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A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky u. 78.
I. em.), mint az AXON Vagyonkezelõ Zrt. „f. a.” (Cg.: [16 10 001801]; székhely: 5000 Szolnok, Szigligeti út 2.) Fõvárosi Törvényszék 23. Fpk. 01-13-004364/6. sz. végzése által kijelölt felszámolója,
nyilvános pályázati felhívás
útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós alábbiakban felsorolt ingatlanait, ingóságait.
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be.
A pályázatok benyújtásának kezdõ idõpontja: a Cégközlönyben történt megjelenést követõ 15. naptól.
A pályázatok benyújtásának határideje: a Cégközlönyben történt megjelenést követõ 35. napig.
1. tétel:
1112 Budapest, Facsemete u. 1. szám alatti ingatlan (ING20).
A pályázatban szereplõ vagyonelemek irányára összesen: 7 508 000 Ft.
Ajánlati biztosíték: 375 400 Ft.
A meghirdetett ingatlan az áfa-tv. (2007. évi CXXVII.) 86. § alapján mentes az adó alól.
Ingatlan lesírása:
Az ingatlan Budapest XI. ker. déli részén, a gazdagréti lakótelep déli határa melletti, új építésû telepszerû lakókörnyezetben
helyezkedik el. Az ingatlan a kiépült közmûvekre rá van csatlakoztatva. Vezetékes víz, elektromos áram, gáz külön mérése biztosított.
A fûtés fali FÉG gázkazánról üzemelõ padlófûtés. Belsõ burkolat: kerámia padlóburkolat, vakolt, festett falak. Az ingatlannak nincs
önálló helyrajzi száma. Az ingatlan tulajdoni formája: társasági, a közös tulajdonból összesen 88/13314 eszmei tulajdoni hányaddal
részesednek. Az ingatlanra a tulajdonostársaknak elõvételi joguk van. Az elõvételi szándékot legkésõbb a pályázat lezárásának
napjáig írásban szükséges jelezni.
A vagyonelem gyorsan romló/különleges kezelést igénylõ/csekély értékû: nem.
A pályázatban szereplõ vagyonelem megnevezése: lakóház, udvar.
Típus: diszponibilis helyiség.
Területe: 43 m2.
Állapota: átlagos.
Közmûvesítettség foka: teljesen közmûvesített.
Tehermentes: nem.
Értékesítésre kínált tulajdoni hányad: 88/13 314.
A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Budapest XI. ker.
Ingatlan fekvése: belterület.
Helyrajzi szám: 1640/5.
Ingatlan postai címe: 1112 Budapest, Facsemete u. 1.
Mûvelés alól kivett terület esetén annak elnevezése: kivett lakóház, udvar.
Területnagyság: 13 314 m2.
Az épület/ingatlan fõ rendeltetés szerinti jellege: lakóház (társasházi).
A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:
Tulajdoni hányad: 88/13 314.
Tulajdonos neve, címe: AXON Lízing és Pénzügyi Zrt. „f. a.”, 4025 Debrecen, Postakert út 8.
A tulajdoni lap III. részében feltüntetett adatok:
1. Keretbiztosítéki jelzálogjog 3 500 000 000 Ft erejéig. Jogosult: Raiffeisen Bank Zrt. (1054 Budapest, Akadémia u. 6.).
2. Keretbiztosítéki jelzálogjog 4 500 000 000 Ft erejéig. Jogosult: Raiffeisen Bank Zrt. (1054 Budapest, Akadémia u. 6.).
2. tétel:
Kalocsai építési telek I. (ING7).
A pályázatban szereplõ vagyontárgy(ak) irányára összesen: 50 000 000 Ft.
Ajánlati biztosíték: 1 700 000 Ft.
Az irányár az áfa összegét nem tartalmazza. Az áfa összege 27%, amelyet az áfa-tv. (2007. évi CXXVII.) 142. § (1) bekezdés
g) pontja alapján az ingatlan vevõje fizeti meg.
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be.
Az ingatlan leírása:
5.415 m2-es, beépítetlen, bekerítetlen, központi fekvésû, építési telek. A telken elektromos csatlakozószekrény, gázcsonk és közcsatorna fedlapok vannak. A telken jelzett felépítmények nem találhatók meg. A területen korábban bontási munkák történtek,
a felépítmények bontása csak az alapokig történt, a föld felszíne alatt további épületelemek (alap) valószínûsíthetõek.
