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INGATLANÁRVERÉSI HIRDETMÉNY

A  Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal, mint  árverést  lefolytató hatóság Úthy Ilona
adós gyerektartás és egyéb  jogcímeken fennálló 6 639 303 Ft követelés behajtása iránt a Kisfaludy
Ilona és társai végrehajtást  kérők érdekében eljáró Dr.  Czinner Eszter  Valéria  önálló bírósági
végrehajtó  megkeresésére az  ingatlan-nyilvántartásban 05038/20 helyrajzi  számon  nyilvántartott,
természetben Ózd  külterület településen  található  ingatlan 1/4 tulajdoni  illetőségére a  mező-és
erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 35. § (1) bekezdése alapján, valamint a
mező-  és  erdőgazdasági  hasznosítású  földek  végrehajtási,  felszámolási  vagy  önkormányzati
adósságrendezési eljárás keretében árverés útján történő értékesítésének szabályairól szóló 191/2014.
(VII.31.) Kormányrendelet értelmében 

2023. év május     hó 0  2   napján   10   óra 00 percre  

BO/36/870/2023
azonosító számon

á r v e r é s t

tűzök ki.

Az árverés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Ózdi Járási 
     Hivatal hivatali helyisége
    3600 Ózd Gyújtó tér.1.

Az árverés azonosító száma:   BO/36/870/2023

Végrehajtást kérők:  Követelés jogcíme:     Tőke:
Kisfaludy Ilona gyerektartás 4 129 303 Ft
Sebők András Béla kölcsöntartozás 2 340 000 Ft
Defactoring Pénzügyi Szolgáltató Zrt. díjhátralék    170 000 Ft

A föld ingatlan-nyilvántartási és földhasználati adatai:

1. Település neve:   Ózd

2. Fekvése:   külterület

3. Helyrajzi száma  :05038/20

4. Területnagysága:    7619 m2

5. Aranykorona értéke: :  0.30 Ak

6. Művelési ága:   erdő
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7. Tulajdonos(ok) neve:      Úthy Ilona 1/4   tulajdoni hányad  

Bozó Katalin  2/4 tulajdoni hányad

Uthy Piroska Erzsébet 1/4 tulajdoni hányad

8. Jogi jelleg:   nincs megadva

9. Árverezett tulajdoni hányad:    1/4

10.Felépítménye és annak jellege:   nincs megadva

11.Telki szolgalom, közérdekű használati jog, haszonélvezeti jog, zálogjog:   

Özvegyi jog Csépányi P. Bertalanné javára.

12.A földhasználati, erdőgazdálkodói nyilvántartásba bejegyzett földhasználat:   nincs megadva

Az ingatlan becsértéke  :   76 250 Ft, amely egyben a kikiáltási ár.

Az árverésen tehető legalacsonyabb vételi ajánlat összege:38 125 Ft

A licitküszöb összege: 2 000 Ft (10 millió Ft-ot meg nem haladó becsérték esetén a becsérték 2 %-a, de
legalább 1000 Ft, 10 millió Ft-ot meghaladó becsérték felett a becsérték 1%-a ezer forintra kerekítve.

Az árverési előleg: 7 625 Ft (a becsérték 10%-a)

Az árverési licitdíj:  2 000 Ft (a föld becsértékének 1%-a, de legalább 2000 Ft és legfeljebb 10.000 Ft)

Az előleg letétbe helyezése és a licitdíj megfizetése a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal
Magyar  Államkincstárnál  vezetett  10027006-00302797-20000002  számú  letéti  számlájára  történő
átutalással teljesíthető, amelynek során az árverés azonosító számát az átutalás közleményében fel kell
tüntetni. Az előleg és licitdíj összegét olyan időpontban kell átutalni, hogy az az árverés időpontját
megelőzően megérkezzen a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal  mezőgazdasági
igazgatási szervének letéti számlájára.

A letétbe helyező akkor árverezhet, ha az átutalásról szóló terhelési értesítőt – a bank által lepecsételt és
aláírt  banki  igazolást  –   legkésőbb  a  licit  megkezdése  előtt  a  hatóság  árverezést  lebonyolító
képviselőjének (kikiáltó) bemutatja, annak másolatát pedig részére átadja.

Felhívom  az  elővásárlásra  jogosultak  figyelmét,  hogy  az  elővásárlási  jogosultságuk  gyakorlásának
feltétele  az  árverésen  történő  részvétel.  Az  elővásárlási  jog  jogosultjának  a  jogosultságot  bizonyító
okiratait a licit megkezdése előtt a kikiáltónak át kell adnia. 

Az  árverésről,  ha  valamennyi  megjelent  írásban  hozzájárul, a  Borsod-Abaúj-Zemplén  Vármegyei
Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztály a mező-és erdőgazdasági hasznosítású
földek végrehajtási-felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján
történő értékesítésének szabályairól szóló 191/2014. (VII.31.) Korm. rendelet 6. §-ában foglaltak szerint
kép- és hangfelvételt készít az eljárás jogszerű lefolytatásának ellenőrizhetősége érdekében.

Ingatlan megtekinthetőségének adatai: egyeztetett időpontban

Dr. Czinner Eszter Valéria    önálló bírósági végrehajtó    
cím: 9022 Győr, Liszt Ferenc utca 21.
levelezési cím: 9001 Pf: 699.

Kérjük,  hogy  az  ügyben  megküldött  iratokon  az  árverés  azonosító  számára  szíveskedjenek
hivatkozni.

Az árverezőket érintő egyéb tudnivalók:

Agrárügyi Főosztály, Földművelésügyi Osztály
3526 Miskolc Blaskovics u. 24. Telefon: (36-46) 503 028 Fax: (36-46) 531 039

Honlap:www.kormanyhivatal.hu   KRID azonosító:210327939

2

https://www.kormanyhivatal.hu/


Az  árverezés  feltételeit  és  jogkövetkezményeit  a  mező-és  erdőgazdasági  hasznosítású  földek
végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján
történő értékesítésének szabályairól szóló 191/2014. (VII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.)
szabályozza.

A földre az árverezhet, aki R. 5.§ (1) bekezdése szerint:

a) aki előlegként a föld becsértékének 10%-át legkésőbb az árverés megkezdése előtt a mezőgazdasági
igazgatási szervnél letétbe helyezte, 
b) a licitdíjat megfizette
c)  a  mező-  és  erdőgazdasági  földek  forgalmáról  szóló  2013.  évi  CXXII.  törvény  (a  továbbiakban:
Földforgalmi törvény) 35. § (3) bekezdés harmadik mondata szerinti  körülmények fennállásáról szóló
hatósági  bizonyítványt  és  a  Földforgalmi  törvény  13–15.  §-a  szerinti  –  az  ott  előírt  alakszerűségi
előírásoknak megfelelő – nyilatkozatokat csatolja,
d)  a Földforgalmi törvény 18.§ (1) bekezdés e) pontja szerinti,  legfeljebb 20 km-es távolságra
vonatkozó feltételnek megfelel, és azt – az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló
384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 27.§-a szerinti  hatósági bizonyítvánnyal – igazolja 

(Földforgalmi törvény 18.§ (1) bekezdés e) pontja: az olyan földművest, akinek  az életvitelszerű
lakáshasználata helye  vagy a mezőgazdasági üzemközpontja legalább 3 éve  olyan  településen
van, amelynek közigazgatási határa az adás-vétel tárgyát képező föld fekvése szerinti település
közigazgatási határától közúton vagy közforgalom elől el nem zárt magánúton legfeljebb 20 km
távolságra van.)

A hatósági  bizonyítvány  kiállítása  az  ügyfél  Borsod–Abaúj-Zemplén  Vármegyei  Kormányhivatal
Földhivatali  Főosztályhoz (3525  Miskolc  Vologda  u.  4.)  benyújtott  kérelme  alapján  történik.  A
hatósági  bizonyítvány  a  föld  tulajdonjogának  megszerzésére  nem  jogosít,  csak  a  hatósági
bizonyítványban  megjelölt  föld  végrehajtási,  felszámolási  vagy  önkormányzati  adósságrendezési
eljárással összefüggő árverezésén való részvételhez szükséges vonatkozó feltétel fennállását igazolja. 

Az  árverésen  történő  részvételhez  kiállított  hatósági  bizonyítvány  tartalmazza  a  Földforgalmi
törvény 18.§ (1) bekezdés e) pontja szerinti,  legfeljebb 20 km-es távolságra vonatkozó feltétel
fennállását. 

A hatósági bizonyítvány igénylésére irányuló kérelemben meg kell  jelölni  a mező- és erdőgazdasági
földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII.  törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti
szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 13. § (1) bekezdés a) pontja szerinti adatokat, valamint az
árverezésre  kerülő  föld  fekvésének  települését  és  helyrajzi  számát.  A  hatósági  bizonyítványt  a
kormányhivatal 15 napon belül állítja ki. 

Az előleg letétbe helyezése és a licitdíj megfizetése átutalással történhet, amelynek során az árverés
azonosító  számát az átutalás közleményében fel  kell  tüntetni.  Az előleg és a  licitdíj  összegét olyan
időpontban kell  átutalni,  hogy az az árverés időpontját megelőzően megérkezzen az mezőgazdasági
igazgatási szerv letéti számlájára. A letétbe helyező akkor árverezhet, ha az átutalásról szóló terhelési
értesítőt legkésőbb a licit  megkezdése előtt a mezőgazdasági igazgatási szerv árverezést lebonyolító
képviselőjének (a továbbiakban: kikiáltó) bemutatja, annak eredeti példányát részére átadja. 

Nem árverezhet és a földet árverésen nem szerezheti meg 

a) a Vht. 123. § (2) bekezdésében meghatározott személy,
b) a Földforgalmi törvény 9. §-ában meghatározott személy, 
c) a Cstv. 49. § (3) és (3b) bekezdésében meghatározott személy,
d) fővárosi és Vármegyei kormányhivatal, illetve az árveréssel kapcsolatos jogorvoslatot elbíráló hatóság
állományába tartozó olyan személy,  aki  az árverés lebonyolításában, illetve az árverési  jegyzőkönyv
szerinti határozatok meghozatalában, illetve a jogorvoslat során történő elbírálásában részt vesz,
e) a R. 5. § (1) bekezdésében foglaltaknak meg nem felelő személy. 

Az árverezés további feltételei

Agrárügyi Főosztály, Földművelésügyi Osztály
3526 Miskolc Blaskovics u. 24. Telefon: (36-46) 503 028 Fax: (36-46) 531 039

Honlap:www.kormanyhivatal.hu   KRID azonosító:210327939

3

https://www.kormanyhivatal.hu/


Az  árverező  személyesen  vagy  megbízottja,  illetve  képviselője  útján  árverezhet.  Az  Ingatlan-
nyilvántartásról  szóló  1997.  évi  CXLI.  törvény  (továbbiakban:Inytv.)  33.§  (2)-(3)  bekezdései
alapján,  ha  az  okiratot  a  nyilatkozattevő  helyett  meghatalmazott  írta  alá,  illetve  látta  el
kézjegyével,  csatolni  kell  a meghatalmazást is,  amelyet a bejegyzés alapjául szolgáló okiratra
előírt alakszerűségek szerint kell kiállítani, tehát a meghatalmazást közokiratba, illetőleg ügyvéd
által ellenjegyzett magánokiratba kell foglalni.

Ha  a  felet  a  közjegyzői  okirat  elkészítésénél  meghatalmazott  képviseli,  az  ingatlan-nyilvántartási
eljárásban azt  a  magánokiratban foglalt  meghatalmazást  is  el  kell  fogadni,  amelyben a fél  aláírását
közjegyző vagy magyar külképviseleti szerv hitelesítette.

Írásra vagy olvasásra képtelen személy jognyilatkozatán alapuló bejegyzéshez, a nyilatkozat közokiratba
foglalása  szükséges,  amelyben  e  körülményre  utalni  kell.  Az  árverésen  az  árverést  lefolytatón,  a
megkeresőn és a megkereső eljárásában szereplő feleken kívül az árverezők vehetnek részt. 

Végrehajtási  eljárással  és  önkormányzati  adósságrendezési  eljárással  összefüggésben  lefolytatott
árverés esetén földre legalább a kikiáltási ár felének megfelelő összeggel tehető érvényes vételi ajánlat,
de tanya esetén legalább a kikiáltási ár 70%-ának megfelelő összeggel tehető érvényes vételi ajánlat, ha
az adósnak ez az egyetlen lakóingatlana, lakóhelye ebben van, és a végrehajtási eljárás megindítását
megelőző 6 hónapban is ebben volt, valamint, ha a föld Vht. 204/B. § szerinti legalacsonyabb eladási ár,
illetve a 237/2009. (X. 20.)  Korm. rendelet  4.  § (2) bekezdése szerinti  minimálár megadásával kerül
árverésre, csak e legalacsonyabb eladási árat elérő összegű vételi ajánlat tehető. 

A licitküszöb összege 10 millió Ft-ot meg nem haladó becsérték esetén a becsérték 2%-a, de legalább
1000 Ft, 10 millió Ft-ot meghaladó becsérték felett a becsérték 1%-a, ezer forintra kerekítve. Az a vételi
ajánlat érvényes, amelynek összege – legalább a licitküszöb összegével – meghaladja az előzőleg tett
érvényes vételi ajánlat összegét. Az árverező a vételi ajánlatot nem vonhatja vissza. 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:81.§ (5) bekezdése alapján a tulajdonostárs az
elővásárlási jogot végrehajtási árverés esetén is gyakorolhatja. Az elővásárlási jog akkor gyakorolható,
ha annak jogosultja  az árverezőre vonatkozó feltételeknek megfelel  és az elővásárlási  jogosultságát
bizonyító okiratokat a licit megkezdése előtt a kikiáltó részére átadja. 

Az  elővásárlásra  jogosult  a  felajánlott  legmagasabb  összegű  érvényes  vételi  ajánlattal  megegyező
összegű vételi ajánlat tételével gyakorolhatja elővásárlási jogát. Vételi ajánlatot elfogadó nyilatkozatnak
csak  az  elővásárlásra  jogosult  által  a  felhívásra  haladéktalanul  megtett  nyilatkozat  minősül.  A  föld
árverési vevője a legmagasabb összegű érvényes ajánlatot tevő árverező. Ha a legmagasabb összegű
vételi ajánlatra vonatkozóan elővásárlásra jogosult tesz elfogadó nyilatkozatot, az elővásárlásra jogosult
lesz az árverési vevő. Ha több elővásárlásra jogosult tesz vételi ajánlatot elfogadó nyilatkozatot, közülük
az  első  ranghelycsoportban  szereplő  elővásárlásra  jogosult  lesz  az  árverési  vevő.  Ha  ezen  első
ranghelycsoportban több elővásárlásra jogosult szerepel, a kikiáltó helyben lefolytatott sorsolással dönt.

Érvényes vételi ajánlatnak R. 7.§ (8) bekezdés értelmében: a minimálárat elérő 3 legmagasabb
ajánlat minősül.

Amennyiben a legmagasabb összegű érvényes ajánlatot tevő árverező a vételárat nem utalta át
határidőben, az árverést a R. 8. § (7) bekezdése szerinti következő legmagasabb ajánlatot tevő
árverező nyeri.

A R. 8. § (8) bekezdés szerint: ha a (7) bekezdés szerinti ki nem fizetett földet alacsonyabb áron
vették meg, mint amennyit a fizetést elmulasztó árverező ajánlott, a fizetést elmulasztó köteles a
két  ajánlat  közötti  különbözetet  15  napon belül  megfizetni  a  mezőgazdasági  igazgatási  szerv
részére. 

Az árverés eredménytelen, ha nem tettek érvényes vételi ajánlatot, a felajánlott vételár a megismételt
árverésben  sem  érte  el  a  minimál  árat,  az  árverési  vevő  a  jogszabályban  foglaltak  alapján  nem
szerezheti meg a föld tulajdonjogát, az árverési vevő nem utalta át határidőben a teljes vételárat. Az

Agrárügyi Főosztály, Földművelésügyi Osztály
3526 Miskolc Blaskovics u. 24. Telefon: (36-46) 503 028 Fax: (36-46) 531 039

Honlap:www.kormanyhivatal.hu   KRID azonosító:210327939

4

https://www.kormanyhivatal.hu/


eredménytelen  árverés  esetén  megismételt  árverést  kell  kitűzni.  A  megismételt  árverés  során  a
felajánlott vételár nem lehet kevesebb a R. 7. § (2)–(4) bekezdése, illetve a 237/2009. (X. 20.) Korm.
rendelet  4.  §  (2a)  bekezdése  szerinti  minimálár  összegénél.  Ha  a  megismételt  árverés  is
eredménytelen,  a  mezőgazdasági  igazgatási  szerv  az  árverést  sikertelennek  nyilvánítja,  kivéve,  ha
felszámolási eljárás során a Cstv. 49/A. § (5) bekezdésében vagy 49/B. § (7) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően a becsértéknek megfelelő értékesítésre kerül sor. 

Az árverési vevő letétbe helyezett előlegét be kell számítani a vételárba. Az árverési vevőn kívüli többi
árverező  részére  az  előleg  visszautalásáról  8  napon  belül  intézkedni  kell.  A  kikiáltó  az  árverésről
jegyzőkönyvet (a továbbiakban: árverési jegyzőkönyv) vesz fel. Az árverési jegyzőkönyvet az árverési
vevő is aláírásával látja el. 

A  jegyzőkönyvbe  foglalt  határozat  ellen  előterjesztett  fellebbezéssel  támadható  a  határozatba  nem
foglalt, de a jegyzőkönyv hatálya alá tartozó egyéb eljárási cselekmény is. Ha az árverési jegyzőkönyvbe
foglalt  döntés  ellen  jogorvoslattal  nem  élnek,  vagy  valamennyi  azzal  kapcsolatban  megindított
jogorvoslati,  illetve  döntés-felülvizsgálati  eljárás  befejeződik,  az  árverés  nem  eredménytelen  és  a
Vármegyei földhivatal az árverési jegyzőkönyvet záradékolja, a mezőgazdasági igazgatási szerv határidő
tűzésével haladéktalanul felhívja az árverési vevőt, hogy a teljes vételárat utalja át az mezőgazdasági
igazgatási szerv letéti számlájára; ha ezt elmulasztja, előlegét elveszti. 

Azt az előleget, amelynek visszafizetését a R. 13.§ (1) bekezdés szerint az árverező nem igényelheti,
valamint  azt  a  vételár-különbözetet,  amelyet a 8.  §  (8)  bekezdése szerint  a fizetést  elmulasztó
megfizet,  a  mezőgazdasági  igazgatási  szerv átutalja  a  megkereső által  megadott  letéti,  illetve
pénzforgalmi számlára. Ezek az összegek a végrehajtás, a felszámolás, illetve az önkormányzati
adósságrendezési eljárás értékesítési bevételeként számolhatók el. 

Az  mezőgazdasági  igazgatási  szerv  az  árverési  vevő  által  megfizetett  teljes  vételárat  átutalja  a
megkereső  által  megadott  letéti,  illetve  pénzforgalmi  számlára,  ezzel  egyidejűleg  a  záradékolt
jegyzőkönyvet is megküldi a megkeresőnek. A záradékolt jegyzőkönyv alapján felszámolási eljárásban a
felszámoló,  önkormányzati  adósságrendezési  eljárásban  a  pénzügyi  gondnok  köti  meg  az  árverési
vevővel  a  földtulajdon  átruházására  vonatkozó  szerződést,  és  megteszi  a  vevő  részére  történő
birtokbaadással összefüggő intézkedéseket. 

Ha az adós a tartozását megfizette vagy más egyéb okból nem állnak már fenn a föld árverésének
feltételei, a megkereső köteles ennek tényéről haladéktalanul, rövid úton értesíteni az mezőgazdasági
igazgatási  szervet.  Az  eljárás  megszüntetése  esetén  a  befizetett  előleg  és  licitdíj  visszajár,  annak
visszautalásáról 8 napon belül intézkedni kell. 

A  R.  15.  §  (1)  bekezdése  szerint  ha  az  adós  és  annak  tulajdonostársai  az  árverés  kitűzése  előtt
együttesen kérik a végrehajtótól, illetve felszámolási eljárásban a felszámolótól, hogy az egész földet
vagy  annak  az  adós  és  a  kérelmező  tulajdonostársak  tulajdonában  álló  hányadát  árverezzék  el,  e
rendelet  rendelkezéseit  e  §-ban  foglalt  eltérésekkel  kell  alkalmazni.  Ha  az  adós  és  annak
tulajdonostársai az árverés kitűzéséig együttesen kérik, hogy az egész földet vagy annak az adós és a
kérelmező tulajdonostársak tulajdonában álló hányadát árverezzék el, akkor az árverést a kérelmező
tulajdonostársak tulajdoni hányadára is ki kell tűzni, a földre az adós kivételével bármelyik – e rendelet
feltételeinek megfelelő – kérelmező tulajdonostárs is árverezhet, az árverező tulajdonostárs a tulajdoni
hányadának  megfelelően  arányosan  csökkentett  előleget  köteles  letétbe  helyezni,  és  ha  a  földet
megvette, nem kell megfizetnie a vételárnak azt a részét, amely az ő tulajdoni hányadára esik, a nem
adós  tulajdonostárs  tulajdoni  hányadának  kikiáltási  ára  az  adós  tulajdoni  hányadára  megállapított
becsérték egész földrészletre vetített összegének a tulajdoni hányaddal arányos része, a tulajdonostárs
hozzájárulásával  lehet  az  ő  tulajdoni  hányadát  a  becsértékénél  alacsonyabb  áron,  felszámolási
eljárásban pedig az adós tulajdoni hányadára megállapított minimálár megadásával elárverezni.

Ha a tulajdonostárs hozzájárult ahhoz, hogy az ő tulajdoni hányadát a becsértéknél alacsonyabb áron,
felszámolási  eljárásban  pedig  az  adós  tulajdoni  hányadára  megállapított  minimálár  megadásával
árverezzék el, akkor a tulajdoni hányadra legalacsonyabb vételi ajánlat tehető. Ha a föld közös tulajdonát
– bírósági határozat, a bíróság által jóváhagyott egyezség vagy bírósági végrehajtási záradékkal ellátott

Agrárügyi Főosztály, Földművelésügyi Osztály
3526 Miskolc Blaskovics u. 24. Telefon: (36-46) 503 028 Fax: (36-46) 531 039

Honlap:www.kormanyhivatal.hu   KRID azonosító:210327939

5

https://www.kormanyhivatal.hu/


okirat alapján – árveréssel kell  megszüntetni,  az ingatlanra bármelyik tulajdonostárs is árverezhet. A
végrehajtó  a  legalacsonyabb vételi  ajánlat  összegeként  a  bíróság  ítéletében megállapított  legkisebb
vételárat  jelöli  meg.  Az  így  megjelölt  vételárnál  alacsonyabb  összegben  az  árverésen  nem tehető
érvényesen vételi ajánlat.

Miskolc, az időbélyegző szerint

Dr. Alakszai Zoltán főispán

nevében és megbízásából:

…………………………………………….

Vadász István

osztályvezető
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Ügyiratszám: BO/36/871-2/2023 Tárgy: Ingatlanárverési hirdetmény

Ügyintéző: Rusznák Tímea Hiv.sz.: 019.V.0761/2020/171

Telefon: 06-46/503-428 Mell.: -

INGATLANÁRVERÉSI HIRDETMÉNY

A  Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal, mint  árverést  lefolytató hatóság Úthy Ilona
adós gyerektartás és egyéb  jogcímeken fennálló 6 639 303 Ft követelés behajtása iránt a Kisfaludy
Ilona és társai végrehajtást  kérők érdekében eljáró Dr.  Czinner Eszter  Valéria  önálló bírósági
végrehajtó  megkeresésére az  ingatlan-nyilvántartásban 05038/17 helyrajzi  számon  nyilvántartott,
természetben Ózd  külterület településen  található  ingatlan 1/4 tulajdoni  illetőségére a  mező-és
erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 35. § (1) bekezdése alapján, valamint a
mező-  és  erdőgazdasági  hasznosítású  földek  végrehajtási,  felszámolási  vagy  önkormányzati
adósságrendezési eljárás keretében árverés útján történő értékesítésének szabályairól szóló 191/2014.
(VII.31.) Kormányrendelet értelmében 

2023. év május     hó 0  2   napján   10   óra 30 percre  

BO/36/871/2023
azonosító számon

á r v e r é s t

tűzök ki.

Az árverés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Ózdi Járási 
     Hivatal hivatali helyisége
    3600 Ózd Gyújtó tér.1.

Az árverés azonosító száma:   BO/36/871/2023

Végrehajtást kérők:  Követelés jogcíme:     Tőke:
Kisfaludy Ilona gyerektartás 4 129 303 Ft
Sebők András Béla kölcsöntartozás 2 340 000 Ft
Defactoring Pénzügyi Szolgáltató Zrt. díjhátralék    170 000 Ft

A föld ingatlan-nyilvántartási és földhasználati adatai:

1. Település neve:   Ózd

2. Fekvése:   külterület

3. Helyrajzi száma  :05038/17

4. Területnagysága:    1134 m2

5. Aranykorona értéke: :  0.05 Ak

6. Művelési ága:   erdő
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7. Tulajdonos(ok) neve:      Úthy Ilona 1/4   tulajdoni hányad  

Bozó Katalin  2/4 tulajdoni hányad

Uthy Piroska Erzsébet 1/4 tulajdoni hányad

8. Jogi jelleg:   nincs megadva

9. Árverezett tulajdoni hányad:    1/4

10.Felépítménye és annak jellege:   nincs megadva

11.Telki szolgalom, közérdekű használati jog, haszonélvezeti jog, zálogjog:   

Özvegyi jog Csépányi P. Bertalanné javára.

12.A földhasználati, erdőgazdálkodói nyilvántartásba bejegyzett földhasználat:   nincs megadva

Az ingatlan becsértéke  :   11 250 Ft, amely egyben a kikiáltási ár.

Az árverésen tehető legalacsonyabb vételi ajánlat összege:5 625 Ft

A licitküszöb összege: 1 000 Ft (10 millió Ft-ot meg nem haladó becsérték esetén a becsérték 2 %-a, de
legalább 1000 Ft, 10 millió Ft-ot meghaladó becsérték felett a becsérték 1%-a ezer forintra kerekítve.

Az árverési előleg: 1 125 Ft (a becsérték 10%-a)

Az árverési licitdíj:  2 000 Ft (a föld becsértékének 1%-a, de legalább 2000 Ft és legfeljebb 10.000 Ft)

Az előleg letétbe helyezése és a licitdíj megfizetése a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal
Magyar  Államkincstárnál  vezetett  10027006-00302797-20000002  számú  letéti  számlájára  történő
átutalással teljesíthető, amelynek során az árverés azonosító számát az átutalás közleményében fel kell
tüntetni. Az előleg és licitdíj összegét olyan időpontban kell átutalni, hogy az az árverés időpontját
megelőzően megérkezzen a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal  mezőgazdasági
igazgatási szervének letéti számlájára.

A letétbe helyező akkor árverezhet, ha az átutalásról szóló terhelési értesítőt – a bank által lepecsételt és
aláírt  banki  igazolást  –   legkésőbb  a  licit  megkezdése  előtt  a  hatóság  árverezést  lebonyolító
képviselőjének (kikiáltó) bemutatja, annak másolatát pedig részére átadja.

Felhívom  az  elővásárlásra  jogosultak  figyelmét,  hogy  az  elővásárlási  jogosultságuk  gyakorlásának
feltétele  az  árverésen  történő  részvétel.  Az  elővásárlási  jog  jogosultjának  a  jogosultságot  bizonyító
okiratait a licit megkezdése előtt a kikiáltónak át kell adnia. 

Az  árverésről,  ha  valamennyi  megjelent  írásban  hozzájárul, a  Borsod-Abaúj-Zemplén  Vármegyei
Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztály a mező-és erdőgazdasági hasznosítású
földek végrehajtási-felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján
történő értékesítésének szabályairól szóló 191/2014. (VII.31.) Korm. rendelet 6. §-ában foglaltak szerint
kép- és hangfelvételt készít az eljárás jogszerű lefolytatásának ellenőrizhetősége érdekében.

Ingatlan megtekinthetőségének adatai: egyeztetett időpontban

Dr. Czinner Eszter Valéria    önálló bírósági végrehajtó    
cím: 9022 Győr, Liszt Ferenc utca 21.
levelezési cím: 9001 Pf: 699.

Kérjük,  hogy  az  ügyben  megküldött  iratokon  az  árverés  azonosító  számára  szíveskedjenek
hivatkozni.

Az árverezőket érintő egyéb tudnivalók:
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Az  árverezés  feltételeit  és  jogkövetkezményeit  a  mező-és  erdőgazdasági  hasznosítású  földek
végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján
történő értékesítésének szabályairól szóló 191/2014. (VII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.)
szabályozza.

A földre az árverezhet, aki R. 5.§ (1) bekezdése szerint:

a) aki előlegként a föld becsértékének 10%-át legkésőbb az árverés megkezdése előtt a mezőgazdasági
igazgatási szervnél letétbe helyezte, 
b) a licitdíjat megfizette
c)  a  mező-  és  erdőgazdasági  földek  forgalmáról  szóló  2013.  évi  CXXII.  törvény  (a  továbbiakban:
Földforgalmi törvény) 35. § (3) bekezdés harmadik mondata szerinti  körülmények fennállásáról szóló
hatósági  bizonyítványt  és  a  Földforgalmi  törvény  13–15.  §-a  szerinti  –  az  ott  előírt  alakszerűségi
előírásoknak megfelelő – nyilatkozatokat csatolja,
d)  a Földforgalmi törvény 18.§ (1) bekezdés e) pontja szerinti,  legfeljebb 20 km-es távolságra
vonatkozó feltételnek megfelel, és azt – az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló
384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 27.§-a szerinti  hatósági bizonyítvánnyal – igazolja 

(Földforgalmi törvény 18.§ (1) bekezdés e) pontja: az olyan földművest, akinek  az életvitelszerű
lakáshasználata helye  vagy a mezőgazdasági üzemközpontja legalább 3 éve  olyan  településen
van, amelynek közigazgatási határa az adás-vétel tárgyát képező föld fekvése szerinti település
közigazgatási határától közúton vagy közforgalom elől el nem zárt magánúton legfeljebb 20 km
távolságra van.)

A hatósági  bizonyítvány  kiállítása  az  ügyfél  Borsod–Abaúj-Zemplén  Vármegyei  Kormányhivatal
Földhivatali  Főosztályhoz (3525  Miskolc  Vologda  u.  4.)  benyújtott  kérelme  alapján  történik.  A
hatósági  bizonyítvány  a  föld  tulajdonjogának  megszerzésére  nem  jogosít,  csak  a  hatósági
bizonyítványban  megjelölt  föld  végrehajtási,  felszámolási  vagy  önkormányzati  adósságrendezési
eljárással összefüggő árverezésén való részvételhez szükséges vonatkozó feltétel fennállását igazolja. 

Az  árverésen  történő  részvételhez  kiállított  hatósági  bizonyítvány  tartalmazza  a  Földforgalmi
törvény 18.§ (1) bekezdés e) pontja szerinti,  legfeljebb 20 km-es távolságra vonatkozó feltétel
fennállását. 

A hatósági bizonyítvány igénylésére irányuló kérelemben meg kell  jelölni  a mező- és erdőgazdasági
földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII.  törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti
szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 13. § (1) bekezdés a) pontja szerinti adatokat, valamint az
árverezésre  kerülő  föld  fekvésének  települését  és  helyrajzi  számát.  A  hatósági  bizonyítványt  a
kormányhivatal 15 napon belül állítja ki. 

Az előleg letétbe helyezése és a licitdíj megfizetése átutalással történhet, amelynek során az árverés
azonosító  számát az átutalás közleményében fel  kell  tüntetni.  Az előleg és a  licitdíj  összegét olyan
időpontban kell  átutalni,  hogy az az árverés időpontját megelőzően megérkezzen az mezőgazdasági
igazgatási szerv letéti számlájára. A letétbe helyező akkor árverezhet, ha az átutalásról szóló terhelési
értesítőt legkésőbb a licit  megkezdése előtt a mezőgazdasági igazgatási szerv árverezést lebonyolító
képviselőjének (a továbbiakban: kikiáltó) bemutatja, annak eredeti példányát részére átadja. 

Nem árverezhet és a földet árverésen nem szerezheti meg 

a) a Vht. 123. § (2) bekezdésében meghatározott személy,
b) a Földforgalmi törvény 9. §-ában meghatározott személy, 
c) a Cstv. 49. § (3) és (3b) bekezdésében meghatározott személy,
d) fővárosi és Vármegyei kormányhivatal, illetve az árveréssel kapcsolatos jogorvoslatot elbíráló hatóság
állományába tartozó olyan személy,  aki  az árverés lebonyolításában, illetve az árverési  jegyzőkönyv
szerinti határozatok meghozatalában, illetve a jogorvoslat során történő elbírálásában részt vesz,
e) a R. 5. § (1) bekezdésében foglaltaknak meg nem felelő személy. 

Az árverezés további feltételei
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Az  árverező  személyesen  vagy  megbízottja,  illetve  képviselője  útján  árverezhet.  Az  Ingatlan-
nyilvántartásról  szóló  1997.  évi  CXLI.  törvény  (továbbiakban:Inytv.)  33.§  (2)-(3)  bekezdései
alapján,  ha  az  okiratot  a  nyilatkozattevő  helyett  meghatalmazott  írta  alá,  illetve  látta  el
kézjegyével,  csatolni  kell  a meghatalmazást is,  amelyet a bejegyzés alapjául szolgáló okiratra
előírt alakszerűségek szerint kell kiállítani, tehát a meghatalmazást közokiratba, illetőleg ügyvéd
által ellenjegyzett magánokiratba kell foglalni.

Ha  a  felet  a  közjegyzői  okirat  elkészítésénél  meghatalmazott  képviseli,  az  ingatlan-nyilvántartási
eljárásban azt  a  magánokiratban foglalt  meghatalmazást  is  el  kell  fogadni,  amelyben a fél  aláírását
közjegyző vagy magyar külképviseleti szerv hitelesítette.

Írásra vagy olvasásra képtelen személy jognyilatkozatán alapuló bejegyzéshez, a nyilatkozat közokiratba
foglalása  szükséges,  amelyben  e  körülményre  utalni  kell.  Az  árverésen  az  árverést  lefolytatón,  a
megkeresőn és a megkereső eljárásában szereplő feleken kívül az árverezők vehetnek részt. 

Végrehajtási  eljárással  és  önkormányzati  adósságrendezési  eljárással  összefüggésben  lefolytatott
árverés esetén földre legalább a kikiáltási ár felének megfelelő összeggel tehető érvényes vételi ajánlat,
de tanya esetén legalább a kikiáltási ár 70%-ának megfelelő összeggel tehető érvényes vételi ajánlat, ha
az adósnak ez az egyetlen lakóingatlana, lakóhelye ebben van, és a végrehajtási eljárás megindítását
megelőző 6 hónapban is ebben volt, valamint, ha a föld Vht. 204/B. § szerinti legalacsonyabb eladási ár,
illetve a 237/2009. (X. 20.)  Korm. rendelet  4.  § (2) bekezdése szerinti  minimálár megadásával kerül
árverésre, csak e legalacsonyabb eladási árat elérő összegű vételi ajánlat tehető. 

A licitküszöb összege 10 millió Ft-ot meg nem haladó becsérték esetén a becsérték 2%-a, de legalább
1000 Ft, 10 millió Ft-ot meghaladó becsérték felett a becsérték 1%-a, ezer forintra kerekítve. Az a vételi
ajánlat érvényes, amelynek összege – legalább a licitküszöb összegével – meghaladja az előzőleg tett
érvényes vételi ajánlat összegét. Az árverező a vételi ajánlatot nem vonhatja vissza. 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:81.§ (5) bekezdése alapján a tulajdonostárs az
elővásárlási jogot végrehajtási árverés esetén is gyakorolhatja. Az elővásárlási jog akkor gyakorolható,
ha annak jogosultja  az árverezőre vonatkozó feltételeknek megfelel  és az elővásárlási  jogosultságát
bizonyító okiratokat a licit megkezdése előtt a kikiáltó részére átadja. 

Az  elővásárlásra  jogosult  a  felajánlott  legmagasabb  összegű  érvényes  vételi  ajánlattal  megegyező
összegű vételi ajánlat tételével gyakorolhatja elővásárlási jogát. Vételi ajánlatot elfogadó nyilatkozatnak
csak  az  elővásárlásra  jogosult  által  a  felhívásra  haladéktalanul  megtett  nyilatkozat  minősül.  A  föld
árverési vevője a legmagasabb összegű érvényes ajánlatot tevő árverező. Ha a legmagasabb összegű
vételi ajánlatra vonatkozóan elővásárlásra jogosult tesz elfogadó nyilatkozatot, az elővásárlásra jogosult
lesz az árverési vevő. Ha több elővásárlásra jogosult tesz vételi ajánlatot elfogadó nyilatkozatot, közülük
az  első  ranghelycsoportban  szereplő  elővásárlásra  jogosult  lesz  az  árverési  vevő.  Ha  ezen  első
ranghelycsoportban több elővásárlásra jogosult szerepel, a kikiáltó helyben lefolytatott sorsolással dönt.

Érvényes vételi ajánlatnak R. 7.§ (8) bekezdés értelmében: a minimálárat elérő 3 legmagasabb
ajánlat minősül.

Amennyiben a legmagasabb összegű érvényes ajánlatot tevő árverező a vételárat nem utalta át
határidőben, az árverést a R. 8. § (7) bekezdése szerinti következő legmagasabb ajánlatot tevő
árverező nyeri.

A R. 8. § (8) bekezdés szerint: ha a (7) bekezdés szerinti ki nem fizetett földet alacsonyabb áron
vették meg, mint amennyit a fizetést elmulasztó árverező ajánlott, a fizetést elmulasztó köteles a
két  ajánlat  közötti  különbözetet  15  napon belül  megfizetni  a  mezőgazdasági  igazgatási  szerv
részére. 

Az árverés eredménytelen, ha nem tettek érvényes vételi ajánlatot, a felajánlott vételár a megismételt
árverésben  sem  érte  el  a  minimál  árat,  az  árverési  vevő  a  jogszabályban  foglaltak  alapján  nem
szerezheti meg a föld tulajdonjogát, az árverési vevő nem utalta át határidőben a teljes vételárat. Az
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eredménytelen  árverés  esetén  megismételt  árverést  kell  kitűzni.  A  megismételt  árverés  során  a
felajánlott vételár nem lehet kevesebb a R. 7. § (2)–(4) bekezdése, illetve a 237/2009. (X. 20.) Korm.
rendelet  4.  §  (2a)  bekezdése  szerinti  minimálár  összegénél.  Ha  a  megismételt  árverés  is
eredménytelen,  a  mezőgazdasági  igazgatási  szerv  az  árverést  sikertelennek  nyilvánítja,  kivéve,  ha
felszámolási eljárás során a Cstv. 49/A. § (5) bekezdésében vagy 49/B. § (7) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően a becsértéknek megfelelő értékesítésre kerül sor. 

Az árverési vevő letétbe helyezett előlegét be kell számítani a vételárba. Az árverési vevőn kívüli többi
árverező  részére  az  előleg  visszautalásáról  8  napon  belül  intézkedni  kell.  A  kikiáltó  az  árverésről
jegyzőkönyvet (a továbbiakban: árverési jegyzőkönyv) vesz fel. Az árverési jegyzőkönyvet az árverési
vevő is aláírásával látja el. 

A  jegyzőkönyvbe  foglalt  határozat  ellen  előterjesztett  fellebbezéssel  támadható  a  határozatba  nem
foglalt, de a jegyzőkönyv hatálya alá tartozó egyéb eljárási cselekmény is. Ha az árverési jegyzőkönyvbe
foglalt  döntés  ellen  jogorvoslattal  nem  élnek,  vagy  valamennyi  azzal  kapcsolatban  megindított
jogorvoslati,  illetve  döntés-felülvizsgálati  eljárás  befejeződik,  az  árverés  nem  eredménytelen  és  a
Vármegyei földhivatal az árverési jegyzőkönyvet záradékolja, a mezőgazdasági igazgatási szerv határidő
tűzésével haladéktalanul felhívja az árverési vevőt, hogy a teljes vételárat utalja át az mezőgazdasági
igazgatási szerv letéti számlájára; ha ezt elmulasztja, előlegét elveszti. 

Azt az előleget, amelynek visszafizetését a R. 13.§ (1) bekezdés szerint az árverező nem igényelheti,
valamint  azt  a  vételár-különbözetet,  amelyet a 8.  §  (8)  bekezdése szerint  a fizetést  elmulasztó
megfizet,  a  mezőgazdasági  igazgatási  szerv átutalja  a  megkereső által  megadott  letéti,  illetve
pénzforgalmi számlára. Ezek az összegek a végrehajtás, a felszámolás, illetve az önkormányzati
adósságrendezési eljárás értékesítési bevételeként számolhatók el. 

Az  mezőgazdasági  igazgatási  szerv  az  árverési  vevő  által  megfizetett  teljes  vételárat  átutalja  a
megkereső  által  megadott  letéti,  illetve  pénzforgalmi  számlára,  ezzel  egyidejűleg  a  záradékolt
jegyzőkönyvet is megküldi a megkeresőnek. A záradékolt jegyzőkönyv alapján felszámolási eljárásban a
felszámoló,  önkormányzati  adósságrendezési  eljárásban  a  pénzügyi  gondnok  köti  meg  az  árverési
vevővel  a  földtulajdon  átruházására  vonatkozó  szerződést,  és  megteszi  a  vevő  részére  történő
birtokbaadással összefüggő intézkedéseket. 

