
Az LQD Kft. (Cg.: [01 09 566001]; szék hely: 1103 Bu da pest, Gyöm rõi út 76.; le ve le zé si cím: 1725 Bu da pest, Pf. 191) mint
a BIOGÁZ  FEL PÉC Kft. „f. a.” (Cg.: [08 09 015907]; szék hely: 9122 Fel péc kül te rü let, hrsz.: 0268/4.) Gyõ ri Tör vény szék
11. Fpk. 83/2020/11. sz. vég zé se ál tal ki je lölt fel szá mo ló ja, a Cég köz löny ben 2021. feb ru ár 18-án meg hir de tett pályázati felhívásnak
megfelelõen 

nyil vá nos pá lyá za ti fel hí vás

út ján, az aláb bi fel té te lek kel ér té ke sí ti az adós va gyo na egé szét vagy te lep he lye esz kö ze i nek összes sé gét.
A pá lyá zat ada tai: 
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/pa lya zat/P2185561
A pá lyá za tok be nyúj tá sá nak kez dõ idõ pont ja: 2021. már ci us 5. 08 óra 00 perc.
A pá lyá za tok be nyúj tá sá nak ha tár ide je: 2021. már ci us 22. 12 óra 00 perc.
A pá lyá zat ban sze rep lõ va gyon tár gyak becs ér té ke össze sen: 370 207 200 forint.
A pá lyá zat ban sze rep lõ va gyon tár gyak mi ni má lá ra össze sen: 259 145 040 fo rint (a becs ér ték 70%-a).
A mi ni mál ár csök ken té sét az ér de kel tek írás ban nem el le nez ték.
Aján la ti biz to sí ték össze ge: 11 306 216 fo rint.
Az aján la ti biz to sí ték for má ja, meg fi ze té sé nek mód ja és ha tár ide je: az aján la ti biz to sí té kot a BIO GÁZ FEL PÉC Kft. „f. a.” Ers te

Bank Hun ga ry Zrt.-nél ve ze tett: 11600006-00000000-93997360 szá mú bank szám lá já ra le het be fi zet ni (át utal ni), „BIO GÁZ
 FELPÉC Kft. „f.a.” AJÁN LA TI BIZ TO SÍ TÉK” jelöléssel a pályázat benyújtásáig.

Az aján la ti biz to sí ték kal kap cso la tos egyéb köz le mény: a be fi ze tett aján la ti biz to sí ték a pá lyá za ti nyer tes nek a vé tel ár ba be szá mít.
A töb bi pá lyá zó ré szé re a be fi ze tett összeg az ér té ke lést kö ve tõ nyolc na pon be lül vissza uta lás ra ke rül. Az aján la ti biz to sí té kot
a  pályázó ki zá ró lag a kö vet ke zõ ese tek ben ve szí ti el: a szer zõ dés a nyer tes pá lyá zó ér dek kö ré ben fel me rü lõ ok ból nem jön lét re
 vagy a nyertes pályázó a vételárat az elõírt határidõben nem fizeti meg.

A fel szá mo ló nak – a va gyon fel mé rés, va la mint az adós va gyo ná ra vo nat ko zó ada tok alap ján – elõ vá sár lás ra jo go sult ról nincs
tu do má sa.

A pá lyá zat ban sze rep lõ va gyon tárgy: 

A) In gat lan.
Fel péc.
Kül te rü let.
Hrsz.: 0268/4.
Ki vett be épí tet len te rü let.
Te rü let: 2.0000 m2.
Tu laj do ni há nyad: 1/1.
A te lek 20.000 m2, négy szög (tég la lap) ala kú te rü let, sík fe lü le tû. Az át mi nõ sí tés elõtt 4-5 AK mi nõ sé gi osz tá lyú szán tó volt.

