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A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.;
levelezési cím: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.), mint a Magyar Ingatlanhitel Zrt. „f. a.” (Cg.: [01 10 044399]; székhely:
1056 Budapest, Belgrád rkp. 13–15. I. 12.) Fõvárosi Törvényszék Fpk. 01-14-008499/4. sz. végzése által kijelölt felszámolója,
a Cégközlönyben 2016. október 27-én meghirdetett árverési hirdetménynek megfelelõen
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)
Az árverés kezdete: 2016. november 11. 14 óra 00 perc.
Az árverés vége: 2016. november 26. 14 óra 00 perc.
Licitlépcsõ:
– 1 millió forintig: 5 000 forint.
– 1 millió forint és 5 millió forint között: 30 000 forint.
– 5 millió forint és 20 millió forint között: 50 000 forint.
– 20 millió forint és 200 millió forint között: 200 000 forint.
– 200 millió forint és afelett: 500 000 forint.
Az árverési elõleg megfizetésének módja és határideje: az ajánlattevõnek az árverés tárgyát képezõ vagyontárgy vonatkozásában
árverési elõleget kell megfizetnie átutalással, a Magyar Ingatlanhitel Zrt. „f. a.” MKB Zrt.-nél vezetett 10300002-1064265349020017 számú bankszámlájára. Az árverésielõleg-fizetési kötelezettség csak abban az esetben tekintendõ teljesítettnek, ha a befizetést
igazoló dokumentum feltöltésén túl, az árverés kezdõ idõpontjáig az elõbbiekben megadott eladói bankszámlán hiánytalanul jóváírásra
kerül az árverési elõleg teljes összege. Az átutalás költségei minden esetben a licitálót terhelik.
Az árveréssel kapcsolatos egyéb közlemény: az árverési elõleg befizetését a felszámoló az árverés lejáratkor ellenõrzi. A szabálytalanul
eljáró licitálót az eljárásból kizárja, az átutalt árverési elõleget visszautalja. Ha az árverési eljárás eredményes, a felszámoló az árverési
elõleget nyertes licitálónál a vételárba beszámítja, a többi licitálónak pedig az árverési elõleg teljes összegét az eredményhirdetés napjától számított nyolc munkanapon belül visszautalja. Az árverési elõleget a licitáló abban az esetben veszíti el, ha a szerzõdés a nyertes
licitáló érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes a vételárat az elõírt határidõben nem fizeti meg. Az árverési elõleg
megfizetése a kikiáltási ár megadását is jelenti egyben. Ettõl kezdve az ajánlattevõnek ajánlati kötöttsége van.
Az árverésre kerülõ vagyontárgy(ak):
1. tétel:
Az ingatlan Budapest VIII. kerületében, a Népszínház u. 25. szám alatt található. A VIII. kerület a pesti oldal egyik kerülete. Északnyugatról Budapest VII. kerülete, északról Budapest XIV. kerülete, keletrõl Budapest X. kerülete, délnyugatról Budapest IX. kerülete,
végül nyugatról Budapest V. kerülete határolja. Jellemzõen társasházakkal beépített, de kis részén lakóházas övezet is található.
Az épület az 1900-as évek elsõ felében épült, pince, földszint + öt emelet szintszámmal, téglafalazattal, nyeregtetõ tetõszerkezettel, cserépfedéssel. A lakóház homlokzata kõporos, állapota felújítandó.
A vagyontárgy gyorsan romló/különleges kezelést igénylõ/csekély értékû: nem.
Kikiáltási ár (minimálár): 19 000 000 forint.
Becsérték: 19 000 000 forint.
Árverési elõleg összege: 950 000 forint.
Az árverésre irányadó licitlépcsõ az EÉR szabályainak és a kikiáltási árnak megfelelõen: 50 000 Ft.
A licitálás során az ajánlatokat ötezer forintra kerekítve kell megtenni.
Az árverésre kerülõ vagyontárgy(ak) megnevezése: lakóház, udvar.
Típus: ingatlan.
Területe: 95 m2.
Épület(ek) bruttó alapterülete: 95 m2.
Állapota: beépített, nyitott ingatlan.
Közmûvesítettség foka: közmûvesített – villany, víz, gáz, csatorna.
Tehermentes: nem.
Tulajdoni hányad: 1/1.
Az ingatlan teljes körû szemléjére nem volt lehetõség, az értékmegállapítás külsõ szemle alapján, átlagos mûszaki tartalmat feltételezve készült.
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Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:
A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok: Budapest, 34786/0/A/31. hrsz.
Ingatlan postai címe: 1081 Budapest, Népszínház u. 25. III. 2.