A vagyonelem gyorsan romló/különleges kezelést igénylõ/csekély értékû: nem.
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A pályázatban szereplõ vagyonelem megnevezése: építési telek.
Területe: 5 415 m2.
Állapota: beépítetlen.
Közmûvesítettség foka: részben közmûvesített (villany, gáz, csatorna).
Tehermentes: nem.
Tulajdoni hányad: 1/1.
A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Kalocsa.
Ingatlan fekvése: belterület.
Helyrajzi szám: 3145/4.
Mûvelés alól kivett terület esetén annak elnevezése: kivett üzem.
Területnagyság: 5 415 m2.
Az épület/ingatlan fõ rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülõ, gazdasági épület stb.): építési telek.
A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:
Tulajdonos neve, címe: AXON Vagyonkezelõ Zrt. „f. a.”, 6722 Szeged, Béke út 4.
A tulajdoni lap III. részében feltüntetett adatok:
1. Jelzálogjog 126 000 000 Ft kölcsön és az okirat szerinti járulékai erejéig. Jogosult: a Nagyvázsonyi Kinizsi Takarékszövetkezet
(8291 Nagyvázsony, Kinizsi u. 82.). (A bejegyzõ határozat száma: 38087/6/2007.06.05.)
2. Vételi jog (opciós) 2012. június 30-áig. Jogosult: a Nagyvázsonyi Kinizsi Takarékszövetkezet (8291 Nagyvázsony, Kinizsi
u. 82.). A vételi (opciós) jog lejárt.
3. Jelzálogjog 110 000 000 Ft kölcsön és az okirat szerinti járulékai erejéig. Jogosult: a Kinizsi Bank Zrt. (8200 Veszprém, Óváros
tér 22.).
4. Keretbiztosítéki jelzálogjog 520 000 EUR erejéig. Jogosult: a Kinizsi Bank Zrt. (8200 Veszprém, Óváros tér 22.).
5. Vételi jog (opciós) 2015. április 6-áig. Jogosult: Kinizsi Bank Zrt. (8200 Veszprém, Óváros tér 22.).
6. Végrehajtási jog 10 954 208 Ft fõkövetelés és járulékai erejéig tartozás címén. Jogosult: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
(1054 Budapest, Széchenyi u. 2.).
3. tétel:
Kalocsai építési telek II. (ING8).
A pályázatban szereplõ vagyonelemek irányára összesen: 11 700 000 Ft.
Ajánlati biztosíték. 551 000 Ft.
Az irányár az áfa összegét nem tartalmazza. Az áfa összege 27%, amelyet az áfa-tv. (2007. évi CXXVII.) 142. § (1) bekezdés
g) pontja alapján az ingatlan vevõje fizet meg.
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be.
Az ingatlan leírása:
1 256 m2-es, beépítetlen, bekerítetlen, központi fekvésû, építési telek. A telken elektromos csatlakozószekrény, gázcsonk van,
a víz- és csatornahálózatra való rácsatlakozás a telek elõtt, közterületen húzódó vezetékekre lehetséges. A telken jelzett felépítmények nem találhatók meg. A területen korábban bontási munkák történtek, a felépítmények bontása csak az alapokig történt, a föld
felszíne alatt további épületelemek (alap) valószínûsíthetõek.
A vagyonelem gyorsan romló/különleges kezelést igénylõ/csekély értékû: nem.
A pályázatban szereplõ vagyonelem megnevezése: építési telek.
Területe: 1 256 m2.
Állapota: beépítetlen.
Közmûvesítettség foka: részben közmûvesített (villany, gáz).
Tehermentes: nem.
Tulajdoni hányad: 1/1.
A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Kalocsa.
Ingatlan fekvése: belterület.
Helyrajzi szám: 3145/6.
Ingatlan postai címe: 6300 Kalocsa, Bátyai út 6–8.
Mûvelés alól kivett terület esetén annak elnevezése: kivett gazdasági épület, udvar és üzlet.
Területnagyság: 1 256 m2.
Az épület/ingatlan fõ rendeltetés szerinti jellege: építési telek.
A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:
Tulajdonos neve, címe: AXON Vagyonkezelõ Zrt. „f. a.”, 6722 Szeged, Béke út 4.
