: kivett saját használatú út

 Területnagyság: 1 363 m²
 Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): saját használatú

út

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 37292/1997.04.23. BH alapján önálló szöveges
bejegyzés 031/12 hrsz megosztásával jött létre. 592/2/2005.12.21. BH alapján önálló szöveges
bejegyzés művelési ág változás. 33980/2/2015.07.02. BH alapján keretbiztosítéki jelzálogjog
1.500.000.000,- Ft-nak megfelelő euró erejéig, lásd még a balatonudvari 05, 015/2 és a 06/33
hrsz-ú valamint az örvényesi 027/5, 031/11, 030, és a 028/1 ingatlanokat. zálogkötelezett még
Teklovics László és a Royal Balaton Rt., A III/16. sorszám alatt törölt 33721/2006.03.29. számú
bejegyzés ranghelyén engedményezés folytán, adásvétel jogcímén jogosult: MKK Magyar
Követeléskezelő Zrt. 33980/2/2015.07.02. BH alapján Keretbiztosítéki jelzálogjog 400 000 000
FT, azaz négyszázmillió FT erejéig a tartós jogviszony biztosítására. Lásd még a balatonudvari 05



hrsz-ú, 06/33 hrsz-ú, 015/2 hrsz-ú, az örvényesi 027/5 hrsz-ú, 028/1 hrsz-ú, 030 hrsz-ú és a 031/11
hrsz-ú ingatlanokat is. Adós: Royal Balaton Golf & Yacht Ingatlanberuházó és Turisztikai Zrt.
Balatonudvari, Ady E. u. 16., A III/16. sorszám alatt törölt 35344/3/2008.03.04. számú bejegyzés
ranghelyén, engedményezés folytán, adásvétel jogcímén. Jogosult: MKK Magyar
Követeléskezelő Zrt.

Ingatlan állapota: átlagos

9. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: közforgalom elől el nem zárt
magánút

 Típus: közforgalom elől el nem zárt magánút
 Területe: 11 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): Örvényes

 Ingatlan fekvése: belterület
 Helyrajzi szám: 200/8

 Ingatlan postai címe: 8242 Örvényes, hrsz. 200/8
 Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése: kivett közforgalom elől el nem zárt

magánút
 Területnagyság: 11 m²

 Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): közforgalom elől
el nem zárt magánút

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 39905/2008.08.04. Bh alapján önálló szöveges bejegyzés
a 200/8 hrsz-ú ingatlan a 200/6 hrsz-ú ingatlan megosztásából alakult ki.

Ingatlan állapota: átlagos

10. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: 2 gazdasági épület, udvar
 Típus: 2 gazdasági épület, udvar

 Területe: 1 587 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): Örvényes

 Ingatlan fekvése: belterület
 Ingatlan postai címe: 8242 Örvényes, hrsz. 200/9

 Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése: kivett 2 gazdasági épület, udvar
 Területnagyság: 1 587 m²



 Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): 2 gazdasági
épület, udvar

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 39905/2008.08.04. BH alapján önáló szöveges bejegyzés
a 200/9 hrsz-ú földrészlet a 200/6 hrsz-ú ingatlan megosztásából alakult ki. 40855/2010.12.08. BH
alapján Önálló szöveges bejegyzés épületfeltüntetés.

Ingatlan állapota: átlagos

11. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: közforgalom elől el nem zárt
magánút

 Típus: közforgalom elől el nem zárt magánút
 Területe: 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): 8242

 Ingatlan fekvése: belterület
 Helyrajzi szám: 200/10

 Ingatlan postai címe: Örvényes 8242, hrsz. 200/10
 Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése: kivett közforgalom elől el nem zárt

magánút
 Területnagyság: 255 m²

 Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): közforgalom elől
el nem zárt magánút

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 39905/2008.08.04. BH alapján önálló szöveges
bejegyzés a 200/10 hrsz-ú ingatlan a 200/6 hrsz-ú ingatlan megosztásából alakult ki.

Ingatlan állapota: átlagos

12. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: beépítetlen terület
 Típus: beépítetlen terület

 Területe: 153 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): Örvényes

 Ingatlan fekvése: belterület
 Helyrajzi szám: 200/11



 Ingatlan postai címe: 8242 Örvényes, hrsz. 200/11
 Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése: kivett beépítetlen terület

 Területnagyság: 153 m²
 Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): beépítetlen

terület

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 39905/2008.08.04. BH alapján önálló szöveges
bejegyzés a 200/11 hrsz-ú ingatlan a 200/6 hrsz-ú ingatlan megosztásából alakult ki.

