
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.;
 levelezési cím: 1055 Bu da pest, Baj csy-Zsi linsz ky út 78.) 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
 Fõvárosi 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. de cem ber 22-én meg -
hir de tett ár ve ré si fel hí vás nak meg fe le lõ en, az 1991. évi XLIX. tör vény 49/B. § és a 237/2009. (X. 20.) Korm. ren de let ren del ke zé sei
alap ján Elekt ro ni kus Ér té ke sí té si Rend sze ren ke resz tül

nyil vá nos ár ve ré si fel hí vás

út ján az aláb bi fel té te lek kel ér té ke sí te ni kí ván ja a BUDA-CASH Zrt. „f. a.” tu laj do ná ban lé võ in gó sá go kat.
Az ár ve ré sek ada tai:
A li ci tek 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 a
https://eer.gov.hu/ar ve res/A2904609
https://eer.gov.hu/ar ve res/A2904620

in ter ne tes ol da lon.
Az ár ve rés kez de te: 2023. ja nu ár 13. 09 óra 00 perc.
Az ár ve rés vé ge: 2023. ja nu ár 30. 16 óra 00 perc.

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

I. Klí ma be ren de zé sek.
Al tí pus: mû sza ki cikk.
Te her men tes: igen.
Mennyi sé ge: 3 db.
Ár ve rés re kí nált hasz nált be ren de zé sek: Mit su bis hi src 71zk-s klí ma, Pa na so nic cu-e24l ke klí ma, Pa na so nic U71PE15EA klíma.
A be ren de zé sek leg alább tíz éve sek, hasz nált ál la po tú ak.
A fel szá mo ló a 237/2009. (X. 20.) Korm. ren de let 4. § (1) be kez dé sé ben fog lal tak nak meg fe le lõ en kí nál ja ér té ke sí tés re a fen ti

 berendezéseket, így a fel so rolt va gyon ele me ket ki zá ró lag egy ben ér té ke sí ti, azok ra ki zá ró lag egy ben te he tõ vé te li aján lat. Az adós
tár sa ság va gyon tár gyai egé sze ként tör té nõ ér té ke sí tés si ker te len sé ge esetén az eljárást a felszámoló eredménytelennek nyilvánítja.

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 vagyontárgyak  har ma dik al ka lom mal kerülnek közzétételre.

A fel szá mo ló nyi lat ko zik, hogy a 237/2009. (X. 20.) Korm. ren de let 4. § (2a) 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 tör té nõ köz zé té tel re tör té nõ
meg kül dé sé ig 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 minimálár csökkentésére
a 4. § (2b) be kez dé se alap ján, a becsérték 50%-áig került 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.
A va gyon ele mek becs ér té ke: 900 000 Ft.
A va gyon ele mek ki ki ál tá si ára (mi ni mál ár): 450 000 Ft (ami a becs ér ték 50%-a).
Ár ve ré si elõ leg össze ge: 45 000 Ft.
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: 200 000 fo rint.
– 200 mil lió fo rint és afe lett: 500 000 fo rint.
Az áfa fi ze tés re vo nat ko zó sza bá lyok: az in gó sá gok ér té ke sí té se a 2007. évi CXXVII. tör vény 87. § a) pont ja ér tel mé ben mentes

az adó alól.
Az ár ve rés a kö vet ke zõ, Elekt ro ni kus Ér té ke sí té si Rend szer (EÉR) ál tal biz to sí tott on li ne fe lü le ten ér he tõ el:
https://eer.gov.hu/ar ve res/A2904609

II. An ten nák.
Al tí pus: mû sza ki cikk.
Te her men tes: igen.
Mennyi sé ge: 2 db.
A fel szá mo ló ér té ke sí tés re kí nál ja a kö vet ke zõ tí pu sú, hasz nált pa ra bo la an ten ná kat:
Ji ro us JRC-24 Mi mo + Mik ro tik Ba se box 5 an ten na, és Ji ro us JRC-24 Mi mo + Mik ro tik Om ni tik 5 an ten na.
Az an ten nák 2016. év ben ke rül tek be szer zés re.
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A fel szá mo ló a 237/2009. (X. 20.) Korm. ren de let 4. § (1) be kez dé sé ben fog lal tak nak meg fe le lõ en kí nál ja ér té ke sí tés re a fen ti
 mûszaki cik ke ket, így a fel so rolt va gyon ele me ket ki zá ró lag egy ben ér té ke sí ti, azok ra ki zá ró lag egy ben te he tõ vé te li aján lat. Az adós
tár sa ság va gyon tár gyai egé sze ként tör té nõ ér té ke sí tés si ker te len sé ge esetén az eljárást a felszámoló eredménytelennek nyilvánítja.