A  telek ke le ti ol da lán a volt tsz ma jor, a töb bi ol da lon pe dig me zõ gaz da sá gi mû ve lé sû te rü le tek he lyez ked nek el. A te rü let kör be ke rí -
tett. Faosz lo pok kö zött drót há lós ke rí tés ke rült ki épí tés re. A 0268/2. hrsz.-ú köz for ga lom elõl el nem zárt ma gán út fe lé egy ké zi mû -
köd te té sû to ló fém ka pu található, a személybejárás külön kiskapun keresztül megoldott.

A te lek je len tõs ré sze szi lárd bur ko lat tal fe dett. 
Szo ci á lis épü let:
Az épü let 11 × 15 mé ter alap te rü le tû, ha gyo má nyos épí té si mód ban épült, 2013–2015 között. 
Az épü let jó mû sza ki ál la po tú, új sze rû. Be ázás vagy szer ke ze ti prob lé mák nem fe dez he tõ ek fel.
He lyi ség meg ne ve zé se és a net tó alap te rü let:
Szél fo gó 2,3 m2.
Por ta 13,34 m2.
Tea kony ha 16,47 m2.
Iro da 32,66 m2.
Tit kár ság 23,25 m2.
Elõ tér 6,02 m2.
Fér fi WC 1,68 m2.
Mos dó 1,68 m2.
Nõi WC 1,82 m2.
Öl tö zõ 12,06 m2.
Zu hany zó 8,45 m2.
WC 4,04 m2.
Rak tár 13,90 m2.
Össze sen: 153,31 m2.
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Híd mér leg:
A szo ci á lis épü let elõtt a ka pu ra me rõ le ge sen ke rült ki ala kí tás ra egy hídmérleg. 
A híd mér leg 25 cm vas tag vas be ton fa lak kal ren del ke zik. 
A sze re lõ be ton ra 25 cm vas tag pad ló szer ke zet került.

Üzemépü let:
Az épü let 9,3 × 33 mé ter alap te rü le tû, ha gyo má nyos épí té si mód ban épült, 2013–2015 kö zött. Az épü let bel ma gas sá ga 4,1 méter.
A tûz vé del mi rend szer ki épí tett.
Az épü let jó mû sza ki ál la po tú, új sze rû. Be ázás vagy szer ke ze ti prob lé mák nem ész lel he tõ ek.
He lyi ség meg ne ve zé se, net tó alap te rü let:
Gép csar nok 158,41 m2.
Ge ne rá tor te rem 88,20 m2.
Elekt ro mos csat la ko zó-te rem 22,63 m2.
Rak tár 16,80 m2.
Kény szer szel lõz te tõ 5,28 m2.
Össze sen: 291,32 m2.
A te rü le ten ta lál ha tó vas be ton szer ke ze tû tû zi víz tá ro zó, mely az üzem épü let mel lett he lyez ke dik el. A transz for má torház tég lafa la -

za tú, la poste tõs, fém aj tó val ren del ke zõ épü let. To váb bá a te rü le ten egy szivattyúház is kiépítésre került. 
Épü let meg ne ve zé se, net tó alap te rü let:
Szo ci á lis épü let 153,31 m2.
Üzem épü let 291,32 m2.
Össze sen: 444,63 m2 ~ 445 m2.
Az in gat lan má so dik al ka lom mal ke rül meg hir de tés re.
A pá lyá zat ban sze rep lõ va gyon tárgy meg ne ve zé se: ki vett be épí tet len terület.
Tí pus: ipa ri in gat lan.
Te rü le te: 20 000 m2.
Ál la po ta: új.
Köz mû ve sí tett ség fo ka: rész le ge sen köz mû ve sí tett.
Te her men tes: nem.
Ér té ke sí tés re bo csá tott tu laj do ni há nyad: 1/1.
Becs ér ték: 67 860 800 fo rint.
Az in gat lan in gat lan-nyil ván tar tá si ada tai: 
A tu laj do ni lap I. ré szé ben fel tün te tett ada tok:
Te le pü lés ne ve (ahol az in gat lan fek szik): Fel péc.
In gat lan fek vé se: kül te rü let.
Hely raj zi szám: 0268/4.
In gat lan pos tai cí me: 9122 Fel péc, hrsz.: 0268/4.
Te rü let nagy ság: 20 000 m2.
Az épü let fõ ren del te tés sze rin ti jel le ge (la kó ház, üdü lõ, gaz da sá gi épü let stb.): ki vett be épí tet len terület.
A fel szá mo lá si el já rás és a vég el szá mo lás kör nye zet- és ter mé szet vé del mi kö ve tel mé nye i rõl szó ló 106/1995. (IX. 8.) Korm. ren de let

