
 

Az LQD Kft. (Cg.: [01 09 566001]; szék hely: 1103 Bu da pest, Gyöm rõi út 76.; le ve le zé si cím: 1103 Bu da pest, Gyöm rõi út 76.)
mint az AIR MIC RO Ter me lõ, Szol gál ta tó és Ke res ke del mi Kft. „va gyon ren de zés alatt” (Cg.: [13 09 145964]; 2220 Ve csés,
 Dózsa György út 1.; adó szám: [11793571-2-13]) a Bu da pest Kör nyé ki Tör vény szék 4. Vpk. 6/2022/9. sz. vég zé se ál tal ki je lölt
 vagyonrendezõje, a Cég köz löny ben 2022. au gusz tus 4-én meg hir de tett pá lyá za ti fel hí vás nak meg fe le lõ en

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 in gat la nát.
A mó do sí tott 237/2009. (X. 20.) Korm. ren de let 2. § (4a) be kez dé se alap ján a va gyon ren de zõ nyi lat ko zik, hogy ez a va gyon elem

negye dik al ka lom mal ke rül ér té ke sí tés re meg hir de tés re. A va gyon ren de zõ nyi lat ko zik ar ról, hogy a 237/2009. (X. 20.) Korm. ren de let
2. § (2) be kez dé se sze rin ti ér te sí tés meg tör tént.

A mó do sí tott 237/2009. (X. 20.) Korm. ren de let 2. § (4a) be kez dés b) pont ja alap ján a va gyon ren de zõ nyi lat ko zik, hogy amennyi -
ben a mi ni mál ár a becs ér ték alatt van, a mi ni mál ár csök ken té sét a 237/2009. (X. 20.) Korm. ren de let 4. § (2a) be kez dé sé ben meg je lölt
személyek írásban nem ellenezték.

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
A pá lyá za tok be nyúj tá sá nak kez dõ idõ pont ja: 2022. au gusz tus 19. 12 óra 00 perc.
A pá lyá za tok be nyúj tá sá nak ha tár ide je: 2022. szep tem ber 5. 12 óra 00 perc.
Aján la ti biz to sí ték össze ge: 42 500 Ft.
Az aján la ti biz to sí ték for má ja, meg fi ze té sé nek mód ja és ha tár ide je: a pá lyá za tok be nyúj tá sá nak ha tár ide jé ig a ki kö tött aján la ti

 biztosítékot a va gyon ren de zõ LQD Kft. MKB Bank Zrt.-nél ve ze tett 10300002-20609577-49020023 szá mú bank szám lá já ra át uta lás -
sal kell tel je sí te ni. Az aján la ti biz to sí ték össze gé nek a pá lyá za ti hir det mény ben meg je lölt kez dõ idõ pont ja elõtt 24 órá val be kell
 érkeznie a va gyon ren de zõ ál tal meg adott bank szám lá ra, egy út tal ugyan eb ben az idõ pont ban azt fel is kell töl te ni az EÉR-re.
A vagyonrendezõ  a be fi ze tést el len õr zi. Amennyi ben az aján la ti biz to sí ték ezen idõ pon tig nem ér ke zik be a va gyon ren de zõ höz,
úgy a pály ázó az ér té ke sí tés ben nem vehet részt, azt a vagyonrendezõ kizárja. Az ajánlati kötöttség a pályázat eredményének
közlésétõl számított 60 nap.

Az aján la ti biz to sí ték kal kap cso la tos egyéb köz le mény: az át uta lá si bi zony la tot a be nyúj tott pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell. A pá lyá -
za ti aján lat ér vé nyes sé gé nek fel té te le az aján la ti biz to sí ték meg fi ze té se. Ha a pá lyá za ti el já rás ered mény te len, az aján la ti biz to sí té kot
nyolc mun ka na pon be lül vissza kell utal ni. Ha a pá lyá za ti el já rás ered mé nyes, az aján la ti biz to sí té kot a nyer tes pá lyá zó nál a vé tel ár ba
be kell szá mí ta ni, a töb bi pá lyá zó nak pe dig nyolc na pon be lül vissza kell utal ni. Ha a szer zõ dés a ve võ ér dek kö ré ben felmerülõ okból
nem jön létre, akkor a vevõ a pályázati biztosítékot (bánatpénz) elveszíti.