A tulajdoni lap III. részében feltüntetett adatok:
1. Jelzálogjog 126 000 000 Ft kölcsön és az okirat szerinti járulékai erejéig. Jogosult: a Nagyvázsonyi Kinizsi Takarékszövetkezet
(8291 Nagyvázsony, Kinizsi u. 82.). (A bejegyzõ határozat száma: 38087/6/2007.06.05.)
2. Vételi jog (opciós) 2012. június 30-áig. Jogosult: a Nagyvázsonyi Kinizsi Takarékszövetkezet (8291 Nagyvázsony, Kinizsi
u. 82.). A vételi (opciós) jog lejárt.
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3. Jelzálogjog 110 000 000 Ft kölcsön és az okirat szerinti járulékai erejéig. Jogosult: a Kinizsi Bank Zrt. (8200 Veszprém, Óváros
tér 22.).
4. Keretbiztosítéki jelzálogjog 520 000 EUR erejéig. Jogosult: a Kinizsi Bank Zrt. (8200 Veszprém, Óváros tér 22.). (A bejegyzõ
határozat száma: 33466/4/2010.04.07.).
5. Vételi jog (opciós) 2015. április 6-áig. Jogosult: Kinizsi Bank Zrt. (8200 Veszprém, Óváros tér 22.).
6. Végrehajtási jog 10 954 208 Ft fõkövetelés és járulékai erejéig tartozás címén. Jogosult: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
(1054 Budapest, Széchenyi u. 2.).
4. tétel:
Saját használatú út, Klárafalva (ING1).
A pályázatban szereplõ vagyonelemek irányára összesen: 500 000 Ft.
Ajánlati biztosíték. 25 000 Ft.
Az irányár az áfa összegét nem tartalmazza. Az áfa összege 27%, amelyet az áfa-tv. (2007. évi CXXVII.) 142. § (1) bekezdés
g) pontja alapján az ingatlan vevõje fizet meg.
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P460345
Az ingatlan leírása:
Az ingatlan a település külterületén, az aszfaltozott közút és a Maros folyó árvízvédelmi töltése között elhelyezkedõ saját használatú út. Egy folyami homok kitermelõ üzemet köt össze a 43. számú fõközlekedési úttal. Az út kõ alapozású, murvázott, illetve
kavicsolt felületû, vízelvezetése nem megoldott.
A vagyonelem gyorsan romló/különleges kezelést igénylõ/csekély értékû: nem.
A pályázatban szereplõ vagyonelem megnevezése: kivett, saját használatú út.
Területe: 4 448 m2.
Állapota: felújítandó.
Közmûvesítettség foka: nincs közmûvesítve.
Tehermentes: nem.
Tulajdoni hányad: 1/1.
A becsérték és az irányár az áfa összegét nem tartalmazza. Az áfa összege 27%, amelyet az áfa-tv. (2007. évi CXXVII.)
142. § (1) bekezdés e) pontja alapján az ingatlan vevõje fizet meg.
A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Klárafalva.
Ingatlan fekvése: külterület.
Helyrajzi szám: 026/10.
Mûvelés alól kivett terület esetén annak elnevezése: kivett, saját használatú út.
Területnagyság: 4 448 m2.
Az épület/ingatlan fõ rendeltetés szerinti jellege: bekötõ út.
A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:
Tulajdonos neve, címe: AXON Zrt. „f. a.”, 6722 Szeged, Béke út 4.
A tulajdoni lap III. részében feltüntetett adatok:
1. Végrehajtási jog 10 954 208 Ft fõkövetelés és járulékai erejéig tartozás címén. Jogosult: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
(1054 Budapest, Széchenyi u. 2.).
5. tétel:
Sütemény hûtõpultok aggregátorral.
A pályázatban szereplõ vagyonelemek irányára összesen: 25 000 Ft.
Ajánlati biztosíték: 1 250 Ft.
Az irányár az áfa összegét nem tartalmazza. Az áfa összege 27%, amelyet az áfa-tv. (2007. évi CXXVII.) 142. § (1) bekezdés
g) pontja alapján az ingóság vevõje fizet meg.
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be.
Az ingóság leírása:
1 db 3 m széles és 1 db 6 m széles IRON SACHER pult, ívesen hajlított üveggel. A süteményespultokba beépítve a hûtõaggregátor.