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 vagyontárgyak  har ma dik al ka lom mal kerülnek közzétételre.

A fel szá mo ló nyi lat ko zik, hogy a 237/2009. (X. 20.) Korm. ren de let 4. § (2a) 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 tör té nõ köz zé té tel re tör té nõ
meg kül dé sé ig 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 minimálár csökkentésére
a 4. § (2b) be kez dé se alap ján, a becsérték mintegy 50%-áig került 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.

A va gyon ele mek becs ér té ke: 160 000 Ft.

A va gyon ele mek ki ki ál tá si ára (mi ni mál ár): 80 000 Ft (ami a becs ér ték 50%-a).

Ár ve ré si elõ leg össze ge: 8000 Ft.

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: 200 000 fo rint.

– 200 mil lió fo rint és afe lett: 500 000 fo rint.

Az áfa fi ze tés re vo nat ko zó sza bá lyok: az in gó sá gok ér té ke sí té se a 2007. évi CXXVII. tör vény 87. § a) pont ja ér tel mé ben mentes
az adó alól.

Az ár ve rés a kö vet ke zõ, Elekt ro ni kus Ér té ke sí té si Rend szer (EÉR) ál tal biz to sí tott on li ne fe lü le ten ér he tõ el:

https://eer.gov.hu/ar ve res/A2904620

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 -
késõbb 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 BUDA-
 CASH Zrt. „f. a.” MKB Bank Nyrt.-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
 közleményében 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 kezdõdõ felhasználóazonosító számát (pl. A1234567F01). Az átutalás költségei minden esetben a licitálót terhelik.

Az ár ve ré si elõ leg gel kap cso la tos egyéb köz le mény: az ár ve ré si elõ leg után nincs ka mat fi ze tés, és az ár ve ré si hir det ményt ki író
 felszámoló és az ér té ke sí tõ az ár ve ré si elõ leg át uta lá sa és vissza uta lá sa kap csán, az eset le ges fel me rü lõ bank költ sé gek kel,  árfolyam -
különbségekbõl adó dó vesz te sé gek kel, hi á nyok kal kap cso la tos hivatkozásokat nem fogad el és felelõsséget nem vál lal. 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 kezdése 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, el len ke zõ eset ben
az árverésielõleg-fizetési  kötelezettség nem tekintendõ teljesítettnek. Az ár ve ré si elõ leg tel jes össze gé nek be fi ze té sét a fel szá mo ló
a kez dõ idõ pon tot meg elõ zõ en 24 órával el len õr zi. 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 venni nem le het. Az ár ve ré si elõ leg ha tár idõ ben va ló be fi ze té sé nek el mu lasz tá sa,  továbbá
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 el adó az ér té ke -
sí tés bõl ki zár ja és ré szé re a meg fi ze tett árverési elõleget nyolc munkanapon belül vissza utal ja. 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  beszámítja,
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 licitáló  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
 szerzõdésben 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 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 az adás vé te li szer zõ dés alá írá sá tól szá mí tott leg fel jebb 15 na pon
be lül egy összeg ben ban ki át uta lás sal meg fi zet ni az ér té ke sí tõ MKB Bank Nyrt.-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 él het. Az ér té ke sí tõ 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 tulajdonjogot korlátozás
nélkül fenntartja.

Rész let fi ze té si le he tõ ség: nincs.
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A szer zõ dés kö tés ha tár ide je: a nyer tes li ci tá ló val a szer zõ dés kö tés re az ered mény ki hir de té se után, az 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 na pon be lül ke rül 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 – nyolc napon belül történõ – 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 va gyon ele mek bir tok ba adá sá nak és el szál lí tá sá nak ha tár ide je
a vételár  jó vá írá sát kö ve tõ ötö dik mun ka nap. A va gyon tár gyak el szál lí tá sá ról a ve võ nek kell gon dos kod nia, mely nek költ sé gei
a vevõt  ter he lik. Az aján lat te võ aján lat té te lé vel tu do má sul ve szi, hogy nyer tes aján la ta ese tén a va gyon ele mek tu laj don jo gá nak
 megszerzéséhez szükséges eljárásokat maga köteles lefolytatni, a saját költségére.

Amennyi ben a meg ha tá ro zott ha tár idõ ig a va gyon elem(ek) át adás-át vé te le nem fe je zõ dik be si ke re sen, az ár ve rés nyer te se – az er re
okot adó kö rül mény jel le gé tõl (ké se de lem vagy hi bás tel je sí tés) füg gõ en – ké se del mi vagy hi bás tel je sí té si köt bér fi ze té sé re kö te les.
A ké se del mi köt bér mér té ke: a ké se de lem 1–10. nap ja alatt na pi 5000 Ft, a ké se de lem 11. nap já tól na pi 10 000 Ft mér té kû.