Ha az adós a tartozását megfizette vagy más egyéb okból nem állnak már fenn a föld árverésének
feltételei, a megkereső köteles ennek tényéről haladéktalanul, rövid úton értesíteni az mezőgazdasági
igazgatási  szervet.  Az  eljárás  megszüntetése  esetén  a  befizetett  előleg  és  licitdíj  visszajár,  annak
visszautalásáról 8 napon belül intézkedni kell. 

A  R.  15.  §  (1)  bekezdése  szerint  ha  az  adós  és  annak  tulajdonostársai  az  árverés  kitűzése  előtt
együttesen kérik a végrehajtótól, illetve felszámolási eljárásban a felszámolótól, hogy az egész földet
vagy  annak  az  adós  és  a  kérelmező  tulajdonostársak  tulajdonában  álló  hányadát  árverezzék  el,  e
rendelet  rendelkezéseit  e  §-ban  foglalt  eltérésekkel  kell  alkalmazni.  Ha  az  adós  és  annak
tulajdonostársai az árverés kitűzéséig együttesen kérik, hogy az egész földet vagy annak az adós és a
kérelmező tulajdonostársak tulajdonában álló hányadát árverezzék el, akkor az árverést a kérelmező
tulajdonostársak tulajdoni hányadára is ki kell tűzni, a földre az adós kivételével bármelyik – e rendelet
feltételeinek megfelelő – kérelmező tulajdonostárs is árverezhet, az árverező tulajdonostárs a tulajdoni
hányadának  megfelelően  arányosan  csökkentett  előleget  köteles  letétbe  helyezni,  és  ha  a  földet
megvette, nem kell megfizetnie a vételárnak azt a részét, amely az ő tulajdoni hányadára esik, a nem
adós  tulajdonostárs  tulajdoni  hányadának  kikiáltási  ára  az  adós  tulajdoni  hányadára  megállapított
becsérték egész földrészletre vetített összegének a tulajdoni hányaddal arányos része, a tulajdonostárs
hozzájárulásával  lehet  az  ő  tulajdoni  hányadát  a  becsértékénél  alacsonyabb  áron,  felszámolási
eljárásban pedig az adós tulajdoni hányadára megállapított minimálár megadásával elárverezni.

Ha a tulajdonostárs hozzájárult ahhoz, hogy az ő tulajdoni hányadát a becsértéknél alacsonyabb áron,
felszámolási  eljárásban  pedig  az  adós  tulajdoni  hányadára  megállapított  minimálár  megadásával
árverezzék el, akkor a tulajdoni hányadra legalacsonyabb vételi ajánlat tehető. Ha a föld közös tulajdonát
– bírósági határozat, a bíróság által jóváhagyott egyezség vagy bírósági végrehajtási záradékkal ellátott
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okirat alapján – árveréssel kell  megszüntetni,  az ingatlanra bármelyik tulajdonostárs is árverezhet. A
végrehajtó  a  legalacsonyabb vételi  ajánlat  összegeként  a  bíróság  ítéletében megállapított  legkisebb
vételárat  jelöli  meg.  Az  így  megjelölt  vételárnál  alacsonyabb  összegben  az  árverésen  nem tehető
érvényesen vételi ajánlat.

Miskolc, az időbélyegző szerint

Dr. Alakszai Zoltán főispán

nevében és megbízásából:

…………………………………………….

Vadász István

osztályvezető
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Ügyiratszám: BO/36/860-2/2023 Tárgy: Ingatlanárverési hirdetmény

Ügyintéző: Rusznák Tímea Hiv.sz.: 019.V.0761/2020/178

Telefon: 06-46/503-428 Mell.: -

INGATLANÁRVERÉSI HIRDETMÉNY

A  Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal, mint  árverést  lefolytató hatóság Úthy Ilona
adós gyerektartás és egyéb  jogcímeken fennálló 4 299 303 Ft követelés behajtása iránt a Kisfaludy
Ilona és társai végrehajtást  kérők érdekében eljáró Dr.  Czinner Eszter  Valéria  önálló bírósági
végrehajtó  megkeresésére az  ingatlan-nyilvántartásban 05039/15 helyrajzi  számon  nyilvántartott,
természetben Ózd  külterület településen  található  ingatlan 1/4 tulajdoni  illetőségére a  mező-és
erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 35. § (1) bekezdése alapján, valamint a
mező-  és  erdőgazdasági  hasznosítású  földek  végrehajtási,  felszámolási  vagy  önkormányzati
adósságrendezési eljárás keretében árverés útján történő értékesítésének szabályairól szóló 191/2014.
(VII.31.) Kormányrendelet értelmében 

2023. év május     hó 0  2   napján   11   óra 00 percre  

BO/36/860/2023
azonosító számon

á r v e r é s t

tűzök ki.

Az árverés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Ózdi Járási 
     Hivatal hivatali helyisége
    3600 Ózd Gyújtó tér.1.

Az árverés azonosító száma:   BO/36/860/2023

Végrehajtást kérők:  Követelés jogcíme:     Tőke:
Kisfaludy Ilona gyerektartás 4 129 303 Ft
Defactoring Pénzügyi Szolgáltató Zrt. díjhátralék    170 000 Ft

A föld ingatlan-nyilvántartási és földhasználati adatai:

1. Település neve:   Ózd

2. Fekvése:   külterület

3. Helyrajzi száma  :05039/15

4. Területnagysága:    1559 m2

5. Aranykorona értéke: :  0.27 Ak

6. Művelési ága:   erdő

7. Tulajdonos(ok) neve:      Úthy Ilona 1/4   tulajdoni hányad  
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Bozó Katalin  2/4 tulajdoni hányad

Uthy Piroska Erzsébet 1/4 tulajdoni hányad

8. Jogi jelleg:   nincs megadva

9. Árverezett tulajdoni hányad:    1/4

10.Felépítménye és annak jellege:   nincs megadva

11.Telki szolgalom, közérdekű használati jog, haszonélvezeti jog, zálogjog:   

Özvegyi jog Csépányi P. Bertalanné javára.

12.A földhasználati, erdőgazdálkodói nyilvántartásba bejegyzett földhasználat:   nincs megadva

Az ingatlan becsértéke  :   20 750 Ft, amely egyben a kikiáltási ár.

Az árverésen tehető legalacsonyabb vételi ajánlat összege:10 375 Ft

A licitküszöb összege: 1 000 Ft (10 millió Ft-ot meg nem haladó becsérték esetén a becsérték 2 %-a, de
legalább 1000 Ft, 10 millió Ft-ot meghaladó becsérték felett a becsérték 1%-a ezer forintra kerekítve.

Az árverési előleg: 2 075 Ft (a becsérték 10%-a)

Az árverési licitdíj:  2 000 Ft (a föld becsértékének 1%-a, de legalább 2000 Ft és legfeljebb 10.000 Ft)

Az előleg letétbe helyezése és a licitdíj megfizetése a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal
Magyar  Államkincstárnál  vezetett  10027006-00302797-20000002  számú  letéti  számlájára  történő
átutalással teljesíthető, amelynek során az árverés azonosító számát az átutalás közleményében fel kell
tüntetni. Az előleg és licitdíj összegét olyan időpontban kell átutalni, hogy az az árverés időpontját
megelőzően megérkezzen a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal  mezőgazdasági
igazgatási szervének letéti számlájára.

A letétbe helyező akkor árverezhet, ha az átutalásról szóló terhelési értesítőt – a bank által lepecsételt és
aláírt  banki  igazolást  –   legkésőbb  a  licit  megkezdése  előtt  a  hatóság  árverezést  lebonyolító
képviselőjének (kikiáltó) bemutatja, annak másolatát pedig részére átadja.

Felhívom  az  elővásárlásra  jogosultak  figyelmét,  hogy  az  elővásárlási  jogosultságuk  gyakorlásának
feltétele  az  árverésen  történő  részvétel.  Az  elővásárlási  jog  jogosultjának  a  jogosultságot  bizonyító
okiratait a licit megkezdése előtt a kikiáltónak át kell adnia. 

Az  árverésről,  ha  valamennyi  megjelent  írásban  hozzájárul, a  Borsod-Abaúj-Zemplén  Vármegyei
Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztály a mező-és erdőgazdasági hasznosítású
földek végrehajtási-felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján
történő értékesítésének szabályairól szóló 191/2014. (VII.31.) Korm. rendelet 6. §-ában foglaltak szerint
kép- és hangfelvételt készít az eljárás jogszerű lefolytatásának ellenőrizhetősége érdekében.

Ingatlan megtekinthetőségének adatai: egyeztetett időpontban

Dr. Czinner Eszter Valéria    önálló bírósági végrehajtó    
cím: 9022 Győr, Liszt Ferenc utca 21.
levelezési cím: 9001 Pf: 699.

Kérjük,  hogy  az  ügyben  megküldött  iratokon  az  árverés  azonosító  számára  szíveskedjenek
hivatkozni.

Az árverezőket érintő egyéb tudnivalók:

Az  árverezés  feltételeit  és  jogkövetkezményeit  a  mező-és  erdőgazdasági  hasznosítású  földek
végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján
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történő értékesítésének szabályairól szóló 191/2014. (VII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.)
szabályozza.

A földre az árverezhet, aki R. 5.§ (1) bekezdése szerint:

a) aki előlegként a föld becsértékének 10%-át legkésőbb az árverés megkezdése előtt a mezőgazdasági
igazgatási szervnél letétbe helyezte, 
b) a licitdíjat megfizette
c)  a  mező-  és  erdőgazdasági  földek  forgalmáról  szóló  2013.  évi  CXXII.  törvény  (a  továbbiakban:
Földforgalmi törvény) 35. § (3) bekezdés harmadik mondata szerinti  körülmények fennállásáról szóló
hatósági  bizonyítványt  és  a  Földforgalmi  törvény  13–15.  §-a  szerinti  –  az  ott  előírt  alakszerűségi
előírásoknak megfelelő – nyilatkozatokat csatolja,
d)  a Földforgalmi törvény 18.§ (1) bekezdés e) pontja szerinti,  legfeljebb 20 km-es távolságra
vonatkozó feltételnek megfelel, és azt – az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló
384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 27.§-a szerinti  hatósági bizonyítvánnyal – igazolja 

(Földforgalmi törvény 18.§ (1) bekezdés e) pontja: az olyan földművest, akinek  az életvitelszerű
lakáshasználata helye  vagy a mezőgazdasági üzemközpontja legalább 3 éve  olyan  településen
van, amelynek közigazgatási határa az adás-vétel tárgyát képező föld fekvése szerinti település
közigazgatási határától közúton vagy közforgalom elől el nem zárt magánúton legfeljebb 20 km
távolságra van.)

A hatósági  bizonyítvány  kiállítása  az  ügyfél  Borsod–Abaúj-Zemplén  Vármegyei  Kormányhivatal
Földhivatali  Főosztályhoz (3525  Miskolc  Vologda  u.  4.)  benyújtott  kérelme  alapján  történik.  A
hatósági  bizonyítvány  a  föld  tulajdonjogának  megszerzésére  nem  jogosít,  csak  a  hatósági
bizonyítványban  megjelölt  föld  végrehajtási,  felszámolási  vagy  önkormányzati  adósságrendezési
eljárással összefüggő árverezésén való részvételhez szükséges vonatkozó feltétel fennállását igazolja. 

Az  árverésen  történő  részvételhez  kiállított  hatósági  bizonyítvány  tartalmazza  a  Földforgalmi
törvény 18.§ (1) bekezdés e) pontja szerinti,  legfeljebb 20 km-es távolságra vonatkozó feltétel
fennállását. 

A hatósági bizonyítvány igénylésére irányuló kérelemben meg kell  jelölni  a mező- és erdőgazdasági
földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII.  törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti
szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 13. § (1) bekezdés a) pontja szerinti adatokat, valamint az
árverezésre  kerülő  föld  fekvésének  települését  és  helyrajzi  számát.  A  hatósági  bizonyítványt  a
kormányhivatal 15 napon belül állítja ki. 

Az előleg letétbe helyezése és a licitdíj megfizetése átutalással történhet, amelynek során az árverés
azonosító  számát az átutalás közleményében fel  kell  tüntetni.  Az előleg és a  licitdíj  összegét olyan
időpontban kell  átutalni,  hogy az az árverés időpontját megelőzően megérkezzen az mezőgazdasági
igazgatási szerv letéti számlájára. A letétbe helyező akkor árverezhet, ha az átutalásról szóló terhelési
értesítőt legkésőbb a licit  megkezdése előtt a mezőgazdasági igazgatási szerv árverezést lebonyolító
képviselőjének (a továbbiakban: kikiáltó) bemutatja, annak eredeti példányát részére átadja. 

Nem árverezhet és a földet árverésen nem szerezheti meg 

a) a Vht. 123. § (2) bekezdésében meghatározott személy,
b) a Földforgalmi törvény 9. §-ában meghatározott személy, 
c) a Cstv. 49. § (3) és (3b) bekezdésében meghatározott személy,
d) fővárosi és Vármegyei kormányhivatal, illetve az árveréssel kapcsolatos jogorvoslatot elbíráló hatóság
állományába tartozó olyan személy,  aki  az árverés lebonyolításában, illetve az árverési  jegyzőkönyv
szerinti határozatok meghozatalában, illetve a jogorvoslat során történő elbírálásában részt vesz,
e) a R. 5. § (1) bekezdésében foglaltaknak meg nem felelő személy. 

Az árverezés további feltételei
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Az  árverező  személyesen  vagy  megbízottja,  illetve  képviselője  útján  árverezhet.  Az  Ingatlan-
nyilvántartásról  szóló  1997.  évi  CXLI.  törvény  (továbbiakban:Inytv.)  33.§  (2)-(3)  bekezdései
alapján,  ha  az  okiratot  a  nyilatkozattevő  helyett  meghatalmazott  írta  alá,  illetve  látta  el
kézjegyével,  csatolni  kell  a meghatalmazást is,  amelyet a bejegyzés alapjául szolgáló okiratra
előírt alakszerűségek szerint kell kiállítani, tehát a meghatalmazást közokiratba, illetőleg ügyvéd
által ellenjegyzett magánokiratba kell foglalni.

Ha  a  felet  a  közjegyzői  okirat  elkészítésénél  meghatalmazott  képviseli,  az  ingatlan-nyilvántartási
eljárásban azt  a  magánokiratban foglalt  meghatalmazást  is  el  kell  fogadni,  amelyben a fél  aláírását
közjegyző vagy magyar külképviseleti szerv hitelesítette.

Írásra vagy olvasásra képtelen személy jognyilatkozatán alapuló bejegyzéshez, a nyilatkozat közokiratba
foglalása  szükséges,  amelyben  e  körülményre  utalni  kell.  Az  árverésen  az  árverést  lefolytatón,  a
megkeresőn és a megkereső eljárásában szereplő feleken kívül az árverezők vehetnek részt. 

Végrehajtási  eljárással  és  önkormányzati  adósságrendezési  eljárással  összefüggésben  lefolytatott
árverés esetén földre legalább a kikiáltási ár felének megfelelő összeggel tehető érvényes vételi ajánlat,
de tanya esetén legalább a kikiáltási ár 70%-ának megfelelő összeggel tehető érvényes vételi ajánlat, ha
az adósnak ez az egyetlen lakóingatlana, lakóhelye ebben van, és a végrehajtási eljárás megindítását
megelőző 6 hónapban is ebben volt, valamint, ha a föld Vht. 204/B. § szerinti legalacsonyabb eladási ár,
illetve a 237/2009. (X. 20.)  Korm. rendelet  4.  § (2) bekezdése szerinti  minimálár megadásával kerül
árverésre, csak e legalacsonyabb eladási árat elérő összegű vételi ajánlat tehető. 

A licitküszöb összege 10 millió Ft-ot meg nem haladó becsérték esetén a becsérték 2%-a, de legalább
1000 Ft, 10 millió Ft-ot meghaladó becsérték felett a becsérték 1%-a, ezer forintra kerekítve. Az a vételi
ajánlat érvényes, amelynek összege – legalább a licitküszöb összegével – meghaladja az előzőleg tett
érvényes vételi ajánlat összegét. Az árverező a vételi ajánlatot nem vonhatja vissza. 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:81.§ (5) bekezdése alapján a tulajdonostárs az
elővásárlási jogot végrehajtási árverés esetén is gyakorolhatja. Az elővásárlási jog akkor gyakorolható,
ha annak jogosultja  az árverezőre vonatkozó feltételeknek megfelel  és az elővásárlási  jogosultságát
bizonyító okiratokat a licit megkezdése előtt a kikiáltó részére átadja. 

Az  elővásárlásra  jogosult  a  felajánlott  legmagasabb  összegű  érvényes  vételi  ajánlattal  megegyező
összegű vételi ajánlat tételével gyakorolhatja elővásárlási jogát. Vételi ajánlatot elfogadó nyilatkozatnak
csak  az  elővásárlásra  jogosult  által  a  felhívásra  haladéktalanul  megtett  nyilatkozat  minősül.  A  föld
árverési vevője a legmagasabb összegű érvényes ajánlatot tevő árverező. Ha a legmagasabb összegű
vételi ajánlatra vonatkozóan elővásárlásra jogosult tesz elfogadó nyilatkozatot, az elővásárlásra jogosult
lesz az árverési vevő. Ha több elővásárlásra jogosult tesz vételi ajánlatot elfogadó nyilatkozatot, közülük
az  első  ranghelycsoportban  szereplő  elővásárlásra  jogosult  lesz  az  árverési  vevő.  Ha  ezen  első
ranghelycsoportban több elővásárlásra jogosult szerepel, a kikiáltó helyben lefolytatott sorsolással dönt.

Érvényes vételi ajánlatnak R. 7.§ (8) bekezdés értelmében: a minimálárat elérő 3 legmagasabb
ajánlat minősül.

Amennyiben a legmagasabb összegű érvényes ajánlatot tevő árverező a vételárat nem utalta át
határidőben, az árverést a R. 8. § (7) bekezdése szerinti következő legmagasabb ajánlatot tevő
árverező nyeri.

A R. 8. § (8) bekezdés szerint: ha a (7) bekezdés szerinti ki nem fizetett földet alacsonyabb áron
vették meg, mint amennyit a fizetést elmulasztó árverező ajánlott, a fizetést elmulasztó köteles a
két  ajánlat  közötti  különbözetet  15  napon belül  megfizetni  a  mezőgazdasági  igazgatási  szerv
részére. 

Az árverés eredménytelen, ha nem tettek érvényes vételi ajánlatot, a felajánlott vételár a megismételt
árverésben  sem  érte  el  a  minimál  árat,  az  árverési  vevő  a  jogszabályban  foglaltak  alapján  nem
szerezheti meg a föld tulajdonjogát, az árverési vevő nem utalta át határidőben a teljes vételárat. Az
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eredménytelen  árverés  esetén  megismételt  árverést  kell  kitűzni.  A  megismételt  árverés  során  a
felajánlott vételár nem lehet kevesebb a R. 7. § (2)–(4) bekezdése, illetve a 237/2009. (X. 20.) Korm.
rendelet  4.  §  (2a)  bekezdése  szerinti  minimálár  összegénél.  Ha  a  megismételt  árverés  is
eredménytelen,  a  mezőgazdasági  igazgatási  szerv  az  árverést  sikertelennek  nyilvánítja,  kivéve,  ha
felszámolási eljárás során a Cstv. 49/A. § (5) bekezdésében vagy 49/B. § (7) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően a becsértéknek megfelelő értékesítésre kerül sor. 

Az árverési vevő letétbe helyezett előlegét be kell számítani a vételárba. Az árverési vevőn kívüli többi
árverező  részére  az  előleg  visszautalásáról  8  napon  belül  intézkedni  kell.  A  kikiáltó  az  árverésről
jegyzőkönyvet (a továbbiakban: árverési jegyzőkönyv) vesz fel. Az árverési jegyzőkönyvet az árverési
vevő is aláírásával látja el. 

A  jegyzőkönyvbe  foglalt  határozat  ellen  előterjesztett  fellebbezéssel  támadható  a  határozatba  nem
foglalt, de a jegyzőkönyv hatálya alá tartozó egyéb eljárási cselekmény is. Ha az árverési jegyzőkönyvbe
foglalt  döntés  ellen  jogorvoslattal  nem  élnek,  vagy  valamennyi  azzal  kapcsolatban  megindított
jogorvoslati,  illetve  döntés-felülvizsgálati  eljárás  befejeződik,  az  árverés  nem  eredménytelen  és  a
Vármegyei földhivatal az árverési jegyzőkönyvet záradékolja, a mezőgazdasági igazgatási szerv határidő
tűzésével haladéktalanul felhívja az árverési vevőt, hogy a teljes vételárat utalja át az mezőgazdasági
igazgatási szerv letéti számlájára; ha ezt elmulasztja, előlegét elveszti. 

Azt az előleget, amelynek visszafizetését a R. 13.§ (1) bekezdés szerint az árverező nem igényelheti,
valamint  azt  a  vételár-különbözetet,  amelyet a 8.  §  (8)  bekezdése szerint  a fizetést  elmulasztó
megfizet,  a  mezőgazdasági  igazgatási  szerv átutalja  a  megkereső által  megadott  letéti,  illetve
pénzforgalmi számlára. Ezek az összegek a végrehajtás, a felszámolás, illetve az önkormányzati
adósságrendezési eljárás értékesítési bevételeként számolhatók el. 

Az  mezőgazdasági  igazgatási  szerv  az  árverési  vevő  által  megfizetett  teljes  vételárat  átutalja  a
megkereső  által  megadott  letéti,  illetve  pénzforgalmi  számlára,  ezzel  egyidejűleg  a  záradékolt
jegyzőkönyvet is megküldi a megkeresőnek. A záradékolt jegyzőkönyv alapján felszámolási eljárásban a
felszámoló,  önkormányzati  adósságrendezési  eljárásban  a  pénzügyi  gondnok  köti  meg  az  árverési
vevővel  a  földtulajdon  átruházására  vonatkozó  szerződést,  és  megteszi  a  vevő  részére  történő
birtokbaadással összefüggő intézkedéseket. 

Ha az adós a tartozását megfizette vagy más egyéb okból nem állnak már fenn a föld árverésének
feltételei, a megkereső köteles ennek tényéről haladéktalanul, rövid úton értesíteni az mezőgazdasági
igazgatási  szervet.  Az  eljárás  megszüntetése  esetén  a  befizetett  előleg  és  licitdíj  visszajár,  annak
visszautalásáról 8 napon belül intézkedni kell. 

A  R.  15.  §  (1)  bekezdése  szerint  ha  az  adós  és  annak  tulajdonostársai  az  árverés  kitűzése  előtt
együttesen kérik a végrehajtótól, illetve felszámolási eljárásban a felszámolótól, hogy az egész földet
vagy  annak  az  adós  és  a  kérelmező  tulajdonostársak  tulajdonában  álló  hányadát  árverezzék  el,  e
rendelet  rendelkezéseit  e  §-ban  foglalt  eltérésekkel  kell  alkalmazni.  Ha  az  adós  és  annak
tulajdonostársai az árverés kitűzéséig együttesen kérik, hogy az egész földet vagy annak az adós és a
kérelmező tulajdonostársak tulajdonában álló hányadát árverezzék el, akkor az árverést a kérelmező
tulajdonostársak tulajdoni hányadára is ki kell tűzni, a földre az adós kivételével bármelyik – e rendelet
feltételeinek megfelelő – kérelmező tulajdonostárs is árverezhet, az árverező tulajdonostárs a tulajdoni
hányadának  megfelelően  arányosan  csökkentett  előleget  köteles  letétbe  helyezni,  és  ha  a  földet
megvette, nem kell megfizetnie a vételárnak azt a részét, amely az ő tulajdoni hányadára esik, a nem
adós  tulajdonostárs  tulajdoni  hányadának  kikiáltási  ára  az  adós  tulajdoni  hányadára  megállapított
becsérték egész földrészletre vetített összegének a tulajdoni hányaddal arányos része, a tulajdonostárs
hozzájárulásával  lehet  az  ő  tulajdoni  hányadát  a  becsértékénél  alacsonyabb  áron,  felszámolási
eljárásban pedig az adós tulajdoni hányadára megállapított minimálár megadásával elárverezni.

Ha a tulajdonostárs hozzájárult ahhoz, hogy az ő tulajdoni hányadát a becsértéknél alacsonyabb áron,
felszámolási  eljárásban  pedig  az  adós  tulajdoni  hányadára  megállapított  minimálár  megadásával
árverezzék el, akkor a tulajdoni hányadra legalacsonyabb vételi ajánlat tehető. Ha a föld közös tulajdonát
– bírósági határozat, a bíróság által jóváhagyott egyezség vagy bírósági végrehajtási záradékkal ellátott
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okirat alapján – árveréssel kell  megszüntetni,  az ingatlanra bármelyik tulajdonostárs is árverezhet. A
végrehajtó  a  legalacsonyabb vételi  ajánlat  összegeként  a  bíróság  ítéletében megállapított  legkisebb
vételárat  jelöli  meg.  Az  így  megjelölt  vételárnál  alacsonyabb  összegben  az  árverésen  nem tehető
érvényesen vételi ajánlat.

Miskolc, az időbélyegző szerint

Dr. Alakszai Zoltán főispán

nevében és megbízásából:

…………………………………………….

Vadász István

osztályvezető
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Ügyiratszám: BO/36/861-2/2023 Tárgy: Ingatlanárverési hirdetmény

Ügyintéző: Rusznák Tímea Hiv.sz.: 019.V.0761/2020/177

Telefon: 06-46/503-428 Mell.: -

INGATLANÁRVERÉSI HIRDETMÉNY

A  Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal, mint  árverést  lefolytató hatóság Úthy Ilona
adós gyerektartás és egyéb  jogcímeken fennálló 6 469 303 Ft követelés behajtása iránt a Kisfaludy
Ilona és társai végrehajtást  kérők érdekében eljáró Dr.  Czinner Eszter  Valéria  önálló bírósági
végrehajtó  megkeresésére az  ingatlan-nyilvántartásban 21565 helyrajzi  számon  nyilvántartott,
természetben Ózd  zártkert településen  található  ingatlan 1/6 tulajdoni  illetőségére a  mező-és
erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 35. § (1) bekezdése alapján, valamint a
mező-  és  erdőgazdasági  hasznosítású  földek  végrehajtási,  felszámolási  vagy  önkormányzati
adósságrendezési eljárás keretében árverés útján történő értékesítésének szabályairól szóló 191/2014.
(VII.31.) Kormányrendelet értelmében 

2023. év május     hó 0  2   napján   11   óra 30 percre  

BO/36/861/2023
azonosító számon

á r v e r é s t

tűzök ki.

Az árverés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Ózdi Járási 
     Hivatal hivatali helyisége
    3600 Ózd Gyújtó tér.1.

Az árverés azonosító száma:   BO/36/861/2023

Végrehajtást kérők:  Követelés jogcíme:     Tőke:
Kisfaludy Ilona gyerektartás 4 129 303 Ft
Sebők András Béla kölcsöntartozás 2 340 000 Ft

A föld ingatlan-nyilvántartási és földhasználati adatai:

1. Település neve:   Ózd

2. Fekvése:   zártkert

3. Helyrajzi száma  :21565

4. Területnagysága:    4150 m2

5. Aranykorona értéke: :  2.91 Ak

6. Művelési ága:   szántó

7. Tulajdonos(ok) neve:      Úthy Ilona 1/6   tulajdoni hányad  
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Uthy István 2/6 tulajdoni hányad

Uthy Virág 2/6 tulajdoni hányad

Uthy Piroska Erzsébet 1/6 tulajdoni hányad

8. Jogi jelleg:   nincs megadva

9. Árverezett tulajdoni hányad:    1/6

10.Felépítménye és annak jellege:   nincs megadva

11.Telki szolgalom, közérdekű használati jog, haszonélvezeti jog, zálogjog:   

Özvegyi jog Úthy Károlyné javára.

12.A földhasználati, erdőgazdálkodói nyilvántartásba bejegyzett földhasználat:   nincs megadva

Az ingatlan becsértéke  :   56 000 Ft, amely egyben a kikiáltási ár.

Az árverésen tehető legalacsonyabb vételi ajánlat összege:28 000 Ft

A licitküszöb összege: 1 000 Ft (10 millió Ft-ot meg nem haladó becsérték esetén a becsérték 2 %-a, de
legalább 1000 Ft, 10 millió Ft-ot meghaladó becsérték felett a becsérték 1%-a ezer forintra kerekítve.

Az árverési előleg: 5 600 Ft (a becsérték 10%-a)

Az árverési licitdíj:  2 000 Ft (a föld becsértékének 1%-a, de legalább 2000 Ft és legfeljebb 10.000 Ft)

Az előleg letétbe helyezése és a licitdíj megfizetése a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal
Magyar  Államkincstárnál  vezetett  10027006-00302797-20000002  számú  letéti  számlájára  történő
átutalással teljesíthető, amelynek során az árverés azonosító számát az átutalás közleményében fel kell
tüntetni. Az előleg és licitdíj összegét olyan időpontban kell átutalni, hogy az az árverés időpontját
megelőzően megérkezzen a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal  mezőgazdasági
igazgatási szervének letéti számlájára.

A letétbe helyező akkor árverezhet, ha az átutalásról szóló terhelési értesítőt – a bank által lepecsételt és
aláírt  banki  igazolást  –   legkésőbb  a  licit  megkezdése  előtt  a  hatóság  árverezést  lebonyolító
képviselőjének (kikiáltó) bemutatja, annak másolatát pedig részére átadja.

Felhívom  az  elővásárlásra  jogosultak  figyelmét,  hogy  az  elővásárlási  jogosultságuk  gyakorlásának
feltétele  az  árverésen  történő  részvétel.  Az  elővásárlási  jog  jogosultjának  a  jogosultságot  bizonyító
okiratait a licit megkezdése előtt a kikiáltónak át kell adnia. 

Az  árverésről,  ha  valamennyi  megjelent  írásban  hozzájárul, a  Borsod-Abaúj-Zemplén  Vármegyei
Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztály a mező-és erdőgazdasági hasznosítású
földek végrehajtási-felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján
történő értékesítésének szabályairól szóló 191/2014. (VII.31.) Korm. rendelet 6. §-ában foglaltak szerint
kép- és hangfelvételt készít az eljárás jogszerű lefolytatásának ellenőrizhetősége érdekében.

Ingatlan megtekinthetőségének adatai: egyeztetett időpontban

Dr. Czinner Eszter Valéria    önálló bírósági végrehajtó    
cím: 9022 Győr, Liszt Ferenc utca 21.
levelezési cím: 9001 Pf: 699.

Kérjük,  hogy  az  ügyben  megküldött  iratokon  az  árverés  azonosító  számára  szíveskedjenek
hivatkozni.

Az árverezőket érintő egyéb tudnivalók:
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Az  árverezés  feltételeit  és  jogkövetkezményeit  a  mező-és  erdőgazdasági  hasznosítású  földek
végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján
történő értékesítésének szabályairól szóló 191/2014. (VII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.)
szabályozza.

A földre az árverezhet, aki R. 5.§ (1) bekezdése szerint:

a) aki előlegként a föld becsértékének 10%-át legkésőbb az árverés megkezdése előtt a mezőgazdasági
igazgatási szervnél letétbe helyezte, 
b) a licitdíjat megfizette
c)  a  mező-  és  erdőgazdasági  földek  forgalmáról  szóló  2013.  évi  CXXII.  törvény  (a  továbbiakban:
Földforgalmi törvény) 35. § (3) bekezdés harmadik mondata szerinti  körülmények fennállásáról szóló
hatósági  bizonyítványt  és  a  Földforgalmi  törvény  13–15.  §-a  szerinti  –  az  ott  előírt  alakszerűségi
előírásoknak megfelelő – nyilatkozatokat csatolja,
d)  a Földforgalmi törvény 18.§ (1) bekezdés e) pontja szerinti,  legfeljebb 20 km-es távolságra
vonatkozó feltételnek megfelel, és azt – az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló
384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 27.§-a szerinti  hatósági bizonyítvánnyal – igazolja 

(Földforgalmi törvény 18.§ (1) bekezdés e) pontja: az olyan földművest, akinek  az életvitelszerű
lakáshasználata helye  vagy a mezőgazdasági üzemközpontja legalább 3 éve  olyan  településen
van, amelynek közigazgatási határa az adás-vétel tárgyát képező föld fekvése szerinti település
közigazgatási határától közúton vagy közforgalom elől el nem zárt magánúton legfeljebb 20 km
távolságra van.)

A hatósági  bizonyítvány  kiállítása  az  ügyfél  Borsod–Abaúj-Zemplén  Vármegyei  Kormányhivatal
Földhivatali  Főosztályhoz (3525  Miskolc  Vologda  u.  4.)  benyújtott  kérelme  alapján  történik.  A
hatósági  bizonyítvány  a  föld  tulajdonjogának  megszerzésére  nem  jogosít,  csak  a  hatósági
bizonyítványban  megjelölt  föld  végrehajtási,  felszámolási  vagy  önkormányzati  adósságrendezési
eljárással összefüggő árverezésén való részvételhez szükséges vonatkozó feltétel fennállását igazolja. 

Az  árverésen  történő  részvételhez  kiállított  hatósági  bizonyítvány  tartalmazza  a  Földforgalmi
törvény 18.§ (1) bekezdés e) pontja szerinti,  legfeljebb 20 km-es távolságra vonatkozó feltétel
fennállását. 

A hatósági bizonyítvány igénylésére irányuló kérelemben meg kell  jelölni  a mező- és erdőgazdasági
földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII.  törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti
szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 13. § (1) bekezdés a) pontja szerinti adatokat, valamint az
árverezésre  kerülő  föld  fekvésének  települését  és  helyrajzi  számát.  A  hatósági  bizonyítványt  a
kormányhivatal 15 napon belül állítja ki. 

Az előleg letétbe helyezése és a licitdíj megfizetése átutalással történhet, amelynek során az árverés
azonosító  számát az átutalás közleményében fel  kell  tüntetni.  Az előleg és a  licitdíj  összegét olyan
időpontban kell  átutalni,  hogy az az árverés időpontját megelőzően megérkezzen az mezőgazdasági
igazgatási szerv letéti számlájára. A letétbe helyező akkor árverezhet, ha az átutalásról szóló terhelési
értesítőt legkésőbb a licit  megkezdése előtt a mezőgazdasági igazgatási szerv árverezést lebonyolító
képviselőjének (a továbbiakban: kikiáltó) bemutatja, annak eredeti példányát részére átadja. 

Nem árverezhet és a földet árverésen nem szerezheti meg 

a) a Vht. 123. § (2) bekezdésében meghatározott személy,
b) a Földforgalmi törvény 9. §-ában meghatározott személy, 
c) a Cstv. 49. § (3) és (3b) bekezdésében meghatározott személy,
d) fővárosi és Vármegyei kormányhivatal, illetve az árveréssel kapcsolatos jogorvoslatot elbíráló hatóság
állományába tartozó olyan személy,  aki  az árverés lebonyolításában, illetve az árverési  jegyzőkönyv
szerinti határozatok meghozatalában, illetve a jogorvoslat során történő elbírálásában részt vesz,
e) a R. 5. § (1) bekezdésében foglaltaknak meg nem felelő személy. 

Az árverezés további feltételei
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Az  árverező  személyesen  vagy  megbízottja,  illetve  képviselője  útján  árverezhet.  Az  Ingatlan-
nyilvántartásról  szóló  1997.  évi  CXLI.  törvény  (továbbiakban:Inytv.)  33.§  (2)-(3)  bekezdései
alapján,  ha  az  okiratot  a  nyilatkozattevő  helyett  meghatalmazott  írta  alá,  illetve  látta  el
kézjegyével,  csatolni  kell  a meghatalmazást is,  amelyet a bejegyzés alapjául szolgáló okiratra
előírt alakszerűségek szerint kell kiállítani, tehát a meghatalmazást közokiratba, illetőleg ügyvéd
által ellenjegyzett magánokiratba kell foglalni.

Ha  a  felet  a  közjegyzői  okirat  elkészítésénél  meghatalmazott  képviseli,  az  ingatlan-nyilvántartási
eljárásban azt  a  magánokiratban foglalt  meghatalmazást  is  el  kell  fogadni,  amelyben a fél  aláírását
közjegyző vagy magyar külképviseleti szerv hitelesítette.

Írásra vagy olvasásra képtelen személy jognyilatkozatán alapuló bejegyzéshez, a nyilatkozat közokiratba
foglalása  szükséges,  amelyben  e  körülményre  utalni  kell.  Az  árverésen  az  árverést  lefolytatón,  a
megkeresőn és a megkereső eljárásában szereplő feleken kívül az árverezők vehetnek részt. 

Végrehajtási  eljárással  és  önkormányzati  adósságrendezési  eljárással  összefüggésben  lefolytatott
árverés esetén földre legalább a kikiáltási ár felének megfelelő összeggel tehető érvényes vételi ajánlat,
de tanya esetén legalább a kikiáltási ár 70%-ának megfelelő összeggel tehető érvényes vételi ajánlat, ha
az adósnak ez az egyetlen lakóingatlana, lakóhelye ebben van, és a végrehajtási eljárás megindítását
megelőző 6 hónapban is ebben volt, valamint, ha a föld Vht. 204/B. § szerinti legalacsonyabb eladási ár,
illetve a 237/2009. (X. 20.)  Korm. rendelet  4.  § (2) bekezdése szerinti  minimálár megadásával kerül
árverésre, csak e legalacsonyabb eladási árat elérő összegű vételi ajánlat tehető. 

A licitküszöb összege 10 millió Ft-ot meg nem haladó becsérték esetén a becsérték 2%-a, de legalább
1000 Ft, 10 millió Ft-ot meghaladó becsérték felett a becsérték 1%-a, ezer forintra kerekítve. Az a vételi
ajánlat érvényes, amelynek összege – legalább a licitküszöb összegével – meghaladja az előzőleg tett
érvényes vételi ajánlat összegét. Az árverező a vételi ajánlatot nem vonhatja vissza. 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:81.§ (5) bekezdése alapján a tulajdonostárs az
elővásárlási jogot végrehajtási árverés esetén is gyakorolhatja. Az elővásárlási jog akkor gyakorolható,
ha annak jogosultja  az árverezőre vonatkozó feltételeknek megfelel  és az elővásárlási  jogosultságát
bizonyító okiratokat a licit megkezdése előtt a kikiáltó részére átadja. 

Az  elővásárlásra  jogosult  a  felajánlott  legmagasabb  összegű  érvényes  vételi  ajánlattal  megegyező
összegű vételi ajánlat tételével gyakorolhatja elővásárlási jogát. Vételi ajánlatot elfogadó nyilatkozatnak
csak  az  elővásárlásra  jogosult  által  a  felhívásra  haladéktalanul  megtett  nyilatkozat  minősül.  A  föld
árverési vevője a legmagasabb összegű érvényes ajánlatot tevő árverező. Ha a legmagasabb összegű
vételi ajánlatra vonatkozóan elővásárlásra jogosult tesz elfogadó nyilatkozatot, az elővásárlásra jogosult
lesz az árverési vevő. Ha több elővásárlásra jogosult tesz vételi ajánlatot elfogadó nyilatkozatot, közülük
az  első  ranghelycsoportban  szereplő  elővásárlásra  jogosult  lesz  az  árverési  vevő.  Ha  ezen  első
ranghelycsoportban több elővásárlásra jogosult szerepel, a kikiáltó helyben lefolytatott sorsolással dönt.

Érvényes vételi ajánlatnak R. 7.§ (8) bekezdés értelmében: a minimálárat elérő 3 legmagasabb
ajánlat minősül.

Amennyiben a legmagasabb összegű érvényes ajánlatot tevő árverező a vételárat nem utalta át
határidőben, az árverést a R. 8. § (7) bekezdése szerinti következő legmagasabb ajánlatot tevő
árverező nyeri.

A R. 8. § (8) bekezdés szerint: ha a (7) bekezdés szerinti ki nem fizetett földet alacsonyabb áron
vették meg, mint amennyit a fizetést elmulasztó árverező ajánlott, a fizetést elmulasztó köteles a
két  ajánlat  közötti  különbözetet  15  napon belül  megfizetni  a  mezőgazdasági  igazgatási  szerv
részére. 

Az árverés eredménytelen, ha nem tettek érvényes vételi ajánlatot, a felajánlott vételár a megismételt
árverésben  sem  érte  el  a  minimál  árat,  az  árverési  vevő  a  jogszabályban  foglaltak  alapján  nem
szerezheti meg a föld tulajdonjogát, az árverési vevő nem utalta át határidőben a teljes vételárat. Az
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eredménytelen  árverés  esetén  megismételt  árverést  kell  kitűzni.  A  megismételt  árverés  során  a
felajánlott vételár nem lehet kevesebb a R. 7. § (2)–(4) bekezdése, illetve a 237/2009. (X. 20.) Korm.
rendelet  4.  §  (2a)  bekezdése  szerinti  minimálár  összegénél.  Ha  a  megismételt  árverés  is
eredménytelen,  a  mezőgazdasági  igazgatási  szerv  az  árverést  sikertelennek  nyilvánítja,  kivéve,  ha
felszámolási eljárás során a Cstv. 49/A. § (5) bekezdésében vagy 49/B. § (7) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően a becsértéknek megfelelő értékesítésre kerül sor. 

Az árverési vevő letétbe helyezett előlegét be kell számítani a vételárba. Az árverési vevőn kívüli többi
árverező  részére  az  előleg  visszautalásáról  8  napon  belül  intézkedni  kell.  A  kikiáltó  az  árverésről
jegyzőkönyvet (a továbbiakban: árverési jegyzőkönyv) vesz fel. Az árverési jegyzőkönyvet az árverési
vevő is aláírásával látja el. 