A csomagban felsorolt speciális berendezések üzemképtelen állapotban vannak. Az eszközökre kizárólag egy csomagban lehet ajánlatot adni, de a csomag egyes tételeit egyenként be kell árazni úgy, hogy az egyes tételekre adott nettó ajánlati árak összege megegyezzen a teljes csomagra megajánlott nettó vételár összegével. Az EÉR felületén a hirdetés csatolmányaként feltöltésre kerül
a csomagban található tételek részletezõje. Az érvényes pályázat feltétele a részletezõ kitöltése az egyes vagyonelemekhez tartozó
nettó ajánlati árral. A kiragadott, csak egyes tételekre beérkezõ ajánlatok érvénytelenek.
A vagyonelem gyorsan romló/különleges kezelést igénylõ/csekély értékû: nem.
Állapota: mûködésképtelen.
Tehermentes: igen.
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5/1. tétel:
A vagyonelem megnevezése: Orion SACHER RVC M6 6 m-es hûtõpult (SZT169).
Gyártmány: ORION.
Típus: SACHER RVC M6.
Állapota: mûködésképtelen.
Tehermentes: igen.
Irányár: 15 000 forint.
5/2. tétel:
A vagyonelem megnevezése: Orion SACHER aggregátor (Dorin) (SZT170).
Gyártmány: ORION.
Típus: SACHER Dorin.
Állapota: mûködésképtelen.
Tehermentes: igen.
Irányár: 5 000 forint.
5/3. tétel:
A vagyonelem megnevezése: Orion SACHER aggregátor (Dorin) (SZT170).
Gyártmány: ORION.
Típus: SACHER GPA 1212.
Állapota: mûködésképtelen.
Tehermentes: igen.
Irányár: 5 000 forint.
6. tétel:
Függesztett szerelõállványok.
A pályázatban szereplõ vagyonelemek irányára összesen: 850 000 Ft.
Ajánlati biztosíték: 42 500 Ft.
Az irányár az áfa összegét nem tartalmazza. Az áfa összege 27%, amelyet az áfa-tv. (2007. évi CXXVII.) 142. § (1) bekezdés
g) pontja alapján az ingóság vevõje fizet meg.
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be.
Az ingóság leírása:
Függesztett szerelõállvány, engedélyekkel, mûbizonylattal, dokumentumokkal nem rendelkezik. A csomagban felsorolt speciális
berendezések üzemképtelen állapotban vannak. Az eszközökre kizárólag egy csomagban lehet ajánlatot adni, de a csomag egyes tételeit egyenként be kell árazni úgy, hogy az egyes tételekre adott nettó ajánlati árak összege megegyezzen a teljes csomagra megajánlott
nettó vételár összegével. Az érvényes pályázat feltétele a részletezõ kitöltése az egyes vagyonelemekhez tartozó nettó ajánlati árral.
A kiragadott, csak egyes tételekre beérkezõ ajánlatok érvénytelenek.
A vagyonelem gyorsan romló/különleges kezelést igénylõ/csekély értékû: nem.
6/1. tétel:
A pályázatban szereplõ vagyonelemek megnevezése: függesztett szerelõállvány (SZT193).
Típus: mûszaki cikk.
Gyártmány: ZL6s 3 m.
Állapota: mûködésképtelen.
Tehermentes: igen.
Mennyisége: 1 db.
Irányár: 350 000 forint.
6/2. tétel:
A pályázatban szereplõ vagyonelem megnevezése: függesztett szerelõállvány (SZT194).
Típus: mûszaki cikk.
Gyártmány: ZL6s 6 m.
Állapota: mûködésképtelen.
Tehermentes: igen.
Mennyisége: 1 db.
Irányár: 500 000 forint.
7. tétel:
Keltetõgépek és tartozékai.
A pályázatban szereplõ vagyonelemek irányára összesen: 258 000 Ft.
Ajánlati biztosíték: 12 900 Ft.
Az irányár az áfa összegét nem tartalmazza. Az áfa összege 27%, amelyet az áfa-tv. (2007. évi CXXVII.) 142. § (1) bekezdés
g) pontja alapján az ingóság vevõje fizet meg.
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be.

15610

C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. november 3.]

44. szám

Az ingóság leírása:
A csomagban felsorolt speciális berendezések üzemképtelen, szétszerelt állapotban vannak, részben hiányosak, leginkább alkatrésznek alkalmasak. Az eszközökre kizárólag egy csomagban lehet ajánlatot adni, de a csomag egyes tételeit egyenként be kell árazni
úgy, hogy az egyes tételekre adott nettó ajánlati árak összege megegyezzen a teljes csomagra megajánlott nettó vételár összegével.
