
 

A CRE DIT PLUSZ Fel szá mo ló és Va gyon ke ze lõ Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság (Cg.: [01 09 895908]; 1119 Bu da pest, Nándor -
fejérvári út 35.) mint a TROP HY HOL DING Nyil vá no san Mû kö dõ Rész vény tár sa ság „f. a.” (Cg.: [01 10 048852]; 1054 Bu da -
pest, Sza bad ság tér 7.; adó szám: [23705373-2-41]; a fel szá mo lá si el já rás kez dõnap ja: 2017. jú ni us 2.) Fõ vá ro si Tör vény szék
2. Fpk. 3158/2016/20. sor szá mú vég zé sé vel ki je lölt fel szá mo ló ja

nyil vá nos pá lyá zat

út ján ér té ke sí ti az adós gaz dál ko dó szer ve zet tu laj do nát ké pe zõ va gyon ele me ket.
Az ér té ke sí tés re min den va gyon elem vo nat ko zá sá ban a he te dik al ka lom mal kerül sor.
A 237/2009. (X. 20.) Korm. ren de let 2. § (2) be kez dé se sze rin ti ér te sí tés meg tör tént.
A mi ni mál ár csök ken té sét a 237/2009. (X. 20.) Korm. ren de let 4. § (2a) be kez dé sé ben meg je lölt sze mé lyek írás ban nem el le nez ték.

1. Va gyon összes ség ként:

Hegy hát szent ja kab, 10/1. hrsz.-ú ki vett köz for ga lom elõl el nem zárt út, 60 m2.
Becs ér té ke: 48 300 Ft.
Az in gat lant az aláb bi ter hek ter he lik:
– 3. rang he lyen: 13 018 000 Ft és já ru lé kai ere jé ig vég re haj tá si jog, jo go sult: NAV.
– 4. rang he lyen: 272 347 069 Ft és já ru lé kai ere jé ig vég re haj tá si jog, jo go sult: NAV.
– 5. rang he lyen: 164 411 000 Ft és já ru lé kai ere jé ig vég re haj tá si jog, jo go sult: NAV.

Hegy hát szent ja kab, 10/2. hrsz.-ú ki vett ét te rem ud var, 9948 m2.
A becs ér ték/lik vi dá ci ós ér ték pon tos meg ha tá ro zá sá ra újabb ér ték becs lés vált szükségessé.
Becs ér té ke: 98 249 000 Ft.
Az in gat lant az aláb bi ter hek ter he lik:
– 6. rang hely: 200 000 000 Ft és já ru lé kai ere jé ig jel zá log jog, jo go sult: Mo há csi Ta ka rék Bank Zrt.
– 9. rang he lyen: 13 018 000 Ft és já ru lé kai ere jé ig vég re haj tá si jog, jo go sult: NAV.
– 11. rang he lyen: 150 000 000 Ft és já ru lé kai ere jé ig jel zá log jog, jo go sult: Mo há csi Ta ka rék Bank Zrt.
– 12. rang he lyen: 272 347 069 Ft és já ru lé kai ere jé ig vég re haj tá si jog, jo go sult: NAV.
– 13. rang he lyen: 164 411 000 Ft és já ru lé kai ere jé ig vég re haj tá si jog, jo go sult: NAV.
– 14. rang he lyen: 6 250 000 Ft és já ru lé kai ere jé ig vég re haj tá si jog, jo go sult: ma gán sze mély.

Az in gat la nok ér té ke sí té sé re ki zá ró lag va gyon összes ség ke re té ben kerül sor.
Becs ér ték: 98 297 300 Ft.
Mi ni mál ár: 84 200 000 Ft (a becs ér ték 85,6%-a).
Aján la ti biz to sí ték: 3 148 919 Ft.