A  jegyzőkönyvbe  foglalt  határozat  ellen  előterjesztett  fellebbezéssel  támadható  a  határozatba  nem
foglalt, de a jegyzőkönyv hatálya alá tartozó egyéb eljárási cselekmény is. Ha az árverési jegyzőkönyvbe
foglalt  döntés  ellen  jogorvoslattal  nem  élnek,  vagy  valamennyi  azzal  kapcsolatban  megindított
jogorvoslati,  illetve  döntés-felülvizsgálati  eljárás  befejeződik,  az  árverés  nem  eredménytelen  és  a
Vármegyei földhivatal az árverési jegyzőkönyvet záradékolja, a mezőgazdasági igazgatási szerv határidő
tűzésével haladéktalanul felhívja az árverési vevőt, hogy a teljes vételárat utalja át az mezőgazdasági
igazgatási szerv letéti számlájára; ha ezt elmulasztja, előlegét elveszti. 

Azt az előleget, amelynek visszafizetését a R. 13.§ (1) bekezdés szerint az árverező nem igényelheti,
valamint  azt  a  vételár-különbözetet,  amelyet a 8.  §  (8)  bekezdése szerint  a fizetést  elmulasztó
megfizet,  a  mezőgazdasági  igazgatási  szerv átutalja  a  megkereső által  megadott  letéti,  illetve
pénzforgalmi számlára. Ezek az összegek a végrehajtás, a felszámolás, illetve az önkormányzati
adósságrendezési eljárás értékesítési bevételeként számolhatók el. 

Az  mezőgazdasági  igazgatási  szerv  az  árverési  vevő  által  megfizetett  teljes  vételárat  átutalja  a
megkereső  által  megadott  letéti,  illetve  pénzforgalmi  számlára,  ezzel  egyidejűleg  a  záradékolt
jegyzőkönyvet is megküldi a megkeresőnek. A záradékolt jegyzőkönyv alapján felszámolási eljárásban a
felszámoló,  önkormányzati  adósságrendezési  eljárásban  a  pénzügyi  gondnok  köti  meg  az  árverési
vevővel  a  földtulajdon  átruházására  vonatkozó  szerződést,  és  megteszi  a  vevő  részére  történő
birtokbaadással összefüggő intézkedéseket. 

Ha az adós a tartozását megfizette vagy más egyéb okból nem állnak már fenn a föld árverésének
feltételei, a megkereső köteles ennek tényéről haladéktalanul, rövid úton értesíteni az mezőgazdasági
igazgatási  szervet.  Az  eljárás  megszüntetése  esetén  a  befizetett  előleg  és  licitdíj  visszajár,  annak
visszautalásáról 8 napon belül intézkedni kell. 

A  R.  15.  §  (1)  bekezdése  szerint  ha  az  adós  és  annak  tulajdonostársai  az  árverés  kitűzése  előtt
együttesen kérik a végrehajtótól, illetve felszámolási eljárásban a felszámolótól, hogy az egész földet
vagy  annak  az  adós  és  a  kérelmező  tulajdonostársak  tulajdonában  álló  hányadát  árverezzék  el,  e
rendelet  rendelkezéseit  e  §-ban  foglalt  eltérésekkel  kell  alkalmazni.  Ha  az  adós  és  annak
tulajdonostársai az árverés kitűzéséig együttesen kérik, hogy az egész földet vagy annak az adós és a
kérelmező tulajdonostársak tulajdonában álló hányadát árverezzék el, akkor az árverést a kérelmező
tulajdonostársak tulajdoni hányadára is ki kell tűzni, a földre az adós kivételével bármelyik – e rendelet
feltételeinek megfelelő – kérelmező tulajdonostárs is árverezhet, az árverező tulajdonostárs a tulajdoni
hányadának  megfelelően  arányosan  csökkentett  előleget  köteles  letétbe  helyezni,  és  ha  a  földet
megvette, nem kell megfizetnie a vételárnak azt a részét, amely az ő tulajdoni hányadára esik, a nem
adós  tulajdonostárs  tulajdoni  hányadának  kikiáltási  ára  az  adós  tulajdoni  hányadára  megállapított
becsérték egész földrészletre vetített összegének a tulajdoni hányaddal arányos része, a tulajdonostárs
hozzájárulásával  lehet  az  ő  tulajdoni  hányadát  a  becsértékénél  alacsonyabb  áron,  felszámolási
eljárásban pedig az adós tulajdoni hányadára megállapított minimálár megadásával elárverezni.

Ha a tulajdonostárs hozzájárult ahhoz, hogy az ő tulajdoni hányadát a becsértéknél alacsonyabb áron,
felszámolási  eljárásban  pedig  az  adós  tulajdoni  hányadára  megállapított  minimálár  megadásával
árverezzék el, akkor a tulajdoni hányadra legalacsonyabb vételi ajánlat tehető. Ha a föld közös tulajdonát
– bírósági határozat, a bíróság által jóváhagyott egyezség vagy bírósági végrehajtási záradékkal ellátott
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okirat alapján – árveréssel kell  megszüntetni,  az ingatlanra bármelyik tulajdonostárs is árverezhet. A
végrehajtó  a  legalacsonyabb vételi  ajánlat  összegeként  a  bíróság  ítéletében megállapított  legkisebb
vételárat  jelöli  meg.  Az  így  megjelölt  vételárnál  alacsonyabb  összegben  az  árverésen  nem tehető
érvényesen vételi ajánlat.

Miskolc, az időbélyegző szerint

Dr. Alakszai Zoltán főispán

nevében és megbízásából:

…………………………………………….

Vadász István

osztályvezető
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Ügyiratszám: BO/36/1509-2/2023 Tárgy: Ingatlanárverési hirdetmény

Ügyintéző: Rusznák Tímea Hiv.sz.: 168.V.2724/2018/163

Telefon: 06-46/503-428 Mell.: -

INGATLANÁRVERÉSI HIRDETMÉNY

A  Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal, mint árverést lefolytató hatóság Kádár Imre
adós ( dr. Szigetvári Mária ügygondnok) kölcsönösszeg  jogcímeken fennálló 1 444 696 Ft követelés
behajtása  iránt  a Intrum Zrt és társai végrehajtást  kérők  érdekében eljáró  Dr.  Schmidt  Zoltán
önálló  bírósági  végrehajtó  megkeresésére az  ingatlan-nyilvántartásban 3102/3 helyrajzi  számon
nyilvántartott, természetben Putnok zártkert településen található ingatlan 2/4 tulajdoni illetőségére a
mező-és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 35. § (1) bekezdése alapján,
valamint a mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati
adósságrendezési eljárás keretében árverés útján történő értékesítésének szabályairól szóló 191/2014.
(VII.31.) Kormányrendelet értelmében 

2023. év május     hó 0  2   napján   14   óra 00 percre  

BO/36/1509/2023
azonosító számon

á r v e r é s t

tűzök ki.

Az árverés helye:    Borsod-Aba  új-Zemplén Megyei Kormányhivatal     Putnoki   Járási Hivatal   
     hivatali helyisége

       3630 Putnok, Bajcsy-Zsilinszky út 2. 

Az árverés azonosító száma:   BO/36/1509/2023

Végrehajtást kérők:    Követelés jogcíme:     Tőke:
Intrum Zrt.   kölcsönösszeg 606 259 Ft
jogi képviselője: Újvári Zsolt Ügyvédi Iroda
Intrum Zrt.   kölcsönösszeg 596 685 Ft
Inhold Zrt.   egyéb 241 752 Ft
eljáró végrehajtó: dr. Bodrogi Zsuzsanna Tünde
önálló bírósági végrehajtó

A föld ingatlan-nyilvántartási és földhasználati adatai:

1. Település neve:   Putnok

2. Fekvése:   zártkert

3. Helyrajzi száma  :3102/3

4. Területnagysága:    1315 m2
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5. Aranykorona értéke: :  3.67 Ak

6. Művelési ága:   szőlő   785 m2      3.41 Ak

 kert    530 m2     0.26. Ak

7. Tulajdonos(ok) neve:      Kádár Imre 2/4   tulajdoni hányad  

Kádár Tamás 2/4 tulajdoni hányad

8. Jogi jelleg:   nincs megadva

9. Árverezett tulajdoni hányad:    2  /4

10.Felépítménye és annak jellege:   nincs megadva

11.Telki szolgalom, közérdekű használati jog, haszonélvezeti jog, zálogjog:   nincs megadva

12.A földhasználati, erdőgazdálkodói nyilvántartásba bejegyzett földhasználat:   Kádár Csaba

Az ingatlan becsértéke  :   68 250 Ft, amely egyben a kikiáltási ár.

Az árverésen tehető legalacsonyabb vételi ajánlat összege:34 125 Ft

A licitküszöb összege: 1 000 Ft (10 millió Ft-ot meg nem haladó becsérték esetén a becsérték 2 %-a, de
legalább 1000 Ft, 10 millió Ft-ot meghaladó becsérték felett a becsérték 1%-a ezer forintra kerekítve.

Az árverési előleg: 6 825 Ft (a becsérték 10%-a)

Az árverési licitdíj:  2 000 Ft (a föld becsértékének 1%-a, de legalább 2000 Ft és legfeljebb 10.000 Ft)

Az előleg letétbe helyezése és a licitdíj megfizetése a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal
Magyar  Államkincstárnál  vezetett  10027006-00302797-20000002  számú  letéti  számlájára  történő
átutalással teljesíthető, amelynek során az árverés azonosító számát az átutalás közleményében fel kell
tüntetni. Az előleg és licitdíj összegét olyan időpontban kell átutalni, hogy az az árverés időpontját
megelőzően megérkezzen a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal  mezőgazdasági
igazgatási szervének letéti számlájára.

A letétbe helyező akkor árverezhet, ha az átutalásról szóló terhelési értesítőt – a bank által lepecsételt és
aláírt  banki  igazolást  –   legkésőbb  a  licit  megkezdése  előtt  a  hatóság  árverezést  lebonyolító
képviselőjének (kikiáltó) bemutatja, annak másolatát pedig részére átadja.

Felhívom  az  elővásárlásra  jogosultak  figyelmét,  hogy  az  elővásárlási  jogosultságuk  gyakorlásának
feltétele  az  árverésen  történő  részvétel.  Az  elővásárlási  jog  jogosultjának  a  jogosultságot  bizonyító
okiratait a licit megkezdése előtt a kikiáltónak át kell adnia. 

Az  árverésről,  ha  valamennyi  megjelent  írásban  hozzájárul, a  Borsod-Abaúj-Zemplén  Vármegyei
Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztály a mező-és erdőgazdasági hasznosítású
földek végrehajtási-felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján
történő értékesítésének szabályairól szóló 191/2014. (VII.31.) Korm. rendelet 6. §-ában foglaltak szerint
kép- és hangfelvételt készít az eljárás jogszerű lefolytatásának ellenőrizhetősége érdekében.

Ingatlan megtekinthetőségének adatai: egyeztetett időpontban

Dr. Schmidt Zoltán    önálló bírósági végrehajtó    
cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 30. I/1
e-mail cím: zoltan.schmidt@t-online.hu

Kérjük,  hogy  az  ügyben  megküldött  iratokon  az  árverés  azonosító  számára  szíveskedjenek
hivatkozni.

Az árverezőket érintő egyéb tudnivalók:
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Az  árverezés  feltételeit  és  jogkövetkezményeit  a  mező-és  erdőgazdasági  hasznosítású  földek
végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján
történő értékesítésének szabályairól szóló 191/2014. (VII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.)
szabályozza.

A földre az árverezhet, aki R. 5.§ (1) bekezdése szerint:

a) aki előlegként a föld becsértékének 10%-át legkésőbb az árverés megkezdése előtt a mezőgazdasági
igazgatási szervnél letétbe helyezte, 
b) a licitdíjat megfizette
c)  a  mező-  és  erdőgazdasági  földek  forgalmáról  szóló  2013.  évi  CXXII.  törvény  (a  továbbiakban:
Földforgalmi törvény) 35. § (3) bekezdés harmadik mondata szerinti  körülmények fennállásáról szóló
hatósági  bizonyítványt  és  a  Földforgalmi  törvény  13–15.  §-a  szerinti  –  az  ott  előírt  alakszerűségi
előírásoknak megfelelő – nyilatkozatokat csatolja,
d)  a Földforgalmi törvény 18.§ (1) bekezdés e) pontja szerinti,  legfeljebb 20 km-es távolságra
vonatkozó feltételnek megfelel, és azt – az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló
384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 27.§-a szerinti  hatósági bizonyítvánnyal – igazolja 

(Földforgalmi törvény 18.§ (1) bekezdés e) pontja: az olyan földművest, akinek  az életvitelszerű
lakáshasználata helye  vagy a mezőgazdasági üzemközpontja legalább 3 éve  olyan  településen
van, amelynek közigazgatási határa az adás-vétel tárgyát képező föld fekvése szerinti település
közigazgatási határától közúton vagy közforgalom elől el nem zárt magánúton legfeljebb 20 km
távolságra van.)

A hatósági  bizonyítvány  kiállítása  az  ügyfél  Borsod–Abaúj-Zemplén  Vármegyei  Kormányhivatal
Földhivatali  Főosztályhoz (3525  Miskolc  Vologda  u.  4.)  benyújtott  kérelme  alapján  történik.  A
hatósági  bizonyítvány  a  föld  tulajdonjogának  megszerzésére  nem  jogosít,  csak  a  hatósági
bizonyítványban  megjelölt  föld  végrehajtási,  felszámolási  vagy  önkormányzati  adósságrendezési
eljárással összefüggő árverezésén való részvételhez szükséges vonatkozó feltétel fennállását igazolja. 

Az  árverésen  történő  részvételhez  kiállított  hatósági  bizonyítvány  tartalmazza  a  Földforgalmi
törvény 18.§ (1) bekezdés e) pontja szerinti,  legfeljebb 20 km-es távolságra vonatkozó feltétel
fennállását. 

A hatósági bizonyítvány igénylésére irányuló kérelemben meg kell  jelölni  a mező- és erdőgazdasági
földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII.  törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti
szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 13. § (1) bekezdés a) pontja szerinti adatokat, valamint az
árverezésre  kerülő  föld  fekvésének  települését  és  helyrajzi  számát.  A  hatósági  bizonyítványt  a
kormányhivatal 15 napon belül állítja ki. 

Az előleg letétbe helyezése és a licitdíj megfizetése átutalással történhet, amelynek során az árverés
azonosító  számát az átutalás közleményében fel  kell  tüntetni.  Az előleg és a  licitdíj  összegét olyan
időpontban kell  átutalni,  hogy az az árverés időpontját megelőzően megérkezzen az mezőgazdasági
igazgatási szerv letéti számlájára. A letétbe helyező akkor árverezhet, ha az átutalásról szóló terhelési
értesítőt legkésőbb a licit  megkezdése előtt a mezőgazdasági igazgatási szerv árverezést lebonyolító
képviselőjének (a továbbiakban: kikiáltó) bemutatja, annak eredeti példányát részére átadja. 

Nem árverezhet és a földet árverésen nem szerezheti meg 

a) a Vht. 123. § (2) bekezdésében meghatározott személy,
b) a Földforgalmi törvény 9. §-ában meghatározott személy, 
c) a Cstv. 49. § (3) és (3b) bekezdésében meghatározott személy,
d) fővárosi és Vármegyei kormányhivatal, illetve az árveréssel kapcsolatos jogorvoslatot elbíráló hatóság
állományába tartozó olyan személy,  aki  az árverés lebonyolításában, illetve az árverési  jegyzőkönyv
szerinti határozatok meghozatalában, illetve a jogorvoslat során történő elbírálásában részt vesz,
e) a R. 5. § (1) bekezdésében foglaltaknak meg nem felelő személy. 

Az árverezés további feltételei
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Az  árverező  személyesen  vagy  megbízottja,  illetve  képviselője  útján  árverezhet.  Az  Ingatlan-
nyilvántartásról  szóló  1997.  évi  CXLI.  törvény  (továbbiakban:Inytv.)  33.§  (2)-(3)  bekezdései
alapján,  ha  az  okiratot  a  nyilatkozattevő  helyett  meghatalmazott  írta  alá,  illetve  látta  el
kézjegyével,  csatolni  kell  a meghatalmazást is,  amelyet a bejegyzés alapjául szolgáló okiratra
előírt alakszerűségek szerint kell kiállítani, tehát a meghatalmazást közokiratba, illetőleg ügyvéd
által ellenjegyzett magánokiratba kell foglalni.

Ha  a  felet  a  közjegyzői  okirat  elkészítésénél  meghatalmazott  képviseli,  az  ingatlan-nyilvántartási
eljárásban azt  a  magánokiratban foglalt  meghatalmazást  is  el  kell  fogadni,  amelyben a fél  aláírását
közjegyző vagy magyar külképviseleti szerv hitelesítette.

Írásra vagy olvasásra képtelen személy jognyilatkozatán alapuló bejegyzéshez, a nyilatkozat közokiratba
foglalása  szükséges,  amelyben  e  körülményre  utalni  kell.  Az  árverésen  az  árverést  lefolytatón,  a
megkeresőn és a megkereső eljárásában szereplő feleken kívül az árverezők vehetnek részt. 

Végrehajtási  eljárással  és  önkormányzati  adósságrendezési  eljárással  összefüggésben  lefolytatott
árverés esetén földre legalább a kikiáltási ár felének megfelelő összeggel tehető érvényes vételi ajánlat,
de tanya esetén legalább a kikiáltási ár 70%-ának megfelelő összeggel tehető érvényes vételi ajánlat, ha
az adósnak ez az egyetlen lakóingatlana, lakóhelye ebben van, és a végrehajtási eljárás megindítását
megelőző 6 hónapban is ebben volt, valamint, ha a föld Vht. 204/B. § szerinti legalacsonyabb eladási ár,
illetve a 237/2009. (X. 20.)  Korm. rendelet  4.  § (2) bekezdése szerinti  minimálár megadásával kerül
árverésre, csak e legalacsonyabb eladási árat elérő összegű vételi ajánlat tehető. 

A licitküszöb összege 10 millió Ft-ot meg nem haladó becsérték esetén a becsérték 2%-a, de legalább
1000 Ft, 10 millió Ft-ot meghaladó becsérték felett a becsérték 1%-a, ezer forintra kerekítve. Az a vételi
ajánlat érvényes, amelynek összege – legalább a licitküszöb összegével – meghaladja az előzőleg tett
érvényes vételi ajánlat összegét. Az árverező a vételi ajánlatot nem vonhatja vissza. 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:81.§ (5) bekezdése alapján a tulajdonostárs az
elővásárlási jogot végrehajtási árverés esetén is gyakorolhatja. Az elővásárlási jog akkor gyakorolható,
ha annak jogosultja  az árverezőre vonatkozó feltételeknek megfelel  és az elővásárlási  jogosultságát
bizonyító okiratokat a licit megkezdése előtt a kikiáltó részére átadja. 

Az  elővásárlásra  jogosult  a  felajánlott  legmagasabb  összegű  érvényes  vételi  ajánlattal  megegyező
összegű vételi ajánlat tételével gyakorolhatja elővásárlási jogát. Vételi ajánlatot elfogadó nyilatkozatnak
csak  az  elővásárlásra  jogosult  által  a  felhívásra  haladéktalanul  megtett  nyilatkozat  minősül.  A  föld
árverési vevője a legmagasabb összegű érvényes ajánlatot tevő árverező. Ha a legmagasabb összegű
vételi ajánlatra vonatkozóan elővásárlásra jogosult tesz elfogadó nyilatkozatot, az elővásárlásra jogosult
lesz az árverési vevő. Ha több elővásárlásra jogosult tesz vételi ajánlatot elfogadó nyilatkozatot, közülük
az  első  ranghelycsoportban  szereplő  elővásárlásra  jogosult  lesz  az  árverési  vevő.  Ha  ezen  első
ranghelycsoportban több elővásárlásra jogosult szerepel, a kikiáltó helyben lefolytatott sorsolással dönt.

Érvényes vételi ajánlatnak R. 7.§ (8) bekezdés értelmében: a minimálárat elérő 3 legmagasabb
ajánlat minősül.

Amennyiben a legmagasabb összegű érvényes ajánlatot tevő árverező a vételárat nem utalta át
határidőben, az árverést a R. 8. § (7) bekezdése szerinti következő legmagasabb ajánlatot tevő
árverező nyeri.

A R. 8. § (8) bekezdés szerint: ha a (7) bekezdés szerinti ki nem fizetett földet alacsonyabb áron
vették meg, mint amennyit a fizetést elmulasztó árverező ajánlott, a fizetést elmulasztó köteles a
két  ajánlat  közötti  különbözetet  15  napon belül  megfizetni  a  mezőgazdasági  igazgatási  szerv
részére. 

Az árverés eredménytelen, ha nem tettek érvényes vételi ajánlatot, a felajánlott vételár a megismételt
árverésben  sem  érte  el  a  minimál  árat,  az  árverési  vevő  a  jogszabályban  foglaltak  alapján  nem
szerezheti meg a föld tulajdonjogát, az árverési vevő nem utalta át határidőben a teljes vételárat. Az
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eredménytelen  árverés  esetén  megismételt  árverést  kell  kitűzni.  A  megismételt  árverés  során  a
felajánlott vételár nem lehet kevesebb a R. 7. § (2)–(4) bekezdése, illetve a 237/2009. (X. 20.) Korm.
rendelet  4.  §  (2a)  bekezdése  szerinti  minimálár  összegénél.  Ha  a  megismételt  árverés  is
eredménytelen,  a  mezőgazdasági  igazgatási  szerv  az  árverést  sikertelennek  nyilvánítja,  kivéve,  ha
felszámolási eljárás során a Cstv. 49/A. § (5) bekezdésében vagy 49/B. § (7) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően a becsértéknek megfelelő értékesítésre kerül sor. 

Az árverési vevő letétbe helyezett előlegét be kell számítani a vételárba. Az árverési vevőn kívüli többi
árverező  részére  az  előleg  visszautalásáról  8  napon  belül  intézkedni  kell.  A  kikiáltó  az  árverésről
jegyzőkönyvet (a továbbiakban: árverési jegyzőkönyv) vesz fel. Az árverési jegyzőkönyvet az árverési
vevő is aláírásával látja el. 

A  jegyzőkönyvbe  foglalt  határozat  ellen  előterjesztett  fellebbezéssel  támadható  a  határozatba  nem
foglalt, de a jegyzőkönyv hatálya alá tartozó egyéb eljárási cselekmény is. Ha az árverési jegyzőkönyvbe
foglalt  döntés  ellen  jogorvoslattal  nem  élnek,  vagy  valamennyi  azzal  kapcsolatban  megindított
jogorvoslati,  illetve  döntés-felülvizsgálati  eljárás  befejeződik,  az  árverés  nem  eredménytelen  és  a
Vármegyei földhivatal az árverési jegyzőkönyvet záradékolja, a mezőgazdasági igazgatási szerv határidő
tűzésével haladéktalanul felhívja az árverési vevőt, hogy a teljes vételárat utalja át az mezőgazdasági
igazgatási szerv letéti számlájára; ha ezt elmulasztja, előlegét elveszti. 

Azt az előleget, amelynek visszafizetését a R. 13.§ (1) bekezdés szerint az árverező nem igényelheti,
valamint  azt  a  vételár-különbözetet,  amelyet a 8.  §  (8)  bekezdése szerint  a fizetést  elmulasztó
megfizet,  a  mezőgazdasági  igazgatási  szerv átutalja  a  megkereső által  megadott  letéti,  illetve
pénzforgalmi számlára. Ezek az összegek a végrehajtás, a felszámolás, illetve az önkormányzati
adósságrendezési eljárás értékesítési bevételeként számolhatók el. 

Az  mezőgazdasági  igazgatási  szerv  az  árverési  vevő  által  megfizetett  teljes  vételárat  átutalja  a
megkereső  által  megadott  letéti,  illetve  pénzforgalmi  számlára,  ezzel  egyidejűleg  a  záradékolt
jegyzőkönyvet is megküldi a megkeresőnek. A záradékolt jegyzőkönyv alapján felszámolási eljárásban a
felszámoló,  önkormányzati  adósságrendezési  eljárásban  a  pénzügyi  gondnok  köti  meg  az  árverési
vevővel  a  földtulajdon  átruházására  vonatkozó  szerződést,  és  megteszi  a  vevő  részére  történő
birtokbaadással összefüggő intézkedéseket. 

Ha az adós a tartozását megfizette vagy más egyéb okból nem állnak már fenn a föld árverésének
feltételei, a megkereső köteles ennek tényéről haladéktalanul, rövid úton értesíteni az mezőgazdasági
igazgatási  szervet.  Az  eljárás  megszüntetése  esetén  a  befizetett  előleg  és  licitdíj  visszajár,  annak
visszautalásáról 8 napon belül intézkedni kell. 

A  R.  15.  §  (1)  bekezdése  szerint  ha  az  adós  és  annak  tulajdonostársai  az  árverés  kitűzése  előtt
együttesen kérik a végrehajtótól, illetve felszámolási eljárásban a felszámolótól, hogy az egész földet
vagy  annak  az  adós  és  a  kérelmező  tulajdonostársak  tulajdonában  álló  hányadát  árverezzék  el,  e
rendelet  rendelkezéseit  e  §-ban  foglalt  eltérésekkel  kell  alkalmazni.  Ha  az  adós  és  annak
tulajdonostársai az árverés kitűzéséig együttesen kérik, hogy az egész földet vagy annak az adós és a
kérelmező tulajdonostársak tulajdonában álló hányadát árverezzék el, akkor az árverést a kérelmező
tulajdonostársak tulajdoni hányadára is ki kell tűzni, a földre az adós kivételével bármelyik – e rendelet
feltételeinek megfelelő – kérelmező tulajdonostárs is árverezhet, az árverező tulajdonostárs a tulajdoni
hányadának  megfelelően  arányosan  csökkentett  előleget  köteles  letétbe  helyezni,  és  ha  a  földet
megvette, nem kell megfizetnie a vételárnak azt a részét, amely az ő tulajdoni hányadára esik, a nem
adós  tulajdonostárs  tulajdoni  hányadának  kikiáltási  ára  az  adós  tulajdoni  hányadára  megállapított
becsérték egész földrészletre vetített összegének a tulajdoni hányaddal arányos része, a tulajdonostárs
hozzájárulásával  lehet  az  ő  tulajdoni  hányadát  a  becsértékénél  alacsonyabb  áron,  felszámolási
eljárásban pedig az adós tulajdoni hányadára megállapított minimálár megadásával elárverezni.

Ha a tulajdonostárs hozzájárult ahhoz, hogy az ő tulajdoni hányadát a becsértéknél alacsonyabb áron,
felszámolási  eljárásban  pedig  az  adós  tulajdoni  hányadára  megállapított  minimálár  megadásával
árverezzék el, akkor a tulajdoni hányadra legalacsonyabb vételi ajánlat tehető. Ha a föld közös tulajdonát
– bírósági határozat, a bíróság által jóváhagyott egyezség vagy bírósági végrehajtási záradékkal ellátott
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okirat alapján – árveréssel kell  megszüntetni,  az ingatlanra bármelyik tulajdonostárs is árverezhet. A
végrehajtó  a  legalacsonyabb vételi  ajánlat  összegeként  a  bíróság  ítéletében megállapított  legkisebb
vételárat  jelöli  meg.  Az  így  megjelölt  vételárnál  alacsonyabb  összegben  az  árverésen  nem tehető
érvényesen vételi ajánlat.

Miskolc, az időbélyegző szerint

Dr. Alakszai Zoltán főispán

nevében és megbízásából:

…………………………………………….

Vadász István

osztályvezető
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Ügyiratszám: BO/36/2069-1/2023 Tárgy: Ingatlanárverési hirdetmény

Ügyintéző: Rusznák Tímea Hiv.sz.: 0287.V.0158/2011/216

Telefon: 06-46/503-428 Mell.: -

INGATLANÁRVERÉSI HIRDETMÉNY

A  Borsod-Abaúj-Zemplén  Vármegyei  Kormányhivatal,  mint  árverést  lefolytató  hatóság  Lengyel
János adós kölcsönösszeg és egyéb  jogcímeken fennálló 14 948 894 Ft  követelés behajtása iránt
az Hungarian Real Estate Financing Zrt. és társai végrehajtást kérők érdekében eljáró Dr. Orell Zsolt
önálló  bírósági  végrehajtó megkeresésére  az  ingatlan-nyilvántartásban 036/5  helyrajzi  számon
nyilvántartott, természetben Edelény külterület településen található ingatlan 1/1 tulajdoni illetőségére
a mező-és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 35. § (1) bekezdése alapján,
valamint a mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati
adósságrendezési eljárás keretében árverés útján történő értékesítésének szabályairól szóló 191/2014.
(VII.31.) Kormányrendelet értelmében 

2023. év május  .   hó   04    napján   10   óra 00 percre  

BO/36/2069      /      2023  
azonosító számon

á r v e r é s t

tűzök ki.

Az árverés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Edelényi Járási Hivatal 
     hivatali helyisége
    3780 Edelény, István király útja 52. (Díszterem)

Az árverés azonosító száma: BO/36/2069/2023

Végrehajtást kérők:        Követelés jogcíme:         Tőke:
Hungarian Real Estate Financing Zrt kölcsönösszeg 6 402 064 Ft
MKK Magyar Követeléskezelő Zrt. hitelszerződés 6 202 046 Ft
NAV Bács-Kiskun Vármegyei Adó-és adó-és Köztartozás 2 344 784 Ft
 Vámigazgatóság

A föld ingatlan-nyilvántartási és földhasználati adatai:

1. Település neve  : Edelény

2. Fekvése  : külterület

3. Helyrajzi száma  : 036/5

4. Területnagysága  : 35.1494 Ha
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5. Aranykorona értéke  : 106.56 Ak

6. Művelési ága:   erdő     8152 m2      2.53 Ak

kivett út  2679 m2      0.00 Ak

erdő      3.5959 Ha    11.15 Ak

erdő     10.7020 Ha   33.18 Ak

kivett út 1763 m2      0.00 Ak

erdő    16.2415 Ha   50.35 Ak

erdő út 2.1302 Ha      6.60 Ak

erdő        8883 m2      2.75 Ak

kivett út  3321 m2     0.00 Ak

7. Tulajdonosok neve  : Lengyel János 1/1  tulajdoni hányad

8. Felépítménye és annak jellege  : nincs megadva

9. Jogi jelleg:   kárpótlás

10. Árverezett tulajdoni hányad  : 1/1

11. Telki szolgalom, közérdekű használati jog, haszonélvezeti jog, zálogjog  :

Földmérési jelek elhelyezését biztosító használati jog  állandó jellegű 50 m2-re 

( pontszám: 98-3018/a) a B-A-Z Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosz-

tály javára.

Földmérési jelek elhelyezését biztosító használati jog állandó jellegű 50 m2-re (

pontszám: 98-3018/b) a B-A-Z Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosz-

tály javára.

Jelzálogjog 306 500 a Budapest Főváros XVIII. Került Pestszentlőrinc-Pest-

szentimrei Polgármesteri Hivatal javára.

Keretbiztosítéki jelzálogjog 21 964 661 Ft az MKK Magyar Követeléskezelő Zrt. 

javára.

Keretbiztosítéki jelzálogjog 8 035 339 Ft a Hungarian Real Estate Financing Zrt 

javára.

12. A földhasználat, erdőgazdálkodói nyilvántartásba bejegyzett földhasználat  :  Lengyel János

Az ingatlan becsértéke: 18 000 000 Ft, amely egyben a kikiáltási ár.

Az árverésen tehető legalacsonyabb vételi ajánlat összege: 9 000 000 Ft.

A licitküszöb összege: 180 000 Ft (10 millió Ft-ot meg nem haladó becsérték esetén a becsérték 2 %-a,
de legalább 1000 Ft, 10 millió Ft-ot meghaladó becsérték felett a becsérték 1%-a ezer forintra kerekítve.

Az árverési előleg: 1 800 000 Ft (a becsérték 10%-a)

Az árverési licitdíj: 10 000 Ft (a föld becsértékének 1%-a, de legalább 2000 Ft és legfeljebb 10.000 Ft)
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Dr  Orell  Zsolt Önálló  bírósági  végrehajtó  a  191/2014  (  VII:31)  Korm.rendelet  18  §  (  3)
bekezdésében foglaltak szerint ismét megkereste a B-A-Z Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi
Főosztály Földművelésügyi Osztályát , mint árverést lefolytató hatóságot az árverés lefolytatása
érdekében.

Az önálló bírósági végrehajtó megkeresésében közölte, hogy az ingatlanra 9 100 000 Ft összegű
vételi ajánlat érkezett.

A vételi ajánlat figyelembe vételre kerül jelen ingatlanárverési eljárás lefolytatása során.

Az előleg letétbe helyezése és a licitdíj megfizetése a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal
Magyar  Államkincstárnál  vezetett  10027006-00302797-20000002  számú  letéti  számlájára  történő
átutalással teljesíthető, amelynek során az árverés azonosító számát az átutalás közleményében fel kell
tüntetni. Az előleg és licitdíj összegét olyan időpontban kell átutalni, hogy az az árverés időpontját
megelőzően megérkezzen a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal  mezőgazdasági
igazgatási szervének letéti számlájára.

A  letétbe  helyező  akkor  árverezhet,  ha  az  átutalásról  szóló  terhelési  értesítőt  –  a  bank  által
lepecsételt  és  aláírt  banki  igazolást –   legkésőbb a  licit  megkezdése  előtt  a  hatóság  árverezést
lebonyolító képviselőjének (kikiáltó) bemutatja, annak másolatát pedig részére átadja.

Felhívom az elővásárlásra jogosultak figyelmét, hogy az elővásárlási jogosultságuk gyakorlásának
feltétele  az  árverésen  történő  részvétel.  Az  elővásárlási  jog  jogosultjának  a  jogosultságot  bizonyító
okiratait a licit megkezdése előtt a kikiáltónak át kell adnia. 
Az  árverésről,  ha  valamennyi  megjelent  írásban  hozzájárul, a  Borsod-Abaúj-Zemplén  Vármegyei
Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztály a mező-és erdőgazdasági hasznosítású
földek végrehajtási-felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján
történő értékesítésének szabályairól szóló 191/2014. (VII.31.) Korm. rendelet 6. §-ában foglaltak szerint
kép- és hangfelvételt készít az eljárás jogszerű lefolytatásának ellenőrizhetősége érdekében.

Az ingatlan megtekinthetőségének adatai: külső szemrevételezéssel bármikor

Dr. Orell Zsolt   önálló bírósági végrehajtó elérhetősége:  
Cím. 6200 Kiskőrös, Petőfi tér. 2 I/1

Kérjük,  hogy  az  ügyben  megküldött  iratokon  az  árverés  azonosító  számára  szíveskedjenek
hivatkozni.

Az árverezőket érintő egyéb tudnivalók:

Az  árverezés  feltételeit  és  jogkövetkezményeit  a  mező-és  erdőgazdasági  hasznosítású  földek
végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján
történő értékesítésének szabályairól szóló 191/2014. (VII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.)
szabályozza.

A földre az árverezhet, aki R. 5.§ (1) bekezdése szerint:

a) aki előlegként a föld becsértékének 10%-át legkésőbb az árverés megkezdése előtt a mezőgazdasági
igazgatási szervnél letétbe helyezte, 
b) a licitdíjat megfizette
c)  a  mező-  és  erdőgazdasági  földek  forgalmáról  szóló  2013.  évi  CXXII.  törvény  (a  továbbiakban:
Földforgalmi törvény) 35. § (3) bekezdés harmadik mondata szerinti  körülmények fennállásáról szóló

Agrárügyi Főosztály, Földművelésügyi Osztály
3526 Miskolc Blaskovics u. 24. Telefon: (36-46) 503 028 Fax: (36-46) 531 039

Honlap:www.kormanyhivatal.hu   KRID azonosító:210327939

3

https://www.kormanyhivatal.hu/


hatósági  bizonyítványt  és  a  Földforgalmi  törvény  13–15.  §-a  szerinti  –  az  ott  előírt  alakszerűségi
előírásoknak megfelelő – nyilatkozatokat csatolja,
d)  a Földforgalmi törvény 18.§ (1) bekezdés e) pontja szerinti,  legfeljebb 20 km-es távolságra
vonatkozó feltételnek megfelel, és azt – az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló
384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 27.§-a szerinti  hatósági bizonyítvánnyal – igazolja 

(Földforgalmi törvény 18.§ (1) bekezdés e) pontja: az olyan földművest, akinek  az életvitelszerű
lakáshasználata helye  vagy a mezőgazdasági üzemközpontja legalább 3 éve  olyan  településen
van, amelynek közigazgatási határa az adás-vétel tárgyát képező föld fekvése szerinti település
közigazgatási határától közúton vagy közforgalom elől el nem zárt magánúton legfeljebb 20 km
távolságra van.)

A hatósági  bizonyítvány  kiállítása  az  ügyfél  Borsod–Abaúj-Zemplén  Vármegyei  Kormányhivatal
Földhivatali  Főosztályhoz (3525  Miskolc  Vologda  u.  4.)  benyújtott  kérelme  alapján  történik.  A
hatósági  bizonyítvány  a  föld  tulajdonjogának  megszerzésére  nem  jogosít,  csak  a  hatósági
bizonyítványban  megjelölt  föld  végrehajtási,  felszámolási  vagy  önkormányzati  adósságrendezési
eljárással összefüggő árverezésén való részvételhez szükséges vonatkozó feltétel fennállását igazolja. 

Az  árverésen  történő  részvételhez  kiállított  hatósági  bizonyítvány  tartalmazza  a  Földforgalmi
törvény 18.§ (1) bekezdés e) pontja szerinti,  legfeljebb 20 km-es távolságra vonatkozó feltétel
fennállását. 

A hatósági bizonyítvány igénylésére irányuló kérelemben meg kell  jelölni  a mező- és erdőgazdasági
földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII.  törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti
szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 13. § (1) bekezdés a) pontja szerinti adatokat, valamint az
árverezésre  kerülő  föld  fekvésének  települését  és  helyrajzi  számát.  A  hatósági  bizonyítványt  a
kormányhivatal 15 napon belül állítja ki. 

Az előleg letétbe helyezése és a licitdíj megfizetése átutalással történhet, amelynek során az árverés
azonosító  számát az átutalás közleményében fel  kell  tüntetni.  Az előleg és a  licitdíj  összegét olyan
időpontban kell  átutalni,  hogy az az árverés időpontját megelőzően megérkezzen az mezőgazdasági
igazgatási szerv letéti számlájára. A letétbe helyező akkor árverezhet, ha az átutalásról szóló terhelési
értesítőt legkésőbb a licit  megkezdése előtt a mezőgazdasági igazgatási szerv árverezést lebonyolító
képviselőjének (a továbbiakban: kikiáltó) bemutatja, annak eredeti példányát részére átadja. 

Nem árverezhet és a földet árverésen nem szerezheti meg 

a) a Vht. 123. § (2) bekezdésében meghatározott személy,
b) a Földforgalmi törvény 9. §-ában meghatározott személy, 
c) a Cstv. 49. § (3) és (3b) bekezdésében meghatározott személy,
d) fővárosi és Vármegyei kormányhivatal, illetve az árveréssel kapcsolatos jogorvoslatot elbíráló hatóság
állományába tartozó olyan személy,  aki  az árverés lebonyolításában, illetve az árverési  jegyzőkönyv
szerinti határozatok meghozatalában, illetve a jogorvoslat során történő elbírálásában részt vesz,
e) a R. 5. § (1) bekezdésében foglaltaknak meg nem felelő személy. 

Az árverezés további feltételei

Az  árverező  személyesen  vagy  megbízottja,  illetve  képviselője  útján  árverezhet.  Az  Ingatlan-
nyilvántartásról  szóló  1997.  évi  CXLI.  törvény  (továbbiakban:Inytv.)  33.§  (2)-(3)  bekezdései
alapján,  ha  az  okiratot  a  nyilatkozattevő  helyett  meghatalmazott  írta  alá,  illetve  látta  el
kézjegyével,  csatolni  kell  a meghatalmazást is,  amelyet a bejegyzés alapjául szolgáló okiratra
előírt alakszerűségek szerint kell kiállítani, tehát a meghatalmazást közokiratba, illetőleg ügyvéd
által ellenjegyzett magánokiratba kell foglalni.
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Ha  a  felet  a  közjegyzői  okirat  elkészítésénél  meghatalmazott  képviseli,  az  ingatlan-nyilvántartási
eljárásban azt  a  magánokiratban foglalt  meghatalmazást  is  el  kell  fogadni,  amelyben a fél  aláírását
közjegyző vagy magyar külképviseleti szerv hitelesítette.

Írásra vagy olvasásra képtelen személy jognyilatkozatán alapuló bejegyzéshez, a nyilatkozat közokiratba
foglalása  szükséges,  amelyben  e  körülményre  utalni  kell.  Az  árverésen  az  árverést  lefolytatón,  a
megkeresőn és a megkereső eljárásában szereplő feleken kívül az árverezők vehetnek részt. 

Végrehajtási  eljárással  és  önkormányzati  adósságrendezési  eljárással  összefüggésben  lefolytatott
árverés esetén földre legalább a kikiáltási ár felének megfelelő összeggel tehető érvényes vételi ajánlat,
de tanya esetén legalább a kikiáltási ár 70%-ának megfelelő összeggel tehető érvényes vételi ajánlat, ha
az adósnak ez az egyetlen lakóingatlana, lakóhelye ebben van, és a végrehajtási eljárás megindítását
megelőző 6 hónapban is ebben volt, valamint, ha a föld Vht. 204/B. § szerinti legalacsonyabb eladási ár,
illetve a 237/2009. (X. 20.)  Korm. rendelet  4.  § (2) bekezdése szerinti  minimálár megadásával kerül
árverésre, csak e legalacsonyabb eladási árat elérő összegű vételi ajánlat tehető. 