A kiragadott, csak egyes tételekre beérkezõ ajánlatok érvénytelenek. Bõvebb felvilágosítás a gépek állapotáról megadott telefonszámon érhetõ el.
A vagyonelem gyorsan romló/különleges kezelést igénylõ/csekély értékû: nem.
A pályázatban szereplõ vagyonelem megnevezése: elõ- és utókeltetõgépek.
Típus: egyéb.
Állapot: sérült/hiányos.
Tehermentes: igen.
Mennyisége: 18 db.
8. tétel:
Éttermi berendezések.
A pályázatban szereplõ vagyonelemek irányára összesen: 1 260 000 Ft.
Az ajánlati biztosíték: 63 000 Ft.
Az irányár az áfa összegét nem tartalmazza. Az áfa összege 27%, amelyet az áfa-tv. (2007. évi CXXVII.) 142. § (1) bekezdés
g) pontja alapján az ingóság vevõje fizet meg.
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be.
Az ingóság leírása:
A beépített éttermi berendezések általános állapota átlagos, hiányos. A berendezések mûködési próbájára a helység energiahiánya
miatt nem volt lehetõség. Az eszközök jelentõs része ismert, több éves múlttal rendelkezõ gyártmányok és típusok. Az eszközök
kiszerelési és elszállítási költségei a vevõt terhelik. Az eszközökre kizárólag egy csomagban lehet ajánlatot adni, de a csomag egyes
tételeit egyenként be kell árazni úgy, hogy az egyes tételekre adott nettó ajánlati árak összege megegyezzen a teljes csomagra megajánlott nettó vételár összegével. Az EÉR felületén a hirdetés csatolmányaként feltöltésre kerül a csomagban található tételek listája.
Tekintettel az egyes eszközök beazonosíthatlanságára (típus, gyári szám hiánya az eszközön), a mellékelt listában felsorolt eszközök
típusai és gyári számai eltérhetnek az értékesítésre szánt eszközök típusától, azonosítójától, ezért a felszámoló kéri az ajánlattevõket,
hogy kizárólag az eszközök megtekintését követõen tegyenek ajánlatot. Az érvényes pályázat feltétele a lista kitöltése az egyes
eszközökhöz tartozó nettó ajánlati árral. A kiragadott, csak egyes tételekre beérkezõ ajánlatok érvénytelenek.
A vagyonelem gyorsan romló/különleges kezelést igénylõ/csekély értékû: nem.
A pályázatban szereplõ vagyonelem megnevezése: éttermi berendezések.
Típus: üzleti berendezés.
Állapota: átlagos, hiányos.
Tehermentes: igen.
Mennyisége: 56 db.
9. tétel:
3,5 t össztömeg alatti tehergépkocsik.
A pályázatban szereplõ vagyonelemek irányára összesen: 5 079 087 Ft.
Ajánlati biztosíték: 253 954 Ft.
Az irányár az áfa összegét nem tartalmazza. Az áfa összege 27%, amelyet az áfa-tv. (2007. évi CXXVII.) 142. § (1) bekezdés
g) pontja alapján az ingóság vevõje fizet meg.
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be.
Az ingóságok leírása:
A csomagban felsorolt jármûvek részben üzemképtelen állapotban vannak, törzskönyvvel vagy az értékesítéshez szükséges okmányokkal rendelkeznek. Az eszközökre kizárólag egy csomagban lehet ajánlatot adni, de a csomag egyes tételeit egyenként be kell
árazni úgy, hogy az egyes tételekre adott nettó ajánlati árak összege megegyezzen a teljes csomagra megajánlott nettó vételár összegével. Az EÉR felületén a hirdetés csatolmányaként feltöltésre kerül a csomagban található tételek listája. Az érvényes pályázat feltétele
a lista kitöltése az egyes jármûvekhez tartozó nettó ajánlati árral. A kiragadott, csak egyes tételekre beérkezõ ajánlatok érvénytelenek.
A vagyonelem gyorsan romló/különleges kezelést igénylõ/csekély értékû: nem.
A pályázatban szereplõ vagyonelem megnevezése: különféle gépjármûvek.
Állapota: mûködésképtelen, hiányos.
Tehermentes: igen.
Mennyisége: 4 db.
10. tétel:
Különféle tehergépkocsik.
A pályázatban szereplõ vagyonelemek irányára összesen: 11 368 200 Ft.
Ajánlati biztosíték: 541 046 Ft.