2. Kon dor fai ki vett be épí tet len te rü le tû in gat la nok:

Hely Hrsz. m2 Becs ér ték
(Ft)

Mi ni mál ár
(Ft)

Aján la ti biz to sí ték
(Ft)

Te her

Kon dor fa 71. 3 493 1 274 945 892 462 63 747 
ÖMC 2009. Kft. ja vá ra be jegy zett
egye tem le ges jel zá log jog

Kon dor fa 170. 234 85 410 59 787 4 270 NAV ja vá ra be jegy zett vég re haj tá si jog

Kon dor fa 305. 223 81 395 56 977 4 069 NAV ja vá ra be jegy zett vég re haj tá si jog

Kon dor fa 320. 181 66 065 46 246 3 303 NAV ja vá ra be jegy zett vég re haj tá si jog

Kon dor fa 367. 333 121 545 85 082 6 077 NAV ja vá ra be jegy zett vég re haj tá si jog

Kon dor fa 371. 245 89 425 62 598 4 471 NAV ja vá ra be jegy zett vég re haj tá si jog

Kon dor fa 383. 205 74 825 52 378 3 741 NAV ja vá ra be jegy zett vég re haj tá si jog

Kon dor fa 417. 7 006 2 557 190 1 790 033 127 859 
ÖMC 2009. Kft. ja vá ra be jegy zett
egye tem le ges jel zá log jog

Kon dor fa 418. 3 015 1 100 475 770 333 55 023 
ÖMC 2009. Kft. ja vá ra be jegy zett
egye tem le ges jel zá log jog

Kon dor fa 422. 1 144 417 560 292 292 20 878 
ÖMC 2009. Kft. ja vá ra be jegy zett
egye tem le ges jel zá log jog

Kon dor fa 424. 5 342 1 949 830 1 364 881 97 491 
ÖMC 2009. Kft. ja vá ra be jegy zett
egye tem le ges jel zá log jog

Kon dor fa 435. 1 993 727 445 509 212 36 372 
ÖMC 2009. Kft. ja vá ra be jegy zett
egye tem le ges jel zá log jog
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Hely Hrsz. m2 Becs ér ték
(Ft)

Mi ni mál ár
(Ft)

Aján la ti biz to sí ték
(Ft)

Te her

Kon dor fa 452. 245 89 425 62 598 4 471 NAV ja vá ra be jegy zett vég re haj tá si jog

Kon dor fa 456. 162 59 130 41 391 2 956 NAV ja vá ra be jegy zett vég re haj tá si jog

Kon dor fa 491. 288 105 120 73 584 5 256 NAV ja vá ra be jegy zett vég re haj tá si jog

Kon dor fa 498. 5 801 2 117 365 1 482 156 105 868 
ÖMC 2009. Kft. ja vá ra be jegy zett
egye tem le ges jel zá log jog

Kon dor fa 523. 8 256 3 013 440 2 109 408 150 672 
ÖMC 2009. Kft. ja vá ra be jegy zett
egye tem le ges jel zá log jog

Kon dor fa 529. 435 158 775 111 143 7 938 
ÖMC 2009. Kft. ja vá ra be jegy zett
egye tem le ges jel zá log jog

Kon dor fa 716. 260 94 900 66 430 4 745 NAV ja vá ra be jegy zett vég re haj tá si jog

Kon dor fa 818. 252 91 980 64 386 4 599 NAV ja vá ra be jegy zett vég re haj tá si jog

Kon dor fa 884. 201 73 365 51 356 3 668 NAV ja vá ra be jegy zett vég re haj tá si jog

Kon dor fa 1004. 1 871 682 915 478 041 34 145 
ÖMC 2009. Kft. ja vá ra be jegy zett
egye tem le ges jel zá log jog

Kon dor fa 1057. 237 86 505 60 554 4 325 NAV ja vá ra be jegy zett vég re haj tá si jog

Kon dor fa 1108. 395 144 175 100 923 7 208 NAV ja vá ra be jegy zett vég re haj tá si jog

Kon dor fa 1110. 586 213 890 149 723 10 694 
NAV ja vá ra be jegy zett vég re haj tá si jog,
ma gán sze mély ja vá ra be jegy zett
vég re haj tá si jog

Kon dor fa 1170. 781 285 065 199 546 14 253 
NAV ja vá ra be jegy zett vég re haj tá si jog,
ma gán sze mély ja vá ra be jegy zett
vég re haj tá si jog

Kon dor fa 1171. 809 295 285 206 700 14 764 

NAV ja vá ra be jegy zett vég re haj tá si jog,
ma gán sze mély ja vá ra be jegy zett 
vég re haj tá si jog,
E.ON ve ze ték jog

Kon dor fa 1185. 266 97 090 67 963 4 854 
NAV ja vá ra be jegy zett vég re haj tá si jog,
E.ON ve ze ték jog

Kon dor fa 1307. 360 131 400 91 980 6 570 NAV ja vá ra be jegy zett vég re haj tá si jog