A licitküszöb összege 10 millió Ft-ot meg nem haladó becsérték esetén a becsérték 2%-a, de legalább
1000 Ft, 10 millió Ft-ot meghaladó becsérték felett a becsérték 1%-a, ezer forintra kerekítve. Az a vételi
ajánlat érvényes, amelynek összege – legalább a licitküszöb összegével – meghaladja az előzőleg tett
érvényes vételi ajánlat összegét. Az árverező a vételi ajánlatot nem vonhatja vissza. 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:81.§ (5) bekezdése alapján a tulajdonostárs az
elővásárlási jogot végrehajtási árverés esetén is gyakorolhatja. Az elővásárlási jog akkor gyakorolható,
ha annak jogosultja  az árverezőre vonatkozó feltételeknek megfelel  és az elővásárlási  jogosultságát
bizonyító okiratokat a licit megkezdése előtt a kikiáltó részére átadja. 

Az  elővásárlásra  jogosult  a  felajánlott  legmagasabb  összegű  érvényes  vételi  ajánlattal  megegyező
összegű vételi ajánlat tételével gyakorolhatja elővásárlási jogát. Vételi ajánlatot elfogadó nyilatkozatnak
csak  az  elővásárlásra  jogosult  által  a  felhívásra  haladéktalanul  megtett  nyilatkozat  minősül.  A  föld
árverési vevője a legmagasabb összegű érvényes ajánlatot tevő árverező. Ha a legmagasabb összegű
vételi ajánlatra vonatkozóan elővásárlásra jogosult tesz elfogadó nyilatkozatot, az elővásárlásra jogosult
lesz az árverési vevő. Ha több elővásárlásra jogosult tesz vételi ajánlatot elfogadó nyilatkozatot, közülük
az  első  ranghelycsoportban  szereplő  elővásárlásra  jogosult  lesz  az  árverési  vevő.  Ha  ezen  első
ranghelycsoportban több elővásárlásra jogosult szerepel, a kikiáltó helyben lefolytatott sorsolással dönt.

Érvényes vételi ajánlatnak R. 7.§ (8) bekezdés értelmében: a minimálárat elérő 3 legmagasabb
ajánlat minősül.

Amennyiben a legmagasabb összegű érvényes ajánlatot tevő árverező a vételárat nem utalta át
határidőben, az árverést a R. 8. § (7) bekezdése szerinti következő legmagasabb ajánlatot tevő
árverező nyeri.

A R. 8. § (8) bekezdés szerint: ha a (7) bekezdés szerinti ki nem fizetett földet alacsonyabb áron
vették meg, mint amennyit a fizetést elmulasztó árverező ajánlott, a fizetést elmulasztó köteles a
két  ajánlat  közötti  különbözetet  15  napon belül  megfizetni  a  mezőgazdasági  igazgatási  szerv
részére. 

Az árverés eredménytelen, ha nem tettek érvényes vételi ajánlatot, a felajánlott vételár a megismételt
árverésben  sem  érte  el  a  minimál  árat,  az  árverési  vevő  a  jogszabályban  foglaltak  alapján  nem
szerezheti meg a föld tulajdonjogát, az árverési vevő nem utalta át határidőben a teljes vételárat. Az
eredménytelen  árverés  esetén  megismételt  árverést  kell  kitűzni.  A  megismételt  árverés  során  a
felajánlott vételár nem lehet kevesebb a R. 7. § (2)–(4) bekezdése, illetve a 237/2009. (X. 20.) Korm.
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rendelet  4.  §  (2a)  bekezdése  szerinti  minimálár  összegénél.  Ha  a  megismételt  árverés  is
eredménytelen, a mezőgazdasági igazgatási szerv az árverést sikertelennek nyilvánítja, kivéve, ha 

felszámolási eljárás során a Cstv. 49/A. § (5) bekezdésében vagy 49/B. § (7) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően a becsértéknek megfelelő értékesítésre kerül sor. 

Az árverési vevő letétbe helyezett előlegét be kell számítani a vételárba. Az árverési vevőn kívüli többi
árverező  részére  az  előleg  visszautalásáról  8  napon  belül  intézkedni  kell.  A  kikiáltó  az  árverésről
jegyzőkönyvet (a továbbiakban: árverési jegyzőkönyv) vesz fel. Az árverési jegyzőkönyvet az árverési
vevő is aláírásával látja el. 

A  jegyzőkönyvbe  foglalt  határozat  ellen  előterjesztett  fellebbezéssel  támadható  a  határozatba  nem
foglalt, de a jegyzőkönyv hatálya alá tartozó egyéb eljárási cselekmény is. Ha az árverési jegyzőkönyvbe
foglalt  döntés  ellen  jogorvoslattal  nem  élnek,  vagy  valamennyi  azzal  kapcsolatban  megindított
jogorvoslati,  illetve  döntés-felülvizsgálati  eljárás  befejeződik,  az  árverés  nem  eredménytelen  és  a
Vármegyei földhivatal az árverési jegyzőkönyvet záradékolja, a mezőgazdasági igazgatási szerv határidő
tűzésével haladéktalanul felhívja az árverési vevőt, hogy a teljes vételárat utalja át az mezőgazdasági
igazgatási szerv letéti számlájára; ha ezt elmulasztja, előlegét elveszti. 

Azt az előleget, amelynek visszafizetését a R. 13.§ (1) bekezdés szerint az árverező nem igényelheti,
valamint  azt  a  vételár-különbözetet,  amelyet a 8.  §  (8)  bekezdése szerint  a fizetést  elmulasztó
megfizet,  a  mezőgazdasági  igazgatási  szerv átutalja  a  megkereső által  megadott  letéti,  illetve
pénzforgalmi számlára. Ezek az összegek a végrehajtás, a felszámolás, illetve az önkormányzati
adósságrendezési eljárás értékesítési bevételeként számolhatók el. 

Az  mezőgazdasági  igazgatási  szerv  az  árverési  vevő  által  megfizetett  teljes  vételárat  átutalja  a
megkereső  által  megadott  letéti,  illetve  pénzforgalmi  számlára,  ezzel  egyidejűleg  a  záradékolt
jegyzőkönyvet is megküldi a megkeresőnek. A záradékolt jegyzőkönyv alapján felszámolási eljárásban a
felszámoló,  önkormányzati  adósságrendezési  eljárásban  a  pénzügyi  gondnok  köti  meg  az  árverési
vevővel  a  földtulajdon  átruházására  vonatkozó  szerződést,  és  megteszi  a  vevő  részére  történő
birtokbaadással összefüggő intézkedéseket. 

Ha az adós a tartozását megfizette vagy más egyéb okból nem állnak már fenn a föld árverésének
feltételei, a megkereső köteles ennek tényéről haladéktalanul, rövid úton értesíteni az mezőgazdasági
igazgatási  szervet.  Az  eljárás  megszüntetése  esetén  a  befizetett  előleg  és  licitdíj  visszajár,  annak
visszautalásáról 8 napon belül intézkedni kell. 

A  R.  15.  §  (1)  bekezdése  szerint  ha  az  adós  és  annak  tulajdonostársai  az  árverés  kitűzése  előtt
együttesen kérik a végrehajtótól, illetve felszámolási eljárásban a felszámolótól, hogy az egész földet
vagy  annak  az  adós  és  a  kérelmező  tulajdonostársak  tulajdonában  álló  hányadát  árverezzék  el,  e
rendelet  rendelkezéseit  e  §-ban  foglalt  eltérésekkel  kell  alkalmazni.  Ha  az  adós  és  annak
tulajdonostársai az árverés kitűzéséig együttesen kérik, hogy az egész földet vagy annak az adós és a
kérelmező tulajdonostársak tulajdonában álló hányadát árverezzék el, akkor az árverést a kérelmező
tulajdonostársak tulajdoni hányadára is ki kell tűzni, a földre az adós kivételével bármelyik – e rendelet
feltételeinek megfelelő – kérelmező tulajdonostárs is árverezhet, az árverező tulajdonostárs a tulajdoni
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hányadának  megfelelően  arányosan  csökkentett  előleget  köteles  letétbe  helyezni,  és  ha  a  földet
megvette, nem kell megfizetnie a vételárnak azt a részét, amely az ő tulajdoni hányadára esik, a nem
adós  tulajdonostárs  tulajdoni  hányadának  kikiáltási  ára  az  adós  tulajdoni  hányadára  megállapított
becsérték egész földrészletre vetített összegének a tulajdoni hányaddal arányos része, a tulajdonostárs
hozzájárulásával  lehet  az  ő  tulajdoni  hányadát  a  becsértékénél  alacsonyabb  áron,  felszámolási
eljárásban pedig az adós tulajdoni hányadára megállapított minimálár megadásával elárverezni.

Ha a tulajdonostárs hozzájárult ahhoz, hogy az ő tulajdoni hányadát a becsértéknél alacsonyabb áron,
felszámolási  eljárásban  pedig  az  adós  tulajdoni  hányadára  megállapított  minimálár  megadásával
árverezzék el, akkor a tulajdoni hányadra legalacsonyabb vételi ajánlat tehető. Ha a föld közös tulajdonát
– bírósági határozat, a bíróság által jóváhagyott egyezség vagy bírósági végrehajtási záradékkal ellátott
okirat alapján – árveréssel kell  megszüntetni,  az ingatlanra bármelyik tulajdonostárs is árverezhet. A
végrehajtó  a  legalacsonyabb vételi  ajánlat  összegeként  a  bíróság  ítéletében megállapított  legkisebb
vételárat  jelöli  meg.  Az  így  megjelölt  vételárnál  alacsonyabb  összegben  az  árverésen  nem tehető
érvényesen vételi ajánlat.

Miskolc, az időbélyegző szerint

Dr. Alakszai Zoltán főispán

nevében és megbízásából:

…………………………………………….

Vadász István

osztályvezető’
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Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztály

Ügyiratszám: BO/36/2069-5/2023 Tárgy: Ingatlanárverési hirdetmény módosítása

Ügyintéző: Rusznák Tímea Hiv. szám: -

Telefon: 46/503-428 Melléklet:-

INGATLANÁRVERÉSI  HIRDETMÉNY 

MÓDOSÍTÁSA

      

    

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal  (Cím: 3526 Miskolc, Blaskovics u. 24., Tel: 06-

46-503-400, letéti számla száma: 10027006-00302797-20000002), mint árverést lefolytató hatóság az

alábbiakat teszi közzé:

A  Edelény Község Önkormányzata,  Borsod-Abaúj-Zemplén  Vármegyei  Kormányhivatal  Földhivatali

Főosztály  Földhivatali  Osztály  2.,  és  a  Kiskőrősi Járásbíróság  hirdetőtábláján  kifüggesztésre  került

Lengyel  János  adós   036/5 helyrajzi  számon nyilvántartott,  természetben Edelény  külterület

településen található 35.1494 Ha alapterületű erdő, kivett út, kárpótlás, művelési ágú ingatlan 1/1

tulajdoni  illetőségének értékesítésére  20  23.  május   04 napján    10   ór  ára 00 perc   3780 Edelény

István  király  útja  52  (  díszterem).  alatt  kiírt  ingatlanárverési  hirdetmény árverési  licitdíját

jogszabály változás miatt  a következőképpen módosítom:

Árverési licitdíj:  100 000 Ft ( a föld becsértékének 1 %-a, de legalább 10 000 Ft és legfeljebb 100 000

Ft)

Az ingatlanárverési hirdetmény többi részében változatlan tartalommal fennáll.

Miskolc, az időbélyegző szerint

Dr. Alakszai Zoltán főispán

nevében és megbízásából:

…………………………………………….

Vadász István

osztályvezető

3526 Miskolc Blaskovics u. 24. Telefon: (36-46) 503 428 Fax: (36-46) 531 039
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Ügyiratszám: BO/36/1990-2/2023 Tárgy: Ingatlanárverési hirdetmény

Ügyintéző: Rusznák Tímea Hiv.sz.: 450.V.2121/2020/137

Telefon: 06-46/503-428 Mell.: -

INGATLANÁRVERÉSI HIRDETMÉNY

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal, mint árverést lefolytató hatóság Gazsó Zoltán
adós vételár és egyéb  jogcímeken fennálló 4 038 990 Ft  követelés behajtása iránt az Flaga Hungária
Kft. és társai végrehajtást kérők érdekében eljáró Dr. Szűcs-Galsi Emese önálló bírósági végrehajtó
megkeresésére az ingatlan-nyilvántartásban 388 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben Nyomár
zártkert településen  található  ingatlan 1/2 tulajdoni  illetőségére a  mező-és  erdőgazdasági  földek
forgalmáról  szóló  2013.  évi  CXXII.  törvény  35.  §  (1)  bekezdése  alapján,  valamint  a  mező-  és
erdőgazdasági  hasznosítású földek végrehajtási,  felszámolási  vagy önkormányzati  adósságrendezési
eljárás  keretében  árverés  útján  történő  értékesítésének  szabályairól  szóló  191/2014.  (VII.31.)
Kormányrendelet értelmében 

2023. év május  .   hó   04    napján   10   óra 30 percre  

BO/36/1990      /      2023  
azonosító számon

á r v e r é s t

tűzök ki.

Az árverés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Edelényi Járási Hivatal 
     hivatali helyisége
    3780 Edelény, István király útja 52. (Díszterem)

Az árverés azonosító száma: BO/36/1990/2023

Végrehajtást kérők:        Követelés jogcíme:         Tőke:
Flaga Hungária Kft. vételár 137 160 Ft
jogi képviselő: Dr. Bozóky Imre
Intrum Zrt. számlatartozás  125 458 Ft
Nemzeti Adó- és Vámhivatal adótartozás            3 521 558 Ft
EOS Faktor Zrt. közüzemi díjtartozás 128 506 Ft
Intrum Zrt. díj   52 770 Ft
Főnix Faktor Követeléskezelő Zrt. kölcsönösszeg   73 538 Ft

A föld ingatlan-nyilvántartási és földhasználati adatai:

1. Település neve  : Nyomár

2. Fekvése  : zártkert
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3. Helyrajzi száma  : 388

4. Területnagysága  : 3675 m2

5. Aranykorona értéke  :4.40 Ak

6. Művelési ága:   szántó     1924 m2          1.35 Ak

szőlő és út  1751 m2          3.05 Ak

7. Tulajdonosok neve  : Gacsó Zoltán 1/2 tulajdoni hányad

Kopcsó Józsefné ½ tulajdoni hányad

8. Felépítménye és annak jellege  : nincs megadva

9. Jogi jelleg:   nincs megadva

10. Árverezett tulajdoni hányad  : 1/2

11. Telki szolgalom, közérdekű használati jog, haszonélvezeti jog, zálogjog  : nincs megadva

12. A földhasználat, erdőgazdálkodói nyilvántartásba bejegyzett földhasználat  : Kopcsó József-

né

Az ingatlan becsértéke: 45 938 Ft, amely egyben a kikiáltási ár.

Az árverésen tehető legalacsonyabb vételi ajánlat összege: 22 969 Ft.

A licitküszöb összege: 1 000 Ft (10 millió Ft-ot meg nem haladó becsérték esetén a becsérték 2 %-a, de
legalább 1000 Ft, 10 millió Ft-ot meghaladó becsérték felett a becsérték 1%-a ezer forintra kerekítve.

Az árverési előleg: 4 593 Ft (a becsérték 10%-a)

Az árverési licitdíj: 10 000 Ft (a föld becsértékének 1%-a, de legalább 10 000 Ft és legfeljebb 100.000
Ft)

Az előleg letétbe helyezése és a licitdíj megfizetése a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal
Magyar  Államkincstárnál  vezetett  10027006-00302797-20000002  számú  letéti  számlájára  történő
átutalással teljesíthető, amelynek során az árverés azonosító számát az átutalás közleményében fel kell
tüntetni. Az előleg és licitdíj összegét olyan időpontban kell átutalni, hogy az az árverés időpontját
megelőzően megérkezzen a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal  mezőgazdasági
igazgatási szervének letéti számlájára.

A  letétbe  helyező  akkor  árverezhet,  ha  az  átutalásról  szóló  terhelési  értesítőt  –  a  bank  által
lepecsételt  és  aláírt  banki  igazolást –   legkésőbb a  licit  megkezdése  előtt  a  hatóság  árverezést
lebonyolító képviselőjének (kikiáltó) bemutatja, annak másolatát pedig részére átadja.

Felhívom az elővásárlásra jogosultak figyelmét, hogy az elővásárlási jogosultságuk gyakorlásának
feltétele  az  árverésen  történő  részvétel.  Az  elővásárlási  jog  jogosultjának  a  jogosultságot  bizonyító
okiratait a licit megkezdése előtt a kikiáltónak át kell adnia. 
Az  árverésről,  ha  valamennyi  megjelent  írásban  hozzájárul, a  Borsod-Abaúj-Zemplén  Vármegyei
Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztály a mező-és erdőgazdasági hasznosítású
földek végrehajtási-felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján
történő értékesítésének szabályairól szóló 191/2014. (VII.31.) Korm. rendelet 6. §-ában foglaltak szerint
kép- és hangfelvételt készít az eljárás jogszerű lefolytatásának ellenőrizhetősége érdekében.

Az ingatlan megtekinthetőségének adatai: külső szemrevételezéssel bármikor
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Dr. Szűcs-Galsi Emese   önálló bírósági végrehajtó elérhetősége:  
Cím. 6000 Kecskemét, Klapka u.35.
Levelezési cím: 6001 Kecskemét, Pf: 568.

Kérjük,  hogy  az  ügyben  megküldött  iratokon  az  árverés  azonosító  számára  szíveskedjenek
hivatkozni.

Az árverezőket érintő egyéb tudnivalók:

Az  árverezés  feltételeit  és  jogkövetkezményeit  a  mező-és  erdőgazdasági  hasznosítású  földek
végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján
történő értékesítésének szabályairól szóló 191/2014. (VII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.)
szabályozza.

A földre az árverezhet, aki R. 5.§ (1) bekezdése szerint:

a) aki előlegként a föld becsértékének 10%-át legkésőbb az árverés megkezdése előtt a mezőgazdasági
igazgatási szervnél letétbe helyezte, 
b) a licitdíjat megfizette
c)  a  mező-  és  erdőgazdasági  földek  forgalmáról  szóló  2013.  évi  CXXII.  törvény  (a  továbbiakban:
Földforgalmi törvény) 35. § (3) bekezdés harmadik mondata szerinti  körülmények fennállásáról szóló
hatósági  bizonyítványt  és  a  Földforgalmi  törvény  13–15.  §-a  szerinti  –  az  ott  előírt  alakszerűségi
előírásoknak megfelelő – nyilatkozatokat csatolja,
d)  a Földforgalmi törvény 18.§ (1) bekezdés e) pontja szerinti,  legfeljebb 20 km-es távolságra
vonatkozó feltételnek megfelel, és azt – az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló
384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 27.§-a szerinti  hatósági bizonyítvánnyal – igazolja 

(Földforgalmi törvény 18.§ (1) bekezdés e) pontja: az olyan földművest, akinek  az életvitelszerű
lakáshasználata helye  vagy a mezőgazdasági üzemközpontja legalább 3 éve  olyan  településen
van, amelynek közigazgatási határa az adás-vétel tárgyát képező föld fekvése szerinti település
közigazgatási határától közúton vagy közforgalom elől el nem zárt magánúton legfeljebb 20 km
távolságra van.)

A hatósági  bizonyítvány  kiállítása  az  ügyfél  Borsod–Abaúj-Zemplén  Vármegyei  Kormányhivatal
Földhivatali  Főosztályhoz (3525  Miskolc  Vologda  u.  4.)  benyújtott  kérelme  alapján  történik.  A
hatósági  bizonyítvány  a  föld  tulajdonjogának  megszerzésére  nem  jogosít,  csak  a  hatósági
bizonyítványban  megjelölt  föld  végrehajtási,  felszámolási  vagy  önkormányzati  adósságrendezési
eljárással összefüggő árverezésén való részvételhez szükséges vonatkozó feltétel fennállását igazolja. 

Az  árverésen  történő  részvételhez  kiállított  hatósági  bizonyítvány  tartalmazza  a  Földforgalmi
törvény 18.§ (1) bekezdés e) pontja szerinti,  legfeljebb 20 km-es távolságra vonatkozó feltétel
fennállását. 

A hatósági bizonyítvány igénylésére irányuló kérelemben meg kell  jelölni  a mező- és erdőgazdasági
földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII.  törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti
szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 13. § (1) bekezdés a) pontja szerinti adatokat, valamint az
árverezésre  kerülő  föld  fekvésének  települését  és  helyrajzi  számát.  A  hatósági  bizonyítványt  a
kormányhivatal 15 napon belül állítja ki. 

Az előleg letétbe helyezése és a licitdíj megfizetése átutalással történhet, amelynek során az árverés
azonosító  számát az átutalás közleményében fel  kell  tüntetni.  Az előleg és a  licitdíj  összegét olyan
időpontban kell  átutalni,  hogy az az árverés időpontját megelőzően megérkezzen az mezőgazdasági
igazgatási szerv letéti számlájára. A letétbe helyező akkor árverezhet, ha az átutalásról szóló terhelési
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értesítőt legkésőbb a licit  megkezdése előtt a mezőgazdasági igazgatási szerv árverezést lebonyolító
képviselőjének (a továbbiakban: kikiáltó) bemutatja, annak eredeti példányát részére átadja. 

Nem árverezhet és a földet árverésen nem szerezheti meg 

a) a Vht. 123. § (2) bekezdésében meghatározott személy,
b) a Földforgalmi törvény 9. §-ában meghatározott személy, 
c) a Cstv. 49. § (3) és (3b) bekezdésében meghatározott személy,
d) fővárosi és Vármegyei kormányhivatal, illetve az árveréssel kapcsolatos jogorvoslatot elbíráló hatóság
állományába tartozó olyan személy,  aki  az árverés lebonyolításában, illetve az árverési  jegyzőkönyv
szerinti határozatok meghozatalában, illetve a jogorvoslat során történő elbírálásában részt vesz,
e) a R. 5. § (1) bekezdésében foglaltaknak meg nem felelő személy. 

Az árverezés további feltételei

Az  árverező  személyesen  vagy  megbízottja,  illetve  képviselője  útján  árverezhet.  Az  Ingatlan-
nyilvántartásról  szóló  1997.  évi  CXLI.  törvény  (továbbiakban:Inytv.)  33.§  (2)-(3)  bekezdései
alapján,  ha  az  okiratot  a  nyilatkozattevő  helyett  meghatalmazott  írta  alá,  illetve  látta  el
kézjegyével,  csatolni  kell  a meghatalmazást is,  amelyet a bejegyzés alapjául szolgáló okiratra
előírt alakszerűségek szerint kell kiállítani, tehát a meghatalmazást közokiratba, illetőleg ügyvéd
által ellenjegyzett magánokiratba kell foglalni.

Ha  a  felet  a  közjegyzői  okirat  elkészítésénél  meghatalmazott  képviseli,  az  ingatlan-nyilvántartási
eljárásban azt  a  magánokiratban foglalt  meghatalmazást  is  el  kell  fogadni,  amelyben a fél  aláírását
közjegyző vagy magyar külképviseleti szerv hitelesítette.

Írásra vagy olvasásra képtelen személy jognyilatkozatán alapuló bejegyzéshez, a nyilatkozat közokiratba
foglalása  szükséges,  amelyben  e  körülményre  utalni  kell.  Az  árverésen  az  árverést  lefolytatón,  a
megkeresőn és a megkereső eljárásában szereplő feleken kívül az árverezők vehetnek részt. 

Végrehajtási  eljárással  és  önkormányzati  adósságrendezési  eljárással  összefüggésben  lefolytatott
árverés esetén földre legalább a kikiáltási ár felének megfelelő összeggel tehető érvényes vételi ajánlat,
de tanya esetén legalább a kikiáltási ár 70%-ának megfelelő összeggel tehető érvényes vételi ajánlat, ha
az adósnak ez az egyetlen lakóingatlana, lakóhelye ebben van, és a végrehajtási eljárás megindítását
megelőző 6 hónapban is ebben volt, valamint, ha a föld Vht. 204/B. § szerinti legalacsonyabb eladási ár,
illetve a 237/2009. (X. 20.)  Korm. rendelet  4.  § (2) bekezdése szerinti  minimálár megadásával kerül
árverésre, csak e legalacsonyabb eladási árat elérő összegű vételi ajánlat tehető. 

A licitküszöb összege 10 millió Ft-ot meg nem haladó becsérték esetén a becsérték 2%-a, de legalább
1000 Ft, 10 millió Ft-ot meghaladó becsérték felett a becsérték 1%-a, ezer forintra kerekítve. Az a vételi
ajánlat érvényes, amelynek összege – legalább a licitküszöb összegével – meghaladja az előzőleg tett
érvényes vételi ajánlat összegét. Az árverező a vételi ajánlatot nem vonhatja vissza. 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:81.§ (5) bekezdése alapján a tulajdonostárs az
elővásárlási jogot végrehajtási árverés esetén is gyakorolhatja. Az elővásárlási jog akkor gyakorolható,
ha annak jogosultja  az árverezőre vonatkozó feltételeknek megfelel  és az elővásárlási  jogosultságát
bizonyító okiratokat a licit megkezdése előtt a kikiáltó részére átadja. 

Az  elővásárlásra  jogosult  a  felajánlott  legmagasabb  összegű  érvényes  vételi  ajánlattal  megegyező
összegű vételi ajánlat tételével gyakorolhatja elővásárlási jogát. Vételi ajánlatot elfogadó nyilatkozatnak
csak  az  elővásárlásra  jogosult  által  a  felhívásra  haladéktalanul  megtett  nyilatkozat  minősül.  A  föld
árverési vevője a legmagasabb összegű érvényes ajánlatot tevő árverező. Ha a legmagasabb összegű
vételi ajánlatra vonatkozóan elővásárlásra jogosult tesz elfogadó nyilatkozatot, az elővásárlásra jogosult
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lesz az árverési vevő. Ha több elővásárlásra jogosult tesz vételi ajánlatot elfogadó nyilatkozatot, közülük
az  első  ranghelycsoportban  szereplő  elővásárlásra  jogosult  lesz  az  árverési  vevő.  Ha  ezen  első
ranghelycsoportban több elővásárlásra jogosult szerepel, a kikiáltó helyben lefolytatott sorsolással dönt.

Érvényes vételi ajánlatnak R. 7.§ (8) bekezdés értelmében: a minimálárat elérő 3 legmagasabb
ajánlat minősül.

Amennyiben a legmagasabb összegű érvényes ajánlatot tevő árverező a vételárat nem utalta át
határidőben, az árverést a R. 8. § (7) bekezdése szerinti következő legmagasabb ajánlatot tevő
árverező nyeri.

A R. 8. § (8) bekezdés szerint: ha a (7) bekezdés szerinti ki nem fizetett földet alacsonyabb áron
vették meg, mint amennyit a fizetést elmulasztó árverező ajánlott, a fizetést elmulasztó köteles a
két  ajánlat  közötti  különbözetet  15  napon belül  megfizetni  a  mezőgazdasági  igazgatási  szerv
részére. 

Az árverés eredménytelen, ha nem tettek érvényes vételi ajánlatot, a felajánlott vételár a megismételt
árverésben  sem  érte  el  a  minimál  árat,  az  árverési  vevő  a  jogszabályban  foglaltak  alapján  nem
szerezheti meg a föld tulajdonjogát, az árverési vevő nem utalta át határidőben a teljes vételárat. Az
eredménytelen  árverés  esetén  megismételt  árverést  kell  kitűzni.  A  megismételt  árverés  során  a
felajánlott vételár nem lehet kevesebb a R. 7. § (2)–(4) bekezdése, illetve a 237/2009. (X. 20.) Korm.
rendelet  4.  §  (2a)  bekezdése  szerinti  minimálár  összegénél.  Ha  a  megismételt  árverés  is
eredménytelen, a mezőgazdasági igazgatási szerv az árverést sikertelennek nyilvánítja, kivéve, ha 

felszámolási eljárás során a Cstv. 49/A. § (5) bekezdésében vagy 49/B. § (7) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően a becsértéknek megfelelő értékesítésre kerül sor. 

Az árverési vevő letétbe helyezett előlegét be kell számítani a vételárba. Az árverési vevőn kívüli többi
árverező  részére  az  előleg  visszautalásáról  8  napon  belül  intézkedni  kell.  A  kikiáltó  az  árverésről
jegyzőkönyvet (a továbbiakban: árverési jegyzőkönyv) vesz fel. Az árverési jegyzőkönyvet az árverési
vevő is aláírásával látja el. 

A  jegyzőkönyvbe  foglalt  határozat  ellen  előterjesztett  fellebbezéssel  támadható  a  határozatba  nem
foglalt, de a jegyzőkönyv hatálya alá tartozó egyéb eljárási cselekmény is. Ha az árverési jegyzőkönyvbe
foglalt  döntés  ellen  jogorvoslattal  nem  élnek,  vagy  valamennyi  azzal  kapcsolatban  megindított
jogorvoslati,  illetve  döntés-felülvizsgálati  eljárás  befejeződik,  az  árverés  nem  eredménytelen  és  a
Vármegyei földhivatal az árverési jegyzőkönyvet záradékolja, a mezőgazdasági igazgatási szerv határidő
tűzésével haladéktalanul felhívja az árverési vevőt, hogy a teljes vételárat utalja át az mezőgazdasági
igazgatási szerv letéti számlájára; ha ezt elmulasztja, előlegét elveszti. 

Azt az előleget, amelynek visszafizetését a R. 13.§ (1) bekezdés szerint az árverező nem igényelheti,
valamint  azt  a  vételár-különbözetet,  amelyet a 8.  §  (8)  bekezdése szerint  a fizetést  elmulasztó
megfizet,  a  mezőgazdasági  igazgatási  szerv átutalja  a  megkereső által  megadott  letéti,  illetve
pénzforgalmi számlára. Ezek az összegek a végrehajtás, a felszámolás, illetve az önkormányzati
adósságrendezési eljárás értékesítési bevételeként számolhatók el. 

Az  mezőgazdasági  igazgatási  szerv  az  árverési  vevő  által  megfizetett  teljes  vételárat  átutalja  a
megkereső  által  megadott  letéti,  illetve  pénzforgalmi  számlára,  ezzel  egyidejűleg  a  záradékolt
jegyzőkönyvet is megküldi a megkeresőnek. A záradékolt jegyzőkönyv alapján felszámolási eljárásban a
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felszámoló,  önkormányzati  adósságrendezési  eljárásban  a  pénzügyi  gondnok  köti  meg  az  árverési
vevővel  a  földtulajdon  átruházására  vonatkozó  szerződést,  és  megteszi  a  vevő  részére  történő
birtokbaadással összefüggő intézkedéseket. 

Ha az adós a tartozását megfizette vagy más egyéb okból nem állnak már fenn a föld árverésének
feltételei, a megkereső köteles ennek tényéről haladéktalanul, rövid úton értesíteni az mezőgazdasági
igazgatási  szervet.  Az  eljárás  megszüntetése  esetén  a  befizetett  előleg  és  licitdíj  visszajár,  annak
visszautalásáról 8 napon belül intézkedni kell. 

A  R.  15.  §  (1)  bekezdése  szerint  ha  az  adós  és  annak  tulajdonostársai  az  árverés  kitűzése  előtt
együttesen kérik a végrehajtótól, illetve felszámolási eljárásban a felszámolótól, hogy az egész földet
vagy  annak  az  adós  és  a  kérelmező  tulajdonostársak  tulajdonában  álló  hányadát  árverezzék  el,  e
rendelet  rendelkezéseit  e  §-ban  foglalt  eltérésekkel  kell  alkalmazni.  Ha  az  adós  és  annak
tulajdonostársai az árverés kitűzéséig együttesen kérik, hogy az egész földet vagy annak az adós és a
kérelmező tulajdonostársak tulajdonában álló hányadát árverezzék el, akkor az árverést a kérelmező
tulajdonostársak tulajdoni hányadára is ki kell tűzni, a földre az adós kivételével bármelyik – e rendelet
feltételeinek megfelelő – kérelmező tulajdonostárs is árverezhet, az árverező tulajdonostárs a tulajdoni
hányadának  megfelelően  arányosan  csökkentett  előleget  köteles  letétbe  helyezni,  és  ha  a  földet
megvette, nem kell megfizetnie a vételárnak azt a részét, amely az ő tulajdoni hányadára esik, a nem
adós  tulajdonostárs  tulajdoni  hányadának  kikiáltási  ára  az  adós  tulajdoni  hányadára  megállapított
becsérték egész földrészletre vetített összegének a tulajdoni hányaddal arányos része, a tulajdonostárs
hozzájárulásával  lehet  az  ő  tulajdoni  hányadát  a  becsértékénél  alacsonyabb  áron,  felszámolási
eljárásban pedig az adós tulajdoni hányadára megállapított minimálár megadásával elárverezni.

Ha a tulajdonostárs hozzájárult ahhoz, hogy az ő tulajdoni hányadát a becsértéknél alacsonyabb áron,
felszámolási  eljárásban  pedig  az  adós  tulajdoni  hányadára  megállapított  minimálár  megadásával
árverezzék el, akkor a tulajdoni hányadra legalacsonyabb vételi ajánlat tehető. Ha a föld közös tulajdonát
– bírósági határozat, a bíróság által jóváhagyott egyezség vagy bírósági végrehajtási záradékkal ellátott
okirat alapján – árveréssel kell  megszüntetni,  az ingatlanra bármelyik tulajdonostárs is árverezhet. A
végrehajtó  a  legalacsonyabb vételi  ajánlat  összegeként  a  bíróság  ítéletében megállapított  legkisebb
vételárat  jelöli  meg.  Az  így  megjelölt  vételárnál  alacsonyabb  összegben  az  árverésen  nem tehető
érvényesen vételi ajánlat.

Miskolc, az időbélyegző szerint

Dr. Alakszai Zoltán főispán

nevében és megbízásából:

…………………………………………….

Vadász István

osztályvezető’
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Ügyiratszám: BO/36/995-2/2023 Tárgy: Ingatlanárverési hirdetmény

Ügyintéző: Rusznák Tímea Hiv.sz.: 212.V.2099/2017/442

Telefon: 06-46/503-428 Mell.: -

INGATLANÁRVERÉSI HIRDETMÉNY

A  Borsod-Abaúj-Zemplén  Vármegyei  Kormányhivatal,  mint  árverést  lefolytató  hatóság  Blaskó
László ifj.  adós kölcsönösszeg és egyéb  jogcímeken fennálló  49 086 897 Ft   követelés behajtása
iránt az  Tomatás Zsolt László és társai végrehajtást kérők érdekében eljáró Dr. Tichy-Rács Ádám
önálló  bírósági  végrehajtó megkeresésére  az  ingatlan-nyilvántartásban 044/6 helyrajzi  számon
nyilvántartott,  természetben Hernádkércs  külterület településen  található  ingatlan 1/1 tulajdoni
illetőségére a  mező-és  erdőgazdasági  földek  forgalmáról  szóló  2013.  évi  CXXII.  törvény  35.  §  (1)
bekezdése alapján, valamint a mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek végrehajtási, felszámolási
vagy  önkormányzati  adósságrendezési  eljárás  keretében  árverés  útján  történő  értékesítésének
szabályairól szóló 191/2014. (VII.31.) Kormányrendelet értelmében 

2023. év május  .   hó   04    napján   14   óra 00 percre  

BO/36/995      /      2023  
azonosító számon

á r v e r é s t

tűzök ki.

Az árverés helye:  Borsod-Aba  új-Zemplén Megyei Kormányhivatal   Szikszói Járási Hivatal   
     hivatali helyisége  
    3800 Szikszó, Táncsics út 2-4.

Az árverés azonosító száma: BO/36/995/2023

Végrehajtást kérők:        Követelés jogcíme:         Tőke:
Tomatás Zsolt László kölcsönösszeg 3 700 000 Ft
Jámbor László kölcsönösszeg 4 280 000 Ft
Szemán János kölcsönösszeg 2 000 000 Ft
EOS Faktor Zrt. távközlési szerződés    203 442 Ft
IKR Agrár Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. vételár tartozás 2 862 579 Ft
Szemán János kölcsönösszeg 1 206 601 Ft
Nemzeti Adó-és Vámhivatal B-A-Z Megyei 
Adóigazgatósága adótartozás    547 498 Ft
Dr Hegedűs György tartozás 5 000 000 Ft
Oláh Gábor tartozás 1 820 000 Ft
Agrárcenter Mg-i Termelő , Kereskedelmi 
és Szolg. Zrt. tartozás 2 731 055 Ft
Buzafood 97 Mg.-i Keresk.és Szolg. Kft. tartozás 1 640 522 Ft
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343 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt 
Felelőss tartozás 9 226 903 Ft
Kemoker Holding Zrt. tartozás            13 674 551 Ft
Takarék Központi Követeléskezelő Zrt. tartozás    193 746 Ft

A föld ingatlan-nyilvántartási és földhasználati adatai:

1. Település neve  : Hernádkércs

2. Fekvése  :külterület

3. Helyrajzi száma  : 044/6

4. Területnagysága  : 3369 m2

5. Aranykorona értéke  :4.14 Ak

6. Művelési ága:   szántó      1083 m2        1.60 Ak

  árterület        2286 m2       2.54 Ak

7. Tulajdonosok neve  : Blaskó László 1/1 tulajdoni hányad

8. Felépítménye és annak jellege  : nincs megadva

9. Jogi jelleg:   Natura 2000 terület

10. Árverezett tulajdoni hányad  : 1/1

11. Telki szolgalom, közérdekű használati jog, haszonélvezeti jog, zálogjog  : nincs megadva

12. A földhasználat, erdőgazdálkodói nyilvántartásba bejegyzett földhasználat  : Blaskó László

Az ingatlan becsértéke: 165 600 Ft, amely egyben a kikiáltási ár.

Az árverésen tehető legalacsonyabb vételi ajánlat összege: 82 800 Ft.

A licitküszöb összege: 3 000 Ft (10 millió Ft-ot meg nem haladó becsérték esetén a becsérték 2 %-a, de
legalább 1000 Ft, 10 millió Ft-ot meghaladó becsérték felett a becsérték 1%-a ezer forintra kerekítve.

Az árverési előleg: 16 560 Ft (a becsérték 10%-a)

Az árverési licitdíj: 10 000 Ft (a föld becsértékének 1%-a, de legalább 10 000 Ft és legfeljebb 100.000
Ft)

Dr.  Tichy-Rács Ádám Önálló  bírósági  végrehajtó a  191/2014 (  VII:31)  Korm.rendelet  18 §  (  3)
bekezdésében foglaltak szerint ismét megkereste a B-A-Z Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi
Főosztály Földművelésügyi Osztályát , mint árverést lefolytató hatóságot az árverés lefolytatása
érdekében.

Az önálló bírósági végrehajtó megkeresésében közölte, hogy az ingatlanra 82 500 Ft összegű
vételi ajánlat érkezett.

A vételi ajánlat figyelembe vételre kerül jelen ingatlanárverési eljárás lefolytatása során.
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Az előleg letétbe helyezése és a licitdíj megfizetése a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal
Magyar  Államkincstárnál  vezetett  10027006-00302797-20000002  számú  letéti  számlájára  történő
átutalással teljesíthető, amelynek során az árverés azonosító számát az átutalás közleményében fel kell
tüntetni. Az előleg és licitdíj összegét olyan időpontban kell átutalni, hogy az az árverés időpontját
megelőzően megérkezzen a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal  mezőgazdasági
igazgatási szervének letéti számlájára.

A  letétbe  helyező  akkor  árverezhet,  ha  az  átutalásról  szóló  terhelési  értesítőt  –  a  bank  által
lepecsételt  és  aláírt  banki  igazolást –   legkésőbb a  licit  megkezdése  előtt  a  hatóság  árverezést
lebonyolító képviselőjének (kikiáltó) bemutatja, annak másolatát pedig részére átadja.

Felhívom az elővásárlásra jogosultak figyelmét, hogy az elővásárlási jogosultságuk gyakorlásának
feltétele  az  árverésen  történő  részvétel.  Az  elővásárlási  jog  jogosultjának  a  jogosultságot  bizonyító
okiratait a licit megkezdése előtt a kikiáltónak át kell adnia. 
Az  árverésről,  ha  valamennyi  megjelent  írásban  hozzájárul, a  Borsod-Abaúj-Zemplén  Vármegyei
Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztály a mező-és erdőgazdasági hasznosítású
földek végrehajtási-felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján
történő értékesítésének szabályairól szóló 191/2014. (VII.31.) Korm. rendelet 6. §-ában foglaltak szerint
kép- és hangfelvételt készít az eljárás jogszerű lefolytatásának ellenőrizhetősége érdekében.

Az ingatlan megtekinthetőségének adatai: külső szemrevételezéssel bármikor

Dr. Tichy-Rács Ádám   önálló bírósági végrehajtó elérhetősége:  
Cím. 3800 Szikszó, Pázmány Péter tér. 14. Fszt/6
e-mail: vh.0212@mbvk.hu

Kérjük,  hogy  az  ügyben  megküldött  iratokon  az  árverés  azonosító  számára  szíveskedjenek
hivatkozni.

Az árverezőket érintő egyéb tudnivalók:

Az  árverezés  feltételeit  és  jogkövetkezményeit  a  mező-és  erdőgazdasági  hasznosítású  földek
végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján
történő értékesítésének szabályairól szóló 191/2014. (VII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.)
szabályozza.