8. § (7) be kez dés alap ján: kör nye ze ti te her nincs/fel szá mo ló nak nincs tu do má sa. 
Az in gat lan ter hei (tu laj do ni lap III. rész): 
– Ve ze ték jog ter he li 194 m2 nagy sá gú te rü let ere jé ig a Bio gáz Fel péc Kft. javára.
– Jel zá log jog ter he li 450 000 000 Ft tõ ke összeg és já ru lé kai ere jé ig Hoch re i ter Hol ding GMBH. (93530 Schna it see, Stan gern str. 12.) 

ja vá ra.
– El ide ge ní té si és ter he lé si ti la lom ke rült be jegy zés re a jel zá log jog biz to sí tá sá ra Hoch re i ter Hol ding GMBH. (93530 Schna it see,

Stan gern str. 12.) ja vá ra.
In gat lan ál la po ta: új.

B.) In gat lan.
Kül te rü let.
Hrsz.: 0268/2.
Ki vett köz for ga lom szá má ra meg nyi tott ma gán út.
Te rü let: 6.039 m2.
Tu laj do ni há nyad: 1/1.
Az in gat lan ter mé szet ben egy ma gán utat ta kar, mely nem el zárt a köz fo ga lom elõl.
A so rom pó tól a 0268/4. hrsz.-ú in gat la nig zú zott kõ szó rá sú föld út. Fe lü le te sík, kb. 3–3,5 mé ter széles.
A 0268/2. hrsz.-ú in gat lan ren de zé si terv alap ján 12 mé ter szé les sé gû, azon ban csak egy ré sze zú zott kõ bo rí tá sú. A fenn ma ra dó

terü let ga zos, cser jés, nem gondozott.
El mond ha tó, hogy sze mély au tó val is hasz nál ha tó, na gyobb ká tyúk vagy olyan út hi bák, me lyek a hasz ná la tát kor lá toz nák nem vol tak

ta pasz tal ha tó ak.
Funk ci ó ját te kint ve a fõ út ról le ka nya ro dó be kö tõ utat kö ti össze je len leg az egy tu laj do no si kör höz tar to zó biogázüzemmel.
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A 0268/4. hrsz.-ú in gat lan ka pu já tól bal ra esõ hosszan ti ol da lá nál a 0268/2. hrsz.-ú in gat lan to vább foly ta tó dik a te lek vé gé ig.
Jelen leg a 0268/2. hrsz.-ú in gat lan ezen te rü le te a 0268/4. hrsz.-ú in gat lan telkével egybekerített. 

Az in gat lan má so dik al ka lom mal ke rül meg hir de tés re.
A pá lyá zat ban sze rep lõ va gyon tárgy meg ne ve zé se: ki vett köz for ga lom szá má ra meg nyi tott magánút.
Tí pus: ki vett köz for ga lom szá má ra meg nyi tott ma gán út.
Te rü le te: 6 039 m2.
Ál la po ta: át la gos.
Köz mû ve sí tett ség fo ka: köz mû ve sí tet len.
Te her men tes: nem.
Ér té ke sí tés re bo csá tott tu laj do ni há nyad: 1/1.
Becs ér ték: 2 346 400 fo rint.
Az in gat lan in gat lan-nyil ván tar tá si ada tai: 
A tu laj do ni lap I. ré szé ben fel tün te tett ada tok:
Te le pü lés ne ve (ahol az in gat lan fek szik): Fel péc.
In gat lan fek vé se: kül te rü let.
Hely raj zi szám: 0268/2.
In gat lan pos tai cí me: 9122 Fel péc, hrsz.: 0268/2.
Te rü let nagy ság: 6 039 m2

