
A Pénz ügyi Sta bi li tá si és Fel szá mo ló Non pro fit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj csy-Zsi linsz ky út 78.

I. em.; le ve le zé si cím: 1055 Bu da pest, Baj csy-Zsi linsz ky út 78. I. em.; a to váb bi ak ban: fel szá mo ló) mint a BU DA-CASH Bró ker ház

Zárt kö rû en Mû kö dõ Rész vény tár sa ság „f. a.” (Cg.: [01 10 043344]; szék hely: 1071 Bu da pest, Dam ja nich u. 11–15.; adó szám:
[12249312-1-42]) fel szá mo lást el ren de lõ Fõ vá ro si Tör vény szék 24. Fpk. 01-15-000918/4. sz. vég zé se ál tal ki je lölt fel szá mo ló ja
a Cég köz löny ben 2022. áp ri lis 14-én meg je lent ár ve ré si hir det mény nek meg fe le lõ en

nyil vá nos ár ve rés

út ján, a je len hir det mény ben meg ha tá ro zott fel té te lek kel ér té ke sí ti az ér té ke sí tõ aláb bi ak ban meg je lölt kö ve te lé sét.

Az ár ve rés ada tai:

Az ár ve rés he lye: az Elekt ro ni kus Ér té ke sí té si Rend szer (EÉR) ál tal biz to sí tott on li ne fe lü let: https://eer.gov.hu/ar ve res/A2657412

Az ár ve rés kez de te: 2022. áp ri lis 29. 09 óra 00 perc tõl.

Az ár ve rés vé ge: 2022. má jus 16. 16 óra 00 per cig.

Az ár ve rés re ke rü lõ va gyon tár gyak:

Ár ve rés út ján ke rül ér té ke sí tés re az ér té ke sí tõ nek az aláb bi ak ban meg je lölt kö ve te lé se:

Ki fe je zet ten bi zony ta lan kö ve te lés ként ke rül ér té ke sí tés re az ér té ke sí tõ nek 1 db ma gán sze méllyel szem be ni, 708 608 797 fo rint tõ ke,
és an nak 2015. már ci us 11-étõl a ki fi ze té sig ter je dõ idõ re já ró, a ké se de lem mel érin tett egyes na po kon ér vé nyes jegy ban ki alap ka mat
két sze re sé vel meg egye zõ mér té kû, ké se del mi ka mat tal nö velt össze gû kö ve te lé se. A ké se del mi ka mat mér té két az üz let sza bály zat
mel lékle tét ké pe zõ díj té te lek jegy zé ke tar tal maz za (https://www.bu da cash.hu/wp-con tent/up lo ads/2019/07/dij te te lek-jegy ze ke.pdf).
A kö ve te lés ké se del mi ka mat tal nö velt, brut tó össze ge 2021. áp ri lis 30-án 792 867 236 Ft volt.

A kö ve te lés kö te le zett je az ér té ke sí tõ vel szem ben 79 905 192 Ft össze gû igényt je len tett be a fel szá mo lás so rán, mely igényt
az értékesítõ  vi ta tott ként tart ja nyil ván.

Az ér té ke sí tõ a kö ve te lés ér vé nye sí té se ér de ké ben jo gi el já rást in dí tott, a ke re set be nyúj tá sá ra 2019. de cem ber 30-án ke rült sor.

Az ér té ke sí tés re kí nált kö ve te lés ki fe je zet ten bi zony ta lan (vi ta tott és pe re sí tett) és fe de zet len.

Az ér té ke sí ten dõ va gyon ele mek becs ér té ke: 73 023 072 Ft.

Az ér té ke sí ten dõ va gyon ele mek mi ni má lá ra: 29 210 000 Ft (ami a becs ér ték 40,0011%-a).

Az ár ve ré si hir det mény ben sze rep lõ árak net tó árak.

Az ár ve rés ben sze rep lõ va gyon tárgy meg ne ve zé se: 

Ma gán sze méllyel szem ben fenn ál ló, biz to sí ték kal nem ren del ke zõ, pe res el já rás ban ér vé nye sí tett kö ve te lés.

A kö ve te lés össze ge: 792 867 236 fo rint.