A földre az árverezhet, aki R. 5.§ (1) bekezdése szerint:

a) aki előlegként a föld becsértékének 10%-át legkésőbb az árverés megkezdése előtt a mezőgazdasági
igazgatási szervnél letétbe helyezte, 
b) a licitdíjat megfizette
c)  a  mező-  és  erdőgazdasági  földek  forgalmáról  szóló  2013.  évi  CXXII.  törvény  (a  továbbiakban:
Földforgalmi törvény) 35. § (3) bekezdés harmadik mondata szerinti  körülmények fennállásáról szóló
hatósági  bizonyítványt  és  a  Földforgalmi  törvény  13–15.  §-a  szerinti  –  az  ott  előírt  alakszerűségi
előírásoknak megfelelő – nyilatkozatokat csatolja,
d)  a Földforgalmi törvény 18.§ (1) bekezdés e) pontja szerinti,  legfeljebb 20 km-es távolságra
vonatkozó feltételnek megfelel, és azt – az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló
384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 27.§-a szerinti  hatósági bizonyítvánnyal – igazolja 

(Földforgalmi törvény 18.§ (1) bekezdés e) pontja: az olyan földművest, akinek  az életvitelszerű
lakáshasználata helye  vagy a mezőgazdasági üzemközpontja legalább 3 éve  olyan  településen
van, amelynek közigazgatási határa az adás-vétel tárgyát képező föld fekvése szerinti település
közigazgatási határától közúton vagy közforgalom elől el nem zárt magánúton legfeljebb 20 km
távolságra van.)
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A hatósági  bizonyítvány  kiállítása  az  ügyfél  Borsod–Abaúj-Zemplén  Vármegyei  Kormányhivatal
Földhivatali  Főosztályhoz (3525  Miskolc  Vologda  u.  4.)  benyújtott  kérelme  alapján  történik.  A
hatósági  bizonyítvány  a  föld  tulajdonjogának  megszerzésére  nem  jogosít,  csak  a  hatósági
bizonyítványban  megjelölt  föld  végrehajtási,  felszámolási  vagy  önkormányzati  adósságrendezési
eljárással összefüggő árverezésén való részvételhez szükséges vonatkozó feltétel fennállását igazolja. 

Az  árverésen  történő  részvételhez  kiállított  hatósági  bizonyítvány  tartalmazza  a  Földforgalmi
törvény 18.§ (1) bekezdés e) pontja szerinti,  legfeljebb 20 km-es távolságra vonatkozó feltétel
fennállását. 

A hatósági bizonyítvány igénylésére irányuló kérelemben meg kell  jelölni  a mező- és erdőgazdasági
földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII.  törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti
szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 13. § (1) bekezdés a) pontja szerinti adatokat, valamint az
árverezésre  kerülő  föld  fekvésének  települését  és  helyrajzi  számát.  A  hatósági  bizonyítványt  a
kormányhivatal 15 napon belül állítja ki. 

Az előleg letétbe helyezése és a licitdíj megfizetése átutalással történhet, amelynek során az árverés
azonosító  számát az átutalás közleményében fel  kell  tüntetni.  Az előleg és a  licitdíj  összegét olyan
időpontban kell  átutalni,  hogy az az árverés időpontját megelőzően megérkezzen az mezőgazdasági
igazgatási szerv letéti számlájára. A letétbe helyező akkor árverezhet, ha az átutalásról szóló terhelési
értesítőt legkésőbb a licit  megkezdése előtt a mezőgazdasági igazgatási szerv árverezést lebonyolító
képviselőjének (a továbbiakban: kikiáltó) bemutatja, annak eredeti példányát részére átadja. 

Nem árverezhet és a földet árverésen nem szerezheti meg 

a) a Vht. 123. § (2) bekezdésében meghatározott személy,
b) a Földforgalmi törvény 9. §-ában meghatározott személy, 
c) a Cstv. 49. § (3) és (3b) bekezdésében meghatározott személy,
d) fővárosi és Vármegyei kormányhivatal, illetve az árveréssel kapcsolatos jogorvoslatot elbíráló hatóság
állományába tartozó olyan személy,  aki  az árverés lebonyolításában, illetve az árverési  jegyzőkönyv
szerinti határozatok meghozatalában, illetve a jogorvoslat során történő elbírálásában részt vesz,
e) a R. 5. § (1) bekezdésében foglaltaknak meg nem felelő személy. 

Az árverezés további feltételei

Az  árverező  személyesen  vagy  megbízottja,  illetve  képviselője  útján  árverezhet.  Az  Ingatlan-
nyilvántartásról  szóló  1997.  évi  CXLI.  törvény  (továbbiakban:Inytv.)  33.§  (2)-(3)  bekezdései
alapján,  ha  az  okiratot  a  nyilatkozattevő  helyett  meghatalmazott  írta  alá,  illetve  látta  el
kézjegyével,  csatolni  kell  a meghatalmazást is,  amelyet a bejegyzés alapjául szolgáló okiratra
előírt alakszerűségek szerint kell kiállítani, tehát a meghatalmazást közokiratba, illetőleg ügyvéd
által ellenjegyzett magánokiratba kell foglalni.

Ha  a  felet  a  közjegyzői  okirat  elkészítésénél  meghatalmazott  képviseli,  az  ingatlan-nyilvántartási
eljárásban azt  a  magánokiratban foglalt  meghatalmazást  is  el  kell  fogadni,  amelyben a fél  aláírását
közjegyző vagy magyar külképviseleti szerv hitelesítette.

Írásra vagy olvasásra képtelen személy jognyilatkozatán alapuló bejegyzéshez, a nyilatkozat közokiratba
foglalása  szükséges,  amelyben  e  körülményre  utalni  kell.  Az  árverésen  az  árverést  lefolytatón,  a
megkeresőn és a megkereső eljárásában szereplő feleken kívül az árverezők vehetnek részt. 

Végrehajtási  eljárással  és  önkormányzati  adósságrendezési  eljárással  összefüggésben  lefolytatott
árverés esetén földre legalább a kikiáltási ár felének megfelelő összeggel tehető érvényes vételi ajánlat,
de tanya esetén legalább a kikiáltási ár 70%-ának megfelelő összeggel tehető érvényes vételi ajánlat, ha
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az adósnak ez az egyetlen lakóingatlana, lakóhelye ebben van, és a végrehajtási eljárás megindítását
megelőző 6 hónapban is ebben volt, valamint, ha a föld Vht. 204/B. § szerinti legalacsonyabb eladási ár,
illetve a 237/2009. (X. 20.)  Korm. rendelet  4.  § (2) bekezdése szerinti  minimálár megadásával kerül
árverésre, csak e legalacsonyabb eladási árat elérő összegű vételi ajánlat tehető. 

A licitküszöb összege 10 millió Ft-ot meg nem haladó becsérték esetén a becsérték 2%-a, de legalább
1000 Ft, 10 millió Ft-ot meghaladó becsérték felett a becsérték 1%-a, ezer forintra kerekítve. Az a vételi
ajánlat érvényes, amelynek összege – legalább a licitküszöb összegével – meghaladja az előzőleg tett
érvényes vételi ajánlat összegét. Az árverező a vételi ajánlatot nem vonhatja vissza. 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:81.§ (5) bekezdése alapján a tulajdonostárs az
elővásárlási jogot végrehajtási árverés esetén is gyakorolhatja. Az elővásárlási jog akkor gyakorolható,
ha annak jogosultja  az árverezőre vonatkozó feltételeknek megfelel  és az elővásárlási  jogosultságát
bizonyító okiratokat a licit megkezdése előtt a kikiáltó részére átadja. 

Az  elővásárlásra  jogosult  a  felajánlott  legmagasabb  összegű  érvényes  vételi  ajánlattal  megegyező
összegű vételi ajánlat tételével gyakorolhatja elővásárlási jogát. Vételi ajánlatot elfogadó nyilatkozatnak
csak  az  elővásárlásra  jogosult  által  a  felhívásra  haladéktalanul  megtett  nyilatkozat  minősül.  A  föld
árverési vevője a legmagasabb összegű érvényes ajánlatot tevő árverező. Ha a legmagasabb összegű
vételi ajánlatra vonatkozóan elővásárlásra jogosult tesz elfogadó nyilatkozatot, az elővásárlásra jogosult
lesz az árverési vevő. Ha több elővásárlásra jogosult tesz vételi ajánlatot elfogadó nyilatkozatot, közülük
az  első  ranghelycsoportban  szereplő  elővásárlásra  jogosult  lesz  az  árverési  vevő.  Ha  ezen  első
ranghelycsoportban több elővásárlásra jogosult szerepel, a kikiáltó helyben lefolytatott sorsolással dönt.

Érvényes vételi ajánlatnak R. 7.§ (8) bekezdés értelmében: a minimálárat elérő 3 legmagasabb
ajánlat minősül.

Amennyiben a legmagasabb összegű érvényes ajánlatot tevő árverező a vételárat nem utalta át
határidőben, az árverést a R. 8. § (7) bekezdése szerinti következő legmagasabb ajánlatot tevő
árverező nyeri.

A R. 8. § (8) bekezdés szerint: ha a (7) bekezdés szerinti ki nem fizetett földet alacsonyabb áron
vették meg, mint amennyit a fizetést elmulasztó árverező ajánlott, a fizetést elmulasztó köteles a
két  ajánlat  közötti  különbözetet  15  napon belül  megfizetni  a  mezőgazdasági  igazgatási  szerv
részére. 

Az árverés eredménytelen, ha nem tettek érvényes vételi ajánlatot, a felajánlott vételár a megismételt
árverésben  sem  érte  el  a  minimál  árat,  az  árverési  vevő  a  jogszabályban  foglaltak  alapján  nem
szerezheti meg a föld tulajdonjogát, az árverési vevő nem utalta át határidőben a teljes vételárat. Az
eredménytelen  árverés  esetén  megismételt  árverést  kell  kitűzni.  A  megismételt  árverés  során  a
felajánlott vételár nem lehet kevesebb a R. 7. § (2)–(4) bekezdése, illetve a 237/2009. (X. 20.) Korm.
rendelet  4.  §  (2a)  bekezdése  szerinti  minimálár  összegénél.  Ha  a  megismételt  árverés  is
eredménytelen, a mezőgazdasági igazgatási szerv az árverést sikertelennek nyilvánítja, kivéve, ha 

felszámolási eljárás során a Cstv. 49/A. § (5) bekezdésében vagy 49/B. § (7) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően a becsértéknek megfelelő értékesítésre kerül sor. 

Az árverési vevő letétbe helyezett előlegét be kell számítani a vételárba. Az árverési vevőn kívüli többi
árverező  részére  az  előleg  visszautalásáról  8  napon  belül  intézkedni  kell.  A  kikiáltó  az  árverésről
jegyzőkönyvet (a továbbiakban: árverési jegyzőkönyv) vesz fel. Az árverési jegyzőkönyvet az árverési
vevő is aláírásával látja el. 
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A  jegyzőkönyvbe  foglalt  határozat  ellen  előterjesztett  fellebbezéssel  támadható  a  határozatba  nem
foglalt, de a jegyzőkönyv hatálya alá tartozó egyéb eljárási cselekmény is. Ha az árverési jegyzőkönyvbe
foglalt  döntés  ellen  jogorvoslattal  nem  élnek,  vagy  valamennyi  azzal  kapcsolatban  megindított
jogorvoslati,  illetve  döntés-felülvizsgálati  eljárás  befejeződik,  az  árverés  nem  eredménytelen  és  a
Vármegyei földhivatal az árverési jegyzőkönyvet záradékolja, a mezőgazdasági igazgatási szerv határidő
tűzésével haladéktalanul felhívja az árverési vevőt, hogy a teljes vételárat utalja át az mezőgazdasági
igazgatási szerv letéti számlájára; ha ezt elmulasztja, előlegét elveszti. 

Azt az előleget, amelynek visszafizetését a R. 13.§ (1) bekezdés szerint az árverező nem igényelheti,
valamint  azt  a  vételár-különbözetet,  amelyet a 8.  §  (8)  bekezdése szerint  a fizetést  elmulasztó
megfizet,  a  mezőgazdasági  igazgatási  szerv átutalja  a  megkereső által  megadott  letéti,  illetve
pénzforgalmi számlára. Ezek az összegek a végrehajtás, a felszámolás, illetve az önkormányzati
adósságrendezési eljárás értékesítési bevételeként számolhatók el. 

Az  mezőgazdasági  igazgatási  szerv  az  árverési  vevő  által  megfizetett  teljes  vételárat  átutalja  a
megkereső  által  megadott  letéti,  illetve  pénzforgalmi  számlára,  ezzel  egyidejűleg  a  záradékolt
jegyzőkönyvet is megküldi a megkeresőnek. A záradékolt jegyzőkönyv alapján felszámolási eljárásban a
felszámoló,  önkormányzati  adósságrendezési  eljárásban  a  pénzügyi  gondnok  köti  meg  az  árverési
vevővel  a  földtulajdon  átruházására  vonatkozó  szerződést,  és  megteszi  a  vevő  részére  történő
birtokbaadással összefüggő intézkedéseket. 

Ha az adós a tartozását megfizette vagy más egyéb okból nem állnak már fenn a föld árverésének
feltételei, a megkereső köteles ennek tényéről haladéktalanul, rövid úton értesíteni az mezőgazdasági
igazgatási  szervet.  Az  eljárás  megszüntetése  esetén  a  befizetett  előleg  és  licitdíj  visszajár,  annak
visszautalásáról 8 napon belül intézkedni kell. 

A  R.  15.  §  (1)  bekezdése  szerint  ha  az  adós  és  annak  tulajdonostársai  az  árverés  kitűzése  előtt
együttesen kérik a végrehajtótól, illetve felszámolási eljárásban a felszámolótól, hogy az egész földet
vagy  annak  az  adós  és  a  kérelmező  tulajdonostársak  tulajdonában  álló  hányadát  árverezzék  el,  e
rendelet  rendelkezéseit  e  §-ban  foglalt  eltérésekkel  kell  alkalmazni.  Ha  az  adós  és  annak
tulajdonostársai az árverés kitűzéséig együttesen kérik, hogy az egész földet vagy annak az adós és a
kérelmező tulajdonostársak tulajdonában álló hányadát árverezzék el, akkor az árverést a kérelmező
tulajdonostársak tulajdoni hányadára is ki kell tűzni, a földre az adós kivételével bármelyik – e rendelet
feltételeinek megfelelő – kérelmező tulajdonostárs is árverezhet, az árverező tulajdonostárs a tulajdoni
hányadának  megfelelően  arányosan  csökkentett  előleget  köteles  letétbe  helyezni,  és  ha  a  földet
megvette, nem kell megfizetnie a vételárnak azt a részét, amely az ő tulajdoni hányadára esik, a nem
adós  tulajdonostárs  tulajdoni  hányadának  kikiáltási  ára  az  adós  tulajdoni  hányadára  megállapított
becsérték egész földrészletre vetített összegének a tulajdoni hányaddal arányos része, a tulajdonostárs
hozzájárulásával  lehet  az  ő  tulajdoni  hányadát  a  becsértékénél  alacsonyabb  áron,  felszámolási
eljárásban pedig az adós tulajdoni hányadára megállapított minimálár megadásával elárverezni.
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Ha a tulajdonostárs hozzájárult ahhoz, hogy az ő tulajdoni hányadát a becsértéknél alacsonyabb áron,
felszámolási  eljárásban  pedig  az  adós  tulajdoni  hányadára  megállapított  minimálár  megadásával
árverezzék el, akkor a tulajdoni hányadra legalacsonyabb vételi ajánlat tehető. Ha a föld közös tulajdonát
– bírósági határozat, a bíróság által jóváhagyott egyezség vagy bírósági végrehajtási záradékkal ellátott
okirat alapján – árveréssel kell  megszüntetni,  az ingatlanra bármelyik tulajdonostárs is árverezhet. A
végrehajtó  a  legalacsonyabb vételi  ajánlat  összegeként  a  bíróság  ítéletében megállapított  legkisebb
vételárat  jelöli  meg.  Az  így  megjelölt  vételárnál  alacsonyabb  összegben  az  árverésen  nem tehető
érvényesen vételi ajánlat.

Miskolc, az időbélyegző szerint

Dr. Alakszai Zoltán főispán

nevében és megbízásából:

…………………………………………….

Vadász István

osztályvezető’
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Ügyiratszám: BO/36/1941-2/2023 Tárgy: Ingatlanárverési hirdetmény

Ügyintéző: Rusznák Tímea Hiv.sz.: 0176.V.1171/2009/257

Telefon: 06-46/503-428 Mell.: -

INGATLANÁRVERÉSI HIRDETMÉNY

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal  mint árverést lefolytató hatóság Stumpf Imre
adós  tartozás és  egyéb jogcímeken  fennálló  36  155  660   Ft követelés  behajtása  iránt PK
Követeléskezelő Zrt  és társai  a végrehajtást  kérők  érdekében eljáró  Dr. Bárczi  Krisztián önálló
bírósági  végrehajtó megkeresésére  az  ingatlan-nyilvántartásban 11021/11 helyrajzi  számon
nyilvántartott,  természetben  Sátoraljaújhely zártkert településen  található  ingatlan 1/2 tulajdoni
illetőségére a  mező-és  erdőgazdasági  földek  forgalmáról  szóló  2013.  évi  CXXII.  törvény  35.  §  (1)
bekezdése alapján, valamint a mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek végrehajtási, felszámolási
vagy  önkormányzati  adósságrendezési  eljárás  keretében  árverés  útján  történő  értékesítésének
szabályairól szóló 191/2014. (VII.31.) Kormányrendelet értelmében 

2023. év   május.   hó 09  .   napján   10   óra 00 percre  

BO/36/1941/2023
azonosító számon

       á r v e r é s t  

tűzök ki.

Az árverés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Sátoraljaújhelyi Járási 
Hivatal  hivatali helyisége

    3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5 

Az árverés azonosító száma: BO/36/1941/2023

Végrehajtást kérők:   Követelés jogcíme:     Tőke:
PK Követeléskezelő Zrt. tartozás 30 235 440 Ft
Intrum Zrt. kölcsöntartozásból eredő 

tartozás      100 000 Ft
EOS Faktor Magyarország Zrt. engedményezett követelés      188 951 Ft
Magyar Faktorház Zrt. kölcsönösszeg   5 000 000 Ft
EOS Faktor Zrt. egyéb pénzkövetelés      631 269 Ft

Agrárügyi Főosztály, Földművelésügyi Osztály
3526 Miskolc Blaskovics u. 24. Telefon: (36-46) 503 028 Fax: (36-46) 531 039

Honlap:www.kormanyhivatal.hu   KRID azonosító:210327939

1

https://www.kormanyhivatal.hu/


A föld ingatlan-nyilvántartási és földhasználati adatai:

1. Település neve  : Sátoraljaújhely

2. Fekvése:   zártkert

3. Helyrajzi száma  : 11021/11 hrsz

4. Területnagysága:    2202 m2

5. Aranykorona értéke::   4.21 Ak

6. Művelési ága:  kert

7. Jogi jellege:      Natura 2000 terület

8. Tulajdonosok neve  :Stumpf Imre 1/2   tulajdon hányad  

Stumpf Imréné ½ tulajdon hányad

9. Felépítménye és annak jellege:   nincs megadva

10.Árverezett tulajdoni hányad:   1/2

11.Telki szolgalom, közérdekű használati jog, haszonélvezeti jog, zálogjog:   nincs megadva

12.A földhasználati, erdőgazdálkodói nyilvántartásba bejegyzett földhasználat:   nincs megadva

Az ingatlan becsértéke:75 000 Ft, amely egyben a kikiáltási ár.

Az árverésen tehető legalacsonyabb vételi ajánlat összege: 37 500 Ft

A licitküszöb összege: 1 000 Ft (10 millió Ft-ot meg nem haladó becsérték esetén a becsérték 2 %-a, de
legalább 1000 Ft, 10 millió Ft-ot meghaladó becsérték felett a becsérték 1%-a ezer forintra kerekítve.

Az árverési előleg:  7 500 Ft (a becsérték 10%-a)

Az árverési licitdíj: 10 000 Ft (a föld becsértékének 1%-a, de legalább 10 000 Ft és legfeljebb 100.000
Ft)

Az  előleg  letétbe  helyezése  és  a  licitdíj  megfizetése  a  Borsod-Abaúj-Zemplén  Vármegyei
Kormányhivatal  Magyar  Államkincstárnál  vezetett  10027006-00302797-20000002  számú  letéti
számlájára történő átutalással teljesíthető, amelynek során az árverés azonosító számát az átutalás
közleményében fel kell tüntetni. Az előleg és licitdíj összegét olyan időpontban kell átutalni, hogy az az
árverés  időpontját  megelőzően  megérkezzen  a  Borsod-Abaúj-Zemplén  Vármegyei  Kormányhivatal
mezőgazdasági igazgatási szervének letéti számlájára.

A letétbe  helyező  akkor  árverezhet,  ha  az  átutalásról  szóló     terhelési  értesítőt   –    a  bank  által  
lepecsételt  és  aláírt  banki  igazolást  –  legkésőbb a  licit  megkezdése  előtt  a  hatóság  árverezést
lebonyolító képviselőjének (kikiáltó) bemutatja, annak másolatát pedig részére átadja.

Felhívom az elővásárlásra jogosultak figyelmét,  hogy az elővásárlási jogosultságuk gyakorlásának
feltétele  az  árverésen  történő  részvétel.  Az  elővásárlási  jog  jogosultjának  a  jogosultságot  bizonyító
okiratait a licit megkezdése előtt a kikiáltónak át kell adnia. 

Az  árverésről,  ha  valamennyi  megjelent  írásban  hozzájárul, a  Borsod-Abaúj-Zemplén  Vármegyei
Kormányhivatal  a  mező-és  erdőgazdasági  hasznosítású  földek  végrehajtási-felszámolási  vagy
önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján történő értékesítésének szabályairól
szóló 191/2014. (VII.31.)  Korm. rendelet  6.  §-ában foglaltak szerint  kép- és hangfelvételt  készít az
eljárás jogszerű lefolytatásának ellenőrizhetősége érdekében.

Ingatlan  megtekinthetőségének  adatai: külső  szemrevételezéssel  bármikor, belülről  pedig
közvetlenül a tulajdonossal (bentlakóval) előre egyeztetett időpontban.
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Dr. Bárczi Krisztián   Végrehajtói Irodája:    
Cím: 3980 Sátoraljaújhely, Árpád u.19.

Kérjük,  hogy  az  ügyben  megküldött  iratokon  az  árverés  azonosító  számára  szíveskedjenek
hivatkozni.

Az árverezőket érintő egyéb tudnivalók:

Az  árverezés  feltételeit  és  jogkövetkezményeit  a  mező-és  erdőgazdasági  hasznosítású  földek
végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján
történő értékesítésének szabályairól szóló 191/2014. (VII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.)
szabályozza.

A földre az árverezhet, aki R. 5.§ (1) bekezdése szerint:

a) aki előlegként a föld becsértékének 10%-át legkésőbb az árverés megkezdése előtt a mezőgazdasági
igazgatási szervnél letétbe helyezte, 
b) a licitdíjat megfizette
c)  a  mező-  és  erdőgazdasági  földek  forgalmáról  szóló  2013.  évi  CXXII.  törvény  (a  továbbiakban:
Földforgalmi törvény) 35. § (3) bekezdés harmadik mondata szerinti  körülmények fennállásáról szóló
hatósági  bizonyítványt  és  a  Földforgalmi  törvény  13–15.  §-a  szerinti  –  az  ott  előírt  alakszerűségi
előírásoknak megfelelő – nyilatkozatokat csatolja,
d)  a Földforgalmi törvény 18.§ (1) bekezdés e) pontja szerinti,  legfeljebb 20 km-es távolságra
vonatkozó feltételnek megfelel, és azt – az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló
384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 27.§-a szerinti  hatósági bizonyítvánnyal – igazolja 

(Földforgalmi törvény 18.§ (1) bekezdés e) pontja: az olyan földművest, akinek  az életvitelszerű
lakáshasználata helye  vagy a mezőgazdasági üzemközpontja legalább 3 éve  olyan  településen
van, amelynek közigazgatási határa az adás-vétel tárgyát képező föld fekvése szerinti település
közigazgatási határától közúton vagy közforgalom elől el nem zárt magánúton legfeljebb 20 km
távolságra van.)

A hatósági  bizonyítvány  kiállítása  az  ügyfél  Borsod–Abaúj-Zemplén  Vármegyei  Kormányhivatal
Földhivatali  Főosztályhoz (3525  Miskolc  Vologda  u.  4.)  benyújtott  kérelme  alapján  történik.  A
hatósági  bizonyítvány  a  föld  tulajdonjogának  megszerzésére  nem  jogosít,  csak  a  hatósági
bizonyítványban  megjelölt  föld  végrehajtási,  felszámolási  vagy  önkormányzati  adósságrendezési
eljárással összefüggő árverezésén való részvételhez szükséges vonatkozó feltétel fennállását igazolja. 

Az  árverésen  történő  részvételhez  kiállított  hatósági  bizonyítvány  tartalmazza  a  Földforgalmi
törvény 18.§ (1) bekezdés e) pontja szerinti,  legfeljebb 20 km-es távolságra vonatkozó feltétel
fennállását. 

A hatósági bizonyítvány igénylésére irányuló kérelemben meg kell  jelölni  a mező- és erdőgazdasági
földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII.  törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti
szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 13. § (1) bekezdés a) pontja szerinti adatokat, valamint az
árverezésre  kerülő  föld  fekvésének  települését  és  helyrajzi  számát.  A  hatósági  bizonyítványt  a
kormányhivatal 15 napon belül állítja ki. 

Az előleg letétbe helyezése és a licitdíj megfizetése átutalással történhet, amelynek során az árverés
azonosító  számát az átutalás közleményében fel  kell  tüntetni.  Az előleg és a  licitdíj  összegét olyan
időpontban kell  átutalni,  hogy az az árverés időpontját megelőzően megérkezzen az mezőgazdasági
igazgatási szerv letéti számlájára. A letétbe helyező akkor árverezhet, ha az átutalásról szóló terhelési
értesítőt legkésőbb a licit  megkezdése előtt a mezőgazdasági igazgatási szerv árverezést lebonyolító
képviselőjének (a továbbiakban: kikiáltó) bemutatja, annak eredeti példányát részére átadja. 

Nem árverezhet és a földet árverésen nem szerezheti meg 
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a) a Vht. 123. § (2) bekezdésében meghatározott személy,
b) a Földforgalmi törvény 9. §-ában meghatározott személy, 
c) a Cstv. 49. § (3) és (3b) bekezdésében meghatározott személy,
d) fővárosi és Vármegyei kormányhivatal, illetve az árveréssel kapcsolatos jogorvoslatot elbíráló hatóság
állományába tartozó olyan személy,  aki  az árverés lebonyolításában, illetve az árverési  jegyzőkönyv
szerinti határozatok meghozatalában, illetve a jogorvoslat során történő elbírálásában részt vesz,
e) a R. 5. § (1) bekezdésében foglaltaknak meg nem felelő személy. 

Az árverezés további feltételei

Az  árverező  személyesen  vagy  megbízottja,  illetve  képviselője  útján  árverezhet.  Az  Ingatlan-
nyilvántartásról  szóló  1997.  évi  CXLI.  törvény  (továbbiakban:Inytv.)  33.§  (2)-(3)  bekezdései
alapján,  ha  az  okiratot  a  nyilatkozattevő  helyett  meghatalmazott  írta  alá,  illetve  látta  el
kézjegyével,  csatolni  kell  a meghatalmazást is,  amelyet a bejegyzés alapjául szolgáló okiratra
előírt alakszerűségek szerint kell kiállítani, tehát a meghatalmazást közokiratba, illetőleg ügyvéd
által ellenjegyzett magánokiratba kell foglalni.

Ha  a  felet  a  közjegyzői  okirat  elkészítésénél  meghatalmazott  képviseli,  az  ingatlan-nyilvántartási
eljárásban azt  a  magánokiratban foglalt  meghatalmazást  is  el  kell  fogadni,  amelyben a fél  aláírását
közjegyző vagy magyar külképviseleti szerv hitelesítette.

Írásra vagy olvasásra képtelen személy jognyilatkozatán alapuló bejegyzéshez, a nyilatkozat közokiratba
foglalása  szükséges,  amelyben  e  körülményre  utalni  kell.  Az  árverésen  az  árverést  lefolytatón,  a
megkeresőn és a megkereső eljárásában szereplő feleken kívül az árverezők vehetnek részt. 

Végrehajtási  eljárással  és  önkormányzati  adósságrendezési  eljárással  összefüggésben  lefolytatott
árverés esetén földre legalább a kikiáltási ár felének megfelelő összeggel tehető érvényes vételi ajánlat,
de tanya esetén legalább a kikiáltási ár 70%-ának megfelelő összeggel tehető érvényes vételi ajánlat, ha
az adósnak ez az egyetlen lakóingatlana, lakóhelye ebben van, és a végrehajtási eljárás megindítását
megelőző 6 hónapban is ebben volt, valamint, ha a föld Vht. 204/B. § szerinti legalacsonyabb eladási ár,
illetve a 237/2009. (X. 20.)  Korm. rendelet  4.  § (2) bekezdése szerinti  minimálár megadásával kerül
árverésre, csak e legalacsonyabb eladási árat elérő összegű vételi ajánlat tehető. 

A licitküszöb összege 10 millió Ft-ot meg nem haladó becsérték esetén a becsérték 2%-a, de legalább
1000 Ft, 10 millió Ft-ot meghaladó becsérték felett a becsérték 1%-a, ezer forintra kerekítve. Az a vételi
ajánlat érvényes, amelynek összege – legalább a licitküszöb összegével – meghaladja az előzőleg tett
érvényes vételi ajánlat összegét. Az árverező a vételi ajánlatot nem vonhatja vissza. 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:81.§ (5) bekezdése alapján a tulajdonostárs az
elővásárlási jogot végrehajtási árverés esetén is gyakorolhatja. Az elővásárlási jog akkor gyakorolható,
ha annak jogosultja  az árverezőre vonatkozó feltételeknek megfelel  és az elővásárlási  jogosultságát
bizonyító okiratokat a licit megkezdése előtt a kikiáltó részére átadja. 

Az  elővásárlásra  jogosult  a  felajánlott  legmagasabb  összegű  érvényes  vételi  ajánlattal  megegyező
összegű vételi ajánlat tételével gyakorolhatja elővásárlási jogát. Vételi ajánlatot elfogadó nyilatkozatnak
csak  az  elővásárlásra  jogosult  által  a  felhívásra  haladéktalanul  megtett  nyilatkozat  minősül.  A  föld
árverési vevője a legmagasabb összegű érvényes ajánlatot tevő árverező. Ha a legmagasabb összegű
vételi ajánlatra vonatkozóan elővásárlásra jogosult tesz elfogadó nyilatkozatot, az elővásárlásra jogosult
lesz az árverési vevő. Ha több elővásárlásra jogosult tesz vételi ajánlatot elfogadó nyilatkozatot, közülük
az  első  ranghelycsoportban  szereplő  elővásárlásra  jogosult  lesz  az  árverési  vevő.  Ha  ezen  első
ranghelycsoportban több elővásárlásra jogosult szerepel, a kikiáltó helyben lefolytatott sorsolással dönt.

Érvényes vételi ajánlatnak R. 7.§ (8) bekezdés értelmében: a minimálárat elérő 3 legmagasabb
ajánlat minősül.
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Amennyiben a legmagasabb összegű érvényes ajánlatot tevő árverező a vételárat nem utalta át
határidőben, az árverést a R. 8. § (7) bekezdése szerinti következő legmagasabb ajánlatot tevő
árverező nyeri.

A R. 8. § (8) bekezdés szerint: ha a (7) bekezdés szerinti ki nem fizetett földet alacsonyabb áron
vették meg, mint amennyit a fizetést elmulasztó árverező ajánlott, a fizetést elmulasztó köteles a
két  ajánlat  közötti  különbözetet  15  napon belül  megfizetni  a  mezőgazdasági  igazgatási  szerv
részére. 

Az árverés eredménytelen, ha nem tettek érvényes vételi ajánlatot, a felajánlott vételár a megismételt
árverésben  sem  érte  el  a  minimál  árat,  az  árverési  vevő  a  jogszabályban  foglaltak  alapján  nem
szerezheti meg a föld tulajdonjogát, az árverési vevő nem utalta át határidőben a teljes vételárat. Az
eredménytelen  árverés  esetén  megismételt  árverést  kell  kitűzni.  A  megismételt  árverés  során  a
felajánlott vételár nem lehet kevesebb a R. 7. § (2)–(4) bekezdése, illetve a 237/2009. (X. 20.) Korm.
rendelet  4.  §  (2a)  bekezdése  szerinti  minimálár  összegénél.  Ha  a  megismételt  árverés  is
eredménytelen,  a  mezőgazdasági  igazgatási  szerv  az  árverést  sikertelennek  nyilvánítja,  kivéve,  ha
felszámolási eljárás során a Cstv. 49/A. § (5) bekezdésében vagy 49/B. § (7) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően a becsértéknek megfelelő értékesítésre kerül sor. 

Az árverési vevő letétbe helyezett előlegét be kell számítani a vételárba. Az árverési vevőn kívüli többi
árverező  részére  az  előleg  visszautalásáról  8  napon  belül  intézkedni  kell.  A  kikiáltó  az  árverésről
jegyzőkönyvet (a továbbiakban: árverési jegyzőkönyv) vesz fel. Az árverési jegyzőkönyvet az árverési
vevő is aláírásával látja el. 

A  jegyzőkönyvbe  foglalt  határozat  ellen  előterjesztett  fellebbezéssel  támadható  a  határozatba  nem
foglalt, de a jegyzőkönyv hatálya alá tartozó egyéb eljárási cselekmény is. Ha az árverési jegyzőkönyvbe
foglalt  döntés  ellen  jogorvoslattal  nem  élnek,  vagy  valamennyi  azzal  kapcsolatban  megindított
jogorvoslati,  illetve  döntés-felülvizsgálati  eljárás  befejeződik,  az  árverés  nem  eredménytelen  és  a
Vármegyei földhivatal az árverési jegyzőkönyvet záradékolja, a mezőgazdasági igazgatási szerv határidő
tűzésével haladéktalanul felhívja az árverési vevőt, hogy a teljes vételárat utalja át az mezőgazdasági
igazgatási szerv letéti számlájára; ha ezt elmulasztja, előlegét elveszti. 

Azt az előleget, amelynek visszafizetését a R. 13.§ (1) bekezdés szerint az árverező nem igényelheti,
valamint  azt  a  vételár-különbözetet,  amelyet a 8.  §  (8)  bekezdése szerint  a fizetést  elmulasztó
megfizet,  a  mezőgazdasági  igazgatási  szerv átutalja  a  megkereső által  megadott  letéti,  illetve
pénzforgalmi számlára. Ezek az összegek a végrehajtás, a felszámolás, illetve az önkormányzati
adósságrendezési eljárás értékesítési bevételeként számolhatók el. 

Az  mezőgazdasági  igazgatási  szerv  az  árverési  vevő  által  megfizetett  teljes  vételárat  átutalja  a
megkereső  által  megadott  letéti,  illetve  pénzforgalmi  számlára,  ezzel  egyidejűleg  a  záradékolt
jegyzőkönyvet is megküldi a megkeresőnek. A záradékolt jegyzőkönyv alapján felszámolási eljárásban a
felszámoló,  önkormányzati  adósságrendezési  eljárásban  a  pénzügyi  gondnok  köti  meg  az  árverési
vevővel a földtulajdon átruházására vonatkozó szerződést, és megteszi a vevő részére történő birtokba
adással összefüggő intézkedéseket. 

Ha az adós a tartozását megfizette vagy más egyéb okból nem állnak már fenn a föld árverésének
feltételei, a megkereső köteles ennek tényéről haladéktalanul, rövid úton értesíteni az mezőgazdasági
igazgatási  szervet.  Az  eljárás  megszüntetése  esetén  a  befizetett  előleg  és  licitdíj  visszajár,  annak
visszautalásáról 8 napon belül intézkedni kell. 

A  R.  15.  §  (1)  bekezdése  szerint  ha  az  adós  és  annak  tulajdonostársai  az  árverés  kitűzése  előtt
együttesen kérik a végrehajtótól, illetve felszámolási eljárásban a felszámolótól, hogy az egész földet
vagy  annak  az  adós  és  a  kérelmező  tulajdonostársak  tulajdonában  álló  hányadát  árverezzék  el,  e
rendelet  rendelkezéseit  e  §-ban  foglalt  eltérésekkel  kell  alkalmazni.  Ha  az  adós  és  annak
tulajdonostársai az árverés kitűzéséig együttesen kérik, hogy az egész földet vagy annak az adós és a
kérelmező tulajdonostársak tulajdonában álló hányadát árverezzék el, akkor az árverést a kérelmező
tulajdonostársak tulajdoni hányadára is ki kell tűzni, a földre az adós kivételével bármelyik – e rendelet
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feltételeinek megfelelő – kérelmező tulajdonostárs is árverezhet, az árverező tulajdonostárs a tulajdoni
hányadának  megfelelően  arányosan  csökkentett  előleget  köteles  letétbe  helyezni,  és  ha  a  földet
megvette, nem kell megfizetnie a vételárnak azt a részét, amely az ő tulajdoni hányadára esik, a nem
adós  tulajdonostárs  tulajdoni  hányadának  kikiáltási  ára  az  adós  tulajdoni  hányadára  megállapított
becsérték egész földrészletre vetített összegének a tulajdoni hányaddal arányos része, a tulajdonostárs
hozzájárulásával  lehet  az  ő  tulajdoni  hányadát  a  becsértékénél  alacsonyabb  áron,  felszámolási
eljárásban pedig az adós tulajdoni hányadára megállapított minimálár megadásával elárverezni.

Ha a tulajdonostárs hozzájárult ahhoz, hogy az ő tulajdoni hányadát a becsértéknél alacsonyabb áron,
felszámolási  eljárásban  pedig  az  adós  tulajdoni  hányadára  megállapított  minimálár  megadásával
árverezzék el, akkor a tulajdoni hányadra legalacsonyabb vételi ajánlat tehető. Ha a föld közös tulajdonát
– bírósági határozat, a bíróság által jóváhagyott egyezség vagy bírósági végrehajtási záradékkal ellátott
okirat alapján – árveréssel kell  megszüntetni,  az ingatlanra bármelyik tulajdonostárs is árverezhet. A
végrehajtó  a  legalacsonyabb vételi  ajánlat  összegeként  a  bíróság  ítéletében megállapított  legkisebb
vételárat  jelöli  meg.  Az  így  megjelölt  vételárnál  alacsonyabb  összegben  az  árverésen  nem tehető
érvényesen vételi ajánlat.

Miskolc, az időbélyegző szerint

Dr. Alakszai Zoltán főispán

nevében és megbízásából:

…………………………………………….

Vadász István

osztályvezető
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Ügyiratszám: BO/36/1939-2/2023 Tárgy: Ingatlanárverési hirdetmény

Ügyintéző: Rusznák Tímea Hiv.sz.: 0176.V.1170/2009/163

Telefon: 06-46/503-428 Mell.: -

INGATLANÁRVERÉSI HIRDETMÉNY

A  Borsod-Abaúj-Zemplén  Vármegyei  Kormányhivatal  mint  árverést  lefolytató  hatóság Stumpf
Imréné adós  tartozás és egyéb jogcímeken fennálló  34 795 540   Ft követelés behajtása iránt PK
Követeléskezelő Zrt  és társai  a végrehajtást  kérők  érdekében eljáró  Dr. Bárczi  Krisztián önálló
bírósági  végrehajtó megkeresésére  az  ingatlan-nyilvántartásban 11021/11 helyrajzi  számon
nyilvántartott,  természetben  Sátoraljaújhely zártkert településen  található  ingatlan 1/2 tulajdoni
illetőségére a  mező-és  erdőgazdasági  földek  forgalmáról  szóló  2013.  évi  CXXII.  törvény  35.  §  (1)
bekezdése alapján, valamint a mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek végrehajtási, felszámolási
vagy  önkormányzati  adósságrendezési  eljárás  keretében  árverés  útján  történő  értékesítésének
szabályairól szóló 191/2014. (VII.31.) Kormányrendelet értelmében 

2023. év   május.   hó 09  .   napján   10   óra 30 percre  

BO/36/1939/2023
azonosító számon

       á r v e r é s t  

tűzök ki.

Az árverés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Sátoraljaújhelyi Járási 
Hivatal  hivatali helyisége

    3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5 

Az árverés azonosító száma: BO/36/1939/2023

Végrehajtást kérők:   Követelés jogcíme:     Tőke:
PK Követeléskezelő Zrt. tartozás 29 795 540 Ft
Magyar Faktorház Zrt. kölcsönösszeg   5 000 000 Ft
A föld ingatlan-nyilvántartási és földhasználati adatai:

1. Település neve  : Sátoraljaújhely

2. Fekvése:   zártkert
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3. Helyrajzi száma  : 11021/11 hrsz

4. Területnagysága:    2202 m2

5. Aranykorona értéke::   4.21 Ak

6. Művelési ága:  kert

7. Jogi jellege:      Natura 2000 terület

8. Tulajdonosok neve  :Stumpf Imréné 1/2   tulajdon hányad  

Stumpf Imre ½ tulajdon hányad

9. Felépítménye és annak jellege:   nincs megadva

10.Árverezett tulajdoni hányad:   1/2

11.Telki szolgalom, közérdekű használati jog, haszonélvezeti jog, zálogjog:   nincs megadva

12.A földhasználati, erdőgazdálkodói nyilvántartásba bejegyzett földhasználat:   nincs megadva

Az ingatlan becsértéke:75 000 Ft, amely egyben a kikiáltási ár.