Az épü let fõ ren del te tés sze rin ti jel le ge (la kó ház, üdü lõ, gaz da sá gi épü let stb.): ki vett köz for ga lom szá má ra megnyitott magánút.
A fel szá mo lá si el já rás és a vég el szá mo lás kör nye zet- és ter mé szet vé del mi kö ve tel mé nye i rõl szó ló 106/1995. (IX. 8.) Korm. ren de let

8. § (7) be kez dés alap ján: kör nye ze ti te her nincs/fel szá mo ló nak nincs tu do má sa. 
Az in gat lan ter hei (tu laj do ni lap III. rész): 
– Ve ze ték jog ter he li az 5000/26/2011 szá mú váz rajz sze rin ti te rült ere jé ig az E.ON Észak-Du nán tú li Áram há ló za ti Zrt. ja vá ra.
– Jel zá log jog ter he li 450 000 000 Ft tõ ke összeg és já ru lé kai ere jé ig Hoch re i ter Hol ding GMBH. (93530 Schna it see, Stan gern str. 12.) 

ja vá ra.
– El ide ge ní té si és ter he lé si ti la lom ke rült be jegy zés re a jel zá log jog biz to sí tá sá ra Hoch re i ter Hol ding GMBH. (93530 Schna it see,

Stan gern str. 12.) ja vá ra.
In gat lan ál la po ta: át la gos.

C.) Bio gáz üzem, me zõ gaz da sá gi gé pek, mun ka gé pek.
– Bio gázüzem, tech no ló gia: a komp lett tech no ló gi á ról csak el kép ze lé sek van nak, an nak meg va ló sít ha tó sá ga nem lett ki pró bál va,

hi szen a bio gáz ké szült sé gi fo ka még a pró ba üze met sem tet te le he tõ vé.
– 1 db for ga lom ból ki vont BE LA RUS trak tor (gyárt mány: MTZ BE LA RUS-1523.3, gyár tá si év: 2014, tel je sít mény: 116 kW,

hen ger ûr tar ta lom: 7120 cm3, üzem anyag: gáz olaj).
– 1 db ZL20 ra ko dó gép.
– Rá ba 180 trak tor.
– Te rü le ten sza na szét he ve rõ, hi á nyos, kor ro dált, ta laj mû ve lõ gé pek (tár csák, ekék, hom lok ra ko dó ka na lak stb.).
2 db fer men tor si ló, da ra bon ként 6.000 m3-es. A 6.000 m2 vas be ton fal lal van ket té oszt va, mely bõl 4.000 m3, a fe men tor 2.000 m2

az utófermentor.
A va gyon tár gyak má so dik al ka lom mal ke rül nek meg hir de tés re. 
Az ér té ke sí té si hir det mény ter ve ze té rõl a 237/2009. (X. 20.) Korm. ren de let 2. § (2) be kez dés sze rin ti mó don az ér te sí tés meg -

történt.
A fel szá mo ló nyi lat ko zik, hogy a vé lel me zett hi te le zõi hoz zá já ru lás fel té te lei fenn áll nak a becs ér ték 70%-án tör té nõ értéke -

sítéshez.
A va gyon tárgy gyor san rom ló/kü lön le ges ke ze lést igény lõ/cse kély ér té kû: nem.
A pá lyá zat ban sze rep lõ va gyon tár gyak meg ne ve zé se: bio gáz üzem tech no ló gia, gé pek berendezések.
Tí pus: egyéb.
Te her men tes: nem – jel zá log jog ter he li 450 000 000 Ft tõ ke összeg és já ru lé kai ere jé ig Hoch re i ter Hol ding GMBH. (93530 Schna it see,

Stan gern str. 12.) ja vá ra. 
Mennyi sé ge: 5 db.
Becs ér ték: 300 000 000 fo rint.