Le já ra ti ide je: le járt (egy éven tú li).

Szám vi te li be so ro lá sa: egyéb kö ve te lés.

A kö ve te lés kö te le zett je: ma gán sze mély.

A kö ve te lés biz to sí tott-e: nem.

A va gyon tárgy gyor san rom ló/kü lön le ges ke ze lést igény lõ/cse kély ér té kû: nem.

A fel szá mo ló a 237/2009. (X. 20.) Korm. ren de let 2. § (4a) be kez dés a) pont já ban fog lal tak nak meg fe le lõ en nyi lat ko zik, hogy
a követelés  ha to dik al ka lom mal ke rül köz zé té tel re.

A fel szá mo ló nyi lat ko zik, hogy a 237/2009. (X. 20.) Korm. ren de let 4. § (2b) be kez dé sé ben fog lal tak nak meg fe le lõ en a hi te le zõk
kö ve te lés ará nyo san szá mí tott több sé gét a mi ni mál ár le szál lí tá sá ról ér te sí tet te, akik azt a Cég köz löny ben köz zé té tel re tör té nõ
 megküldéséig írás ban nem el le nez ték. A fel szá mo ló a 237/2009. (X. 20.) Korm. ren de let 2. § (4a) be kez dés b) pont ja alap ján nyilat -
kozik, hogy a mi ni mál ár le szál lí tá sa ese tén fenn áll nak a vé lel me zett hi te le zõi hoz zá já ru lás fel té te lei, és a mi ni mál ár csök ken té sé re
a 4. § (2b) be kez dé se alap ján, a becs ér ték mint egy 40%-áig ke rült sor.

A 237/2009. (X. 20.) Korm. ren de let 2. § (2) be kez dé se sze rin ti ér te sí té si kö te le zett ség nem áll fenn.

Ki ki ál tá si ár (mi ni mál ár): 29 210 000 Ft (ami a becs ér ték 40,0011%-a).

Li cit lép csõ:

– 1 mil lió fo rin tig: 5000 fo rint.

– 1 mil lió fo rint és 5 mil lió fo rint kö zött: 30 000 fo rint.

– 5 mil lió fo rint és 20 mil lió fo rint kö zött: 50 000 fo rint.

– 20 mil lió fo rint és 200 mil lió fo rint kö zött: 500 000 fo rint.

– 200 mil lió fo rint és afe lett: 2 mil lió fo rint.

Ár ve ré si elõ leg: 2 390 692 Ft.
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Az ár ve ré si elõ leg meg fi ze té sé nek mód ja és ha tár ide je: 

Az ár ve ré si hir det mény ben meg ha tá ro zott össze gû ár ve ré si elõ le get leg ké sõbb az ár ve ré si hir det mény ben meg je lölt, az ár ve rés
kez dõ idõ pont ját meg elõ zõ 24 órá ig át uta lás sal kell meg fi zet ni a BU DA-CASH Zrt. „f. a.” MKB Bank Zrt.-nél ve ze tett 10300002-
10639746-49020018 szá mú bank szám lá já ra. Az ár ve ré si elõ le get ezen idõ pon tig nem tel je sí tõ sze mély az ér té ke sí tés ben nem ve het
részt. Az ár ve ré si elõ leg meg fi ze té se kor a li ci tá ló nak a ban ki uta lá si köz le mé nyé ben fel kell tün tet nie az ér té ke sí tés EÉR-azo no sí tó
szá mát, va la mint az azt tar tal ma zó ér té ke sí tés re je lent ke zés kor ka pott „F” be tû vel kez dõ dõ, fel hasz ná lóazo no sí tó szá mát
(pl. A1234567F01). Az át uta lás költ sé gei min den eset ben a li ci tá lót ter he lik. Az ár ve ré si elõ leg után nincs ka mat fi ze tés, és az ár ve ré si
hir det ményt kiíró felszámoló az esetleges felmerülõ bankköltségekkel, árfolyamkülönbségekbõl adódó veszteségekkel, hiányokkal
kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el.