Kon dor fa 1318. 228 83 220 58 254 4 161 NAV ja vá ra be jegy zett vég re haj tá si jog

Kon dor fa 1418. 918 335 070 234 549 16 753 

NAV ja vá ra be jegy zett vég re haj tá si jog,
ma gán sze mély ja vá ra be jegy zett
vég re haj tá si jog,
E.ON ve ze ték jog

Kon dor fa 1393. 514 187 610 131 327 9 380 
NAV ja vá ra be jegy zett vég re haj tá si jog,
ma gán sze mély ja vá ra be jegy zett
vég re haj tá si jog

Kon dor fa 1510. 162 59 130 41 391 2 956 
NAV ja vá ra be jegy zett vég re haj tá si jog,
E.ON ve ze ték jog

Kon dor fa 1530. 201 73 365 51 356 3 668 
NAV ja vá ra be jegy zett vég re haj tá si jog,
E.ON ve ze ték jog

Kon dor fa 1531. 180 65 700 45 990 3 285 
NAV ja vá ra be jegy zett vég re haj tá si jog,
E.ON ve ze ték jog

Kon dor fa 1542. 593 216 445 151 512 10 822 

NAV ja vá ra be jegy zett vég re haj tá si jog,
ma gán sze mély ja vá ra be jegy zett
vég re haj tá si jog,
E.ON ve ze ték jog

Kon dor fa 1570. 454 165 710 115 997 8 285 
NAV ja vá ra be jegy zett vég re haj tá si jog,
ma gán sze mély ja vá ra be jegy zett
vég re haj tá si jog

Kon dor fa 1573. 529 193 085 135 160 9 654 
NAV ja vá ra be jegy zett vég re haj tá si jog,
ma gán sze mély ja vá ra be jegy zett
vég re haj tá si jog

Kon dor fa 1633. 281 102 565 71 796 5 128 

Kon dor fa 1645. 2 802 1 022 730 715 911 51 136
ÖMC 2009. Kft. ja vá ra be jegy zett
egye tem le ges jel zá log jog

Kon dor fa 1652. 3 353 1 223 845 856 692 61 192 
ÖMC 2009. Kft. ja vá ra be jegy zett
egye tem le ges jel zá log jog

Kon dor fa 1707. 299 109 135 76 395 5 456 NAV ja vá ra be jegy zett vég re haj tá si jog
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Hely Hrsz. m2 Becs ér ték
(Ft)

Mi ni mál ár
(Ft)

Aján la ti biz to sí ték
(Ft)

Te her

Kon dor fa 1773. 568 207 320 145 124 10 366 
NAV ja vá ra be jegy zett vég re haj tá si jog,
ma gán sze mély ja vá ra be jegy zett
vég re haj tá si jog

Kon dor fa 1828. 282 102 930 72 051 5 146 NAV ja vá ra be jegy zett vég re haj tá si jog

Kon dor fa 1839. 180 65 700 45 990 3 285 NAV ja vá ra be jegy zett vég re haj tá si jog

Kon dor fa 1841. 202 73 730 51 611 3 686 NAV ja vá ra be jegy zett vég re haj tá si jog

Kon dor fa 1904. 567 206 955 144 869 10 347 
NAV ja vá ra be jegy zett vég re haj tá si jog,
ma gán sze mély ja vá ra be jegy zett
vég re haj tá si jog

Kon dor fa 1908. 209 76 285 53 400 3 814 NAV ja vá ra be jegy zett vég re haj tá si jog

Az in gat la nok je len leg nem be épít he tõ ek.

Az in gat la nok ér té ke sí té sé re ön ál ló an és va gyon összes ség ke re té ben is sor ke rül. A va gyon össze sség ke re tén be lül tör té nõ ér té ke sí -
tés so rán ér ke zett vé te li aján lat elõnyt él vez az in gat la nok önálló értékesítésével szemben.

Az in gat la nok va gyon összes ség ke re té ben tör té nõ ér té ke sí té se során:

Becs ér ték: 20 856 465 Ft.

Mi ni mál ár: 14 599 526 Ft (a becs ér ték 70%-a).

Aján la ti biz to sí ték: 825 693 Ft.

3. Sa rud bel te rü let, 50/1. hrsz.-ú ki vett be épí tet len te rü let meg ne ve zé sû in gat lan, 2708 m2.

Az in gat lant a Mo há csi Ta ka rék Bank Zrt. ja vá ra be jegy zett jel zá log jog terheli.