Az árverésen tehető legalacsonyabb vételi ajánlat összege: 37 500 Ft

A licitküszöb összege: 1 000 Ft (10 millió Ft-ot meg nem haladó becsérték esetén a becsérték 2 %-a, de
legalább 1000 Ft, 10 millió Ft-ot meghaladó becsérték felett a becsérték 1%-a ezer forintra kerekítve.

Az árverési előleg:  7 500 Ft (a becsérték 10%-a)

Az árverési licitdíj: 10 000 Ft (a föld becsértékének 1%-a, de legalább 10 000 Ft és legfeljebb 100.000
Ft)

Az  előleg  letétbe  helyezése  és  a  licitdíj  megfizetése  a  Borsod-Abaúj-Zemplén  Vármegyei
Kormányhivatal  Magyar  Államkincstárnál  vezetett  10027006-00302797-20000002  számú  letéti
számlájára történő átutalással teljesíthető, amelynek során az árverés azonosító számát az átutalás
közleményében fel kell tüntetni. Az előleg és licitdíj összegét olyan időpontban kell átutalni, hogy az az
árverés  időpontját  megelőzően  megérkezzen  a  Borsod-Abaúj-Zemplén  Vármegyei  Kormányhivatal
mezőgazdasági igazgatási szervének letéti számlájára.

A letétbe  helyező  akkor  árverezhet,  ha  az  átutalásról  szóló     terhelési  értesítőt   –    a  bank  által  
lepecsételt  és  aláírt  banki  igazolást  –  legkésőbb a  licit  megkezdése  előtt  a  hatóság  árverezést
lebonyolító képviselőjének (kikiáltó) bemutatja, annak másolatát pedig részére átadja.

Felhívom az elővásárlásra jogosultak figyelmét,  hogy az elővásárlási jogosultságuk gyakorlásának
feltétele  az  árverésen  történő  részvétel.  Az  elővásárlási  jog  jogosultjának  a  jogosultságot  bizonyító
okiratait a licit megkezdése előtt a kikiáltónak át kell adnia. 

Az  árverésről,  ha  valamennyi  megjelent  írásban  hozzájárul, a  Borsod-Abaúj-Zemplén  Vármegyei
Kormányhivatal  a  mező-és  erdőgazdasági  hasznosítású  földek  végrehajtási-felszámolási  vagy
önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján történő értékesítésének szabályairól
szóló 191/2014. (VII.31.)  Korm. rendelet  6.  §-ában foglaltak szerint  kép- és hangfelvételt  készít az
eljárás jogszerű lefolytatásának ellenőrizhetősége érdekében.

Ingatlan  megtekinthetőségének  adatai: külső  szemrevételezéssel  bármikor, belülről  pedig
közvetlenül a tulajdonossal (bentlakóval) előre egyeztetett időpontban.

Dr. Bárczi Krisztián   Végrehajtói Irodája:    
Cím: 3980 Sátoraljaújhely, Árpád u.19.

Kérjük,  hogy  az  ügyben  megküldött  iratokon  az  árverés  azonosító  számára  szíveskedjenek
hivatkozni.
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Az árverezőket érintő egyéb tudnivalók:

Az  árverezés  feltételeit  és  jogkövetkezményeit  a  mező-és  erdőgazdasági  hasznosítású  földek
végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján
történő értékesítésének szabályairól szóló 191/2014. (VII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.)
szabályozza.

A földre az árverezhet, aki R. 5.§ (1) bekezdése szerint:

a) aki előlegként a föld becsértékének 10%-át legkésőbb az árverés megkezdése előtt a mezőgazdasági
igazgatási szervnél letétbe helyezte, 
b) a licitdíjat megfizette
c)  a  mező-  és  erdőgazdasági  földek  forgalmáról  szóló  2013.  évi  CXXII.  törvény  (a  továbbiakban:
Földforgalmi törvény) 35. § (3) bekezdés harmadik mondata szerinti  körülmények fennállásáról szóló
hatósági  bizonyítványt  és  a  Földforgalmi  törvény  13–15.  §-a  szerinti  –  az  ott  előírt  alakszerűségi
előírásoknak megfelelő – nyilatkozatokat csatolja,
d)  a Földforgalmi törvény 18.§ (1) bekezdés e) pontja szerinti,  legfeljebb 20 km-es távolságra
vonatkozó feltételnek megfelel, és azt – az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló
384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 27.§-a szerinti  hatósági bizonyítvánnyal – igazolja 

(Földforgalmi törvény 18.§ (1) bekezdés e) pontja: az olyan földművest, akinek  az életvitelszerű
lakáshasználata helye  vagy a mezőgazdasági üzemközpontja legalább 3 éve  olyan  településen
van, amelynek közigazgatási határa az adás-vétel tárgyát képező föld fekvése szerinti település
közigazgatási határától közúton vagy közforgalom elől el nem zárt magánúton legfeljebb 20 km
távolságra van.)

A hatósági  bizonyítvány  kiállítása  az  ügyfél  Borsod–Abaúj-Zemplén  Vármegyei  Kormányhivatal
Földhivatali  Főosztályhoz (3525  Miskolc  Vologda  u.  4.)  benyújtott  kérelme  alapján  történik.  A
hatósági  bizonyítvány  a  föld  tulajdonjogának  megszerzésére  nem  jogosít,  csak  a  hatósági
bizonyítványban  megjelölt  föld  végrehajtási,  felszámolási  vagy  önkormányzati  adósságrendezési
eljárással összefüggő árverezésén való részvételhez szükséges vonatkozó feltétel fennállását igazolja. 

Az  árverésen  történő  részvételhez  kiállított  hatósági  bizonyítvány  tartalmazza  a  Földforgalmi
törvény 18.§ (1) bekezdés e) pontja szerinti,  legfeljebb 20 km-es távolságra vonatkozó feltétel
fennállását. 

A hatósági bizonyítvány igénylésére irányuló kérelemben meg kell  jelölni  a mező- és erdőgazdasági
földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII.  törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti
szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 13. § (1) bekezdés a) pontja szerinti adatokat, valamint az
árverezésre  kerülő  föld  fekvésének  települését  és  helyrajzi  számát.  A  hatósági  bizonyítványt  a
kormányhivatal 15 napon belül állítja ki. 

Az előleg letétbe helyezése és a licitdíj megfizetése átutalással történhet, amelynek során az árverés
azonosító  számát az átutalás közleményében fel  kell  tüntetni.  Az előleg és a  licitdíj  összegét olyan
időpontban kell  átutalni,  hogy az az árverés időpontját megelőzően megérkezzen az mezőgazdasági
igazgatási szerv letéti számlájára. A letétbe helyező akkor árverezhet, ha az átutalásról szóló terhelési
értesítőt legkésőbb a licit  megkezdése előtt a mezőgazdasági igazgatási szerv árverezést lebonyolító
képviselőjének (a továbbiakban: kikiáltó) bemutatja, annak eredeti példányát részére átadja. 

Nem árverezhet és a földet árverésen nem szerezheti meg 

a) a Vht. 123. § (2) bekezdésében meghatározott személy,
b) a Földforgalmi törvény 9. §-ában meghatározott személy, 
c) a Cstv. 49. § (3) és (3b) bekezdésében meghatározott személy,
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d) fővárosi és Vármegyei kormányhivatal, illetve az árveréssel kapcsolatos jogorvoslatot elbíráló hatóság
állományába tartozó olyan személy,  aki  az árverés lebonyolításában, illetve az árverési  jegyzőkönyv
szerinti határozatok meghozatalában, illetve a jogorvoslat során történő elbírálásában részt vesz,
e) a R. 5. § (1) bekezdésében foglaltaknak meg nem felelő személy. 

Az árverezés további feltételei

Az  árverező  személyesen  vagy  megbízottja,  illetve  képviselője  útján  árverezhet.  Az  Ingatlan-
nyilvántartásról  szóló  1997.  évi  CXLI.  törvény  (továbbiakban:Inytv.)  33.§  (2)-(3)  bekezdései
alapján,  ha  az  okiratot  a  nyilatkozattevő  helyett  meghatalmazott  írta  alá,  illetve  látta  el
kézjegyével,  csatolni  kell  a meghatalmazást is,  amelyet a bejegyzés alapjául szolgáló okiratra
előírt alakszerűségek szerint kell kiállítani, tehát a meghatalmazást közokiratba, illetőleg ügyvéd
által ellenjegyzett magánokiratba kell foglalni.

Ha  a  felet  a  közjegyzői  okirat  elkészítésénél  meghatalmazott  képviseli,  az  ingatlan-nyilvántartási
eljárásban azt  a  magánokiratban foglalt  meghatalmazást  is  el  kell  fogadni,  amelyben a fél  aláírását
közjegyző vagy magyar külképviseleti szerv hitelesítette.

Írásra vagy olvasásra képtelen személy jognyilatkozatán alapuló bejegyzéshez, a nyilatkozat közokiratba
foglalása  szükséges,  amelyben  e  körülményre  utalni  kell.  Az  árverésen  az  árverést  lefolytatón,  a
megkeresőn és a megkereső eljárásában szereplő feleken kívül az árverezők vehetnek részt. 

Végrehajtási  eljárással  és  önkormányzati  adósságrendezési  eljárással  összefüggésben  lefolytatott
árverés esetén földre legalább a kikiáltási ár felének megfelelő összeggel tehető érvényes vételi ajánlat,
de tanya esetén legalább a kikiáltási ár 70%-ának megfelelő összeggel tehető érvényes vételi ajánlat, ha
az adósnak ez az egyetlen lakóingatlana, lakóhelye ebben van, és a végrehajtási eljárás megindítását
megelőző 6 hónapban is ebben volt, valamint, ha a föld Vht. 204/B. § szerinti legalacsonyabb eladási ár,
illetve a 237/2009. (X. 20.)  Korm. rendelet  4.  § (2) bekezdése szerinti  minimálár megadásával kerül
árverésre, csak e legalacsonyabb eladási árat elérő összegű vételi ajánlat tehető. 

A licitküszöb összege 10 millió Ft-ot meg nem haladó becsérték esetén a becsérték 2%-a, de legalább
1000 Ft, 10 millió Ft-ot meghaladó becsérték felett a becsérték 1%-a, ezer forintra kerekítve. Az a vételi
ajánlat érvényes, amelynek összege – legalább a licitküszöb összegével – meghaladja az előzőleg tett
érvényes vételi ajánlat összegét. Az árverező a vételi ajánlatot nem vonhatja vissza. 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:81.§ (5) bekezdése alapján a tulajdonostárs az
elővásárlási jogot végrehajtási árverés esetén is gyakorolhatja. Az elővásárlási jog akkor gyakorolható,
ha annak jogosultja  az árverezőre vonatkozó feltételeknek megfelel  és az elővásárlási  jogosultságát
bizonyító okiratokat a licit megkezdése előtt a kikiáltó részére átadja. 

Az  elővásárlásra  jogosult  a  felajánlott  legmagasabb  összegű  érvényes  vételi  ajánlattal  megegyező
összegű vételi ajánlat tételével gyakorolhatja elővásárlási jogát. Vételi ajánlatot elfogadó nyilatkozatnak
csak  az  elővásárlásra  jogosult  által  a  felhívásra  haladéktalanul  megtett  nyilatkozat  minősül.  A  föld
árverési vevője a legmagasabb összegű érvényes ajánlatot tevő árverező. Ha a legmagasabb összegű
vételi ajánlatra vonatkozóan elővásárlásra jogosult tesz elfogadó nyilatkozatot, az elővásárlásra jogosult
lesz az árverési vevő. Ha több elővásárlásra jogosult tesz vételi ajánlatot elfogadó nyilatkozatot, közülük
az  első  ranghelycsoportban  szereplő  elővásárlásra  jogosult  lesz  az  árverési  vevő.  Ha  ezen  első
ranghelycsoportban több elővásárlásra jogosult szerepel, a kikiáltó helyben lefolytatott sorsolással dönt.

Érvényes vételi ajánlatnak R. 7.§ (8) bekezdés értelmében: a minimálárat elérő 3 legmagasabb
ajánlat minősül.

Amennyiben a legmagasabb összegű érvényes ajánlatot tevő árverező a vételárat nem utalta át
határidőben, az árverést a R. 8. § (7) bekezdése szerinti következő legmagasabb ajánlatot tevő
árverező nyeri.
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A R. 8. § (8) bekezdés szerint: ha a (7) bekezdés szerinti ki nem fizetett földet alacsonyabb áron
vették meg, mint amennyit a fizetést elmulasztó árverező ajánlott, a fizetést elmulasztó köteles a
két  ajánlat  közötti  különbözetet  15  napon belül  megfizetni  a  mezőgazdasági  igazgatási  szerv
részére. 

Az árverés eredménytelen, ha nem tettek érvényes vételi ajánlatot, a felajánlott vételár a megismételt
árverésben  sem  érte  el  a  minimál  árat,  az  árverési  vevő  a  jogszabályban  foglaltak  alapján  nem
szerezheti meg a föld tulajdonjogát, az árverési vevő nem utalta át határidőben a teljes vételárat. Az
eredménytelen  árverés  esetén  megismételt  árverést  kell  kitűzni.  A  megismételt  árverés  során  a
felajánlott vételár nem lehet kevesebb a R. 7. § (2)–(4) bekezdése, illetve a 237/2009. (X. 20.) Korm.
rendelet  4.  §  (2a)  bekezdése  szerinti  minimálár  összegénél.  Ha  a  megismételt  árverés  is
eredménytelen,  a  mezőgazdasági  igazgatási  szerv  az  árverést  sikertelennek  nyilvánítja,  kivéve,  ha
felszámolási eljárás során a Cstv. 49/A. § (5) bekezdésében vagy 49/B. § (7) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően a becsértéknek megfelelő értékesítésre kerül sor. 

Az árverési vevő letétbe helyezett előlegét be kell számítani a vételárba. Az árverési vevőn kívüli többi
árverező  részére  az  előleg  visszautalásáról  8  napon  belül  intézkedni  kell.  A  kikiáltó  az  árverésről
jegyzőkönyvet (a továbbiakban: árverési jegyzőkönyv) vesz fel. Az árverési jegyzőkönyvet az árverési
vevő is aláírásával látja el. 

A  jegyzőkönyvbe  foglalt  határozat  ellen  előterjesztett  fellebbezéssel  támadható  a  határozatba  nem
foglalt, de a jegyzőkönyv hatálya alá tartozó egyéb eljárási cselekmény is. Ha az árverési jegyzőkönyvbe
foglalt  döntés  ellen  jogorvoslattal  nem  élnek,  vagy  valamennyi  azzal  kapcsolatban  megindított
jogorvoslati,  illetve  döntés-felülvizsgálati  eljárás  befejeződik,  az  árverés  nem  eredménytelen  és  a
Vármegyei földhivatal az árverési jegyzőkönyvet záradékolja, a mezőgazdasági igazgatási szerv határidő
tűzésével haladéktalanul felhívja az árverési vevőt, hogy a teljes vételárat utalja át az mezőgazdasági
igazgatási szerv letéti számlájára; ha ezt elmulasztja, előlegét elveszti. 

Azt az előleget, amelynek visszafizetését a R. 13.§ (1) bekezdés szerint az árverező nem igényelheti,
valamint  azt  a  vételár-különbözetet,  amelyet a 8.  §  (8)  bekezdése szerint  a fizetést  elmulasztó
megfizet,  a  mezőgazdasági  igazgatási  szerv átutalja  a  megkereső által  megadott  letéti,  illetve
pénzforgalmi számlára. Ezek az összegek a végrehajtás, a felszámolás, illetve az önkormányzati
adósságrendezési eljárás értékesítési bevételeként számolhatók el. 

Az  mezőgazdasági  igazgatási  szerv  az  árverési  vevő  által  megfizetett  teljes  vételárat  átutalja  a
megkereső  által  megadott  letéti,  illetve  pénzforgalmi  számlára,  ezzel  egyidejűleg  a  záradékolt
jegyzőkönyvet is megküldi a megkeresőnek. A záradékolt jegyzőkönyv alapján felszámolási eljárásban a
felszámoló,  önkormányzati  adósságrendezési  eljárásban  a  pénzügyi  gondnok  köti  meg  az  árverési
vevővel a földtulajdon átruházására vonatkozó szerződést, és megteszi a vevő részére történő birtokba
adással összefüggő intézkedéseket. 

Ha az adós a tartozását megfizette vagy más egyéb okból nem állnak már fenn a föld árverésének
feltételei, a megkereső köteles ennek tényéről haladéktalanul, rövid úton értesíteni az mezőgazdasági
igazgatási  szervet.  Az  eljárás  megszüntetése  esetén  a  befizetett  előleg  és  licitdíj  visszajár,  annak
visszautalásáról 8 napon belül intézkedni kell. 

A  R.  15.  §  (1)  bekezdése  szerint  ha  az  adós  és  annak  tulajdonostársai  az  árverés  kitűzése  előtt
együttesen kérik a végrehajtótól, illetve felszámolási eljárásban a felszámolótól, hogy az egész földet
vagy  annak  az  adós  és  a  kérelmező  tulajdonostársak  tulajdonában  álló  hányadát  árverezzék  el,  e
rendelet  rendelkezéseit  e  §-ban  foglalt  eltérésekkel  kell  alkalmazni.  Ha  az  adós  és  annak
tulajdonostársai az árverés kitűzéséig együttesen kérik, hogy az egész földet vagy annak az adós és a
kérelmező tulajdonostársak tulajdonában álló hányadát árverezzék el, akkor az árverést a kérelmező
tulajdonostársak tulajdoni hányadára is ki kell tűzni, a földre az adós kivételével bármelyik – e rendelet
feltételeinek megfelelő – kérelmező tulajdonostárs is árverezhet, az árverező tulajdonostárs a tulajdoni
hányadának  megfelelően  arányosan  csökkentett  előleget  köteles  letétbe  helyezni,  és  ha  a  földet
megvette, nem kell megfizetnie a vételárnak azt a részét, amely az ő tulajdoni hányadára esik, a nem
adós  tulajdonostárs  tulajdoni  hányadának  kikiáltási  ára  az  adós  tulajdoni  hányadára  megállapított
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becsérték egész földrészletre vetített összegének a tulajdoni hányaddal arányos része, a tulajdonostárs
hozzájárulásával  lehet  az  ő  tulajdoni  hányadát  a  becsértékénél  alacsonyabb  áron,  felszámolási
eljárásban pedig az adós tulajdoni hányadára megállapított minimálár megadásával elárverezni.

Ha a tulajdonostárs hozzájárult ahhoz, hogy az ő tulajdoni hányadát a becsértéknél alacsonyabb áron,
felszámolási  eljárásban  pedig  az  adós  tulajdoni  hányadára  megállapított  minimálár  megadásával
árverezzék el, akkor a tulajdoni hányadra legalacsonyabb vételi ajánlat tehető. Ha a föld közös tulajdonát
– bírósági határozat, a bíróság által jóváhagyott egyezség vagy bírósági végrehajtási záradékkal ellátott
okirat alapján – árveréssel kell  megszüntetni,  az ingatlanra bármelyik tulajdonostárs is árverezhet. A
végrehajtó  a  legalacsonyabb vételi  ajánlat  összegeként  a  bíróság  ítéletében megállapított  legkisebb
vételárat  jelöli  meg.  Az  így  megjelölt  vételárnál  alacsonyabb  összegben  az  árverésen  nem tehető
érvényesen vételi ajánlat.

Miskolc, az időbélyegző szerint

Dr. Alakszai Zoltán főispán

nevében és megbízásából:

…………………………………………….

Vadász István

osztályvezető
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Ügyiratszám: BO/36/2023-2/2023 Tárgy: Ingatlanárverési hirdetmény

Ügyintéző: Rusznák Tímea Hiv.sz.: 176.V.1582/2018/255

Telefon: 06-46/503-428 Mell.: -

INGATLANÁRVERÉSI HIRDETMÉNY

A  Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal  mint árverést lefolytató hatóság Fodor Anna
adós   többlethasználati díj  jogcímen fennálló 1 200 000 Ft követelés behajtása iránt Fodor Géza
végrehajtást kérő érdekében eljáró  Dr.  Bárczi Krisztián önálló bírósági végrehajtó megkeresésére
az ingatlan-nyilvántartásban 6328 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben Sárospatak zártkert
településen található ingatlan 12/448 tulajdoni illetőségére a mező-és erdőgazdasági földek forgalmáról
szóló  2013.  évi  CXXII.  törvény  35.  §  (1)  bekezdése  alapján,  valamint  a  mező-  és  erdőgazdasági
hasznosítású földek végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében
árverés útján történő értékesítésének szabályairól szóló 191/2014. (VII.31.) Kormányrendelet értelmében

2023. év   május   hó 09  .   napján   12   óra 30 percre  

BO/36/2023/2023
azonosító számon

       á r v e r é s t  

tűzök ki.

Az   árverés helye:   Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Sárospataki Járási Hivatal 
     hivatali helyisége, 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44.

Az árverés azonosító száma: BO/36/2023/2023

Végrehajtást kérők:  Követelés jogcíme:     Tőke:
Fodor Géza többlethasználati díj 1 200 000 Ft

A föld ingatlan-nyilvántartási és földhasználati adatai:

1. Település neve  : Sárospatak

2. Fekvése:   zártkert

3. Helyrajzi száma  :  6328 hrsz
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4. Területnagysága:    7363     m2

5. Aranykorona értéke::   17.80 Ak

6. Művelési ága:  szántó         4120 m2          4.28 Ak

 szőlő           3243 m2        13.52 Ak

7. Jogi jellege:      Natura 2000 terület, 

8. Tulajdonosok neve  : Fodor Anna 12/448   tulajdon hányad  

Hubainé Józsa Magdolna 50/448 tulajdon hányad

Sárvári Józsefné 84/448 tulajdon hányad

Szabó Ferencné 84/448 tulajdon hányad

Lakics Sándorné 48/448 tulajdon hányad

Aryné Sarkadi Judit 12/448 tulajdon hányad

Fodor Géza 12/448 tulajdon hányad

Józsa Gábor 84/448 tulajdon hányad

Csonka Györgyné 25/448 tulajdon hányad

Józsa Julianna 25/448 tulajdon hányad

Kovácsné Karajz Gabriella 6/448 tulajdon hányad

Karajz Balázs 6/448 tulajdon hányad

9. Felépítménye és annak jellege:   nincs megadva

10.Árverezett tulajdoni hányad:   12/448

11.Telki szolgalom, közérdekű használati jog, haszonélvezeti jog, zálogjog:   

Vezeték joga 9073 KFAL-KISV-SZER-TLOK 120 kv-os hálózat számú vezeték az ingatlan

területéből 1021 m2-t érint az MVM Émász Áramhálózati Kft. javára.

12.A földhasználati, erdőgazdálkodói nyilvántartásba bejegyzett földhasználat:   nincs megadva

Az ingatlan becsértéke  :   20 000 Ft, amely egyben a kikiáltási ár.

Az árverésen tehető legalacsonyabb vételi ajánlat összege: 10 000 Ft

A licitküszöb összege:  1 000 Ft (10 millió Ft-ot meg nem haladó becsérték esetén a becsérték 2 %-a, de
legalább 1000 Ft, 10 millió Ft-ot meghaladó becsérték felett a becsérték 1%-a ezer forintra kerekítve.

Az árverési előleg:  2 000 Ft (a becsérték 10%-a)

Az árverési licitdíj: 10 000 Ft (a föld becsértékének 1%-a, de legalább 10 000 Ft és legfeljebb 100.000
Ft)

Az  előleg  letétbe  helyezése  és  a  licitdíj  megfizetése  a  Borsod-Abaúj-Zemplén  Vármegyei
Kormányhivatal  Magyar  Államkincstárnál  vezetett  10027006-00302797-20000002  számú  letéti
számlájára történő átutalással teljesíthető, amelynek során az árverés azonosító számát az átutalás
közleményében fel kell tüntetni. Az előleg és licitdíj összegét olyan időpontban kell átutalni, hogy az az
árverés  időpontját  megelőzően  megérkezzen  a  Borsod-Abaúj-Zemplén  Vármegyei  Kormányhivatal
mezőgazdasági igazgatási szervének letéti számlájára.

A letétbe  helyező  akkor  árverezhet,  ha  az  átutalásról  szóló     terhelési  értesítőt   –    a  bank  által  
lepecsételt  és  aláírt  banki  igazolást  –  legkésőbb a  licit  megkezdése  előtt  a  hatóság  árverezést
lebonyolító képviselőjének (kikiáltó) bemutatja, annak másolatát pedig részére átadja.

Felhívom az elővásárlásra jogosultak figyelmét,  hogy az elővásárlási jogosultságuk gyakorlásának
feltétele  az  árverésen  történő  részvétel.  Az  elővásárlási  jog  jogosultjának  a  jogosultságot  bizonyító
okiratait a licit megkezdése előtt a kikiáltónak át kell adnia. 
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Az  árverésről,  ha  valamennyi  megjelent  írásban  hozzájárul, a  Borsod-Abaúj-Zemplén  Vármegyei
Kormányhivatal  a  mező-és  erdőgazdasági  hasznosítású  földek  végrehajtási-felszámolási  vagy
önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján történő értékesítésének szabályairól
szóló 191/2014. (VII.31.)  Korm. rendelet  6.  §-ában foglaltak szerint  kép- és hangfelvételt  készít az
eljárás jogszerű lefolytatásának ellenőrizhetősége érdekében.

Ingatlan  megtekinthetőségének  adatai: külső  szemrevételezéssel  bármikor, belülről  pedig
közvetlenül a tulajdonossal (bentlakóval) előre egyeztetett időpontban.

Dr. Bárczi Krisztián   Végrehajtói Irodája:    
Cím: 3980 Sátoraljaújhely , Árpád u. 19.

Kérjük,  hogy  az  ügyben  megküldött  iratokon  az  árverés  azonosító  számára  szíveskedjenek
hivatkozni.

Az árverezőket érintő egyéb tudnivalók:

Az  árverezés  feltételeit  és  jogkövetkezményeit  a  mező-és  erdőgazdasági  hasznosítású  földek
végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján
történő értékesítésének szabályairól szóló 191/2014. (VII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.)
szabályozza.

A földre az árverezhet, aki R. 5.§ (1) bekezdése szerint:

a) aki előlegként a föld becsértékének 10%-át legkésőbb az árverés megkezdése előtt a mezőgazdasági
igazgatási szervnél letétbe helyezte, 
b) a licitdíjat megfizette
c)  a  mező-  és  erdőgazdasági  földek  forgalmáról  szóló  2013.  évi  CXXII.  törvény  (a  továbbiakban:
Földforgalmi törvény) 35. § (3) bekezdés harmadik mondata szerinti  körülmények fennállásáról szóló
hatósági  bizonyítványt  és  a  Földforgalmi  törvény  13–15.  §-a  szerinti  –  az  ott  előírt  alakszerűségi
előírásoknak megfelelő – nyilatkozatokat csatolja,
d)  a Földforgalmi törvény 18.§ (1) bekezdés e) pontja szerinti,  legfeljebb 20 km-es távolságra
vonatkozó feltételnek megfelel, és azt – az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló
384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 27.§-a szerinti  hatósági bizonyítvánnyal – igazolja 

(Földforgalmi törvény 18.§ (1) bekezdés e) pontja: az olyan földművest, akinek  az életvitelszerű
lakáshasználata helye  vagy a mezőgazdasági üzemközpontja legalább 3 éve  olyan  településen
van, amelynek közigazgatási határa az adás-vétel tárgyát képező föld fekvése szerinti település
közigazgatási határától közúton vagy közforgalom elől el nem zárt magánúton legfeljebb 20 km
távolságra van.)

A hatósági  bizonyítvány  kiállítása  az  ügyfél  Borsod–Abaúj-Zemplén  Vármegyei  Kormányhivatal
Földhivatali  Főosztályhoz (3525  Miskolc  Vologda  u.  4.)  benyújtott  kérelme  alapján  történik.  A
hatósági  bizonyítvány  a  föld  tulajdonjogának  megszerzésére  nem  jogosít,  csak  a  hatósági
bizonyítványban  megjelölt  föld  végrehajtási,  felszámolási  vagy  önkormányzati  adósságrendezési
eljárással összefüggő árverezésén való részvételhez szükséges vonatkozó feltétel fennállását igazolja. 

Az  árverésen  történő  részvételhez  kiállított  hatósági  bizonyítvány  tartalmazza  a  Földforgalmi
törvény 18.§ (1) bekezdés e) pontja szerinti,  legfeljebb 20 km-es távolságra vonatkozó feltétel
fennállását. 

A hatósági bizonyítvány igénylésére irányuló kérelemben meg kell  jelölni  a mező- és erdőgazdasági
földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII.  törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti
szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 13. § (1) bekezdés a) pontja szerinti adatokat, valamint az
árverezésre  kerülő  föld  fekvésének  települését  és  helyrajzi  számát.  A  hatósági  bizonyítványt  a
kormányhivatal 15 napon belül állítja ki. 
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Az előleg letétbe helyezése és a licitdíj megfizetése átutalással történhet, amelynek során az árverés
azonosító  számát az átutalás közleményében fel  kell  tüntetni.  Az előleg és a  licitdíj  összegét olyan
időpontban kell  átutalni,  hogy az az árverés időpontját megelőzően megérkezzen az mezőgazdasági
igazgatási szerv letéti számlájára. A letétbe helyező akkor árverezhet, ha az átutalásról szóló terhelési
értesítőt legkésőbb a licit  megkezdése előtt a mezőgazdasági igazgatási szerv árverezést lebonyolító
képviselőjének (a továbbiakban: kikiáltó) bemutatja, annak eredeti példányát részére átadja. 

Nem árverezhet és a földet árverésen nem szerezheti meg 

a) a Vht. 123. § (2) bekezdésében meghatározott személy,
b) a Földforgalmi törvény 9. §-ában meghatározott személy, 
c) a Cstv. 49. § (3) és (3b) bekezdésében meghatározott személy,
d) fővárosi és Vármegyei kormányhivatal, illetve az árveréssel kapcsolatos jogorvoslatot elbíráló hatóság
állományába tartozó olyan személy,  aki  az árverés lebonyolításában, illetve az árverési  jegyzőkönyv
szerinti határozatok meghozatalában, illetve a jogorvoslat során történő elbírálásában részt vesz,
e) a R. 5. § (1) bekezdésében foglaltaknak meg nem felelő személy. 

Az árverezés további feltételei

Az  árverező  személyesen  vagy  megbízottja,  illetve  képviselője  útján  árverezhet.  Az  Ingatlan-
nyilvántartásról  szóló  1997.  évi  CXLI.  törvény  (továbbiakban:Inytv.)  33.§  (2)-(3)  bekezdései
alapján,  ha  az  okiratot  a  nyilatkozattevő  helyett  meghatalmazott  írta  alá,  illetve  látta  el
kézjegyével,  csatolni  kell  a meghatalmazást is,  amelyet a bejegyzés alapjául szolgáló okiratra
előírt alakszerűségek szerint kell kiállítani, tehát a meghatalmazást közokiratba, illetőleg ügyvéd
által ellenjegyzett magánokiratba kell foglalni.

Ha  a  felet  a  közjegyzői  okirat  elkészítésénél  meghatalmazott  képviseli,  az  ingatlan-nyilvántartási
eljárásban azt  a  magánokiratban foglalt  meghatalmazást  is  el  kell  fogadni,  amelyben a fél  aláírását
közjegyző vagy magyar külképviseleti szerv hitelesítette.

Írásra vagy olvasásra képtelen személy jognyilatkozatán alapuló bejegyzéshez, a nyilatkozat közokiratba
foglalása  szükséges,  amelyben  e  körülményre  utalni  kell.  Az  árverésen  az  árverést  lefolytatón,  a
megkeresőn és a megkereső eljárásában szereplő feleken kívül az árverezők vehetnek részt. 

Végrehajtási  eljárással  és  önkormányzati  adósságrendezési  eljárással  összefüggésben  lefolytatott
árverés esetén földre legalább a kikiáltási ár felének megfelelő összeggel tehető érvényes vételi ajánlat,
de tanya esetén legalább a kikiáltási ár 70%-ának megfelelő összeggel tehető érvényes vételi ajánlat, ha
az adósnak ez az egyetlen lakóingatlana, lakóhelye ebben van, és a végrehajtási eljárás megindítását
megelőző 6 hónapban is ebben volt, valamint, ha a föld Vht. 204/B. § szerinti legalacsonyabb eladási ár,
illetve a 237/2009. (X. 20.)  Korm. rendelet  4.  § (2) bekezdése szerinti  minimálár megadásával kerül
árverésre, csak e legalacsonyabb eladási árat elérő összegű vételi ajánlat tehető. 

A licitküszöb összege 10 millió Ft-ot meg nem haladó becsérték esetén a becsérték 2%-a, de legalább
1000 Ft, 10 millió Ft-ot meghaladó becsérték felett a becsérték 1%-a, ezer forintra kerekítve. Az a vételi
ajánlat érvényes, amelynek összege – legalább a licitküszöb összegével – meghaladja az előzőleg tett
érvényes vételi ajánlat összegét. Az árverező a vételi ajánlatot nem vonhatja vissza. 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:81.§ (5) bekezdése alapján a tulajdonostárs az
elővásárlási jogot végrehajtási árverés esetén is gyakorolhatja. Az elővásárlási jog akkor gyakorolható,
ha annak jogosultja  az árverezőre vonatkozó feltételeknek megfelel  és az elővásárlási  jogosultságát
bizonyító okiratokat a licit megkezdése előtt a kikiáltó részére átadja. 

Az  elővásárlásra  jogosult  a  felajánlott  legmagasabb  összegű  érvényes  vételi  ajánlattal  megegyező
összegű vételi ajánlat tételével gyakorolhatja elővásárlási jogát. Vételi ajánlatot elfogadó nyilatkozatnak
csak  az  elővásárlásra  jogosult  által  a  felhívásra  haladéktalanul  megtett  nyilatkozat  minősül.  A  föld
árverési vevője a legmagasabb összegű érvényes ajánlatot tevő árverező. Ha a legmagasabb összegű
vételi ajánlatra vonatkozóan elővásárlásra jogosult tesz elfogadó nyilatkozatot, az elővásárlásra jogosult
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lesz az árverési vevő. Ha több elővásárlásra jogosult tesz vételi ajánlatot elfogadó nyilatkozatot, közülük
az  első  ranghelycsoportban  szereplő  elővásárlásra  jogosult  lesz  az  árverési  vevő.  Ha  ezen  első
ranghelycsoportban több elővásárlásra jogosult szerepel, a kikiáltó helyben lefolytatott sorsolással dönt.

Érvényes vételi ajánlatnak R. 7.§ (8) bekezdés értelmében: a minimálárat elérő 3 legmagasabb
ajánlat minősül.

Amennyiben a legmagasabb összegű érvényes ajánlatot tevő árverező a vételárat nem utalta át
határidőben, az árverést a R. 8. § (7) bekezdése szerinti következő legmagasabb ajánlatot tevő
árverező nyeri.

A R. 8. § (8) bekezdés szerint: ha a (7) bekezdés szerinti ki nem fizetett földet alacsonyabb áron
vették meg, mint amennyit a fizetést elmulasztó árverező ajánlott, a fizetést elmulasztó köteles a
két  ajánlat  közötti  különbözetet  15  napon belül  megfizetni  a  mezőgazdasági  igazgatási  szerv
részére. 

Az árverés eredménytelen, ha nem tettek érvényes vételi ajánlatot, a felajánlott vételár a megismételt
árverésben  sem  érte  el  a  minimál  árat,  az  árverési  vevő  a  jogszabályban  foglaltak  alapján  nem
szerezheti meg a föld tulajdonjogát, az árverési vevő nem utalta át határidőben a teljes vételárat. Az
eredménytelen  árverés  esetén  megismételt  árverést  kell  kitűzni.  A  megismételt  árverés  során  a
felajánlott vételár nem lehet kevesebb a R. 7. § (2)–(4) bekezdése, illetve a 237/2009. (X. 20.) Korm.
rendelet  4.  §  (2a)  bekezdése  szerinti  minimálár  összegénél.  Ha  a  megismételt  árverés  is
eredménytelen,  a  mezőgazdasági  igazgatási  szerv  az  árverést  sikertelennek  nyilvánítja,  kivéve,  ha
felszámolási eljárás során a Cstv. 49/A. § (5) bekezdésében vagy 49/B. § (7) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően a becsértéknek megfelelő értékesítésre kerül sor. 

Az árverési vevő letétbe helyezett előlegét be kell számítani a vételárba. Az árverési vevőn kívüli többi
árverező  részére  az  előleg  visszautalásáról  8  napon  belül  intézkedni  kell.  A  kikiáltó  az  árverésről
jegyzőkönyvet (a továbbiakban: árverési jegyzőkönyv) vesz fel. Az árverési jegyzőkönyvet az árverési
vevő is aláírásával látja el. 

A  jegyzőkönyvbe  foglalt  határozat  ellen  előterjesztett  fellebbezéssel  támadható  a  határozatba  nem
foglalt, de a jegyzőkönyv hatálya alá tartozó egyéb eljárási cselekmény is. Ha az árverési jegyzőkönyvbe
foglalt  döntés  ellen  jogorvoslattal  nem  élnek,  vagy  valamennyi  azzal  kapcsolatban  megindított
jogorvoslati,  illetve  döntés-felülvizsgálati  eljárás  befejeződik,  az  árverés  nem  eredménytelen  és  a
Vármegyei földhivatal az árverési jegyzőkönyvet záradékolja, a mezőgazdasági igazgatási szerv határidő
tűzésével haladéktalanul felhívja az árverési vevőt, hogy a teljes vételárat utalja át az mezőgazdasági
igazgatási szerv letéti számlájára; ha ezt elmulasztja, előlegét elveszti. 

Azt az előleget, amelynek visszafizetését a R. 13.§ (1) bekezdés szerint az árverező nem igényelheti,
valamint  azt  a  vételár-különbözetet,  amelyet a 8.  §  (8)  bekezdése szerint  a fizetést  elmulasztó
megfizet,  a  mezőgazdasági  igazgatási  szerv átutalja  a  megkereső által  megadott  letéti,  illetve
pénzforgalmi számlára. Ezek az összegek a végrehajtás, a felszámolás, illetve az önkormányzati
adósságrendezési eljárás értékesítési bevételeként számolhatók el. 

Az  mezőgazdasági  igazgatási  szerv  az  árverési  vevő  által  megfizetett  teljes  vételárat  átutalja  a
megkereső  által  megadott  letéti,  illetve  pénzforgalmi  számlára,  ezzel  egyidejűleg  a  záradékolt
jegyzőkönyvet is megküldi a megkeresőnek. A záradékolt jegyzőkönyv alapján felszámolási eljárásban a
felszámoló,  önkormányzati  adósságrendezési  eljárásban  a  pénzügyi  gondnok  köti  meg  az  árverési
vevővel a földtulajdon átruházására vonatkozó szerződést, és megteszi a vevő részére történő birtokba
adással összefüggő intézkedéseket. 

Ha az adós a tartozását megfizette vagy más egyéb okból nem állnak már fenn a föld árverésének
feltételei, a megkereső köteles ennek tényéről haladéktalanul, rövid úton értesíteni az mezőgazdasági
igazgatási  szervet.  Az  eljárás  megszüntetése  esetén  a  befizetett  előleg  és  licitdíj  visszajár,  annak
visszautalásáról 8 napon belül intézkedni kell. 
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A R.  15.  §  (1)  bekezdése  szerint  ha  az  adós  és  annak  tulajdonostársai  az  árverés  kitűzése  előtt
együttesen kérik a végrehajtótól, illetve felszámolási eljárásban a felszámolótól, hogy az egész földet
vagy  annak  az  adós  és  a  kérelmező  tulajdonostársak  tulajdonában  álló  hányadát  árverezzék  el,  e
rendelet  rendelkezéseit  e  §-ban  foglalt  eltérésekkel  kell  alkalmazni.  Ha  az  adós  és  annak
tulajdonostársai az árverés kitűzéséig együttesen kérik, hogy az egész földet vagy annak az adós és a
kérelmező tulajdonostársak tulajdonában álló hányadát árverezzék el, akkor az árverést a kérelmező
tulajdonostársak tulajdoni hányadára is ki kell tűzni, a földre az adós kivételével bármelyik – e rendelet
feltételeinek megfelelő – kérelmező tulajdonostárs is árverezhet, az árverező tulajdonostárs a tulajdoni
hányadának  megfelelően  arányosan  csökkentett  előleget  köteles  letétbe  helyezni,  és  ha  a  földet
megvette, nem kell megfizetnie a vételárnak azt a részét, amely az ő tulajdoni hányadára esik, a nem
adós  tulajdonostárs  tulajdoni  hányadának  kikiáltási  ára  az  adós  tulajdoni  hányadára  megállapított
becsérték egész földrészletre vetített összegének a tulajdoni hányaddal arányos része, a tulajdonostárs
hozzájárulásával  lehet  az  ő  tulajdoni  hányadát  a  becsértékénél  alacsonyabb  áron,  felszámolási
eljárásban pedig az adós tulajdoni hányadára megállapított minimálár megadásával elárverezni.

Ha a tulajdonostárs hozzájárult ahhoz, hogy az ő tulajdoni hányadát a becsértéknél alacsonyabb áron,
felszámolási  eljárásban  pedig  az  adós  tulajdoni  hányadára  megállapított  minimálár  megadásával
árverezzék el, akkor a tulajdoni hányadra legalacsonyabb vételi ajánlat tehető. Ha a föld közös tulajdonát
– bírósági határozat, a bíróság által jóváhagyott egyezség vagy bírósági végrehajtási záradékkal ellátott
okirat alapján – árveréssel kell  megszüntetni,  az ingatlanra bármelyik tulajdonostárs is árverezhet. A
végrehajtó  a  legalacsonyabb vételi  ajánlat  összegeként  a  bíróság  ítéletében megállapított  legkisebb
vételárat  jelöli  meg.  Az  így  megjelölt  vételárnál  alacsonyabb  összegben  az  árverésen  nem tehető
érvényesen vételi ajánlat.