Az ár ve ré si elõ leg gel kap cso la tos egyéb köz le mény: 
Az ár ve ré si elõ leg meg fi ze té sé nek az iga zo lá sát az EÉR-fe lü let re fel kell töl te ni. Az ár ve ré si elõ leg nek leg ké sõbb az ár ve rés meg -

kez dé se elõtt 24 órá val, hi ány ta la nul meg kell ér kez nie az ér té ke sí té si hir det mény ben sze rep lõ pénz for gal mi jel zõ szám ra. Az ár ve ré si
elõ leg tel jes össze gé nek be fi ze té sét a felszámoló a kezdõ idõpontot megelõzõen 24 órával ellenõrzi.

A bi zony lat fel töl té sé nek hi á nyá ban, il let ve az ár ve ré si elõ leg ha tár idõ ben tör tént jó vá írá sá nak hi á nyá ban az ár ve ré sen részt ven ni
nem le het. A be fi ze té sek, to váb bá a je len hir det mény ben és a sza bály za tok ban elõ írt fel té te lek nem tel je sü lé se ese tén a sza bály ta la nul
el já ró li ci tá lót az ér té ke sí tõ az ér té ke sí tés bõl ki zár ja, és részére a megfizetett árverési elõleget visszautalja.

Ha az ár ve rés ered mény te len, a fel szá mo ló az ár ve ré si elõ leg tel jes össze gét az ered mény te len ség meg ál la pí tá sá tól szá mí tott
nyolc mun ka na pon be lül va la mennyi li ci tá ló ré szé re vissza utal ja. Ha az ár ve ré si el já rás ered mé nyes, a fel szá mo ló az ár ve ré si elõ le get
a nyer tes li ci tá ló nál a vé tel ár ba be szá mít ja, a töb bi li ci tá ló nak az ered mény hir de tés nap já tól szá mí tott nyolc mun ka na pon be lül
vissza utal ja. Az ár ve ré si elõ le get a li ci tá ló ab ban az eset ben ve szí ti el, ha a szer zõ dés a nyer tes li ci tá ló ér dek kö ré ben fel me rült ok ból
nem jön lét re, vagy a nyer tes az adás vé te li szer zõ dés ben rög zí tett vé tel árat az elõ írt határidõben nem fizeti meg. A fizetést elmulasztó
nyertes licitáló a követelés újabb árverezésében nem vehet részt.

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
 tudomása.

A va gyon tárgy gyor san rom ló/kü lön le ges ke ze lést igény lõ/cse kély ér té kû: nem.
A va gyon tár gyak meg te kint he tõ sé gé nek he lye, ide je és egyéb köz le mény: 
A köve te lés re vo nat ko zó irat anyag (ügy fél szám la-ki vo na tok, ki mu ta tá sok, le ve le zés, szer zõ dé sek, a kö ve te lés ér vé nye sí té sé vel

kap cso la tos irat anya gok: do ku men tá ció) meg te kin té sé re a je len hir det mény EÉR-fe lü le ten tör té nõ meg je le né sét kö ve tõ en az ár ve rés
vé gé ig mun ka na po kon 9 óra és 15 óra kö zöt ti idõ in ter val lum ban, elõ re egyez te tett idõ pont ban, az ér té ke sí tõ szék he lyén, ti tok tar tá si
nyi lat ko zat alá írá sát kö ve tõ en ke rül het sor. Idõ pont-egyez te tés az in fo@bu da cash.hu e-ma il-cí men le het sé ges. A do ku men tá ci ót
egy li ci tá ló legfeljebb két képviselõje vagy meghatalmazottja tekintheti meg, amennyiben a titoktartási nyilatkozatot aláírták.

Az áfa fi ze tés re vo nat ko zó sza bá lyok: a kö ve te lésér té ke sí tés nem tar to zik az áfa-tv. hatálya alá.
A vé tel ár meg fi ze té sé nek mód ja, ha tár ide je: 
A leg ma ga sabb aján la tot te võ nyer tes li ci tá ló kö te les az ár ve ré si elõ le get (amely az adás vé te li szer zõ dés ben fog la ló nak mi nõ sül)

meg ha la dó vé tel árat a meg kö tött adás vé te li szer zõ dés írás ba fog la lá sá tól szá mí tott leg fel jebb 15 na pon be lül egy összeg ben ban ki
 átutalással meg fi zet ni az érté ke sí tõ MKB Bank Zrt.-nél ve ze tett 10300002-10639746-49020018 szá mú bank szám lá já ra. Ha a nyer tes
li ci tá ló ezt el mu laszt ja, úgy az adás vé te li szer zõ dés ben meghatározottak szerint, a foglalónak minõsülõ árverési elõleg összegét
elveszti.