A pá lyá zat ban sze rep lõ va gyon tárgy:
4544 Nyír kar ász kül te rü let, 0255/2. hrsz.-ú ki vett épü let va dász kas tély.
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 tárgy becs ér té ke össze sen: 850 000 forint.
A pá lyá zat ban sze rep lõ va gyon tárgy mi ni má lá ra össze sen: 510 000 fo rint (60%).
1. té tel: 
A pá lyá zat ban sze rep lõ va gyon tárgy meg ne ve zé se: ki vett épü let va dász kas tély.
Tí pus: ki vett épü let va dász kas tély (ter mé szet ben be épí tet len te rü let bon tott épü letszer ke ze tek kel).
Te rü le te: 9.442 m2.
Ál la po ta: át la gos.
Köz mû ve sí tett ség fo ka: nincs köz mû ve sít ve.
Te her men tes: igen.
Ár ve rés re bo csá tott tu laj do ni há nyad: 1/1.
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): Nyír kar ász.
In gat lan fek vé se: kül te rü let.
Hely raj zi szám: 0255/2.
In gat lan pos tai cí me: 4544 Nyír kar ász kül te rü let, 0255/2. hrsz.
Mû ve lés alól ki vett te rü let ese tén an nak el ne ve zé se: ki vett épü let va dász kas tély (ter mé szet ben be épí tet len te rü let bon tott épü let -

szer ke ze tek kel).
Te rü let nagy ság: 9.442 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 épü let vadászkastély.
A tu laj do ni lap II. ré szé ben fel tün te tett ada tok:
Tu laj do nos ne ve, cí me: Air Mic ro Kft. (1072 Bu da pest, Kla u zál út 13.).
Az in gat lan ter hei (tu laj do ni lap III. rész): 
– Ve ze ték jog ve ze ték re 46 m2 te rü let re az E.On Zrt. ja vá ra.
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Az épü let nél jel lem zõ sa já tos sá gok: a meg hir de tett in gat lan Nyír kar ász te le pü lés kül te rü le tén, Gyu la há za és Nyír ma da irá nyá ban
he lyez ke dik el. A nyil ván tar tás sze rint va dász kas tély. A hely szí ni szem lén meg ál la pít ha tó volt, hogy a kas tély nak csak épí té si tör me -
lé kei van nak a te rü le ten, va la mint a ve le szem ben el he lyez ke dõ tá ro ló nak csak a be ton tar tó osz lo pai lel he tõ ek fel. Így a je len le gi
 mûvelési ág ba be so rolt in gat lan ként már nem hasz no sít ha tó. A sza bá lyo zá si terv alap ján me zõ gaz da sá gi te rü let be van be so rol va,
szán tó mû ve lé si ág ba, de a föld hi va ta li nyil ván tar tás alap ján még ki vett épü let, va dász kas tély. A ki vett te rü let sza bály ta lan ala kú
négy szög. Köz mû vek nin cse nek a te rü le ten. Ko ráb ban csak elekt ro mos áram volt, va la mint há zi víz mû a te rü le ten. Je len leg er re uta ló
csat la ko zá si lehetõség nem fellelhetõ. A területen egyetlen, magasabban fekvõ rész van, amely földúton keresztül közelíthetõ meg.
Az egész terület gondozatlan, elhanyagolt.

Az in gat lan elõ ze tes idõ pont-egyez te tést kö ve tõ en te kint he tõ meg. Idõ pon tot egyez tet ni te le fo non vagy e-mailben lehet.
A vé tel ár meg fi ze té sé nek mód ja, ha tár ide je: a vé tel árat a va gyon ren de zõ LQD Kft. MKB Bank Zrt.-nél ve ze tett 10300002-

20609577-49020023 szá mú bank szám lá já ra kell megfizetni.
Fi ze té si ha tár idõ: az adás vé te li szer zõ dést az aján la ti kö tött ség ide jén be lül kell meg köt ni, és a vé tel árat a szer zõ dés kö tést kö ve tõ

30 na pon belül kell megfizetni.
A szer zõ dés kö tés költ sé ge 80 000 Ft, va la mint a föld hi va ta li el já rá si il le ték 6600 Ft. Ezen költ sé gek fi ze té sé re a ve võ a kö te le zett.

