
Pályázati Hirdetmény

A(z) HELP Kft. (cégjegyzékszám: 18-09-000505, székhely: 9700 Szombathely, Kiskar utca 1., 
levelezési cím: 9700 Szombathely, Kiskar utca 1.), mint a(z) Szőregi ÁFÉSZ „f.a” (cégjegyzékszám: 
06-02-000088, székhely: 6771 Szeged-Szőreg, Hősök tere 5.) Szegedi Törvényszék 15.Fpk.96

. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2023. március 30. napján /2019/14
meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós üzletrészét.
A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: 
https://eer.sztfh.hu/palyazat/P2943084
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2023. április 14. 14 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2023. április 29. 14 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: nettó 17 500 forint

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázaton való részvétel 
feltétele a vagyonelemnél meghatározott ajánlati biztosíték megfizetése a pályázati 
hirdetményben megjelölt kezdő időpontot megelőző 24 óra időpontig a Szőregi ÁFÉSZ fa. Erste 
Bank Zrt-nél vezetett 11600006-00000000-35610690 számú bankszámlájára történő átutalással, 
"Pályázat - ajánlati biztosíték" közleménnyel. A közlemény rovatban fel kell tüntetni az 
értékesítés EÉR azonosító számát és a jelentkezéskor kapott "F" azonosító számot. A pályázati 
biztosíték befizetését az értékesítő a pályázati hirdetményben megjelölt kezdő időpontot 
megelőző 24 órával ellenőrzi.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosítékfizetési 
kötelezettség csak abban az esetben tekintendő teljesítettnek, ha pályázat beadásakor 
feltöltésre kerülő befizetést igazoló dokumentumon túl, az előbbiekben megadott bankszámlán 
a pályázati hirdetményben megjelölt kezdő időpontot megelőző 24 órával hiánytalanul 
jóváírásra kerül. Az ajánlati biztosítékot ezen időpontig nem teljesítő személy az értékesítésben 
nem vehet részt. A nyertes pályázó befizetett bánatpénze a vételárba beszámít, a többi 
pályázónak pedig az ajánlati biztosíték az eredményhirdetés napjától – a Cstv. 49/A.§.(4) 
bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától – számított 8 
munkanapon belül kerül visszautalásra. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati 
biztosítékot a felszámoló 8 munkanapon belül visszautalja, kamat nélkül. A befizetések és a 
szabályzatokban előírt feltételek nem teljesülése esetén a szabálytalanul eljáró licitálót az 
értékesítő az értékesítésből kizárja, és részére a megfizetett pályázati biztosítékot visszautalja. 
Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó 
érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt 
határidőben nem fizeti meg. A pályázati felhívást kiíró felszámoló az esetleges felmerülő 
bankköltségekkel, árfolyamkülönbségekből adódó veszteségekkel, hiányokkal kapcsolatos 
hivatkozásokat nem fogad el.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján 
- elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

https://eer.sztfh.hu/palyazat/P2943084


A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

CO-OP Hitel Zrt.-ben (főtevékenysége: Egyéb hitelnyújtás) fennálló 300.000,- Ft névértékű 
részesedés (üzletrész).

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: nettó 350 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: nettó 350 000 forint.

1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: üzletrész
Cég neve: CO-OP Hitel Zrt.
Cégjegyzékszáma: 16-10-001774
Cég főtevékenysége: TEÁOR 64-66 Pénzügyi, biztosítási tevékenység
Az értékesítendő üzletrész által megtestesített tulajdoni hányad: Kisebbségi tulajdon CO-OP 
Hitel Zrt-ben lévő 300.000 Ft névértékű részesedés
Tehermentes: igen
Szavazati jog: nem ismert
Pótbefizetési kötelezettség: nem ismert

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az értékesítésre 
kerülő üzletrésszel kapcsolatosan az EÉR-en történik a tájékoztatás.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az értékesítés ÁFA mentes.

 bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: 17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) A 
nyertes pályázat kiválasztásának módszere: a legmagasabb ajánlati ár alapján történik a 
kiválasztás.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Az adásvételi szerződés megkötésétől számított 
30 napon belüli, banki utalással történő vételár megfizetés, részletfizetésre nincs lehetőség. A 
felszámoló a vételár teljes kiegyenlítéséig az értékesítendő vagyon vonatkozásában a 
tulajdonjogot korlátozás nélkül fenntartja.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A szerződéskötés feltétele az EÉR rendszert üzemeltető számára 
történt és a felszámoló által véglegesnek elfogadott vételár 1%-os jutalék fizetési kötelezettség 
teljesítése, amely nem része a teljes vételárnak. Az adásvételi szerződés megkötésére az 
eredményhirdetéstől számított 15 napon belül kerül sor. A megkötendő adásvételi szerződésre 
a magyar jog az irányadó.

 bekezdés szerinti részletes feltételek: 17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) A pályázat 
alapfeltételei: A pályázaton magyar és külföldi természetes személy, gazdasági társaság, jogi 
személy vagy jogi személyiséggel rendelkező szervezet vehet részt. A pályázatnak tartalmaznia 
kell: - gazdasági társaság, jogi személy pályázó esetében: hatályos cégkivonatát, cégnév, 
cégjegyzékszám, székhely, adószám, KSH-szám, bankszámlát vezető pénzintézet megnevezése, 
bankszámlaszám, cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő, képviselő aláírási címpéldányát; - 
magánszemély pályázó esetében: név, állampolgárság, születési név, anyja neve, lakcím, 
levelezési címe, születési hely, idő, személyazonosító okmány neve és száma, adóazonosító jel, 

https://eer.sztfh.hu/jogszabaly/A1400017-P12-5.html
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esetleges általános forgalmi adó alanyiság, kizárólag a pályázó által használt elektronikus 
elérhetősége: e-mail címe) - Külföldi pályázó esetén a pályázó köteles belföldi székhellyel 
rendelkező kézbesítési megbízottat megnevezni, akihez a pályázati, eljárási és szerződéskötési 
nyilatkozatok joghatályosan intézhetők. A pályázatnak továbbá tartalmaznia kell a pályázó 
részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát az alábbiakra vonatkozóan: - a pályázó 
nyilatkozata, hogy a vételre felajánlott vagyonelemet meg kívánja vásárolni, - a pályázati árat, 
amelyet a pályázó a meghirdetett vagyonelemért fizet, - a vállalt fizetési feltételeket. A 
tulajdonjog változásával kapcsolatos valamennyi költség a vevőt terheli. A vételárba a hitelezői 
követelések beszámítására nincs lehetőség, ezt a felszámoló kizárja. A Cstv. 49/A.§ (4) 
bekezdése szerint a felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek 
nyilváníthatja és új pályázatot írhat ki. Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár 
vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat érkezik, a felszámoló a pályázók között 
online ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról, annak kezdő és záró időpontjáról az EÉR rendszerén 
keresztül tájékoztatja az érdekelteket. A jelen felhívás a felszámoló számára nem jelent 
értékesítési kötelezettséget, az értékesítési eljárás megfelelő ajánlat hiányában 
eredménytelenné nyilvánítható. A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő 8 
napon belül kerül sor. Az értékelésről szóló jegyzőkönyvet – a pályázatbontástól számított 20 
napon belül – a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR 
felületére, ahol a pályázók által megtekinthető.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A felszámoló felhívja az 
elővásárlási jogosultak figyelmét, hogy elővásárlási jogukat a jelen pályázati eljárás keretében 
gyakorolhatják, továbbá elővásárlási jognyilatkozatukat a nyilvános értékesítés során a pályázati 
határidő lejártáig tehetik meg, vagy azt követően a felszámoló felhívására gyakorolhatják oly 
módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében 10 napon belül írásban nyilatkoznak 
vételi szándékukról. 

Jelen értékesítési hirdetménynél a 237/2009. (X.20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti 
értesítés feltételei nem állnak fenn.

A vagyontárgy az adott felszámolási eljárásban első alkalommal történő értékesítésére kerül sor.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.sztfh.hu
/palyazat/P2943084/tetelek.pdf
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