A tu laj don jo got szer zõ fél a nyil vá nos ér té ke sí té sen az adós sal mint ér té ke sí tõ vel szem ben az ár ve ré si elõ leg össze gén túl be szá mí -
tás sal nem élhet. A fel szá mo ló a vé tel ár tel jes ki egyen lí té sé ig az ér té ke sí ten dõ va gyon vo nat ko zá sá ban a tu laj don jo got kor lá to zás
nélkül fenntartja.

Rész let fi ze té si le he tõ ség: nincs.
A szer zõ dés kö tés ha tár ide je: 
Az adás vé te li szer zõ dés írás ba fog la lá sá ra az ered mény ki hir de té se után a szer zõ dés kö tés re vo nat ko zó fel hí vást kö ve tõ 30 napon

belül kerül sor.
A szer zõ dés kö tés fel té te le az EÉR üze mel te tõ je szá má ra a fel szá mo ló ál tal vég le ges nek el fo ga dott vé tel ár 1%-os ju ta lék fi ze té si

kö te le zett ség – ju ta lék meg fi ze té sé re irá nyu ló EÉR-en lét re ho zott fel hí vás tól szá mí tott nyolc na pon be lül tör té nõ – teljesítése, amely
nem része a teljes vételárnak.

A va gyon tárgy el szál lí tá sá nak, át vé te lé nek mód ja, ha tár ide je: 
A kö ve te lés do ku men tá ci ójának bir tok ba adá sá ra az adás vé te li szer zõ dés meg kö té sét és a tel jes vé tel ár ér té ke sí tõ bank szám lá ján

 történt jó vá írá sát kö ve tõ há rom mun ka na pon be lül, rész le tes irat adá si jegy zõ könyv fel vé te le mel lett ke rül sor. A nyer tes li ci tá ló
az irat anyag át vé te lé rõl, to váb bá a pe res el já rás ba tör té nõ be kap cso ló dás ról, ill. a szük sé ges el já rá sok meg in dí tá sá ról sa ját költ sé gén
ma ga köteles gondoskodni (beleértve a kö ve te lésát ru há zá si szerzõdés készítésének ügyvédi munkadíját is).

Az ér té ke sí tõ a va gyon tárgy te kin te té ben kel lék sza va tos sá got és ga ran ci át nem vál lal, fe le lõs ség nem ter he li, ve võ az ér té ke sí tést
kö ve tõ en az ér té ke sí tõ vel és an nak fel szá mo ló já val szem ben sem mi lyen kár igényt nem tá maszt hat. A ve võ ezen tények tudomásul -
vételével teszi meg licitjét.

A fel szá mo ló hir det ménnyel kap cso la tos egyéb köz le mé nyei:
Az ár ve rés le bo nyo lí tá sá ra a Cstv., 237/2009. (X. 20.) Korm. ren de let, a 17/2014. (II. 3.) Korm. ren de let és az EÉR fel hasz ná lói

sza bály za ta az irányadó. 
A nyil vá nos ár ve ré si el já rás ban oly mó don le het részt ven ni, hogy a li ci tá ló a www.eer.gov.hu elekt ro ni kus fe lü le ten re giszt rál,

és vál lal ja az EÉR sza bá lya i nak betartását.
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A fel szá mo ló fel hív ja a li ci tá lók fi gyel mét, hogy a 17/2014. (II. 3.) Korm. ren de let 2021. ok tó ber 1-jé tõl ha tá lyos ren del ke zé sei
foly tán az elekt ro ni kus ér té ke sí tés fo lya ma ta, így az EÉR sza bály za ta is mó do sult, amely mi att az egyik vál to zás, hogy az ér té ke sí té -
sen tör té nõ részvétel kétlépcsõs folyamattá vált.

