
Árverési Hirdetmény

A(z) Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-994411, székhely: 1097
Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14., levelezési cím: 1453 Budapest, hrsz. Pf.: 44), mint a(z)
Szarvasi Vas-Fémipari Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám: 04-10-001497, székhely: 5540 Szarvas,
Szabadság utca 64-66.) Gyulai Törvényszék . sz. végzése által kijelölt16.Fpk.78/2019
felszámolója, a Cégközlönyben 2020. június 11. 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/A1927308

 Az árverés kezdete: 2020. június 26. 09 óra 00 perc
 Az árverés vége: 2020. július 11. 16 óra 00 perc

 Kikiáltási ár (minimálár): 105 000 000 forint.

Licitlépcső:
– 1 millió forintig: 30 000 forint
– 1 millió forint és 5 millió forint között: 50 000 forint
– 5 millió forint és 20 millió forint között: 200 000 forint
– 20 millió forint és 200 millió forint között: 500 000 forint
– 200 millió forint és afelett: 2 millió forint

Árverési előleg összege: 3 350 000 forint.

Az árverési előleg megfizetésének módja, határideje: Az árverési előleget a Szarvasi Vas-Fémipari
Zrt. ''f.a.'' Gránit Banknál vezetett 12100011-17969194 számú számlájára átutalással kell
megfizetni „Szarvasi Vas-Fémipari Zrt. ''f.a.'' árverési előleg” megjelöléssel az árverés kezdő
időpontjáig.

Az árveréssel kapcsolatos egyéb közlemény: Az árverésen való részvétel feltétele az árverési
előleg megfizetése és ennek igazolásáról szóló bizonylat feltöltése az EÉR felületére az árverés
kezdő időpontjáig. Az árverési előleg fizetési kötelezettség csak abban az esetben tekintendő
teljesítettnek, ha az árverési előleg határidőben a fentiekben megjelölt bankszámlán
hiánytalanul jóváírásra kerül, a felszámoló az esetleges felmerülő bankköltségekkel,
árfolyamkülönbségekből adódó veszteségekkel, hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat nem
fogad el. Az árverési előleg megfizetését a felszámoló az árverés ajánlattételi határidejének
lejáratakor ellenőrzi, a jelen hirdetményben előírt feltételek nem teljesülése esetén a
szabálytalanul eljáró licitálót az értékesítésből kizárja, az esetlegesen megfizetett árverési
előleget visszautalja. Ha az árverés eredménytelen, az árverési előleg teljes összegét az
eredménytelenség megállapításától számított 8 munkanapon belül a felszámoló valamennyi
árverező részére visszautalja. Ha az árverés eredményes, az árverési előleget az árverés
nyertesénél a vételárba be kell számítani, a többi árverezőnek pedig az árverési előleg teljes
összegét az eredményhirdetés napjától számított 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha
azonban a szerződés az árverés nyertesének érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy

https://eer.gov.hu/arveres/A1927308


az árverés nyertese a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, az árverési előleget
elveszíti, a felszámoló ezt az összeget az értékesítési bevétel részeként számolja el.

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

Az adós tulajdonát képező, 1062 Budapest, Andrássy út 57. szám alatti társasházi ingatlanok.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 105 000 000 forint.

1. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: raktár
 Típus: raktár

 Területe: 67 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): Budapest

 Ingatlan fekvése: belterület
 Helyrajzi szám: 29457/0/A/1

 Ingatlan postai címe: 1062 Budapest, Andrássy út 57..
 Területnagyság: 67 m²

 Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): raktár
 Ingatlan-nyilvántartási szempontból szükséges egyéb adatok: Társasház, az önálló ingatlanhoz

tartoznak az alapító okiratban meghatározott helyiségek. Nyilvántartott műemléki érték.
Műemléki környezet. Műemléki jelentőségű terület.

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:
 Tulajdonos neve, címe: Szarvasi Vas-Fémipari Zrt. "f.a." (5540 Szarvas, Szabadság utca 64-66.)