Az irányár az áfa összegét nem tartalmazza. Az áfa összege 27%, amelyet az áfa-tv. (2007. évi CXXVII.) 142. § (1) bekezdés
g) pontja alapján az ingóság vevõje fizet meg.
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be.
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Az ingóságok leírása:
A csomagban felsorolt jármûvek részben üzemképtelen állapotban vannak, törzskönyvvel vagy az értékesítéshez szükséges okmányokkal rendelkeznek. Az eszközökre kizárólag egy csomagban lehet ajánlatot adni, de a csomag egyes tételeit egyenként be kell
árazni úgy, hogy az egyes tételekre adott nettó ajánlati árak összege megegyezzen a teljes csomagra megajánlott nettó vételár összegével. Az EÉR felületén a hirdetés csatolmányaként feltöltésre kerül a csomagban található tételek listája. Az érvényes pályázat feltétele
a lista kitöltése az egyes jármûvekhez tartozó nettó ajánlati árral. A kiragadott, csak egyes tételekre beérkezõ ajánlatok érvénytelenek.
A vagyonelem gyorsan romló/különleges kezelést igénylõ/csekély értékû: nem.
A pályázatban szereplõ vagyonelem megnevezése: különféle tehergépjármûvek.
Típus: jármû.
Állapota: mûködésképtelen, hiányos.
Tehermentes: igen.
Mennyisége: 7 db.
11. tétel:
Tehergépkocsik.
A pályázatban szereplõ vagyonelemek irányára összesen: 620 000 Ft.
Ajánlati biztosíték: 31 000 Ft.
Az irányár az áfa összegét nem tartalmazza. Az áfa összege 27%, amelyet az áfa-tv. (2007. évi CXXVII.) 142. § (1) bekezdés
g) pontja alapján az ingóság vevõje fizet meg.
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be.
Az ingóságok leírása:
A csomagban felsorolt jármûvek üzemképtelen, kiégett, hiányos állapotban vannak, törzskönyvvel vagy az értékesítéshez szükséges okmányokkal rendelkeznek. Az eszközökre kizárólag egy csomagban lehet ajánlatot adni, de a csomag egyes tételeit egyenként
be kell árazni úgy, hogy az egyes tételekre adott nettó ajánlati árak összege megegyezzen a teljes csomagra megajánlott nettó vételár
összegével. Az EÉR felületén a hirdetés csatolmányaként feltöltésre kerül a csomagban található tételek listája. Az érvényes pályázat
feltétele a lista kitöltése az egyes jármûvekhez tartozó nettó ajánlati árral. A kiragadott, csak egyes tételekre beérkezõ ajánlatok
érvénytelenek.
A vagyonelem gyorsan romló/különleges kezelést igénylõ/csekély értékû: nem.
A pályázatban szereplõ vagyontárgy(ak) megnevezése: különféle tehergépjármûvek.
Típus: jármû.
Állapota: mûködésképtelen, hiányos.
Tehermentes: igen.
Mennyisége: 4 db.
12. tétel:
Különféle vontatók.
A pályázatban szereplõ vagyonelemek irányára összesen: 23 995 100 Ft.
Ajánlati biztosíték: 919 853 Ft.
Az irányár az áfa összegét nem tartalmazza. Az áfa összege 27%, amelyet az áfa-tv. (2007. évi CXXVII.) 142. § (1) bekezdés
g) pontja alapján az ingóság vevõje fizet meg.
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be.
Az ingóságok leírása:
A csomagban felsorolt jármûvek üzemképtelen, hiányos állapotban vannak, törzskönyvvel vagy az értékesítéshez szükséges okmányokkal rendelkeznek. Az eszközökre kizárólag egy csomagban lehet ajánlatot adni, de a csomag egyes tételeit egyenként be kell
árazni úgy, hogy az egyes tételekre adott nettó ajánlati árak összege megegyezzen a teljes csomagra megajánlott nettó vételár összegével. Az EÉR felületén a hirdetés csatolmányaként feltöltésre kerül a csomagban található tételek listája. Az érvényes pályázat feltétele
a lista kitöltése az egyes jármûvekhez tartozó nettó ajánlati árral. A kiragadott, csak egyes tételekre beérkezõ ajánlatok érvénytelenek.
A vagyontárgy gyorsan romló/különleges kezelést igénylõ/csekély érétkû: nem.
A pályázatban szereplõ vagyonelem megnevezése: különféle vontatók.