A re giszt rá ci ós cé lú el sõ be je lent ke zés ma gán sze mély ként történik. Amennyi ben a licitáló  egy adott ér té ke sí té si el já rás ban
más ma gán sze mély vagy szer ve zet kép vi se le té ben kí ván részt ven ni, úgy a kép vi selt  személy vagy szer ve zet ada ta it az adott ér té ke sí -
té si el já rás ba va ló be kap cso ló dás (re giszt rá ció) so rán kell meg ad nia, il let ve a meg hatalmazást szken nelt formában fel kell töltenie
az EÉR felületére.

Az ár ve rés ki író ja fenn tart ja ma gá nak a jo got, hogy a je len ár ve ré si hir det ményt az aján la tok be ér ke zé se elõtt vissza von ja, az ár ve rést
– meg fe le lõ aján lat hi á nya ese tén – ered mény te len nek nyil vá nít sa.

A li ci tá lók kö te le sek a kö ve te lés vé tel árá nak ki ala kí tá sá hoz szük sé ges ada to kat meg sze rez ni, és tel jes kö rû en meg vizs gál ni. A li ci tá ló
tu do má sul ve szi, hogy nyer tes aján lat ese tén a kö ve te lés tu laj don jo gá nak meg szer zé sé hez szük sé ges el já rá so kat ma ga kö te les
 lefolytatni, a sa ját költ sé gé re.

A kö ve te lés át ru há zá si szer zõ dést ké szí tõ és el len jegy zõ ügy vé det a fel szá mo ló vá laszt ja ki, il let ve a szer zõ dés kö tés sel kap cso la to san
fel me rü lõ min den költ ség, díj, il le ték a nyer tes li ci tá lót ter he li. Az ügy vé di mun ka díj össze ge a vé tel ár 0,5%-a, de ma xi mum 500 000 Ft.
Az ügy vé di mun ka díj az áfa össze gét nem tar tal maz za.

A fel szá mo ló fel hív ja az ár ve ré sen részt ve võk fi gyel mét ar ra, hogy a hi tel in té ze tek rõl és a pénz ügyi vál lal ko zá sok ról szó ló
2013. évi CCXXXVII. tör vény (a to váb bi ak ban: Hpt.) Hpt. 3. § (1) be kez dés l) pont ja alap ján a kö ve te lés vá sár lá si te vé keny ség üz let -
sze rû végzése pénzügyi szolgáltatásnak minõsül. En nek ke re té ben a je len hir det mény alap ján meg hir de tett kö ve te lés an nak nagy sá ga
mi att üz let sze rû nek minõsülhet.

To váb bi in for má ció az aláb bi he lyen ér he tõ el:
https://www.mnb.hu/saj to szo ba/sajt okoz le me nyek/2015-evi-saj to koz le me nyek/jegy ban ki-kor le vel-az-uz let sze ru-ko ve te les va sar las-

jel lem zo i rol
A fel szá mo ló az ér té ke sí tés re fel kí nált kö ve te lés ira ta i nak meg te kin té sét kö ve te lés vá sár lá si te vé keny ség üz let sze rû vég zé sé re

 jogosító en ge dély be mu ta tá sá hoz, vagy ar ra vo nat ko zó nyi lat ko zat alá írá sá hoz kö ti, mely ben a li ci tá ló ki je len ti, hogy nem vé gez
 üzletszerûen kö ve te lés vá sár lá si tevékenységet, ezen belül az elmúlt években nem vásárolt követelést.

A je len ár ve ré si hir det mény az ér té ke sí tõ szá má ra nem je lent ér té ke sí té si kö te le zett sé get, az ér té ke sí té si el já rás meg fe le lõ aján lat
hi á nyá ban eredménytelenné nyilvánítható.