Becs ér ték: 893 640 Ft.

Mi ni mál ár: 974 880 Ft (a becs ér ték 109%-a).

Aján la ti biz to sí ték: 44 682 Ft.

Az ér té ke sí tés az áfa-tv. 86. § (1) be kez dés alap ján men tes az adó alól.

A fel szá mo ló is me re tei sze rint az in gat la nok kör nye ze ti te her rel nem érin tet tek.

A meg vá sár lás ra fel kí nált va gyon ele mért a fel szá mo ló kel lék sza va tos sá got és ga ran ci át nem vál lal, azt a pá lyá zó a meg te kin tett
és meg vizs gált állapotban veszi meg.

Az egyes va gyon tárgy meg te kin té sé nek idõ pont-egyez te té se kér he tõ mun ka na po kon 9 órá tól 14 órá ig elekt ro ni kus úton az in fo@
cre ditp lusz.com e-ma il-cí men. A pá lyá zat tal kap cso la tos egyéb in for má ció az Elekt ro ni kus Értékesítési Rendszeren érhetõ el.

A rész le tes ér té ke sí té si tá jé koz ta tó (rész le tes ten der fü zet) az Elekt ro ni kus Ér té ke sí té si Rend szer re (https://eer.gov.hu) ke rül fel töl -
tés re, mely nek meg te kin té se és letöltése költségmentes.

A pá lyá zat a rész le tes ér té ke sí té si tá jé koz ta tó meg te kin té se, és/vagy le töl té se nél kül is ered mé nye sen benyújtható.

Pá lyá za ti fel té te lek, kö ve tel mé nyek:

a) A pá lyá za to kat ki zá ró lag az Elekt ro ni kus Ér té ke sí té si Rend sze ren (https://eer.gov.hu) ke resz tül kell be nyúj ta ni. A pá lyá zat
 benyújtására re giszt rált fel hasz ná ló ként van le he tõ ség. A pá lyá zat be nyúj tá sa a pá lyá za ti do ku men tá ció min den ol da lá nak alá írt,
 adószámmal  ren del ke zõ sze mély vagy szer ve zet ese tén pe dig bé lyeg zõ le nyo mat tal is el lá tott szken nelt vál to za tá nak az EÉR fe lü le té re
tör té nõ fel töl té sé vel tör té nik.

A pá lyá za tok be nyúj tá sá nak kez dõ idõ pont ja: 2022. de cem ber 16. 00 óra 00 perc.

A pá lyá za tok be ér ke zé sé nek ha tár ide je: 2023. ja nu ár 2. 12 óra 00 perc.

Je len pá lyá za ti fel hí vás a fel szá mo ló ré szé re nem je lent ér té ke sí té si kö te le zett sé get. A fel szá mo ló a pá lyá za tot hi á nyos, nem meg -
fe le lõ aján la tok ese té ben a pá lyá zót ki zár hat ja vagy ered mény te len nek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.

b) A pá lyá za ton va ló rész vé tel fel té te le:

– A be nyúj tan dó pá lyá zat nak tar tal maz nia kell ma gán sze mély aján lat te võ ese té ben a pá lyá zó ne vét, cí mét, az azo no sí tá sá ra al kal -
mas to váb bi ada ta it, a net tó és a brut tó aján la ti árat egy ér tel mû en meg ha tá roz va, a fi ze tés mód ját és vállalt feltételeit, valamint ha tár -
ide jét. Vál lal ko zás, il let ve tár sa ság aján lat te võ ese tén a pá lyá zó ne vét, szék he lyét, ha tá lyos cég ki vo na tát, a cég jegy zés re jo go sult
ve ze tõ tiszt ség vi se lõ(k) alá írá si cím pél dá nyát, a net tó és a brut tó aján la ti árat egy ér tel mû en meg ha tá roz va, a fi ze tés mód ját és vállalt
feltételeit, valamint határidejét.

– A be nyúj tan dó pá lyá zat nak tar tal maz nia kell aján lat te võ 60 na pos aján la ti kö tött sé get vál la ló nyi lat ko za tát.