A va gyon tár gyak meg te kint he tõ sé gé nek he lye, ide je, egyéb köz le mény: a va gyon összes ség 2021. már ci us 12-én 10 óra kor
az in gat lan hely szí nén meg te kint he tõ.

Az áfa fi ze tés re vo nat ko zó sza bá lyok: az in gat lan ér té ke sí té se vo nat ko zá sá ban az ál ta lá nos sza bá lyok sze rin ti adó kö te les sé té telt
vá lasz tot ta az adós. Az in gat lan tu laj do ni há nyad ér té ke sí té sé vel kap cso la to san fel szá mí tan dó áfa össze gét az ál ta lá nos for gal mi adó -
ról szó ló 2007. évi CXXVII. tör vény 142. §-a (1) be kez dés g) pont ja alap ján, a for dí tott adó zás sza bá lyai sze rint a ve võ kö te les be -
vallani és azt el szá mol ni. A tár gyi esz köz ér té ke sí té se so rán az áfa az áfa-tv. 142. § (1) be kez dés g) pontja alapján, illetve 142. §
(3) bekezdése alapján kerül meghatározásra.

A 17/2014. (II. 3.) Korm. ren de let 12. § (5) be kez dé se sze rin ti pá lyá za ti el bí rá lá si mód: elsõd le ges ér té ke lé si szem pont: a vé tel ár
nagy sá ga. 
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A fel szá mo ló több meg fe le lõ, azo nos ér té kû (a meg aján lott leg na gyobb vé tel ár hoz ké pest 10%-nál ki sebb mér ték ben el té rõ) aján lat 
ese tén a pá lyá zók kö zött nyil vá nos ártárgyalást tart. Az ár tár gya lás le bo nyo lí tá sa szin tén az Elekt ro ni kus Ér té ke sí té si Rend szer (EÉR) 
igény be vé te lé vel történik. Ár tár gya lás meg tar tá sá nak ese tén elekt ro ni kus üze net út ján ér té ke sí tés re ke rül nek az érin tet tek az on li ne
ér té ke sí té si for du ló ról, an nak kezdõ és záró idõpontjáról. 

Ér vény te len az aján lat, ha nem fe lel meg a jog sza bály ban, il let ve a pá lyá za ti ki írás ban meg ha tá ro zot tak nak. 
A nyil vá nos ér té ke sí té sen a tu laj don jo got szer zõ pá lyá zó az adós sal szem ben be szá mí tás sal nem élhet. 
Je len pá lyá za ti fel hí vás a fel szá mo ló szá má ra nem je lent ér té ke sí té si kötöttséget. 
A fel szá mo ló a pá lyá za ti ki írást – meg fe le lõ aján lat hi á nyá ban – ér vény te len nek nyil vá nít hat ja, és új pá lyá za tot írhat ki. 
A vé tel ár meg fi ze té sé nek mód ja, ha tár ide je: a vé tel árat a szer zõ dés kö tés tõl szá mí tott 15 na pon be lül, át uta lás sal kell meg fi zet ni

a „BIO GÁZ ÜZEM Kft. „f.a.” köz le ménnyel az Ers te Bank Hun ga ry Zrt.-nél ve ze tett: 11600006-00000000-93997360 számú
pénzforgalmi számlájára.

Rész let fi ze té si le he tõ ség: nincs.
A szer zõ dés kö tés ha tár ide je: a nyer tes pá lyá za tot be nyúj tó val a fel szá mo ló a pá lyá zat le zá rá sát kö ve tõ 30 na pon be lül szer zõ dést köt.

Nyer tes pá lyá zó vál lal ja, hogy a fel szá mo ló ál tal ki je lölt ügy véd del kö ti meg a szer zõ dést. A meg kö ten dõ adás vé te li szer zõ dés re
a  magyar jog az irány adó.

A va gyon tárgy el szál lí tá sá nak, át vé te lé nek mód ja, ha tár ide je: a tel jes vé tel ár meg fi ze té se a tu laj don ba és bir tok ba adás fel té te le.
A bir tok át ru há zás nap ja a szer zõ dés kö ve tést kö ve tõ en, a vételár teljes kiegyenlítésének napja.