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): Az ingatlanra keretbiztosítéki jelzálogjog, illetve
egyetemleges keretbiztosítéki jelzálogjog került bejegyzésre a Budapest Bank Nyrt. jogosult
részére mindösszesen 1.003.000.000,- Ft összegben, illetve végrehajtási jog került bejegyzésre a
NAV Békés Megyei Adó és Vámigazgatósága (Magyar Állam) jogosult részére mindösszesen
65.725.112,- Ft összegben. Az ingatlanra a Magyar Állam részére elővásárlási jog van bejegyezve.

Ingatlan állapota: átlagos

2. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: raktár
 Típus: raktár

 Területe: 55 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): Budapest

 Ingatlan fekvése: belterület
 Helyrajzi szám: 29457/0/A/2

 Ingatlan postai címe: 1062 Budapest, Andrássy út 57..
 Területnagyság: 55 m²

 Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): raktár
 Ingatlan-nyilvántartási szempontból szükséges egyéb adatok: Társasház, az önálló ingatlanhoz

tartoznak az alapító okiratban meghatározott helyiségek. Nyilvántartott műemléki érték.
Műemléki környezet. Műemléki jelentőségű terület.

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:
 Tulajdonos neve, címe: Szarvasi Vas-Fémipari Zrt. "f.a." (5540 Szarvas, Szabadság utca 64-66.)

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): Az ingatlanra keretbiztosítéki jelzálogjog, illetve
egyetemleges keretbiztosítéki jelzálogjog került bejegyzésre a Budapest Bank Nyrt. jogosult
részére mindösszesen 1.003.000.000,- Ft összegben, illetve végrehajtási jog került bejegyzésre a
NAV Békés Megyei Adó és Vámigazgatósága (Magyar Állam) jogosult részére mindösszesen
65.725.112,- Ft összegben. Az ingatlanra a Magyar Állam részére elővásárlási jog van bejegyezve.

Ingatlan állapota: átlagos

3. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: üzlethelyiség
 Típus: üzlethelyiség

 Területe: 70 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): Budapest

 Ingatlan fekvése: belterület
 Helyrajzi szám: 29457/0/A/6

 Ingatlan postai címe: 1062 Budapest, Andrássy út 57..
 Területnagyság: 70 m²

 Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): üzlethelyiség
 Ingatlan-nyilvántartási szempontból szükséges egyéb adatok: Társasház, az önálló ingatlanhoz

tartoznak az alapító okiratban meghatározott helyiségek. Nyilvántartott műemléki érték.
Műemléki környezet. Műemléki jelentőségű terület.

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:
 Tulajdonos neve, címe: Szarvasi Vas-Fémipari Zrt. "f.a." (5540 Szarvas, Szabadság utca 64-66.)



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): Az ingatlanra keretbiztosítéki jelzálogjog, illetve
egyetemleges keretbiztosítéki jelzálogjog került bejegyzésre a Budapest Bank Nyrt. jogosult
részére mindösszesen 1.003.000.000,- Ft összegben, illetve végrehajtási jog került bejegyzésre a
NAV Békés Megyei Adó és Vámigazgatósága (Magyar Állam) jogosult részére mindösszesen
65.725.112,- Ft összegben. Az ingatlanra a Magyar Állam részére elővásárlási jog van bejegyezve.

Ingatlan állapota: átlagos

4. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: lakás
 Típus: lakás

 Területe: 28 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): Budapest

 Ingatlan fekvése: belterület
 Helyrajzi szám: 29457/0/A/10

 Ingatlan postai címe: 1062 Budapest, Andrássy út 57..
 Területnagyság: 28 m²

 Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): lakás
 Ingatlan-nyilvántartási szempontból szükséges egyéb adatok: Társasház, az önálló ingatlanhoz

tartoznak az alapító okiratban meghatározott helyiségek. Nyilvántartott műemléki érték.
Műemléki környezet. Műemléki jelentőségű terület.

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:
 Tulajdonos neve, címe: Szarvasi Vas-Fémipari Zrt. "f.a." (5540 Szarvas, Szabadság utca 64-66.)