Az ár ve rés re tu laj don szer zé si ké pes ség gel és te vé keny sé gi en ge déllyel ren del ke zõ, jog ké pes ség gel ren del ke zõ jo gi sze mé lyek
(a to váb bi ak ban: ár ve ré sen részt ve võk) jo go sul tak, akik kel szem ben nem áll fent a Cstv. 49. § (3), il let ve (3b) be kez dé se i ben, 49/B. §
(5) be kez dé sé ben, a Cstv. 49/F. § sza ka szá ban, il let ve a 49/G. § (3) be kez dé sé ben meghatározott kizáró ok vagy összeférhetetlenség.

Az ér té ke sí tõ vel szem be ni kö ve te lé sek vé tel ár ba tör té nõ be szá mí tá sá ra nincs le he tõ ség.
Az ér té ke sí tõ a tel jes vé tel ár ki egyen lí té sé ig a kö ve te lés te kin te té ben a tu laj don jo got kor lá to zás nélkül fenntartja. Az ér té ke sí tõ vel

szem be ni kö ve te lé sek vé tel ár ba tör té nõ  beszámítására nincs lehetõség.
A fel szá mo ló és az ér té ke sí tõ a kö ve te lés fenn ál lá sá ért, bí ró sá gi úton va ló ér vé nye sít he tõ sé gé ért, ér té ké ért, va la mint meg té rü lé sé ért

sem mi lyen sza va tos sá got, ga ran ci át nem vál lal, és fe le lõs sé gét, to váb bá kel lék sza va tos sá gát a jog sza bá lyok ál tal biz to sí tott leg -
teljesebb kör ben ki zár ja.

A kö ve te lés en ged mé nye zé sét kö ve tõ en az ér té ke sí tõ az en ged mé nye zett kö ve te lés sel kap cso lat ban ki zá ró lag az en ged mé nye zé si
szer zõ dés ben rész le te zett kötelezettségeket teljesíti.

A li ci tá lók mind ezek fi gye lem be vé te lé vel kö te le sek aján la tot tenni.
A nyer tes li ci tá ló az aján la tá hoz an nak meg té te lé tõl szá mí tott 60 na pig kötve van. 
A li ci tá lók aján la tuk meg té te lé vel tu do má sul ve szik, hogy nyer tes li cit ese tén a kö ve te lés meg szer zé sé hez kap cso ló dó el já rá so kat

– ide ért ve az en ged mé nye zés hez szük sé ges ok ira tok és ér te sí té sek el ké szí té sét és kéz be sí té sét – maguk kötelesek a saját költségükre
lefolytatni. Az ér té ke sí tõ az eh hez szük sé ges jog nyi lat ko za to kat megadja.

A fel szá mo ló fel hív ja az elõ vá sár lás ra jo go sul tak fi gyel mét, hogy a Cstv. 49/C. §-ának (3) be kez dé se ér tel mé ben elõ vá sár lá si
 szándékot a nyil vá nos ér té ke sí tés so rán az ér té ke sí té si el já rás le zá rá sá ig le het be je len te ni, és az ér té ke sí té si eljárásban kialakult
vételáron lehet gyakorolni. A nyer tes li ci tá ló ál tal meg aján lott leg ma ga sabb vé tel ár ról az elõ vá sár lá si szán dé kát be je len tõt
a felszámoló  írás ban tá jé koz tat ja, és en nek kéz hez vé te lé tõl szá mí tott tíz na pon be lül kell a vég le ges elõ vá sár lá si nyilatkozatot
megküldenie a felszámolónak. A be je len tés el ma ra dá sa ese tén a fel szá mo ló úgy te kin ti, hogy – a fel szá mo ló ál tal nem is mert – elõ -
vásárlási jo go sul tak elõ vá sár lá si jo guk kal él ni nem kí ván nak, az ajánlatok közlését nem kérik.

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
 tudomása.

A fel szá mo ló ve võ ki je lö lést tar tal ma zó nyi lat ko za tot nem fogad el.
Az ér té ke sí tõ és a fel szá mo ló úgy te kin ti, hogy az ár ve ré sen részt ve võk a hir det mény ben kö zölt fel té te le ket az ár ve re zé sen va ló

rész vé te lük kel el fo gad ják és tu do má sul ve szik, va la mint e kör ben a meg tá ma dás jo gá ról ki fe je zet ten és visszavonhatatlanul
lemondanak.

* * *
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