A 17/2014. (II. 3.) Korm. ren de let 12. § (5) be kez dés sze rin ti rész le tes fel té te lek: 
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 tó ak be: https://eer.gov.hu/palyazat/
A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell: 
– Ma gán sze mély pá lyá zó ese tén az aján lat hoz csa tol ni kell a pá lyá zó sze mé lyi iga zol vá nyá nak, lak címkár tyá já nak és adó iga zol -

vá nyá nak a pá lyá zó alá írá sá val hi te le sí tett má so la tát. Kül föl di aján lat te võ kö te les bel föl di lak cím mel vagy szék hellyel ren del ke zõ
kéz be sí té si meg bí zot tat meg ne vez ni, és a pá lyá zat hoz csatolni a kézbesítési megbízás teljes bizonyító erejû okiratát. 

– Szer ve zet vagy gaz da sá gi tár sa ság pá lyá zó ese tén az aján lat hoz csa tol ni kell a pá lyá zó egy hó nap nál nem ré geb bi cég ki vo na tát
vagy ha tó sá gi nyil ván tar tás ba vé te lé nek iga zo lá sát, az el já ró kép vi se lõ je alá írá si cím pél dá nyát, az aján la ti biz to sí ték meg fi ze té sé nek
iga zo lá sát, to váb bá, amennyi ben a pá lyá zó kép vi se lõ je meg ha tal ma zás sal jár el, a meg ha tal ma zás tel jes bi zo nyí tó ere jû ok ira tát.

– Írá sos vé te li aján la tot, net tó vé tel ár meg je lö lé sé vel (a fel szá mo ló té te les aján la tot kér be nyúj ta ni az egyes va gyon cso por tok ra).
– Nyi lat ko za tot ar ról, hogy az aján lat te võ 30 na pos aján la ti kö tött sé get vál lal.
– Aján la ti biz to sí ték meg fi ze té sé nek iga zo lá sát.
A becs ér ték az áfa össze gét nem tar tal maz za. 
Az ér té ke sí tés kor az áfa meg ál la pí tá sa a ha tá lyos áfa tör vény alap ján történik. 
A pá lyá zat ered mé nyé rõl a pá lyá zat ki író ja a nyer tes pá lyá zót a pá lyá zat ér té ke lé sé tõl szá mí tott nyolc na pon be lül írás ban is ér te sí ti,

egy ben fel szó lít ja a nyer tes pá lyá zót az adás vé te li szer zõ dés meg kö té sé re. 
A meg vá sár lás ra fel kí nált va gyon tár gya kért az el adó kel lék sza va tos sá got és ga ran ci át nem vál lal, azt a pá lyá zó a meg te kin tett ál la -

pot ban ve szi meg, en nek tu do má sul vé te lé rõl a pályázónak nyilatkoznia kell. 
Az elõ vá sár lás ra jo go sul tak a vé te li szán dé ku kat a Cstv. 49/C. § (3) be kez dé se alap ján az ér té ke sí tés ke re tén be lül gya ko rol hat ják

oly mó don, hogy a vég le ge sen ki ala kult vé tel ár is me re té ben a vé te li szándékról nyilatkozatot tesznek. 
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 sát kö ve tõ en a nyer tes aján la tot

az elõ vá sár lás ra jo go sul tak nak – az õket meg il le tõ sor rend ben – be mu tat ja an nak ér de ké ben, hogy nyi lat koz za nak: kívánnak-e élni
elõvásárlási jogukkal. 

A 237/2009. (X. 20.) Korm. ren de let 2. § (2) be kez dés sze rin ti fel té tel fenn áll.
A fen ti va gyon tárgy ról ké szí tett ten der fü zet az aláb bi lin ken ér he tõ el: 
https://eer.gov.hu/pa lya zat/P2185561/te te lek.pdf

* * *
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