Miskolc, az időbélyegző szerint

Dr. Alakszai Zoltán főispán

nevében és megbízásából:

…………………………………………….

Vadász István

osztályvezető
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Ügyiratszám: BO/36/2024-2/2023 Tárgy: Ingatlanárverési hirdetmény

Ügyintéző: Rusznák Tímea Hiv.sz.: 176.V.1582/2018/258

Telefon: 06-46/503-428 Mell.: -

INGATLANÁRVERÉSI HIRDETMÉNY

A  Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal  mint árverést lefolytató hatóság Fodor Anna
adós   többlethasználati díj  jogcímen fennálló 1 200 000 Ft követelés behajtása iránt Fodor Géza
végrehajtást kérő érdekében eljáró  Dr.  Bárczi Krisztián önálló bírósági végrehajtó megkeresésére
az  ingatlan-nyilvántartásban 0833/7 helyrajzi  számon  nyilvántartott,  természetben  Sárospatak
külterület településen  található  ingatlan 2/72 tulajdoni  illetőségére a  mező-és  erdőgazdasági  földek
forgalmáról  szóló  2013.  évi  CXXII.  törvény  35.  §  (1)  bekezdése  alapján,  valamint  a  mező-  és
erdőgazdasági  hasznosítású földek végrehajtási,  felszámolási  vagy önkormányzati  adósságrendezési
eljárás  keretében  árverés  útján  történő  értékesítésének  szabályairól  szóló  191/2014.  (VII.31.)
Kormányrendelet értelmében 

2023. év   május   hó 09  .   napján   13   óra 00 percre  

BO/36/2024/2023
azonosító számon

       á r v e r é s t  

tűzök ki.

Az   árverés helye:   Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Sárospataki Járási Hivatal 
     hivatali helyisége, 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44.

Az árverés azonosító száma: BO/36/2024/2023

Végrehajtást kérők:  Követelés jogcíme:     Tőke:
Fodor Géza többlethasználati díj 1 200 000 Ft

A föld ingatlan-nyilvántartási és földhasználati adatai:

1. Település neve  : Sárospatak

2. Fekvése:   külterület
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3. Helyrajzi száma  :  0833/7 hrsz

4. Területnagysága:    3875 m2

5. Aranykorona értéke::   2.71 Ak

6. Művelési ága:  szántó

7. Jogi jellege:      Natura 2000 terület, 

8. Tulajdonosok neve  : Fodor Anna 2/72   tulajdon hányad  

Hubainé Józsa Magdolna 6/72 tulajdon hányad

Szabó Ferencné 12/72 tulajdon hányad

Lakics Sándorné 4/72 tulajdon hányad

Aryné Sarkadi Judit 2/72 tulajdon hányad

Fodor Géza 2/72 tulajdon hányad

Józsa Gábor 36/72 tulajdon hányad

Csonka Györgyné 3/72 tulajdon hányad

Józsa Jullianna 3/72 tulajdon hányad

Kovácsné Karajz Gabriella 1/72 tulajdon hányad

Karajz Balázs 1/72 tulajdon hányad

9. Felépítménye és annak jellege:   nincs megadva

10.Árverezett tulajdoni hányad:   2/72

11.Telki szolgalom, közérdekű használati jog, haszonélvezeti jog, zálogjog:   nincs megadva

12.A földhasználati, erdőgazdálkodói nyilvántartásba bejegyzett földhasználat:   Józsa Gáborné

Az ingatlan becsértéke  :   11 000 Ft, amely egyben a kikiáltási ár.

Az árverésen tehető legalacsonyabb vételi ajánlat összege: 5 500 Ft

A licitküszöb összege:  1 000 Ft (10 millió Ft-ot meg nem haladó becsérték esetén a becsérték 2 %-a, de
legalább 1000 Ft, 10 millió Ft-ot meghaladó becsérték felett a becsérték 1%-a ezer forintra kerekítve.

Az árverési előleg:  1 100 Ft (a becsérték 10%-a)

Az árverési licitdíj: 10 000 Ft (a föld becsértékének 1%-a, de legalább 10 000 Ft és legfeljebb 100.000
Ft)

Az  előleg  letétbe  helyezése  és  a  licitdíj  megfizetése  a  Borsod-Abaúj-Zemplén  Vármegyei
Kormányhivatal  Magyar  Államkincstárnál  vezetett  10027006-00302797-20000002  számú  letéti
számlájára történő átutalással teljesíthető, amelynek során az árverés azonosító számát az átutalás
közleményében fel kell tüntetni. Az előleg és licitdíj összegét olyan időpontban kell átutalni, hogy az az
árverés  időpontját  megelőzően  megérkezzen  a  Borsod-Abaúj-Zemplén  Vármegyei  Kormányhivatal
mezőgazdasági igazgatási szervének letéti számlájára.

A letétbe  helyező  akkor  árverezhet,  ha  az  átutalásról  szóló     terhelési  értesítőt   –    a  bank  által  
lepecsételt  és  aláírt  banki  igazolást  –  legkésőbb a  licit  megkezdése  előtt  a  hatóság  árverezést
lebonyolító képviselőjének (kikiáltó) bemutatja, annak másolatát pedig részére átadja.

Felhívom az elővásárlásra jogosultak figyelmét,  hogy az elővásárlási jogosultságuk gyakorlásának
feltétele  az  árverésen  történő  részvétel.  Az  elővásárlási  jog  jogosultjának  a  jogosultságot  bizonyító
okiratait a licit megkezdése előtt a kikiáltónak át kell adnia. 

Az  árverésről,  ha  valamennyi  megjelent  írásban  hozzájárul, a  Borsod-Abaúj-Zemplén  Vármegyei
Kormányhivatal  a  mező-és  erdőgazdasági  hasznosítású  földek  végrehajtási-felszámolási  vagy
önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján történő értékesítésének szabályairól
szóló 191/2014. (VII.31.)  Korm. rendelet  6.  §-ában foglaltak szerint  kép- és hangfelvételt  készít az
eljárás jogszerű lefolytatásának ellenőrizhetősége érdekében.
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Ingatlan  megtekinthetőségének  adatai: külső  szemrevételezéssel  bármikor, belülről  pedig
közvetlenül a tulajdonossal (bentlakóval) előre egyeztetett időpontban.

Dr. Bárczi Krisztián   Végrehajtói Irodája:    
Cím: 3980 Sátoraljaújhely , Árpád u. 19.

Kérjük,  hogy  az  ügyben  megküldött  iratokon  az  árverés  azonosító  számára  szíveskedjenek
hivatkozni.

Az árverezőket érintő egyéb tudnivalók:

Az  árverezés  feltételeit  és  jogkövetkezményeit  a  mező-és  erdőgazdasági  hasznosítású  földek
végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján
történő értékesítésének szabályairól szóló 191/2014. (VII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.)
szabályozza.

A földre az árverezhet, aki R. 5.§ (1) bekezdése szerint:

a) aki előlegként a föld becsértékének 10%-át legkésőbb az árverés megkezdése előtt a mezőgazdasági
igazgatási szervnél letétbe helyezte, 
b) a licitdíjat megfizette
c)  a  mező-  és  erdőgazdasági  földek  forgalmáról  szóló  2013.  évi  CXXII.  törvény  (a  továbbiakban:
Földforgalmi törvény) 35. § (3) bekezdés harmadik mondata szerinti  körülmények fennállásáról szóló
hatósági  bizonyítványt  és  a  Földforgalmi  törvény  13–15.  §-a  szerinti  –  az  ott  előírt  alakszerűségi
előírásoknak megfelelő – nyilatkozatokat csatolja,
d)  a Földforgalmi törvény 18.§ (1) bekezdés e) pontja szerinti,  legfeljebb 20 km-es távolságra
vonatkozó feltételnek megfelel, és azt – az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló
384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 27.§-a szerinti  hatósági bizonyítvánnyal – igazolja 

(Földforgalmi törvény 18.§ (1) bekezdés e) pontja: az olyan földművest, akinek  az életvitelszerű
lakáshasználata helye  vagy a mezőgazdasági üzemközpontja legalább 3 éve  olyan  településen
van, amelynek közigazgatási határa az adás-vétel tárgyát képező föld fekvése szerinti település
közigazgatási határától közúton vagy közforgalom elől el nem zárt magánúton legfeljebb 20 km
távolságra van.)

A hatósági  bizonyítvány  kiállítása  az  ügyfél  Borsod–Abaúj-Zemplén  Vármegyei  Kormányhivatal
Földhivatali  Főosztályhoz (3525  Miskolc  Vologda  u.  4.)  benyújtott  kérelme  alapján  történik.  A
hatósági  bizonyítvány  a  föld  tulajdonjogának  megszerzésére  nem  jogosít,  csak  a  hatósági
bizonyítványban  megjelölt  föld  végrehajtási,  felszámolási  vagy  önkormányzati  adósságrendezési
eljárással összefüggő árverezésén való részvételhez szükséges vonatkozó feltétel fennállását igazolja. 

Az  árverésen  történő  részvételhez  kiállított  hatósági  bizonyítvány  tartalmazza  a  Földforgalmi
törvény 18.§ (1) bekezdés e) pontja szerinti,  legfeljebb 20 km-es távolságra vonatkozó feltétel
fennállását. 

A hatósági bizonyítvány igénylésére irányuló kérelemben meg kell  jelölni  a mező- és erdőgazdasági
földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII.  törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti
szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 13. § (1) bekezdés a) pontja szerinti adatokat, valamint az
árverezésre  kerülő  föld  fekvésének  települését  és  helyrajzi  számát.  A  hatósági  bizonyítványt  a
kormányhivatal 15 napon belül állítja ki. 

Az előleg letétbe helyezése és a licitdíj megfizetése átutalással történhet, amelynek során az árverés
azonosító  számát az átutalás közleményében fel  kell  tüntetni.  Az előleg és a  licitdíj  összegét olyan
időpontban kell  átutalni,  hogy az az árverés időpontját megelőzően megérkezzen az mezőgazdasági
igazgatási szerv letéti számlájára. A letétbe helyező akkor árverezhet, ha az átutalásról szóló terhelési
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értesítőt legkésőbb a licit  megkezdése előtt a mezőgazdasági igazgatási szerv árverezést lebonyolító
képviselőjének (a továbbiakban: kikiáltó) bemutatja, annak eredeti példányát részére átadja. 

Nem árverezhet és a földet árverésen nem szerezheti meg 

a) a Vht. 123. § (2) bekezdésében meghatározott személy,
b) a Földforgalmi törvény 9. §-ában meghatározott személy, 
c) a Cstv. 49. § (3) és (3b) bekezdésében meghatározott személy,
d) fővárosi és Vármegyei kormányhivatal, illetve az árveréssel kapcsolatos jogorvoslatot elbíráló hatóság
állományába tartozó olyan személy,  aki  az árverés lebonyolításában, illetve az árverési  jegyzőkönyv
szerinti határozatok meghozatalában, illetve a jogorvoslat során történő elbírálásában részt vesz,
e) a R. 5. § (1) bekezdésében foglaltaknak meg nem felelő személy. 

Az árverezés további feltételei

Az  árverező  személyesen  vagy  megbízottja,  illetve  képviselője  útján  árverezhet.  Az  Ingatlan-
nyilvántartásról  szóló  1997.  évi  CXLI.  törvény  (továbbiakban:Inytv.)  33.§  (2)-(3)  bekezdései
alapján,  ha  az  okiratot  a  nyilatkozattevő  helyett  meghatalmazott  írta  alá,  illetve  látta  el
kézjegyével,  csatolni  kell  a meghatalmazást is,  amelyet a bejegyzés alapjául szolgáló okiratra
előírt alakszerűségek szerint kell kiállítani, tehát a meghatalmazást közokiratba, illetőleg ügyvéd
által ellenjegyzett magánokiratba kell foglalni.

Ha  a  felet  a  közjegyzői  okirat  elkészítésénél  meghatalmazott  képviseli,  az  ingatlan-nyilvántartási
eljárásban azt  a  magánokiratban foglalt  meghatalmazást  is  el  kell  fogadni,  amelyben a fél  aláírását
közjegyző vagy magyar külképviseleti szerv hitelesítette.

Írásra vagy olvasásra képtelen személy jognyilatkozatán alapuló bejegyzéshez, a nyilatkozat közokiratba
foglalása  szükséges,  amelyben  e  körülményre  utalni  kell.  Az  árverésen  az  árverést  lefolytatón,  a
megkeresőn és a megkereső eljárásában szereplő feleken kívül az árverezők vehetnek részt. 

Végrehajtási  eljárással  és  önkormányzati  adósságrendezési  eljárással  összefüggésben  lefolytatott
árverés esetén földre legalább a kikiáltási ár felének megfelelő összeggel tehető érvényes vételi ajánlat,
de tanya esetén legalább a kikiáltási ár 70%-ának megfelelő összeggel tehető érvényes vételi ajánlat, ha
az adósnak ez az egyetlen lakóingatlana, lakóhelye ebben van, és a végrehajtási eljárás megindítását
megelőző 6 hónapban is ebben volt, valamint, ha a föld Vht. 204/B. § szerinti legalacsonyabb eladási ár,
illetve a 237/2009. (X. 20.)  Korm. rendelet  4.  § (2) bekezdése szerinti  minimálár megadásával kerül
árverésre, csak e legalacsonyabb eladási árat elérő összegű vételi ajánlat tehető. 

A licitküszöb összege 10 millió Ft-ot meg nem haladó becsérték esetén a becsérték 2%-a, de legalább
1000 Ft, 10 millió Ft-ot meghaladó becsérték felett a becsérték 1%-a, ezer forintra kerekítve. Az a vételi
ajánlat érvényes, amelynek összege – legalább a licitküszöb összegével – meghaladja az előzőleg tett
érvényes vételi ajánlat összegét. Az árverező a vételi ajánlatot nem vonhatja vissza. 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:81.§ (5) bekezdése alapján a tulajdonostárs az
elővásárlási jogot végrehajtási árverés esetén is gyakorolhatja. Az elővásárlási jog akkor gyakorolható,
ha annak jogosultja  az árverezőre vonatkozó feltételeknek megfelel  és az elővásárlási  jogosultságát
bizonyító okiratokat a licit megkezdése előtt a kikiáltó részére átadja. 

Az  elővásárlásra  jogosult  a  felajánlott  legmagasabb  összegű  érvényes  vételi  ajánlattal  megegyező
összegű vételi ajánlat tételével gyakorolhatja elővásárlási jogát. Vételi ajánlatot elfogadó nyilatkozatnak
csak  az  elővásárlásra  jogosult  által  a  felhívásra  haladéktalanul  megtett  nyilatkozat  minősül.  A  föld
árverési vevője a legmagasabb összegű érvényes ajánlatot tevő árverező. Ha a legmagasabb összegű
vételi ajánlatra vonatkozóan elővásárlásra jogosult tesz elfogadó nyilatkozatot, az elővásárlásra jogosult
lesz az árverési vevő. Ha több elővásárlásra jogosult tesz vételi ajánlatot elfogadó nyilatkozatot, közülük
az  első  ranghelycsoportban  szereplő  elővásárlásra  jogosult  lesz  az  árverési  vevő.  Ha  ezen  első
ranghelycsoportban több elővásárlásra jogosult szerepel, a kikiáltó helyben lefolytatott sorsolással dönt.
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Érvényes vételi ajánlatnak R. 7.§ (8) bekezdés értelmében: a minimálárat elérő 3 legmagasabb
ajánlat minősül.

Amennyiben a legmagasabb összegű érvényes ajánlatot tevő árverező a vételárat nem utalta át
határidőben, az árverést a R. 8. § (7) bekezdése szerinti következő legmagasabb ajánlatot tevő
árverező nyeri.

A R. 8. § (8) bekezdés szerint: ha a (7) bekezdés szerinti ki nem fizetett földet alacsonyabb áron
vették meg, mint amennyit a fizetést elmulasztó árverező ajánlott, a fizetést elmulasztó köteles a
két  ajánlat  közötti  különbözetet  15  napon belül  megfizetni  a  mezőgazdasági  igazgatási  szerv
részére. 

Az árverés eredménytelen, ha nem tettek érvényes vételi ajánlatot, a felajánlott vételár a megismételt
árverésben  sem  érte  el  a  minimál  árat,  az  árverési  vevő  a  jogszabályban  foglaltak  alapján  nem
szerezheti meg a föld tulajdonjogát, az árverési vevő nem utalta át határidőben a teljes vételárat. Az
eredménytelen  árverés  esetén  megismételt  árverést  kell  kitűzni.  A  megismételt  árverés  során  a
felajánlott vételár nem lehet kevesebb a R. 7. § (2)–(4) bekezdése, illetve a 237/2009. (X. 20.) Korm.
rendelet  4.  §  (2a)  bekezdése  szerinti  minimálár  összegénél.  Ha  a  megismételt  árverés  is
eredménytelen,  a  mezőgazdasági  igazgatási  szerv  az  árverést  sikertelennek  nyilvánítja,  kivéve,  ha
felszámolási eljárás során a Cstv. 49/A. § (5) bekezdésében vagy 49/B. § (7) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően a becsértéknek megfelelő értékesítésre kerül sor. 

Az árverési vevő letétbe helyezett előlegét be kell számítani a vételárba. Az árverési vevőn kívüli többi
árverező  részére  az  előleg  visszautalásáról  8  napon  belül  intézkedni  kell.  A  kikiáltó  az  árverésről
jegyzőkönyvet (a továbbiakban: árverési jegyzőkönyv) vesz fel. Az árverési jegyzőkönyvet az árverési
vevő is aláírásával látja el. 

A  jegyzőkönyvbe  foglalt  határozat  ellen  előterjesztett  fellebbezéssel  támadható  a  határozatba  nem
foglalt, de a jegyzőkönyv hatálya alá tartozó egyéb eljárási cselekmény is. Ha az árverési jegyzőkönyvbe
foglalt  döntés  ellen  jogorvoslattal  nem  élnek,  vagy  valamennyi  azzal  kapcsolatban  megindított
jogorvoslati,  illetve  döntés-felülvizsgálati  eljárás  befejeződik,  az  árverés  nem  eredménytelen  és  a
Vármegyei földhivatal az árverési jegyzőkönyvet záradékolja, a mezőgazdasági igazgatási szerv határidő
tűzésével haladéktalanul felhívja az árverési vevőt, hogy a teljes vételárat utalja át az mezőgazdasági
igazgatási szerv letéti számlájára; ha ezt elmulasztja, előlegét elveszti. 

Azt az előleget, amelynek visszafizetését a R. 13.§ (1) bekezdés szerint az árverező nem igényelheti,
valamint  azt  a  vételár-különbözetet,  amelyet a 8.  §  (8)  bekezdése szerint  a fizetést  elmulasztó
megfizet,  a  mezőgazdasági  igazgatási  szerv átutalja  a  megkereső által  megadott  letéti,  illetve
pénzforgalmi számlára. Ezek az összegek a végrehajtás, a felszámolás, illetve az önkormányzati
adósságrendezési eljárás értékesítési bevételeként számolhatók el. 

Az  mezőgazdasági  igazgatási  szerv  az  árverési  vevő  által  megfizetett  teljes  vételárat  átutalja  a
megkereső  által  megadott  letéti,  illetve  pénzforgalmi  számlára,  ezzel  egyidejűleg  a  záradékolt
jegyzőkönyvet is megküldi a megkeresőnek. A záradékolt jegyzőkönyv alapján felszámolási eljárásban a
felszámoló,  önkormányzati  adósságrendezési  eljárásban  a  pénzügyi  gondnok  köti  meg  az  árverési
vevővel a földtulajdon átruházására vonatkozó szerződést, és megteszi a vevő részére történő birtokba
adással összefüggő intézkedéseket. 

Ha az adós a tartozását megfizette vagy más egyéb okból nem állnak már fenn a föld árverésének
feltételei, a megkereső köteles ennek tényéről haladéktalanul, rövid úton értesíteni az mezőgazdasági
igazgatási  szervet.  Az  eljárás  megszüntetése  esetén  a  befizetett  előleg  és  licitdíj  visszajár,  annak
visszautalásáról 8 napon belül intézkedni kell. 

A  R.  15.  §  (1)  bekezdése  szerint  ha  az  adós  és  annak  tulajdonostársai  az  árverés  kitűzése  előtt
együttesen kérik a végrehajtótól, illetve felszámolási eljárásban a felszámolótól, hogy az egész földet
vagy  annak  az  adós  és  a  kérelmező  tulajdonostársak  tulajdonában  álló  hányadát  árverezzék  el,  e
rendelet  rendelkezéseit  e  §-ban  foglalt  eltérésekkel  kell  alkalmazni.  Ha  az  adós  és  annak
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tulajdonostársai az árverés kitűzéséig együttesen kérik, hogy az egész földet vagy annak az adós és a
kérelmező tulajdonostársak tulajdonában álló hányadát árverezzék el, akkor az árverést a kérelmező
tulajdonostársak tulajdoni hányadára is ki kell tűzni, a földre az adós kivételével bármelyik – e rendelet
feltételeinek megfelelő – kérelmező tulajdonostárs is árverezhet, az árverező tulajdonostárs a tulajdoni
hányadának  megfelelően  arányosan  csökkentett  előleget  köteles  letétbe  helyezni,  és  ha  a  földet
megvette, nem kell megfizetnie a vételárnak azt a részét, amely az ő tulajdoni hányadára esik, a nem
adós  tulajdonostárs  tulajdoni  hányadának  kikiáltási  ára  az  adós  tulajdoni  hányadára  megállapított
becsérték egész földrészletre vetített összegének a tulajdoni hányaddal arányos része, a tulajdonostárs
hozzájárulásával  lehet  az  ő  tulajdoni  hányadát  a  becsértékénél  alacsonyabb  áron,  felszámolási
eljárásban pedig az adós tulajdoni hányadára megállapított minimálár megadásával elárverezni.

Ha a tulajdonostárs hozzájárult ahhoz, hogy az ő tulajdoni hányadát a becsértéknél alacsonyabb áron,
felszámolási  eljárásban  pedig  az  adós  tulajdoni  hányadára  megállapított  minimálár  megadásával
árverezzék el, akkor a tulajdoni hányadra legalacsonyabb vételi ajánlat tehető. Ha a föld közös tulajdonát
– bírósági határozat, a bíróság által jóváhagyott egyezség vagy bírósági végrehajtási záradékkal ellátott
okirat alapján – árveréssel kell  megszüntetni,  az ingatlanra bármelyik tulajdonostárs is árverezhet. A
végrehajtó  a  legalacsonyabb vételi  ajánlat  összegeként  a  bíróság  ítéletében megállapított  legkisebb
vételárat  jelöli  meg.  Az  így  megjelölt  vételárnál  alacsonyabb  összegben  az  árverésen  nem tehető
érvényesen vételi ajánlat.

Miskolc, az időbélyegző szerint

Dr. Alakszai Zoltán főispán

nevében és megbízásából:

…………………………………………….

Vadász István

osztályvezető
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Ügyiratszám: BO/36/1898-2/2023 Tárgy: Ingatlanárverési hirdetmény

Ügyintéző: Rusznák Tímea Hiv.sz.: 0176.V.1171/2009/255

Telefon: 06-46/503-428 Mell.: -

INGATLANÁRVERÉSI HIRDETMÉNY

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal  mint árverést lefolytató hatóság Stumpf Imre
adós  tartozás és  egyéb jogcímeken  fennálló  36  155  660 Ft követelés  behajtása  iránt PK
Követeléskezelő Zrt.  és társai a végrehajtást kérők  érdekében eljáró  Dr. Bárczi Krisztián önálló
bírósági  végrehajtó megkeresésére  az  ingatlan-nyilvántartásban 7391 helyrajzi  számon
nyilvántartott,  természetben  Sárospatak zártkert településen  található  ingatlan 1/2 tulajdoni
illetőségére a  mező-és  erdőgazdasági  földek  forgalmáról  szóló  2013.  évi  CXXII.  törvény  35.  §  (1)
bekezdése alapján, valamint a mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek végrehajtási, felszámolási
vagy  önkormányzati  adósságrendezési  eljárás  keretében  árverés  útján  történő  értékesítésének
szabályairól szóló 191/2014. (VII.31.) Kormányrendelet értelmében 

2023. év   május.   hó 09  .   napján   13   óra 30 percre  

BO/36/1898/2023
azonosító számon

       á r v e r é s t  

tűzök ki.

Az árverés helye:  Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Sárospataki Járási 
Hivatal hivatali helyisége, 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44.

Az árverés azonosító száma: BO/36/1898/2023

Végrehajtást kérők:   Követelés jogcíme:     Tőke:
PK Követeléskezelő Zrt. tartozás 30 235 440 Ft
Intrum Zrt. kölcsöntartozásból eredő 

tartozás      100 000 Ft
EOS Faktor Magyarország Zrt. engedményezett követelés      188 951 Ft
Magyar Faktorház Zrt. kölcsönösszeg   5 000 000 Ft
EOS Faktor Zrt. egyéb pénzkövetelés     631 269 Ft
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A föld ingatlan-nyilvántartási és földhasználati adatai:

1. Település neve  : Sárospatak

2. Fekvése:   zártkert

3. Helyrajzi száma  : 7391 hrsz

4. Területnagysága:    1604 m2

5. Aranykorona értéke::   1.67 Ak

6. Művelési ága:  kert

7. Jogi jellege:      Natura 2000 terület

8. Tulajdonosok neve  :Stumpf Imre 1/2   tulajdon hányad  

Stumpf Imréné ½ tulajdon hányad

9. Felépítménye és annak jellege:   nincs megadva

10.Árverezett tulajdoni hányad:   1/2

11.Telki szolgalom, közérdekű használati jog, haszonélvezeti jog, zálogjog:   

Vezeték jog a 9073 KFAL-KISV-SZER-TLOK 120 kv-os hálozat számú vezeték az ingatlan

területéből 301 m2-t érint az MVM Émász Áramhálózati Kft. javára.

12.A földhasználati, erdőgazdálkodói nyilvántartásba bejegyzett földhasználat:   nincs megadva

Az ingatlan becsértéke:40 000 Ft, amely egyben a kikiáltási ár.

Az árverésen tehető legalacsonyabb vételi ajánlat összege: 20 000 Ft

A licitküszöb összege: 1 000 Ft (10 millió Ft-ot meg nem haladó becsérték esetén a becsérték 2 %-a, de
legalább 1000 Ft, 10 millió Ft-ot meghaladó becsérték felett a becsérték 1%-a ezer forintra kerekítve.

Az árverési előleg:  4 000 Ft (a becsérték 10%-a)

Az árverési licitdíj: 10 000 Ft (a föld becsértékének 1%-a, de legalább 10 000 Ft és legfeljebb 100.000
Ft)

Az  előleg  letétbe  helyezése  és  a  licitdíj  megfizetése  a  Borsod-Abaúj-Zemplén  Vármegyei
Kormányhivatal  Magyar  Államkincstárnál  vezetett  10027006-00302797-20000002  számú  letéti
számlájára történő átutalással teljesíthető, amelynek során az árverés azonosító számát az átutalás
közleményében fel kell tüntetni. Az előleg és licitdíj összegét olyan időpontban kell átutalni, hogy az az
árverés  időpontját  megelőzően  megérkezzen  a  Borsod-Abaúj-Zemplén  Vármegyei  Kormányhivatal
mezőgazdasági igazgatási szervének letéti számlájára.

A letétbe  helyező  akkor  árverezhet,  ha  az  átutalásról  szóló     terhelési  értesítőt   –    a  bank  által  
lepecsételt  és  aláírt  banki  igazolást  –  legkésőbb a  licit  megkezdése  előtt  a  hatóság  árverezést
lebonyolító képviselőjének (kikiáltó) bemutatja, annak másolatát pedig részére átadja.

Felhívom az elővásárlásra jogosultak figyelmét,  hogy az elővásárlási jogosultságuk gyakorlásának
feltétele  az  árverésen  történő  részvétel.  Az  elővásárlási  jog  jogosultjának  a  jogosultságot  bizonyító
okiratait a licit megkezdése előtt a kikiáltónak át kell adnia. 

Az  árverésről,  ha  valamennyi  megjelent  írásban  hozzájárul, a  Borsod-Abaúj-Zemplén  Vármegyei
Kormányhivatal  a  mező-és  erdőgazdasági  hasznosítású  földek  végrehajtási-felszámolási  vagy
önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján történő értékesítésének szabályairól
szóló 191/2014. (VII.31.)  Korm. rendelet  6.  §-ában foglaltak szerint  kép- és hangfelvételt  készít az
eljárás jogszerű lefolytatásának ellenőrizhetősége érdekében.
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Ingatlan  megtekinthetőségének  adatai: külső  szemrevételezéssel  bármikor, belülről  pedig
közvetlenül a tulajdonossal (bentlakóval) előre egyeztetett időpontban.

Dr. Bárczi Krisztián   Végrehajtói Irodája:    
Cím: 3980 Sátoraljaújhely, Árpád u.19.

Kérjük,  hogy  az  ügyben  megküldött  iratokon  az  árverés  azonosító  számára  szíveskedjenek
hivatkozni.

Az árverezőket érintő egyéb tudnivalók:

Az  árverezés  feltételeit  és  jogkövetkezményeit  a  mező-és  erdőgazdasági  hasznosítású  földek
végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján
történő értékesítésének szabályairól szóló 191/2014. (VII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.)
szabályozza.

A földre az árverezhet, aki R. 5.§ (1) bekezdése szerint:

a) aki előlegként a föld becsértékének 10%-át legkésőbb az árverés megkezdése előtt a mezőgazdasági
igazgatási szervnél letétbe helyezte, 
b) a licitdíjat megfizette
c)  a  mező-  és  erdőgazdasági  földek  forgalmáról  szóló  2013.  évi  CXXII.  törvény  (a  továbbiakban:
Földforgalmi törvény) 35. § (3) bekezdés harmadik mondata szerinti  körülmények fennállásáról szóló
hatósági  bizonyítványt  és  a  Földforgalmi  törvény  13–15.  §-a  szerinti  –  az  ott  előírt  alakszerűségi
előírásoknak megfelelő – nyilatkozatokat csatolja,
d)  a Földforgalmi törvény 18.§ (1) bekezdés e) pontja szerinti,  legfeljebb 20 km-es távolságra
vonatkozó feltételnek megfelel, és azt – az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló
384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 27.§-a szerinti  hatósági bizonyítvánnyal – igazolja 

(Földforgalmi törvény 18.§ (1) bekezdés e) pontja: az olyan földművest, akinek  az életvitelszerű
lakáshasználata helye  vagy a mezőgazdasági üzemközpontja legalább 3 éve  olyan  településen
van, amelynek közigazgatási határa az adás-vétel tárgyát képező föld fekvése szerinti település
közigazgatási határától közúton vagy közforgalom elől el nem zárt magánúton legfeljebb 20 km
távolságra van.)

A hatósági  bizonyítvány  kiállítása  az  ügyfél  Borsod–Abaúj-Zemplén  Vármegyei  Kormányhivatal
Földhivatali  Főosztályhoz (3525  Miskolc  Vologda  u.  4.)  benyújtott  kérelme  alapján  történik.  A
hatósági  bizonyítvány  a  föld  tulajdonjogának  megszerzésére  nem  jogosít,  csak  a  hatósági
bizonyítványban  megjelölt  föld  végrehajtási,  felszámolási  vagy  önkormányzati  adósságrendezési
eljárással összefüggő árverezésén való részvételhez szükséges vonatkozó feltétel fennállását igazolja. 

Az  árverésen  történő  részvételhez  kiállított  hatósági  bizonyítvány  tartalmazza  a  Földforgalmi
törvény 18.§ (1) bekezdés e) pontja szerinti,  legfeljebb 20 km-es távolságra vonatkozó feltétel
fennállását. 

A hatósági bizonyítvány igénylésére irányuló kérelemben meg kell  jelölni  a mező- és erdőgazdasági
földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII.  törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti
szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 13. § (1) bekezdés a) pontja szerinti adatokat, valamint az
árverezésre  kerülő  föld  fekvésének  települését  és  helyrajzi  számát.  A  hatósági  bizonyítványt  a
kormányhivatal 15 napon belül állítja ki. 

Az előleg letétbe helyezése és a licitdíj megfizetése átutalással történhet, amelynek során az árverés
azonosító  számát az átutalás közleményében fel  kell  tüntetni.  Az előleg és a  licitdíj  összegét olyan
időpontban kell  átutalni,  hogy az az árverés időpontját megelőzően megérkezzen az mezőgazdasági
igazgatási szerv letéti számlájára. A letétbe helyező akkor árverezhet, ha az átutalásról szóló terhelési
értesítőt legkésőbb a licit  megkezdése előtt a mezőgazdasági igazgatási szerv árverezést lebonyolító
képviselőjének (a továbbiakban: kikiáltó) bemutatja, annak eredeti példányát részére átadja. 
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Nem árverezhet és a földet árverésen nem szerezheti meg 

a) a Vht. 123. § (2) bekezdésében meghatározott személy,
b) a Földforgalmi törvény 9. §-ában meghatározott személy, 
c) a Cstv. 49. § (3) és (3b) bekezdésében meghatározott személy,
d) fővárosi és Vármegyei kormányhivatal, illetve az árveréssel kapcsolatos jogorvoslatot elbíráló hatóság
állományába tartozó olyan személy,  aki  az árverés lebonyolításában, illetve az árverési  jegyzőkönyv
szerinti határozatok meghozatalában, illetve a jogorvoslat során történő elbírálásában részt vesz,
e) a R. 5. § (1) bekezdésében foglaltaknak meg nem felelő személy. 

Az árverezés további feltételei

Az  árverező  személyesen  vagy  megbízottja,  illetve  képviselője  útján  árverezhet.  Az  Ingatlan-
nyilvántartásról  szóló  1997.  évi  CXLI.  törvény  (továbbiakban:Inytv.)  33.§  (2)-(3)  bekezdései
alapján,  ha  az  okiratot  a  nyilatkozattevő  helyett  meghatalmazott  írta  alá,  illetve  látta  el
kézjegyével,  csatolni  kell  a meghatalmazást is,  amelyet a bejegyzés alapjául szolgáló okiratra
előírt alakszerűségek szerint kell kiállítani, tehát a meghatalmazást közokiratba, illetőleg ügyvéd
által ellenjegyzett magánokiratba kell foglalni.

Ha  a  felet  a  közjegyzői  okirat  elkészítésénél  meghatalmazott  képviseli,  az  ingatlan-nyilvántartási
eljárásban azt  a  magánokiratban foglalt  meghatalmazást  is  el  kell  fogadni,  amelyben a fél  aláírását
közjegyző vagy magyar külképviseleti szerv hitelesítette.

Írásra vagy olvasásra képtelen személy jognyilatkozatán alapuló bejegyzéshez, a nyilatkozat közokiratba
foglalása  szükséges,  amelyben  e  körülményre  utalni  kell.  Az  árverésen  az  árverést  lefolytatón,  a
megkeresőn és a megkereső eljárásában szereplő feleken kívül az árverezők vehetnek részt. 

Végrehajtási  eljárással  és  önkormányzati  adósságrendezési  eljárással  összefüggésben  lefolytatott
árverés esetén földre legalább a kikiáltási ár felének megfelelő összeggel tehető érvényes vételi ajánlat,
de tanya esetén legalább a kikiáltási ár 70%-ának megfelelő összeggel tehető érvényes vételi ajánlat, ha
az adósnak ez az egyetlen lakóingatlana, lakóhelye ebben van, és a végrehajtási eljárás megindítását
megelőző 6 hónapban is ebben volt, valamint, ha a föld Vht. 204/B. § szerinti legalacsonyabb eladási ár,
illetve a 237/2009. (X. 20.)  Korm. rendelet  4.  § (2) bekezdése szerinti  minimálár megadásával kerül
árverésre, csak e legalacsonyabb eladási árat elérő összegű vételi ajánlat tehető. 

A licitküszöb összege 10 millió Ft-ot meg nem haladó becsérték esetén a becsérték 2%-a, de legalább
1000 Ft, 10 millió Ft-ot meghaladó becsérték felett a becsérték 1%-a, ezer forintra kerekítve. Az a vételi
ajánlat érvényes, amelynek összege – legalább a licitküszöb összegével – meghaladja az előzőleg tett
érvényes vételi ajánlat összegét. Az árverező a vételi ajánlatot nem vonhatja vissza. 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:81.§ (5) bekezdése alapján a tulajdonostárs az
elővásárlási jogot végrehajtási árverés esetén is gyakorolhatja. Az elővásárlási jog akkor gyakorolható,
ha annak jogosultja  az árverezőre vonatkozó feltételeknek megfelel  és az elővásárlási  jogosultságát
bizonyító okiratokat a licit megkezdése előtt a kikiáltó részére átadja. 

Az  elővásárlásra  jogosult  a  felajánlott  legmagasabb  összegű  érvényes  vételi  ajánlattal  megegyező
összegű vételi ajánlat tételével gyakorolhatja elővásárlási jogát. Vételi ajánlatot elfogadó nyilatkozatnak
csak  az  elővásárlásra  jogosult  által  a  felhívásra  haladéktalanul  megtett  nyilatkozat  minősül.  A  föld
árverési vevője a legmagasabb összegű érvényes ajánlatot tevő árverező. Ha a legmagasabb összegű
vételi ajánlatra vonatkozóan elővásárlásra jogosult tesz elfogadó nyilatkozatot, az elővásárlásra jogosult
lesz az árverési vevő. Ha több elővásárlásra jogosult tesz vételi ajánlatot elfogadó nyilatkozatot, közülük
az  első  ranghelycsoportban  szereplő  elővásárlásra  jogosult  lesz  az  árverési  vevő.  Ha  ezen  első
ranghelycsoportban több elővásárlásra jogosult szerepel, a kikiáltó helyben lefolytatott sorsolással dönt.

Érvényes vételi ajánlatnak R. 7.§ (8) bekezdés értelmében: a minimálárat elérő 3 legmagasabb
ajánlat minősül.
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Amennyiben a legmagasabb összegű érvényes ajánlatot tevő árverező a vételárat nem utalta át
határidőben, az árverést a R. 8. § (7) bekezdése szerinti következő legmagasabb ajánlatot tevő
árverező nyeri.

A R. 8. § (8) bekezdés szerint: ha a (7) bekezdés szerinti ki nem fizetett földet alacsonyabb áron
vették meg, mint amennyit a fizetést elmulasztó árverező ajánlott, a fizetést elmulasztó köteles a
két  ajánlat  közötti  különbözetet  15  napon belül  megfizetni  a  mezőgazdasági  igazgatási  szerv
részére. 

Az árverés eredménytelen, ha nem tettek érvényes vételi ajánlatot, a felajánlott vételár a megismételt
árverésben  sem  érte  el  a  minimál  árat,  az  árverési  vevő  a  jogszabályban  foglaltak  alapján  nem
szerezheti meg a föld tulajdonjogát, az árverési vevő nem utalta át határidőben a teljes vételárat. Az
eredménytelen  árverés  esetén  megismételt  árverést  kell  kitűzni.  A  megismételt  árverés  során  a
felajánlott vételár nem lehet kevesebb a R. 7. § (2)–(4) bekezdése, illetve a 237/2009. (X. 20.) Korm.
rendelet  4.  §  (2a)  bekezdése  szerinti  minimálár  összegénél.  Ha  a  megismételt  árverés  is
eredménytelen,  a  mezőgazdasági  igazgatási  szerv  az  árverést  sikertelennek  nyilvánítja,  kivéve,  ha
felszámolási eljárás során a Cstv. 49/A. § (5) bekezdésében vagy 49/B. § (7) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően a becsértéknek megfelelő értékesítésre kerül sor. 

Az árverési vevő letétbe helyezett előlegét be kell számítani a vételárba. Az árverési vevőn kívüli többi
árverező  részére  az  előleg  visszautalásáról  8  napon  belül  intézkedni  kell.  A  kikiáltó  az  árverésről
jegyzőkönyvet (a továbbiakban: árverési jegyzőkönyv) vesz fel. Az árverési jegyzőkönyvet az árverési
vevő is aláírásával látja el. 

A  jegyzőkönyvbe  foglalt  határozat  ellen  előterjesztett  fellebbezéssel  támadható  a  határozatba  nem
foglalt, de a jegyzőkönyv hatálya alá tartozó egyéb eljárási cselekmény is. Ha az árverési jegyzőkönyvbe
foglalt  döntés  ellen  jogorvoslattal  nem  élnek,  vagy  valamennyi  azzal  kapcsolatban  megindított
jogorvoslati,  illetve  döntés-felülvizsgálati  eljárás  befejeződik,  az  árverés  nem  eredménytelen  és  a
Vármegyei földhivatal az árverési jegyzőkönyvet záradékolja, a mezőgazdasági igazgatási szerv határidő
tűzésével haladéktalanul felhívja az árverési vevőt, hogy a teljes vételárat utalja át az mezőgazdasági
igazgatási szerv letéti számlájára; ha ezt elmulasztja, előlegét elveszti. 

Azt az előleget, amelynek visszafizetését a R. 13.§ (1) bekezdés szerint az árverező nem igényelheti,
valamint  azt  a  vételár-különbözetet,  amelyet a 8.  §  (8)  bekezdése szerint  a fizetést  elmulasztó
megfizet,  a  mezőgazdasági  igazgatási  szerv átutalja  a  megkereső által  megadott  letéti,  illetve
pénzforgalmi számlára. Ezek az összegek a végrehajtás, a felszámolás, illetve az önkormányzati
adósságrendezési eljárás értékesítési bevételeként számolhatók el. 