– A pá lyá zó kö te les az ál ta la pá lyá zott va gyon ele mek pá lyá za ti hir det mény ben meg ha tá ro zott aján la ti biz to sí té kát (10 000 E Ft
alatt 5%-át, 10 000 E Ft fe lett to váb bi 3%-át) a CRE DIT PLUSZ Kft. K&H Bank Zrt.-nél ve ze tett 10404601-49515349-56501117 szá -
mú leté ti szám lá já ra TROP HY HOL DING Nyil vá no san Mû kö dõ Rt. „f.a.” pá lyá za ta köz le ménnyel aján la ti biz to sí ték ként 2022. de -
cem ber 14-éig át utal ni.

A pá lyá za ton va ló rész vé tel fel té te le az aján la ti biz to sí ték elõ írt ha tár idõ ben és mó don tör té nõ be fi ze té se. A fel szá mo lá si el já rás ban 
az adós va gyon tár gya i nak elekt ro ni kus ér té ke sí té sé rõl szó ló 17/2014. (II. 3.) Korm. ren de let 13. § (2) és (3) be kez dé sei sze rint
az aján la ti biz to sí ték be fi ze té sét a fel szá mo ló a pá lyá zat hir det mény ben megjelölt kezdõ idõpontját megelõzõ 24 órával ellenõrzi.
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Ered mé nyes el já rás ese tén a meg fi ze tett aján la ti biz to sí ték a nyer tes pá lyá zó nál be szá mí tás ra ke rül a vé tel ár ba. A töb bi pá lyá zó -
nak, ered mény te len el já rás ese tén va la mennyi pá lyá zó nak az ered mény hir de tés nap já tól szá mí tott nyolc mun ka na pon be lül az aján la ti 
biztosíték teljes összege visszautalásra kerül.

A nyer tes pá lyá zó az aján la ti biz to sí té kot el ve szí ti, amennyi ben az adás vé te li szer zõ dés a nyer tes pá lyá zó ér dek kö ré ben fel me rü lõ
ok ból nem jön lét re, vagy a nyer tes pá lyá zó a vé tel árat az elõ írt határidõben nem fizeti meg.

c) Az ér vé nyes pá lyá za tok kö zül a leg ma ga sabb vé te li aján la tot te võ pá lyá zó nyer vé te li jo got.
Az ér té ke lés nél egyéb szem pon tok nem ke rül nek fi gye lem be vé tel re. 
Több meg fe le lõ, azo nos ér té kû (a leg jobb aján la ti ár tól 10%-kal el té rõ sáv ban) árat aján lók kö zött nyil vá nos ár tár gya lás ra ke rül

sor, mely nek idõ pont ját és fel té te le it az ár tár gya lást meg elõ zõ en az érintettekkel a felszámoló közli.
d) Szer zõ dés kö tés, a vé tel ár meg fi ze té sé nek mód ja és ha tár ide je: a szer zõ dés kö tés vég sõ ha tár ide je az ered mény hir de tés tõl

 számított 30. nap. Ve võ tu do má sul ve szi, hogy az adás vé te li szer zõ dés el ké szí té sé hez az ügy vé det a fel szá mo ló biz to sít ja, az ügy vé di
mun ka díj ve võt ter he li, amely a vé tel ár 1%-a, de mi ni mum 50 000 Ft/szer zõ dés.

Fi ze tés a szer zõ dés kö tés tõl szá mí tott 30 na pon be lül át uta lás sal a CRE DIT PLUSZ Kft. 10404601-49515349-56501038 szá mú
számlájára.

A tel jes vé tel ár ki egyen lí té se a tu laj don ba, il let ve a bir tok ba adás fel té te le. A rész let fi ze tés le he tõ sé gét a felszámoló kizárja.
e) Ve võ a va gyon elem bir tok ba vé te lé rõl sa ját költ sé gén kö te les gon dos kod ni. Ha a szer zõ dés ben er re meg sza bott ha tár idõt túl lé pi, 

a fel szá mo ló a va gyon tárgy ke ze lé sé ért költ ség té rí tést szá mol fel.
f) A fel szá mo ló az elekt ro ni kus ér té ke sí tés ér vé nyes sé gé nek és ered mé nyes sé gé nek meg ál la pí tá sát kö ve tõ en a nyer tes aján la tot

 bemutatja az elõ vá sár lá si jog gal ren del ke zõk nek, az õket meg il le tõ sor rend ben, an nak ér de ké ben, hogy nyi lat koz za nak: kí ván nak-e
él ni elõ vá sár lá si jo guk kal. A nyi lat ko zat té tel re a fel szá mo ló tíz na pot biz to sít.

* * *
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