Az el adó a va gyon tár gyak te kin te té ben ga ran ci át, sza va tos sá got nem vál lal, fe le lõs ség nem ter he li, ve võ az ér té ke sí tést kö ve tõ en
az el adó fe lé sem mi lyen kár igényt nem tá maszt hat. A ve võ ezen té nyek tu do má sul vé te lé vel teszi meg licitjét.

A fel szá mo ló hir det ménnyel kap cso la tos egyéb köz le mé nye:
Az ár ve rés le bo nyo lí tá sá ra a Cstv., a 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.
Fel hív juk 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
 történõ részvétel kétlépcsõs folyamattá vált.

A re giszt rá ci ós cé lú el sõ be je lent ke zés ma gán sze mély ként tör té nik. Amennyi ben a li ci tá ló 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 sze mély vagy szer ve zet ada ta it az adott ér té ke sí té si
eljárás ba va ló be kap cso ló dás (re giszt rá ció) so rán kell meg ad nia. A li ci tá ló az ér té ke sí tés ben sze mé lye sen, vagy tör vé nyes kép vi se lõ je,
il le tõ leg a pol gá ri per rend tar tás ról szó ló tör vény sze rin ti meg ha tal ma zott ja út ján ve het részt. Kér jük a li ci tá ló kat, hogy amennyi ben
jo gi sze mély kép vi se le té ben meg ha tal ma zott ként kí ván nak részt ven ni az ár ve ré sen, úgy a Ptk. elõ írá sa i nak meg fe le lõ en el ké szí tett
meg ha tal ma zást, va la mint a meg ha tal ma zó alá írá si cím pél dá nyát vagy alá írá si min tá ját azo nos fájl ba szí ves ked je nek fel töl te ni, mert
az EÉR az „Iga zo ló dokumentum”-hoz csak egyetlen fájl feltöltését en ge dé lye zi. A li ci tá ló ál tal a li ci tá lás fo lya ma tát meg elõ zõ en
EÉR-re fel töl tött meg ha tal ma zás szken nelt vál to za tát az el adó az ár ve rés aján lat té te li ha tár ide jé nek lejártakor tekinti meg. Az EÉR
 felületére fel töl tött meg ha tal ma zást a szer zõ dés alá írá sa kor ere det ben is be kell mu tat ni az eladó részére. A meg ha tal ma zást az el adó -
nál min den ön ál ló ér té ke sí té si el já rás ban igazolni kell.

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.

Az ár ve rés re azok a tu laj don szer zé si ké pes ség gel ren del ke zõ ter mé sze tes sze mé lyek, il let ve jog ké pes ség gel ren del ke zõ jo gi
 személyek (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 el adó val szem be ni kö ve te lé sek vé tel ár ba tör té nõ be szá mí tá sá ra nincs lehetõség.
Az 1991. évi XLIX. tör vény 49/C. § (3) be kez dé se alap ján a fel szá mo lás el ren de lé sét meg elõ zõ en köz hi te les nyil ván tar tás ba

 bejegyzett vagy jog sza bály alap ján elõ vá sár lás ra jo go sult ezt a jo gát a nyil vá nos ér té ke sí té sen vagy azt kö ve tõ en a fel szá mo ló
 felhívására gya ko rol hat ja oly mó don, hogy a vég le ge sen ki ala kult vételár ismeretében nyilatkozik vételi szán dé ká ról. A vég le ges
 vételárról az elõ vá sár lá si szán dé kát be je len tõ sze mélyt a fel szá mo ló 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 nyi lat ko za tot, továbbá fedezetigazolást megküldeni. 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 vá sár lá si jo go sul tak elõ vá sár lá si jo guk kal él ni nem kí ván nak, az ajánlatok
közlését nem ké rik. A fel szá mo ló nak 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 el adó 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 tudomásul veszik.
Az in gó sá gok meg te kint he tõ sé gé nek he lye, ide je, egyéb köz le mény: az ér té ke sí tés re kí nált va gyon elem(ek) meg te kin té se elõ ze tes

idõ pont-egyezte tést kö ve tõ en le het sé ges az ár ve rés le zá rá sá ig. Egyez te tés re hét köz na po kon 9 óra és 16 óra kö zött a +36 (30) 201-1442-es
te le fon szá mon, il let ve az in fo@bu da cash.hu e-ma il-cí men van mód.

* * *
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