Típus: jármû.
Állapota: mûködésképtelen, hiányos.
Tehermentes: igen.
Mennyisége: 12 db.
13. tétel:
Különféle pótkocsik.
A pályázatban szereplõ vagyonelemek irányára összesen: 16 389 500 Ft.
Az ajánlati biztosíték: 691 685 Ft.
Az irányár az áfa összegét nem tartalmazza. Az áfa összege 27%, amelyet az áfa-tv. (2007. évi CXXVII.) 142. § (1) bekezdés
g) pontja alapján az ingóság vevõje fizet meg.
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be.
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Az ingóságok leírása:
A csomagban felsorolt jármûvek üzemképtelen, hiányos állapotban vannak, törzskönyvvel vagy az értékesítéshez szükséges
okmányokkal rendelkeznek. Az eszközökre kizárólag egy csomagban lehet ajánlatot adni, de a csomag egyes tételeit egyenként be
kell árazni úgy, hogy az egyes tételekre adott nettó ajánlati árak összege megegyezzen a teljes csomagra megajánlott nettó vételár
összegével. Az EÉR felületén a hirdetés csatolmányaként feltöltésre kerül a csomagban található tételek listája. Az érvényes pályázat
feltétele a lista kitöltése az egyes jármûvekhez tartozó nettó ajánlati árral. A kiragadott, csak egyes tételekre beérkezõ ajánlatok
érvénytelenek.
A vagyonelem gyorsan romló/különleges kezelést igénylõ/csekély értékû: nem.
A pályázatban szereplõ vagyonelemek megnevezése: különféle vontatók.
Típus: jármû.
Állapota: mûködésképtelen, hiányos.
Tehermentes: igen.
Mennyisége: 11 db.
A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos közleménye:
A nyilvános pályázati eljárásban oly módon lehet részt venni, hogy a pályázó a www.eer.gov.hu elektronikus felületen regisztrál és
vállalja az EÉR szabályainak betartását.
Az EÉR igénybevételével, elektronikusan, írásban benyújtott pályázatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:
– a pályázó nevét, azonosító adatait;
– cég esetén egy hónapnál nem régebbi cégkivonatot, aláírási címpéldányt;
– a megvásárolni kívánt vagyonelem megjelölését;
– a vételi ár egyértelmû megjelölését;
– az ajánlott fizetési feltételeket;
– az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását;
– 120 napos ajánlati kötöttség vállalását;
– a szükség szerint felmerülõ ügyvédi munkadíj megfizetésére vonatkozó kötelezettségvállalást;
– az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételár rendelkezésre állásának megfelelõ igazolása a pályázó részérõl (bankgarancia,
letéti igazolás, nyilatkozat vagy más megfelelõ fedezetigazolás);
– tudomásulvételi nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy ha a 15 napos fizetési határidõ eredménytelenül telik el, az eladó elállhat
a szerzõdéstõl;
– kötelezettségvállaló nyilatkozat, hogy a vevõ a vagyonelemeket a vételár kifizetésétõl számított legkésõbb 15 napon belül
birtokba veszi.
A felszámoló felhívja az elõvásárlási jogosultak figyelmét, hogy a Cstv. 49/C. § (3) bekezdése értelmében elõvásárlási szándékot
a nyilvános értékesítés során az értékesítési eljárás lezárulásáig lehet bejelenteni és az értékesítési eljárásban kialakult vételáron lehet
gyakorolni. A végleges vételárról az elõvásárlási szándékát bejelentõ személyt a felszámoló írásban tájékoztatja és ennek kézhezvételétõl számított tíz napon belül kell a végleges elõvásárlási nyilatkozatot, továbbá fedezetigazolást megküldeni. A bejelentés elmaradása esetén a felszámoló úgy tekinti, hogy – a felszámoló által nem ismert – elõvásárlási jogosultak elõvásárlási jogukkal élni nem
kívánnak, az ajánlatok közlését nem kérik.
Az ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: az ajánlattevõnek az ajánlat tárgyát képezõ vagyonelem vonatkozásában ajánlati biztosítékot kell letétbe megfizetnie átutalással, az AXON Vagyonkezelõ Zrt. „f. a.” Gránit Bank Zrt.-nél vezetett
12100011-10122792 számú bankszámlájára „pályázat ajánlati biztosíték” közleménnyel. Az ajánlatibiztosíték-fizetési kötelezettség
csak abban az esetben tekintendõ teljesítettnek, ha a pályázat beadásakor feltöltésre kerülõ befizetést igazoló dokumentumon túl,
az elõbbiekben megadott adósi bankszámlán hiánytalanul jóváírásra kerül az ajánlati biztosíték teljes összege. A pályázati felhívást
kiíró felszámoló az esetleges felmerülõ bankköltségekkel, árfolyamkülönbségekbõl adódó veszteségekkel, hiányokkal kapcsolatos
hivatkozásokat nem fogad el.
Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló
nyolc napon belül visszautalja a pályázónak. Ha a pályázat eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot nyertes pályázó esetén a
vételárba beszámítja, a többi pályázónak az eredményhirdetés napjától – esetlegesen a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ártárgyalás
eredményhirdetése napjától – számított nyolc napon belül visszautalja. Az ajánlati biztosítékot a pályázó elveszíti, amennyiben
a szerzõdés a vevõ érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a vételárat az elõírt határidõben nem fizeti meg. Továbbá,
ha a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tevõ pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz
részt, vagy a megtett ajánlatától visszalép.
A 17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet 12. § (5) bekezdés szerinti részletes feltételek:
A felszámoló a pályázati ajánlatokat a felkínált vételárak nagysága szerinti sorrendbe állítja, figyelmen kívül hagyva az érvénytelen ajánlatokat. A vásárlásra jogosult kiválasztásánál a kiemelt szempont az ajánlati ár nagysága és a teljes vételár megfizetésének
határideje.
A pályázatok bontására a pályázati határidõ lejártát követõ nyolc napon belül kerül sor.
A felszámoló több megfelelõ, azonos értékû pályázat esetén (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérõ pályázatok között
minden esetben) nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról az EÉR-en keresztül tájékoztatja az érdekelteket.
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A jelen felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, az értékesítési eljárás megfelel ajánlat hiányában
eredménytelenné nyilvánítható. Az együttesen meghirdetett vagyonelemek – mivel azok egy funkciónális egységet képeznek – kizárólag együttesen kerülnek értékesítésre, együttes értékesítés sikertelensége esetén – megfelelõ ajánlat hiányában – az eljárás eredménytelen.
Az eladók kellékszavatosságot nem vállalnak.
Az értékesítésre az áfa-tv. megfelelõ rendelkezései irányadóak.
A szerzõdéskötés határideje: szerzõdéskötésre a pályázat elbírálása után, a szerzõdéskötésre vonatkozó felhívást követõen 30 napon
belül kerül sor. A szerzõdéskötés feltétele az EÉR-t üzemeltetõ számára történt és a felszámoló által véglegesnek elfogadott vételár
1% jutalékfizetési kötelezettség teljesítése, amely nem része a teljes vételárnak. Szükséges esetén az adásvételi szerzõdés elkészítésével a felszámoló által kijelölt ügyvédet bízzák meg, a felmerülõ ügyvédi munkadíjat a vevõ köteles megfizetni.
A vételár megfizetésének módja, határideje: az ajánlattevõnek az ajánlat tárgyát képezõ vagyonelemek vonatkozásában a vételárat
átutalással kell megfizetnie az adásvételi szerzõdésben rögzítésre kerülõ feltételeknek megfelelõ a Gránit Bank Zrt.-nél vezetett
12100011-10122792 számú bankszámlájára. A tulajdonjogot szerzõ fél a nyilvános értékesítésen az adóssal mint eladóval szemben
beszámítással az ajánlati biztosíték összegén túl nem élhet. A felszámoló a vételár teljes kiegyenlítéséig az értékesítendõ vagyon
vonatkozásában a tulajdonjogot korlátozás nélkül fenntartja.
Részletfizetési lehetõség: nincs.
A vagyonelem elszállításának, átvételének módja, határideje: a vevõ a vagyonelemet a teljes vételár megfizetésétõl számított
15 napon belül, átadás-átvételi jegyzõkönyv aláírása után birtokba veheti. Késedelmes birtokbavétel esetén a felszámoló napi
50 000 Ft késedelmi díjat számolhat fel.
A vagyonelemek megtekinthetõségének helye, ideje, egyéb közlemény: az értékesítésre meghirdetett vagyonelemek megtekinthetõk a 06 (30) 506-2191-es telefonszámon, vagy az ertekesites.axonvagyonkezelo@gmail.com címen, elõre egyeztetett helyszínen
és idõpontban.
***