A va gyon ren de zé si el já rá si ér té ke sí tés spe ci á lis sza bá lyai mi att az adás vé te li szer zõ dés megkötéséhez az ügyvédet az eladó biztosítja.
Rész let fi ze té si le he tõ ség: nincs.
A szer zõ dés kö tés ha tár ide je: ér té ke lé si jegy zõ könyv je len rend sze ren (EÉR) tör té nõ meg je le né sé tõl szá mí tott 15 nap. Szer zõ dést

kö ve tõ 30 na pon be lül a nyer tes pá lyá zó kö te les a tel jes vé tel árat átutalással kiegyenlíteni.
A va gyon tárgy 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 feltétele.
A 17/2014. (II. 3.) Korm. ren de let 12. § (5) be kez dés sze rin ti rész le tes fel té te lek: 
Az írá sos aján lat az Elekt ro ni kus Ér té ke sí té si Rend sze ren (EÉR) ke resz tül, elekt ro ni ku san nyújtható be.
A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:
– Ma gán sze mély ese té ben: név, ál lam pol gár ság, la kó hely, any ja ne ve, sze mé lyi azo no sí tó ok má nyá nak ne ve és szá ma, le ve le zé si

cí me, adó azo no sí tó je le, eset le ges ál ta lá nos for gal mi adó-ala nyi sá ga.
– Szer ve zet kép vi se le té ben: a kép vi selt szer ve zet ne ve, a szer ve zet bí ró sá gi be jegy zé sé nek szá ma, cég ki vo na ta, adó szá ma,

 általánosforgalmiadó-alanyiság té nye, szék he lye, le ve le zé si cí me a kép vi se lõ ne ve, sze mély azo no sí tó ok má nyá nak ne ve és száma.
– A meg aján lott vé tel árat. A meg aján lott vé tel árat a pá lyá zat ban is meg kell je löl ni be tû vel és szám mal ki ír va. Az írá sos pá lyá zat

szken nelt (PDF-fájl) mó don va ló fel töl té sé nek el mu lasz tá sa ese tén a pá lyá zó a pá lyá zat ból ki zá rás ra ke rül.
– Az aján la ti biz to sí ték meg fi ze té sé nek az iga zo lá sa, mely összeg nek a pá lyá za ti hir det mény ben meg je lölt kez dõ idõ pont ja elõtt

24 órá val be kell ér kez nie a va gyon ren de zõ ál tal meg adott bank szám lá ra.
A pá lyá za tok fel bon tá sá ra a pá lyá za ti ha tár idõt kö ve tõ 15 na pon be lül ke rül sor. A pá lyá zat bon tás ról és az ér té ke lés rõl szó ló

 jegyzõkönyv a pá lyá zat bon tás tól szá mí tott 15 na pon be lül a va gyon ren de zõ ál tal el ké szí tés re és szken ne lést kö ve tõ en fel töl tés re ke rül 
az EÉR-fe lü let re. Ki zá ró la gos értékelési szempont: a nettó vételi ajánlat nagysága.

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 bon tá sá tól 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 szerzõdés megkötésére.

Je len pá lyá za ti fel hí vás a va gyon ren de zõ szá má ra nem je lent ér té ke sí té si kötöttséget. A va gyon ren de zõ a pá lyá za ti ki írást – meg -
felelõ aján lat hi á nyá ban – ér vény te len nek nyil vá nít hat ja, és új pályázatot írhat ki. 

A va gyon ren de zõ 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
 Rendszer (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 érintettek  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, to váb bá az aján la ti ár
nem ha lad ja meg az eladási irányár 100%-át. 

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. 
A pá lyá zó tu do má sul ve szi és a pá lyá zat be nyúj tá sá val el fo gad ja, hogy ered mé nyes pá lyá zat ese tén a szer zõ dés kö tés költ sé ge it

a vé tel áron felül köteles viselni.
Az in gat lan ér té ke sí té sé re a ha tá lyos áfa-tv. 86. § (1) be kez dés k) pont ja vonatkozik.
Az ér té ke sí tés re ke rü lõ va gyon tár gyért a va gyon ren de zõ kel lék sza va tos sá got nem vál lal, azo kat a pá lyá zó meg te kin tett és meg -

vizs gált ál la pot ban ve szi meg az zal, hogy a tu laj don jog vál to zá sá val kap cso la tos va gyon át ru há zá si il le ték, vagy bármilyen más
költség a pályázót (vevõt) terheli. 

A va gyon ren de zõ nek nincs tu do má sa kör nye ze ti ká rok ról, teherrõl.
A va gyon ren de zõ hir det ménnyel kap cso la tos egyéb köz le mé nye: 
Az elõ vá sár lás ra jo go sul tak a vé te li szán dé ku kat a Cstv. 49/C. § (4) be kez dé se alap ján a nyil vá nos 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 va gyon ren de zõ nek 
je len leg elõ vá sár lá si jo go sult ról nincs in for má ci ó ja.

* * *
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