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): Az ingatlanra keretbiztosítéki jelzálogjog, illetve
egyetemleges keretbiztosítéki jelzálogjog került bejegyzésre a Budapest Bank Nyrt. jogosult
részére mindösszesen 1.003.000.000,- Ft összegben, illetve végrehajtási jog került bejegyzésre a
NAV Békés Megyei Adó és Vámigazgatósága (Magyar Állam) jogosult részére mindösszesen
65.725.112,- Ft összegben.

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az értékesítésre kerülő
vagyonelemek az EÉR felületén előzetesen egyeztetett időpontban tekinthetőek meg.



ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A kikiáltási ár az általános forgalmi adó összegét nem
tartalmazza. Az ÁFA megállapítása az értékesítéskor hatályos törvény alapján történik. Az
ajánlati árat forintban, nettó összegben kell meghatározni.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár árverési előleget meghaladó részét a
szerződéskötéstől számított 15 napon belül kell átutalással megfizetni az Szarvasi Vas-Fémipari
Zrt. ''f.a.” Gránit Banknál vezetett 12100011-17969194 számú számlájára. Beszámítás a Cstv. 49 §
(4) szerint kizárt.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az árverés nyertesével az eredményhirdetést követő 30 napon
belül a vevő költségére történik meg a szerződéskötés. A szerződéskötés feltétele a vevő
részéről az EÉR működtetője felé a nettó vételár 1%-nak megfelelő mértékű jutalék megfizetése.
A szerződéskötés határideje alatt az árverés nyertesének szerződéskötési kötelezettsége áll
fenn, amelyet az árverésen való részvétellel magára nézve kötelezőnek fogad el.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A birtokba adás a vételár
beérkezését követő 15 munkanapon belül történik. Ettől az időponttól a kiíró és az árverés
nyertese közös megegyezéssel eltérhetnek.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A hirdetményben megjelölt
egyes tételekre kizárólag együttesen lehet licitálni. Az értékesítésre felkínált vagyontárgyakra
kellékszavatosságot a kiíró nem vállal, a vagyontárgy a megtekintésre biztosított állapotában
kerül értékesítésre. A vagyontárgyakról készült részletes feltételfüzet az EÉR rendszerben
letölthető, előzetes költségtérítés megfizetése ellenében. A költségtérítés összege 100.000,- Ft
+ ÁFA, amelyet az árverésen részt vevő az EÉR elektronikus fizetési felületén teljesíthet. A
részletes feltételfüzet megvásárlása nem feltétele a pályázat benyújtásának. 
A nyertes árverésen résztvevő az ajánlatához, annak megtételétől számított 60 napig kötve van.
Az értékesítési eljárás során tulajdonjogot az a természetes vagy jogi személy szerezhet, akivel
szemben nem állnak fenn a Cstv. 49. § (3) és (3b) bekezdéseiben, valamint 49/B § (5)
bekezdésében, a Cstv. 49/F. § szakaszában, valamint 49/G. § (3) bekezdésében foglalt kizáró okok
vagy összeférhetetlenség.
A jelen árverési felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, az
értékesítési eljárást a felszámoló megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja,
és új értékesítési eljárást írhat ki. 

Az értékesítési eljárásban nyertessé nyilvánított ajánlattevő az árverésen való részvétellel
tudomásul veszi, hogy a nyertes ajánlat szerinti adásvételi szerződés elkészítéséhez a
közreműködő ügyvédet a felszámoló biztosítja. Az ügyvédi munkadíj a vételár 1%-a, de minimum
nettó 150.000.-Ft. Az ügyvédi munkadíjat a nyertessé nyilvánított, Vevőként szerződést kötő
árverező köteles megfizetni. Az értékesítési hirdetmény tervezetéről a 237/2009. (X.20.) Korm.
rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti módon az értesítés megtörtént. Jelen hirdetménnyel a
vagyonelem(ek) első értékesítésére kerül sor.

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/arveres/A1927308/tetelek.pdf

https://eer.gov.hu/arveres/A1927308/tetelek.pdf


A fenti vagyontárgyról készített részletes tender füzet megvásárolható az alábbi oldalon: 
https://eer.gov.hu/arveres/A1927308#tenderfuzet

https://eer.gov.hu/arveres/A1927308#tenderfuzet