Ingatlan állapota: átlagos

13. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: golfpálya
 Típus: golfpálya

 Területe: 12 101 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): Örvényes

 Ingatlan fekvése: belterület
 Helyrajzi szám: 212/5

 Ingatlan postai címe: 8242 Örvényes, hrsz. 212/5
 Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése: kivett golfpálya

 Területnagyság: 12 101 m²
 Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): golfpálya

 Az ingatlan jogi jellege: Természetvédelmi terület BH 44364/2000.12.06., Természetvédelmi
terület, láp BH 42733/2001.09.12., Műemlék, törzsszám: 5539. Védetté nyilvánító hat. sz.:
1311/1964. BH 34390/2005.04.11.

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 32944/3/2012.02.22. BH alapján önálló szöveges
bejegyzés a 027/6 hrsz belterületbe vonva 212/5 hrsz alatt. 32944/3/2012.02.22. BH alapján
vezetékjog jogosult Dunántúli Regionális Vízmű és Vízgazdálkodási Vállalat

Ingatlan állapota: átlagos

14. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: beépítetlen terület
 Típus: beépítetlen terület

 Területe: 7 134 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): Örvényes
 Ingatlan fekvése: belterület

 Helyrajzi szám: 248/13
 Ingatlan postai címe: 8242 Örvényes, hrsz. 248/13

 Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése: kivett beépítetlen terület
 Területnagyság: 7 134 m²

 Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): beépítetlen
terület

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 35102/3/2010.05.31. BH alapján önálló szöveges
bejegyzés az örvényesi 029/5 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonva 248/13 helyrajzi szám alatt.

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan
megtekintésének feltétele a felszámoló irodájába történő, a megtekintést megelőző
bejelentkezés. Az időpont egyeztetéssel kapcsolatban, érdeklődni a +36-30/2900-438-as
telefonszámon, munkaidőben, 8-17 óra között lehet.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A pályázó a vételárat átutalással köteles megfizetni
adós cég fentiekben – ajánlati biztosíték megfizetésére vonatkozó rendelkezéseknél - megjelölt
számlájára, a szerződéskötéstől számított 8 napon belül. A megkötendő adásvételi szerződésre a
magyar jog az irányadó. A pályázattal kapcsolatos minden költség a pályázat sikerétől
függetlenül a pályázót terheli. A felszámoló az ajánlati biztosíték után kamatot nem fizet.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A pályázat nyertese számára a szerződéskötési határidő
legkésőbb az értesítéstől számított 30. nap. Ha az értesítésétől számított 30. nap az ajánlati
kötöttség időpontját követő időpontra esik, úgy a kiíró jogosult felhívni az ajánlattevőt
nyilatkozattételre, hogy ajánlati kötöttségét a kiíró által a szerződéskötésre megjelölt határidőig
fenntartja-e, melyre ezen időpontig - úgy hogy arról a kiíró tudomást is szerezzen - köteles az
ajánlattevő nyilatkozni.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A teljes vételár kiegyenlítése az
ingatlan birtokbavételének feltétele. A birtokbavétel költségei a vevőt terhelik.