Mûvelés alól kivett terület esetén annak elnevezése: lakás.
Területnagyság: 95 m2.
Az épület/ingatlan fõ rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülõ, gazdasági épület stb.): lakás.
A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:
Tulajdonos neve, címe: Magyar Ingatlanhitel Zrt. „f. a.”, 1056 Budapest, Belgrád rkp. 13–15.
A tulajdoni lap III. részében feltüntetett adatok:
1. III/10. Jelzálogjog 20 000 000 HUF (húszmillió forint) és járulékai erejéig, jogosult: DEMKÓ-ÉKSZER Ingatlanforgalmazó,
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Az ingatlan megtekinthetõségének helye, ideje, egyéb közlemény: az ingatlan lakottan kerül értékesítésre, melyre tekintettel megtekintésre nincs lehetõség.
A vételár megfizetésének módja, határideje: a licitálónak az ajánlat tárgyát képezõ vagyon tárgy vonatkozásában a vételárat
átutalással kell megfizetnie a szerzõdésben rögzítésre kerülõ feltételeknek megfelelõen a Magyar Ingatlanhitel Zrt. „f. a.” MKB
Zrt.-nél vezetett 10300002-10642653-49020017 számú bankszámlájára, a 15 napon belül megkötendõ adásvételi szerzõdésben
meghatározottak szerint, maximum az adásvételi szerzõdés aláírásától számított 15 napon belül. A felszámoló a vételár teljes kiegyenlítéséig az értékesítendõ vagyon vonatkozásában a tulajdonjogot korlátozás nélkül fenntartja.
Elõvásárlási jogosult: az elõvásárlási jogosultak e jogukat a nyilvános árverés keretein belül gyakorolhatják oly módon, hogy
a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. A nyilatkozat megküldésének elmaradása esetén
a felszámoló úgy tekinti, hogy – a felszámoló által nem ismert – elõvásárlási jogosultak elõvásárlási jogukkal élni nem kívánnak,
az ajánlatok közlését nem kérik.
Részletfizetési lehetõség: nincs.
A szerzõdéskötés határideje: szerzõdéskötésre az eredmény kihirdetése után a felszámoló szerzõdéskötésre vonatkozó felhívását
követõen 15 napon belül kerül sor. A szerzõdéskötés feltétele az EÉR-t üzemeltetõ számára történt nettó vételár 1%-os jutalékfizetési
kötelezettség teljesítése, amely nem része a vételárnak. Az adásvételi szerzõdés elkészítésével a felek a felszámoló által kijelölt ügyvédet bízzák meg. A vételár 1%-a + áfa, de minimum 25 000 Ft + áfa összegû ügyvédi munkadíjat a vevõ köteles megfizetni.
A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: a vevõ a szerzõdéskötés napjától számított nyolc munkanapon belül,
átadás-átvételi jegyzõkönyv aláírása után köteles birtokba venni.
A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye:
Az ingatlanra bejegy zett terhek vonatkozásában a csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. tv. 38. §
(1) bekezdésében foglaltak irányadóak, amely alapján az ingatlanon fennálló végrehajtási jogok a felszámolási eljárás kezdõ idõpontjában megszûnnek, ezért az ingatlan értékesítésével a végrehajtási jogok az ingatlan-nyilvántartásból törlésre kerülnek.
Az ingatlan értékesítése az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 86. § (1) bekezdése szerint mentes az adó
alól.
Az árverés lebonyolítására a Cstv., a 17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet és az EÉR Felhasználói Szabályzata irányadó.
Licitáló köteles az árverésre bocsátott ingatlannal kapcsolatos közhiteles nyilvántartások adatairól meggyõzõdni, továbbá köteles
saját felelõsségére harmadik személyeknél, illetve hatóságoknál az ajánlat megtételéhez és az ingatlan vételárának kialakításához
szükséges adatokat megszerezni és teljes körûen megvizsgálni. Licitáló tudomásul veszi, hogy nyertes ajánlat esetén az ingatlan tulajdonjogának megszerzéséhez szükséges eljárásokat maga köteles lefolytatni, a saját költségére.
A felszámoló az ingatlant a jelenlegi fizikai, mûszaki, jogi állapotában hirdeti meg, ezért ehhez kapcsolódóan semmilyen szavatosságot, garanciát nem vállal, az eladó jog- és kellékszavatosságát kizárja.
Az ajánlatok értékelésére az árverést követõ nyolc napon belül kerül sor.
A felszámoló több megfelelõ, azonos értékû (vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérõ) ajánlat esetén nyilvános ártárgyalást
tart. Az ártárgyalásról az EÉR-en keresztül tájékoztatja az érdekelteket.
***