 bekezdés szerinti részletes feltételek: 17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) A pályázat
elbírálásának alapja: az összességében legelőnyösebb ajánlat szempontjai szerint (a vételár
teljesítésének határideje, a vagyonelem egészére tett ajánlat). Az ingatlan a Csődtörvény 38. §.
(4) bekezdése alapján törölhető terhektől mentesen kerül értékesítésre. Az írásos ajánlat az
Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül, elektronikusan nyújtható be. A kiíró
fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a pályázati kiírásban szereplő vagyonra
vonatkozóan a pályázati kiírás időpontjában nem ismert információ jut a tudomására, vagy egyéb,
az értékesítést befolyásoló ok merülne fel, a pályázati kiírást visszavonja. A pályázók a
visszavonás megállapításától számított 8 munkanapon belül visszakapják bánatpénzüket, mely a
pályázati eljárás visszavonásáról történő tájékoztatásnak minősül. Az ajánlati kötöttség a
pályázati beadási határidejének utolsó napjától számított 90 nap. A pályázatnak tartalmaznia kell
a pályázó főbb adatainak bemutatását (cég esetén a cégjegyzékszámot, adószámot,
magánszemélynél az ajánlatnak tartalmaznia kell nevét, címét, személyi adatokat, azonosításra
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alkalmas további adatokat), társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatát (azon
nyilatkozatával együtt, hogy azok adataiban a pályázat benyújtásáig változás nem történt), a cég
képviseletre jogosultjának aláírási nyilatkozatát, egyéni vállalkozó esetén vállalkozói
igazolványát, vagy a 2009. évi CXV. törvény 9. §-ban meghatározott hatósági igazolás
másolatának közjegyző által hitelesített példányát, a megajánlott tételes vételárat az ÁFA
megjelölésével, a pénzügyi biztosítékokat és a fizetési határidőt, valamint a bánatpénz
befizetésének igazolását, végezetül „A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb
közleménye” rovatban valamennyi nyilatkozatot. A pályázók pályázatukban kötelesek
nyilatkozni, hogy a pályázati kiírásban foglalt feltételeket a maga teljes egészében és kapcsolódó
részeiben minden további fenntartás nélkül elfogadják. A nem nyertes pályázók az
eredménytelenség megállapításától - a Cstv 49/A. § (4) bekezdése szerinti ártárgyalás esetén az
ártárgyalás eredményhirdetése napjától - számított 8 munkanapon belül visszakapják
bánatpénzüket, mely a pályázati ajánlatuk eredménytelenségéről történő tájékoztatásnak
minősül. A pályázók pályázatukban kötelesek nyilatkozni, hogy a pályázati kiírásban foglalt
feltételeket a maga teljes egészében és kapcsolódó részeiben minden további fenntartás nélkül
elfogadják. A nyilvános értékesítésen tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben
beszámítással nem élhet. A bánatpénz az ajánlattevő javára nem kamatozik, a nyertes ajánlattevő
bánatpénze a vételárba beszámít. Nem jár vissza a bánatpénz, ha a szerződés a nyertes pályázó
érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat határidőben nem
fizeti meg. A nyertes pályázónak a bánatpénz akkor sem jár vissza, ha az ajánlatot tevő pályázó a
felszámoló által elrendelt ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt. A felszámoló
tájékoztatja a pályázókat, hogy fenntartja a jogot arra, miszerint a pályázatot – megfelelő ajánlat
hiányában – részben vagy egészben eredménytelenné nyilvánítsa. A felszámoló egyebek mellett
érvénytelennek nyilváníthatja a pályázatot abban az esetben is, ha a felszámolás alatt lévő
társaság illetőleg a hitelezői érdekek szempontjából az adós társaság vagyoni elemeinek vagyon
összességként történő értékesítése látszik indokoltnak. Ezen a jogcímen azonban sem a kiíróval,
sem az adóssal szemben semmilyen jogcímen igény nem érvényesíthető. Ebben az esetben a
hatályos Cstv. idevonatkozó rendelkezései alapján kifejezetten fenntartja jogát további új
pályázat kiírására. A felszámoló ezen döntése miatt a pályázók körében keletkező bármely kárért
való minden felelősséget már most kizárja. A pályázatok bontására és értékelésére az EÉR
rendelkezései szerint kerül sor. Amennyiben több megfelelő vagy azonos értékű, vagy a vételár
vonatkozásában 10%-kal eltérő pályázat érkezik, a pályázat kiírója nyilvános ártárgyalást tart. A
bánatpénz visszafizetésére ez esetben a nem nyertes pályázóknak az ártárgyalás időpontjától
számított 8 munkanapon belül kerül sor, melyen a nyertes ajánlat kihirdetésre kerül. A pályázók
az EÉR rendszeren keresztül az arra vonatkozó szabályok szerint, elektronikus üzenet útján
értesülnek az online ártárgyalás fordulójáról, annak kezdő és záró időpontjáról. Az elővásárlásra
jogosultak e jogukat a nyilvános értékesítés keretein belül gyakorolhatják oly módon, hogy a
véglegesen kialakult (nyertes pályázati) vételár ismeretében nyilatkozatot tesznek. Az
elővásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja az érdekeltek figyelmét arra, hogy e
jog gyakorlására irányuló szándékukat (szándéknyilatkozat formájában) a pályázatok benyújtási
határidejéig írásban jelentsék be.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A felszámolóbiztos által kijelölt
ügyvéd által elkészített tartalmú ingatlan adásvételi szerződés megkötését a nyertes pályázó
(vevő) vállalja és annak költségeit viseli, mely a vételár 1%-a +ÁFA, de minimum 50.000,-
forint+ÁFA összegű. A felszámoló felhívja a T. Pályázók figyelmét, hogy az ingatlanok esetében, a
közüzemi szolgáltatások átírásáról a Pályázóknak maguknak kell gondoskodniuk. Érvénytelen az
ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak,
beszámítást tartalmaz, avagy nem határidőben érkezett, vagy a pályázó bánatpénzt nem, vagy
nem a pályázati kiírás szerint helyezte letétbe, vagy nem jelöl meg konkrét vételárat, vagy az árat
(ajánlatát) más pályázattól teszi függővé. A felszámoló az értékesített vagyontárgyakért
szavatosságot, jótállást nem vállal, azok megtekintett állapotban kerülnek értékesítésre. A



pályázaton magyar és külföldi természetes személy, jogi személyiséggel rendelkező és nem
rendelkező társaság vehet részt. Az ingatlanok értékesítése az ÁFA törvény 86. § k) pontja szerint
tárgyi adómentes. Az ingóságok értékesítése az ÁFA törvény 142. § alapján fordított adózású. A
pályázatot magyar nyelven kell benyújtani. A pályázó köteles az ajánlatában nettó árat
megjelölni.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: 
https://eer.gov.hu/palyazat/P730508/tetelek.pdf
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