Az  mezőgazdasági  igazgatási  szerv  az  árverési  vevő  által  megfizetett  teljes  vételárat  átutalja  a
megkereső  által  megadott  letéti,  illetve  pénzforgalmi  számlára,  ezzel  egyidejűleg  a  záradékolt
jegyzőkönyvet is megküldi a megkeresőnek. A záradékolt jegyzőkönyv alapján felszámolási eljárásban a
felszámoló,  önkormányzati  adósságrendezési  eljárásban  a  pénzügyi  gondnok  köti  meg  az  árverési
vevővel a földtulajdon átruházására vonatkozó szerződést, és megteszi a vevő részére történő birtokba
adással összefüggő intézkedéseket. 

Ha az adós a tartozását megfizette vagy más egyéb okból nem állnak már fenn a föld árverésének
feltételei, a megkereső köteles ennek tényéről haladéktalanul, rövid úton értesíteni az mezőgazdasági
igazgatási  szervet.  Az  eljárás  megszüntetése  esetén  a  befizetett  előleg  és  licitdíj  visszajár,  annak
visszautalásáról 8 napon belül intézkedni kell. 

A  R.  15.  §  (1)  bekezdése  szerint  ha  az  adós  és  annak  tulajdonostársai  az  árverés  kitűzése  előtt
együttesen kérik a végrehajtótól, illetve felszámolási eljárásban a felszámolótól, hogy az egész földet
vagy  annak  az  adós  és  a  kérelmező  tulajdonostársak  tulajdonában  álló  hányadát  árverezzék  el,  e
rendelet  rendelkezéseit  e  §-ban  foglalt  eltérésekkel  kell  alkalmazni.  Ha  az  adós  és  annak
tulajdonostársai az árverés kitűzéséig együttesen kérik, hogy az egész földet vagy annak az adós és a
kérelmező tulajdonostársak tulajdonában álló hányadát árverezzék el, akkor az árverést a kérelmező
tulajdonostársak tulajdoni hányadára is ki kell tűzni, a földre az adós kivételével bármelyik – e rendelet
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feltételeinek megfelelő – kérelmező tulajdonostárs is árverezhet, az árverező tulajdonostárs a tulajdoni
hányadának  megfelelően  arányosan  csökkentett  előleget  köteles  letétbe  helyezni,  és  ha  a  földet
megvette, nem kell megfizetnie a vételárnak azt a részét, amely az ő tulajdoni hányadára esik, a nem
adós  tulajdonostárs  tulajdoni  hányadának  kikiáltási  ára  az  adós  tulajdoni  hányadára  megállapított
becsérték egész földrészletre vetített összegének a tulajdoni hányaddal arányos része, a tulajdonostárs
hozzájárulásával  lehet  az  ő  tulajdoni  hányadát  a  becsértékénél  alacsonyabb  áron,  felszámolási
eljárásban pedig az adós tulajdoni hányadára megállapított minimálár megadásával elárverezni.

Ha a tulajdonostárs hozzájárult ahhoz, hogy az ő tulajdoni hányadát a becsértéknél alacsonyabb áron,
felszámolási  eljárásban  pedig  az  adós  tulajdoni  hányadára  megállapított  minimálár  megadásával
árverezzék el, akkor a tulajdoni hányadra legalacsonyabb vételi ajánlat tehető. Ha a föld közös tulajdonát
– bírósági határozat, a bíróság által jóváhagyott egyezség vagy bírósági végrehajtási záradékkal ellátott
okirat alapján – árveréssel kell  megszüntetni,  az ingatlanra bármelyik tulajdonostárs is árverezhet. A
végrehajtó  a  legalacsonyabb vételi  ajánlat  összegeként  a  bíróság  ítéletében megállapított  legkisebb
vételárat  jelöli  meg.  Az  így  megjelölt  vételárnál  alacsonyabb  összegben  az  árverésen  nem tehető
érvényesen vételi ajánlat.

Miskolc, az időbélyegző szerint

Dr. Alakszai Zoltán főispán

nevében és megbízásából:

…………………………………………….

Vadász István

osztályvezető
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Ügyiratszám: BO/36/1899-3/2023 Tárgy: Ingatlanárverési hirdetmény

Ügyintéző: Rusznák Tímea Hiv.sz.: 0176.V.1170/2009/159

Telefon: 06-46/503-428 Mell.: -

INGATLANÁRVERÉSI HIRDETMÉNY

A  Borsod-Abaúj-Zemplén  Vármegyei  Kormányhivatal  mint  árverést  lefolytató  hatóság Stumpf
Imréné adós  tartozás és egyéb jogcímeken fennálló  34 795 540   Ft követelés behajtása iránt PK
Követeléskezelő Zrt.  és társai a végrehajtást kérők  érdekében eljáró  Dr. Bárczi Krisztián önálló
bírósági  végrehajtó megkeresésére  az  ingatlan-nyilvántartásban 7391 helyrajzi  számon
nyilvántartott,  természetben  Sárospatak zártkert településen  található  ingatlan 1/2 tulajdoni
illetőségére a  mező-és  erdőgazdasági  földek  forgalmáról  szóló  2013.  évi  CXXII.  törvény  35.  §  (1)
bekezdése alapján, valamint a mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek végrehajtási, felszámolási
vagy  önkormányzati  adósságrendezési  eljárás  keretében  árverés  útján  történő  értékesítésének
szabályairól szóló 191/2014. (VII.31.) Kormányrendelet értelmében 

2023. év   május.   hó 09  .   napján   14   óra 00 percre  

BO/36/1899/2023
azonosító számon

       á r v e r é s t  

tűzök ki.

Az árverés helye:  Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Sárospataki Járási 
Hivatal hivatali helyisége, 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44.

Az árverés azonosító száma: BO/36/1899/2023

Végrehajtást kérők:   Követelés jogcíme:     Tőke:
PK Követeléskezelő Zrt. tartozás 29 795 540 Ft
Magyar Faktorház Zrt. kölcsönösszeg   5 000 000 Ft

A föld ingatlan-nyilvántartási és földhasználati adatai:

1. Település neve  : Sárospatak
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2. Fekvése:   zártkert

3. Helyrajzi száma  : 7391 hrsz

4. Területnagysága:    1604 m2

5. Aranykorona értéke::   1.67 Ak

6. Művelési ága:  kert

7. Jogi jellege:      Natura 2000 terület

8. Tulajdonosok neve  :Stumpf Imréné ½ tulajdon hányad

Stumpf Imre 1/2 tulajdon hányad

9. Felépítménye és annak jellege:   nincs megadva

10.Árverezett tulajdoni hányad:   1/2

11.Telki szolgalom, közérdekű használati jog, haszonélvezeti jog, zálogjog:   

Vezeték jog a 9073 KFAL-KISV-SZER-TLOK 120 kv-os hálozat számú vezeték az ingatlan

területéből 301 m2-t érint az MVM Émász Áramhálózati Kft. javára.

12.A földhasználati, erdőgazdálkodói nyilvántartásba bejegyzett földhasználat:   nincs megadva

Az ingatlan becsértéke:40 000 Ft, amely egyben a kikiáltási ár.

Az árverésen tehető legalacsonyabb vételi ajánlat összege: 20 000 Ft

A licitküszöb összege: 1 000 Ft (10 millió Ft-ot meg nem haladó becsérték esetén a becsérték 2 %-a, de
legalább 1000 Ft, 10 millió Ft-ot meghaladó becsérték felett a becsérték 1%-a ezer forintra kerekítve.

Az árverési előleg:  4 000 Ft (a becsérték 10%-a)

Az árverési licitdíj: 10 000 Ft (a föld becsértékének 1%-a, de legalább 10 000 Ft és legfeljebb 100.000
Ft)

Az  előleg  letétbe  helyezése  és  a  licitdíj  megfizetése  a  Borsod-Abaúj-Zemplén  Vármegyei
Kormányhivatal  Magyar  Államkincstárnál  vezetett  10027006-00302797-20000002  számú  letéti
számlájára történő átutalással teljesíthető, amelynek során az árverés azonosító számát az átutalás
közleményében fel kell tüntetni. Az előleg és licitdíj összegét olyan időpontban kell átutalni, hogy az az
árverés  időpontját  megelőzően  megérkezzen  a  Borsod-Abaúj-Zemplén  Vármegyei  Kormányhivatal
mezőgazdasági igazgatási szervének letéti számlájára.

A letétbe  helyező  akkor  árverezhet,  ha  az  átutalásról  szóló     terhelési  értesítőt   –    a  bank  által  
lepecsételt  és  aláírt  banki  igazolást  –  legkésőbb a  licit  megkezdése  előtt  a  hatóság  árverezést
lebonyolító képviselőjének (kikiáltó) bemutatja, annak másolatát pedig részére átadja.

Felhívom az elővásárlásra jogosultak figyelmét,  hogy az elővásárlási jogosultságuk gyakorlásának
feltétele  az  árverésen  történő  részvétel.  Az  elővásárlási  jog  jogosultjának  a  jogosultságot  bizonyító
okiratait a licit megkezdése előtt a kikiáltónak át kell adnia. 

Az  árverésről,  ha  valamennyi  megjelent  írásban  hozzájárul, a  Borsod-Abaúj-Zemplén  Vármegyei
Kormányhivatal  a  mező-és  erdőgazdasági  hasznosítású  földek  végrehajtási-felszámolási  vagy
önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján történő értékesítésének szabályairól
szóló 191/2014. (VII.31.)  Korm. rendelet  6.  §-ában foglaltak szerint  kép- és hangfelvételt  készít az
eljárás jogszerű lefolytatásának ellenőrizhetősége érdekében.

Ingatlan  megtekinthetőségének  adatai: külső  szemrevételezéssel  bármikor, belülről  pedig
közvetlenül a tulajdonossal (bentlakóval) előre egyeztetett időpontban.

Dr. Bárczi Krisztián   Végrehajtói Irodája:    
Cím: 3980 Sátoraljaújhely, Árpád u.19.
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Kérjük,  hogy  az  ügyben  megküldött  iratokon  az  árverés  azonosító  számára  szíveskedjenek
hivatkozni.

Az árverezőket érintő egyéb tudnivalók:

Az  árverezés  feltételeit  és  jogkövetkezményeit  a  mező-és  erdőgazdasági  hasznosítású  földek
végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján
történő értékesítésének szabályairól szóló 191/2014. (VII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.)
szabályozza.

A földre az árverezhet, aki R. 5.§ (1) bekezdése szerint:

a) aki előlegként a föld becsértékének 10%-át legkésőbb az árverés megkezdése előtt a mezőgazdasági
igazgatási szervnél letétbe helyezte, 
b) a licitdíjat megfizette
c)  a  mező-  és  erdőgazdasági  földek  forgalmáról  szóló  2013.  évi  CXXII.  törvény  (a  továbbiakban:
Földforgalmi törvény) 35. § (3) bekezdés harmadik mondata szerinti  körülmények fennállásáról szóló
hatósági  bizonyítványt  és  a  Földforgalmi  törvény  13–15.  §-a  szerinti  –  az  ott  előírt  alakszerűségi
előírásoknak megfelelő – nyilatkozatokat csatolja,
d)  a Földforgalmi törvény 18.§ (1) bekezdés e) pontja szerinti,  legfeljebb 20 km-es távolságra
vonatkozó feltételnek megfelel, és azt – az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló
384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 27.§-a szerinti  hatósági bizonyítvánnyal – igazolja 

(Földforgalmi törvény 18.§ (1) bekezdés e) pontja: az olyan földművest, akinek  az életvitelszerű
lakáshasználata helye  vagy a mezőgazdasági üzemközpontja legalább 3 éve  olyan  településen
van, amelynek közigazgatási határa az adás-vétel tárgyát képező föld fekvése szerinti település
közigazgatási határától közúton vagy közforgalom elől el nem zárt magánúton legfeljebb 20 km
távolságra van.)

A hatósági  bizonyítvány  kiállítása  az  ügyfél  Borsod–Abaúj-Zemplén  Vármegyei  Kormányhivatal
Földhivatali  Főosztályhoz (3525  Miskolc  Vologda  u.  4.)  benyújtott  kérelme  alapján  történik.  A
hatósági  bizonyítvány  a  föld  tulajdonjogának  megszerzésére  nem  jogosít,  csak  a  hatósági
bizonyítványban  megjelölt  föld  végrehajtási,  felszámolási  vagy  önkormányzati  adósságrendezési
eljárással összefüggő árverezésén való részvételhez szükséges vonatkozó feltétel fennállását igazolja. 

Az  árverésen  történő  részvételhez  kiállított  hatósági  bizonyítvány  tartalmazza  a  Földforgalmi
törvény 18.§ (1) bekezdés e) pontja szerinti,  legfeljebb 20 km-es távolságra vonatkozó feltétel
fennállását. 

A hatósági bizonyítvány igénylésére irányuló kérelemben meg kell  jelölni  a mező- és erdőgazdasági
földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII.  törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti
szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 13. § (1) bekezdés a) pontja szerinti adatokat, valamint az
árverezésre  kerülő  föld  fekvésének  települését  és  helyrajzi  számát.  A  hatósági  bizonyítványt  a
kormányhivatal 15 napon belül állítja ki. 

Az előleg letétbe helyezése és a licitdíj megfizetése átutalással történhet, amelynek során az árverés
azonosító  számát az átutalás közleményében fel  kell  tüntetni.  Az előleg és a  licitdíj  összegét olyan
időpontban kell  átutalni,  hogy az az árverés időpontját megelőzően megérkezzen az mezőgazdasági
igazgatási szerv letéti számlájára. A letétbe helyező akkor árverezhet, ha az átutalásról szóló terhelési
értesítőt legkésőbb a licit  megkezdése előtt a mezőgazdasági igazgatási szerv árverezést lebonyolító
képviselőjének (a továbbiakban: kikiáltó) bemutatja, annak eredeti példányát részére átadja. 

Nem árverezhet és a földet árverésen nem szerezheti meg 

a) a Vht. 123. § (2) bekezdésében meghatározott személy,
b) a Földforgalmi törvény 9. §-ában meghatározott személy, 
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c) a Cstv. 49. § (3) és (3b) bekezdésében meghatározott személy,
d) fővárosi és Vármegyei kormányhivatal, illetve az árveréssel kapcsolatos jogorvoslatot elbíráló hatóság
állományába tartozó olyan személy,  aki  az árverés lebonyolításában, illetve az árverési  jegyzőkönyv
szerinti határozatok meghozatalában, illetve a jogorvoslat során történő elbírálásában részt vesz,
e) a R. 5. § (1) bekezdésében foglaltaknak meg nem felelő személy. 

Az árverezés további feltételei

Az  árverező  személyesen  vagy  megbízottja,  illetve  képviselője  útján  árverezhet.  Az  Ingatlan-
nyilvántartásról  szóló  1997.  évi  CXLI.  törvény  (továbbiakban:Inytv.)  33.§  (2)-(3)  bekezdései
alapján,  ha  az  okiratot  a  nyilatkozattevő  helyett  meghatalmazott  írta  alá,  illetve  látta  el
kézjegyével,  csatolni  kell  a meghatalmazást is,  amelyet a bejegyzés alapjául szolgáló okiratra
előírt alakszerűségek szerint kell kiállítani, tehát a meghatalmazást közokiratba, illetőleg ügyvéd
által ellenjegyzett magánokiratba kell foglalni.

Ha  a  felet  a  közjegyzői  okirat  elkészítésénél  meghatalmazott  képviseli,  az  ingatlan-nyilvántartási
eljárásban azt  a  magánokiratban foglalt  meghatalmazást  is  el  kell  fogadni,  amelyben a fél  aláírását
közjegyző vagy magyar külképviseleti szerv hitelesítette.

Írásra vagy olvasásra képtelen személy jognyilatkozatán alapuló bejegyzéshez, a nyilatkozat közokiratba
foglalása  szükséges,  amelyben  e  körülményre  utalni  kell.  Az  árverésen  az  árverést  lefolytatón,  a
megkeresőn és a megkereső eljárásában szereplő feleken kívül az árverezők vehetnek részt. 

Végrehajtási  eljárással  és  önkormányzati  adósságrendezési  eljárással  összefüggésben  lefolytatott
árverés esetén földre legalább a kikiáltási ár felének megfelelő összeggel tehető érvényes vételi ajánlat,
de tanya esetén legalább a kikiáltási ár 70%-ának megfelelő összeggel tehető érvényes vételi ajánlat, ha
az adósnak ez az egyetlen lakóingatlana, lakóhelye ebben van, és a végrehajtási eljárás megindítását
megelőző 6 hónapban is ebben volt, valamint, ha a föld Vht. 204/B. § szerinti legalacsonyabb eladási ár,
illetve a 237/2009. (X. 20.)  Korm. rendelet  4.  § (2) bekezdése szerinti  minimálár megadásával kerül
árverésre, csak e legalacsonyabb eladási árat elérő összegű vételi ajánlat tehető. 

A licitküszöb összege 10 millió Ft-ot meg nem haladó becsérték esetén a becsérték 2%-a, de legalább
1000 Ft, 10 millió Ft-ot meghaladó becsérték felett a becsérték 1%-a, ezer forintra kerekítve. Az a vételi
ajánlat érvényes, amelynek összege – legalább a licitküszöb összegével – meghaladja az előzőleg tett
érvényes vételi ajánlat összegét. Az árverező a vételi ajánlatot nem vonhatja vissza. 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:81.§ (5) bekezdése alapján a tulajdonostárs az
elővásárlási jogot végrehajtási árverés esetén is gyakorolhatja. Az elővásárlási jog akkor gyakorolható,
ha annak jogosultja  az árverezőre vonatkozó feltételeknek megfelel  és az elővásárlási  jogosultságát
bizonyító okiratokat a licit megkezdése előtt a kikiáltó részére átadja. 

Az  elővásárlásra  jogosult  a  felajánlott  legmagasabb  összegű  érvényes  vételi  ajánlattal  megegyező
összegű vételi ajánlat tételével gyakorolhatja elővásárlási jogát. Vételi ajánlatot elfogadó nyilatkozatnak
csak  az  elővásárlásra  jogosult  által  a  felhívásra  haladéktalanul  megtett  nyilatkozat  minősül.  A  föld
árverési vevője a legmagasabb összegű érvényes ajánlatot tevő árverező. Ha a legmagasabb összegű
vételi ajánlatra vonatkozóan elővásárlásra jogosult tesz elfogadó nyilatkozatot, az elővásárlásra jogosult
lesz az árverési vevő. Ha több elővásárlásra jogosult tesz vételi ajánlatot elfogadó nyilatkozatot, közülük
az  első  ranghelycsoportban  szereplő  elővásárlásra  jogosult  lesz  az  árverési  vevő.  Ha  ezen  első
ranghelycsoportban több elővásárlásra jogosult szerepel, a kikiáltó helyben lefolytatott sorsolással dönt.

Érvényes vételi ajánlatnak R. 7.§ (8) bekezdés értelmében: a minimálárat elérő 3 legmagasabb
ajánlat minősül.

Amennyiben a legmagasabb összegű érvényes ajánlatot tevő árverező a vételárat nem utalta át
határidőben, az árverést a R. 8. § (7) bekezdése szerinti következő legmagasabb ajánlatot tevő
árverező nyeri.
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A R. 8. § (8) bekezdés szerint: ha a (7) bekezdés szerinti ki nem fizetett földet alacsonyabb áron
vették meg, mint amennyit a fizetést elmulasztó árverező ajánlott, a fizetést elmulasztó köteles a
két  ajánlat  közötti  különbözetet  15  napon belül  megfizetni  a  mezőgazdasági  igazgatási  szerv
részére. 

Az árverés eredménytelen, ha nem tettek érvényes vételi ajánlatot, a felajánlott vételár a megismételt
árverésben  sem  érte  el  a  minimál  árat,  az  árverési  vevő  a  jogszabályban  foglaltak  alapján  nem
szerezheti meg a föld tulajdonjogát, az árverési vevő nem utalta át határidőben a teljes vételárat. Az
eredménytelen  árverés  esetén  megismételt  árverést  kell  kitűzni.  A  megismételt  árverés  során  a
felajánlott vételár nem lehet kevesebb a R. 7. § (2)–(4) bekezdése, illetve a 237/2009. (X. 20.) Korm.
rendelet  4.  §  (2a)  bekezdése  szerinti  minimálár  összegénél.  Ha  a  megismételt  árverés  is
eredménytelen,  a  mezőgazdasági  igazgatási  szerv  az  árverést  sikertelennek  nyilvánítja,  kivéve,  ha
felszámolási eljárás során a Cstv. 49/A. § (5) bekezdésében vagy 49/B. § (7) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően a becsértéknek megfelelő értékesítésre kerül sor. 

Az árverési vevő letétbe helyezett előlegét be kell számítani a vételárba. Az árverési vevőn kívüli többi
árverező  részére  az  előleg  visszautalásáról  8  napon  belül  intézkedni  kell.  A  kikiáltó  az  árverésről
jegyzőkönyvet (a továbbiakban: árverési jegyzőkönyv) vesz fel. Az árverési jegyzőkönyvet az árverési
vevő is aláírásával látja el. 

A  jegyzőkönyvbe  foglalt  határozat  ellen  előterjesztett  fellebbezéssel  támadható  a  határozatba  nem
foglalt, de a jegyzőkönyv hatálya alá tartozó egyéb eljárási cselekmény is. Ha az árverési jegyzőkönyvbe
foglalt  döntés  ellen  jogorvoslattal  nem  élnek,  vagy  valamennyi  azzal  kapcsolatban  megindított
jogorvoslati,  illetve  döntés-felülvizsgálati  eljárás  befejeződik,  az  árverés  nem  eredménytelen  és  a
Vármegyei földhivatal az árverési jegyzőkönyvet záradékolja, a mezőgazdasági igazgatási szerv határidő
tűzésével haladéktalanul felhívja az árverési vevőt, hogy a teljes vételárat utalja át az mezőgazdasági
igazgatási szerv letéti számlájára; ha ezt elmulasztja, előlegét elveszti. 

Azt az előleget, amelynek visszafizetését a R. 13.§ (1) bekezdés szerint az árverező nem igényelheti,
valamint  azt  a  vételár-különbözetet,  amelyet a 8.  §  (8)  bekezdése szerint  a fizetést  elmulasztó
megfizet,  a  mezőgazdasági  igazgatási  szerv átutalja  a  megkereső által  megadott  letéti,  illetve
pénzforgalmi számlára. Ezek az összegek a végrehajtás, a felszámolás, illetve az önkormányzati
adósságrendezési eljárás értékesítési bevételeként számolhatók el. 

Az  mezőgazdasági  igazgatási  szerv  az  árverési  vevő  által  megfizetett  teljes  vételárat  átutalja  a
megkereső  által  megadott  letéti,  illetve  pénzforgalmi  számlára,  ezzel  egyidejűleg  a  záradékolt
jegyzőkönyvet is megküldi a megkeresőnek. A záradékolt jegyzőkönyv alapján felszámolási eljárásban a
felszámoló,  önkormányzati  adósságrendezési  eljárásban  a  pénzügyi  gondnok  köti  meg  az  árverési
vevővel a földtulajdon átruházására vonatkozó szerződést, és megteszi a vevő részére történő birtokba
adással összefüggő intézkedéseket. 

Ha az adós a tartozását megfizette vagy más egyéb okból nem állnak már fenn a föld árverésének
feltételei, a megkereső köteles ennek tényéről haladéktalanul, rövid úton értesíteni az mezőgazdasági
igazgatási  szervet.  Az  eljárás  megszüntetése  esetén  a  befizetett  előleg  és  licitdíj  visszajár,  annak
visszautalásáról 8 napon belül intézkedni kell. 

A  R.  15.  §  (1)  bekezdése  szerint  ha  az  adós  és  annak  tulajdonostársai  az  árverés  kitűzése  előtt
együttesen kérik a végrehajtótól, illetve felszámolási eljárásban a felszámolótól, hogy az egész földet
vagy  annak  az  adós  és  a  kérelmező  tulajdonostársak  tulajdonában  álló  hányadát  árverezzék  el,  e
rendelet  rendelkezéseit  e  §-ban  foglalt  eltérésekkel  kell  alkalmazni.  Ha  az  adós  és  annak
tulajdonostársai az árverés kitűzéséig együttesen kérik, hogy az egész földet vagy annak az adós és a
kérelmező tulajdonostársak tulajdonában álló hányadát árverezzék el, akkor az árverést a kérelmező
tulajdonostársak tulajdoni hányadára is ki kell tűzni, a földre az adós kivételével bármelyik – e rendelet
feltételeinek megfelelő – kérelmező tulajdonostárs is árverezhet, az árverező tulajdonostárs a tulajdoni
hányadának  megfelelően  arányosan  csökkentett  előleget  köteles  letétbe  helyezni,  és  ha  a  földet
megvette, nem kell megfizetnie a vételárnak azt a részét, amely az ő tulajdoni hányadára esik, a nem
adós  tulajdonostárs  tulajdoni  hányadának  kikiáltási  ára  az  adós  tulajdoni  hányadára  megállapított
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becsérték egész földrészletre vetített összegének a tulajdoni hányaddal arányos része, a tulajdonostárs
hozzájárulásával  lehet  az  ő  tulajdoni  hányadát  a  becsértékénél  alacsonyabb  áron,  felszámolási
eljárásban pedig az adós tulajdoni hányadára megállapított minimálár megadásával elárverezni.

Ha a tulajdonostárs hozzájárult ahhoz, hogy az ő tulajdoni hányadát a becsértéknél alacsonyabb áron,
felszámolási  eljárásban  pedig  az  adós  tulajdoni  hányadára  megállapított  minimálár  megadásával
árverezzék el, akkor a tulajdoni hányadra legalacsonyabb vételi ajánlat tehető. Ha a föld közös tulajdonát
– bírósági határozat, a bíróság által jóváhagyott egyezség vagy bírósági végrehajtási záradékkal ellátott
okirat alapján – árveréssel kell  megszüntetni,  az ingatlanra bármelyik tulajdonostárs is árverezhet. A
végrehajtó  a  legalacsonyabb vételi  ajánlat  összegeként  a  bíróság  ítéletében megállapított  legkisebb
vételárat  jelöli  meg.  Az  így  megjelölt  vételárnál  alacsonyabb  összegben  az  árverésen  nem tehető
érvényesen vételi ajánlat.

Miskolc, az időbélyegző szerint

Dr. Alakszai Zoltán főispán

nevében és megbízásából:

…………………………………………….

Vadász István

osztályvezető
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Ügyiratszám: BO/36/1976-2/2023 Tárgy: Ingatlanárverési hirdetmény

Ügyintéző: Rusznák Tímea Hiv.sz.: 293.V.0062/2011/638

Telefon: 06-46/503-428 Mell.: -

INGATLANÁRVERÉSI HIRDETMÉNY

A  Borsod-Abaúj-Zemplén  Vármegyei  Kormányhivatal,  mint  árverést  lefolytató  hatóság  Németh
Eszter  adós ( dr. Zakar Péter ügygondnok) kölcsöntartozás jogcímeken fennálló 9 676 061 Ft + 31
160 ,08 CHF követelés behajtása iránt a  OTP Bank Nyrt. és társai végrehajtást kérők  érdekében
eljáró Dr.  Fekete  Gábor Végrehajtói  Irodája megkeresésére  az  ingatlan-nyilvántartásban  3424
helyrajzi  számon nyilvántartott,  természetben  Cserépfalu zártkert településen található ingatlan  1/1
tulajdoni illetőségére a mező-és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 35. §
(1)  bekezdése  alapján,  valamint  a  mező-  és  erdőgazdasági  hasznosítású  földek  végrehajtási,
felszámolási  vagy  önkormányzati  adósságrendezési  eljárás  keretében  árverés  útján  történő
értékesítésének szabályairól szóló 191/2014. (VII.31.) Kormányrendelet értelmében 

2023. év május     hó    11   napján   10   óra 00 percre  

BO/36/      1976      /2023  
azonosító számon

       á r v e r é s t  

tűzök ki.

Az árverés h  elye:   Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Mezőkövesdi Járási Hivatal
     hivatali helyisége
     3400 Mezőkövesd, Rákóczi u. 4. I. emelet 129. terem

Az árverés azonosító száma: BO/36/1976/2023

Végrehajtást kérők: Követelés jogcíme: Tőke:
OTP Bank Nyrt. kölcsöntartozás 8 931 453 Ft
MKK Magyar Követeléskezelő Zártkörűen
Működő Részvénytársaság kölcsöntartozás 31 160,08 CHF
Intrum Zrt. kölcsöntartozás    129 206 Ft
Intrum Zrt. kölcsöntartozás      33 105 Ft
Takarék Központi Követeléskezelő Zrt. kölcsöntartozás    582 297 Ft 
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A föld ingatlan-nyilvántartási és földhasználati adatai:
1. Település neve  :  Cserépfalu

2. Fekvése  : zártkert

3. Helyrajzi száma  :3424 hrsz.

4. Területnagysága  : 2798 m2

5. Aranykorona értéke  : 4.18 Ak

6. Művelési ága:   kert és gazdasági épület         1089 m2     1.51 Ak

rét                                                  1709 m2      2.67 Ak

7. Tulajdonosok neve:   Németh Eszter  1/1   tulajdoni hányad  

8. Felépítménye és annak jellege  : nincs megadva

9. Jogi jelleg:   nincs megadva

10. Árverezett tulajdoni hányad  : 1/1

11. Telki szolgalom, közérdekű használati jog, haszonélvezeti jog, zálogjog  :alapján  

Jelzálogjog 33 733 CHF és járulékai erejéig az MKK Magyar Követelés-

kezelő Zrt.  javára.

12. A földhasználati, erdőgazdálkodói nyilvántartásba bejegyzett földhasználat  : nincs megadva

Az ingatlan becsértéke:  4 000 000 Ft, amely egyben a kikiáltási ár.

Az árverésen tehető legalacsonyabb vételi ajánlat összege:: 2 000 000 Ft.

A licitküszöb összege :80 000  Ft (10 millió Ft-ot meg nem haladó becsérték esetén a becsérték 2 %-a,
de legalább 1000 Ft, 10 millió Ft-ot meghaladó becsérték felett a becsérték 1%-a ezer forintra kerekítve.)

Az árverési előleg: 400 000 Ft (a becsérték 10%-a)

Az árverési licitdíj: 40 000 Ft (a föld becsértékének 1%-a, de legalább 10 000 Ft és legfeljebb 100.000
Ft)

Az előleg letétbe helyezése és a licitdíj megfizetése a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal
Magyar  Államkincstárnál  vezetett  10027006-00302797-20000002  számú  letéti  számlájára  történő
átutalással teljesíthető, amelynek során az árverés azonosító számát az átutalás közleményében fel kell
tüntetni. Az előleg és licitdíj összegét olyan időpontban kell átutalni, hogy az az árverés időpontját
megelőzően megérkezzen a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal  mezőgazdasági
igazgatási szervének letéti számlájára.

A letétbe helyező akkor árverezhet, ha az átutalásról szóló terhelési értesítőt – a bank által lepecsételt és
aláírt  banki  igazolást  –   legkésőbb  a  licit  megkezdése  előtt  a  hatóság  árverezést  lebonyolító
képviselőjének (kikiáltó) bemutatja, annak másolatát pedig részére átadja.
Felhívom  az  elővásárlásra  jogosultak  figyelmét,  hogy  az  elővásárlási  jogosultságuk  gyakorlásának
feltétele  az  árverésen  történő  részvétel.  Az  elővásárlási  jog  jogosultjának  a  jogosultságot  bizonyító
okiratait a licit megkezdése előtt a kikiáltónak át kell adnia. 

Az  árverésről,  ha  valamennyi  megjelent  írásban  hozzájárul, a  Borsod-Abaúj-Zemplén  Vármegyei
Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztály a mező-és erdőgazdasági hasznosítású
földek végrehajtási-felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján
történő értékesítésének szabályairól szóló 191/2014. (VII.31.) Korm. rendelet 6. §-ában foglaltak szerint
kép- és hangfelvételt készít az eljárás jogszerű lefolytatásának ellenőrizhetősége érdekében.

Agrárügyi Főosztály, Földművelésügyi Osztály
3526 Miskolc Blaskovics u. 24. Telefon: (36-46) 503 028 Fax: (36-46) 531 039

Honlap:www.kormanyhivatal.hu   KRID azonosító:210327939

2

https://www.kormanyhivatal.hu/


Az ingatlan megtekinthetőségének adatai: külső  szemrevételezéssel  bármikor,  belülről  pedig
közvetlenül a tulajdonossal (bentlakóval) előre egyeztetett időpontban

Dr. Fekete Gábor   önálló bírósági végrehajtó elérhetősége  : 
cím: 3300 Eger Csákány utca 1 I. em.
Telefon: 36-951-267

Kérjük,  hogy  az  ügyben  megküldött  iratokon  az  árverés  azonosító  számára  szíveskedjenek
hivatkozni.

Az árverezőket érintő egyéb tudnivalók:

Az  árverezés  feltételeit  és  jogkövetkezményeit  a  mező-és  erdőgazdasági  hasznosítású  földek
végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján
történő értékesítésének szabályairól szóló 191/2014. (VII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.)
szabályozza.

A földre az árverezhet, aki R. 5.§ (1) bekezdése szerint:

a) aki előlegként a föld becsértékének 10%-át legkésőbb az árverés megkezdése előtt a mezőgazdasági
igazgatási szervnél letétbe helyezte, 
b) a licitdíjat megfizette
c)  a  mező-  és  erdőgazdasági  földek  forgalmáról  szóló  2013.  évi  CXXII.  törvény  (a  továbbiakban:
Földforgalmi törvény) 35. § (3) bekezdés harmadik mondata szerinti  körülmények fennállásáról szóló
hatósági  bizonyítványt  és  a  Földforgalmi  törvény  13–15.  §-a  szerinti  –  az  ott  előírt  alakszerűségi
előírásoknak megfelelő – nyilatkozatokat csatolja,
d)  a Földforgalmi törvény 18.§ (1) bekezdés e) pontja szerinti,  legfeljebb 20 km-es távolságra
vonatkozó feltételnek megfelel, és azt – az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló
384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 27.§-a szerinti  hatósági bizonyítvánnyal – igazolja 

(Földforgalmi törvény 18.§ (1) bekezdés e) pontja: az olyan földművest, akinek  az életvitelszerű
lakáshasználata helye  vagy a mezőgazdasági üzemközpontja legalább 3 éve  olyan  településen
van, amelynek közigazgatási határa az adás-vétel tárgyát képező föld fekvése szerinti település
közigazgatási határától közúton vagy közforgalom elől el nem zárt magánúton legfeljebb 20 km
távolságra van.)

A hatósági  bizonyítvány  kiállítása  az  ügyfél  Borsod–Abaúj-Zemplén  Vármegyei  Kormányhivatal
Földhivatali  Főosztályhoz (3525  Miskolc  Vologda  u.  4.)  benyújtott  kérelme  alapján  történik.  A
hatósági  bizonyítvány  a  föld  tulajdonjogának  megszerzésére  nem  jogosít,  csak  a  hatósági
bizonyítványban  megjelölt  föld  végrehajtási,  felszámolási  vagy  önkormányzati  adósságrendezési
eljárással összefüggő árverezésén való részvételhez szükséges vonatkozó feltétel fennállását igazolja. 

Az  árverésen  történő  részvételhez  kiállított  hatósági  bizonyítvány  tartalmazza  a  Földforgalmi
törvény 18.§ (1) bekezdés e) pontja szerinti,  legfeljebb 20 km-es távolságra vonatkozó feltétel
fennállását. 

A hatósági bizonyítvány igénylésére irányuló kérelemben meg kell  jelölni  a mező- és erdőgazdasági
földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII.  törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti
szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 13. § (1) bekezdés a) pontja szerinti adatokat, valamint az
árverezésre  kerülő  föld  fekvésének  települését  és  helyrajzi  számát.  A  hatósági  bizonyítványt  a
kormányhivatal 15 napon belül állítja ki. 

Az előleg letétbe helyezése és a licitdíj megfizetése átutalással történhet, amelynek során az árverés
azonosító  számát az átutalás közleményében fel  kell  tüntetni.  Az előleg és a  licitdíj  összegét olyan
időpontban kell  átutalni,  hogy az az árverés időpontját megelőzően megérkezzen az mezőgazdasági
igazgatási szerv letéti számlájára. A letétbe helyező akkor árverezhet, ha az átutalásról szóló terhelési
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értesítőt legkésőbb a licit  megkezdése előtt a mezőgazdasági igazgatási szerv árverezést lebonyolító
képviselőjének (a továbbiakban: kikiáltó) bemutatja, annak eredeti példányát részére átadja. 

Nem árverezhet és a földet árverésen nem szerezheti meg 

a) a Vht. 123. § (2) bekezdésében meghatározott személy,
b) a Földforgalmi törvény 9. §-ában meghatározott személy, 
c) a Cstv. 49. § (3) és (3b) bekezdésében meghatározott személy,
d) fővárosi és Vármegyei kormányhivatal, illetve az árveréssel kapcsolatos jogorvoslatot elbíráló hatóság
állományába tartozó olyan személy,  aki  az árverés lebonyolításában, illetve az árverési  jegyzőkönyv
szerinti határozatok meghozatalában, illetve a jogorvoslat során történő elbírálásában részt vesz,
e) a R. 5. § (1) bekezdésében foglaltaknak meg nem felelő személy. 

Az árverezés további feltételei

Az  árverező  személyesen  vagy  megbízottja,  illetve  képviselője  útján  árverezhet.  Az  Ingatlan-
nyilvántartásról  szóló  1997.  évi  CXLI.  törvény  (továbbiakban:Inytv.)  33.§  (2)-(3)  bekezdései
alapján,  ha  az  okiratot  a  nyilatkozattevő  helyett  meghatalmazott  írta  alá,  illetve  látta  el
kézjegyével,  csatolni  kell  a meghatalmazást is,  amelyet a bejegyzés alapjául szolgáló okiratra
előírt alakszerűségek szerint kell kiállítani, tehát a meghatalmazást közokiratba, illetőleg ügyvéd
által ellenjegyzett magánokiratba kell foglalni.

Ha  a  felet  a  közjegyzői  okirat  elkészítésénél  meghatalmazott  képviseli,  az  ingatlan-nyilvántartási
eljárásban azt  a  magánokiratban foglalt  meghatalmazást  is  el  kell  fogadni,  amelyben a fél  aláírását
közjegyző vagy magyar külképviseleti szerv hitelesítette.

Írásra vagy olvasásra képtelen személy jognyilatkozatán alapuló bejegyzéshez, a nyilatkozat közokiratba
foglalása  szükséges,  amelyben  e  körülményre  utalni  kell.  Az  árverésen  az  árverést  lefolytatón,  a
megkeresőn és a megkereső eljárásában szereplő feleken kívül az árverezők vehetnek részt. 

Végrehajtási  eljárással  és  önkormányzati  adósságrendezési  eljárással  összefüggésben  lefolytatott
árverés esetén földre legalább a kikiáltási ár felének megfelelő összeggel tehető érvényes vételi ajánlat,
de tanya esetén legalább a kikiáltási ár 70%-ának megfelelő összeggel tehető érvényes vételi ajánlat, ha
az adósnak ez az egyetlen lakóingatlana, lakóhelye ebben van, és a végrehajtási eljárás megindítását
megelőző 6 hónapban is ebben volt, valamint, ha a föld Vht. 204/B. § szerinti legalacsonyabb eladási ár,
illetve a 237/2009. (X. 20.)  Korm. rendelet  4.  § (2) bekezdése szerinti  minimálár megadásával kerül
árverésre, csak e legalacsonyabb eladási árat elérő összegű vételi ajánlat tehető. 

A licitküszöb összege 10 millió Ft-ot meg nem haladó becsérték esetén a becsérték 2%-a, de legalább
1000 Ft, 10 millió Ft-ot meghaladó becsérték felett a becsérték 1%-a, ezer forintra kerekítve. Az a vételi
ajánlat érvényes, amelynek összege – legalább a licitküszöb összegével – meghaladja az előzőleg tett
érvényes vételi ajánlat összegét. Az árverező a vételi ajánlatot nem vonhatja vissza. 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:81.§ (5) bekezdése alapján a tulajdonostárs az
elővásárlási jogot végrehajtási árverés esetén is gyakorolhatja. Az elővásárlási jog akkor gyakorolható,
ha annak jogosultja  az árverezőre vonatkozó feltételeknek megfelel  és az elővásárlási  jogosultságát
bizonyító okiratokat a licit megkezdése előtt a kikiáltó részére átadja. 

Az  elővásárlásra  jogosult  a  felajánlott  legmagasabb  összegű  érvényes  vételi  ajánlattal  megegyező
összegű vételi ajánlat tételével gyakorolhatja elővásárlási jogát. Vételi ajánlatot elfogadó nyilatkozatnak
csak  az  elővásárlásra  jogosult  által  a  felhívásra  haladéktalanul  megtett  nyilatkozat  minősül.  A  föld
árverési vevője a legmagasabb összegű érvényes ajánlatot tevő árverező. Ha a legmagasabb összegű
vételi ajánlatra vonatkozóan elővásárlásra jogosult tesz elfogadó nyilatkozatot, az elővásárlásra jogosult
lesz az árverési vevő. Ha több elővásárlásra jogosult tesz vételi ajánlatot elfogadó nyilatkozatot, közülük
az  első  ranghelycsoportban  szereplő  elővásárlásra  jogosult  lesz  az  árverési  vevő.  Ha  ezen  első
ranghelycsoportban több elővásárlásra jogosult szerepel, a kikiáltó helyben lefolytatott sorsolással dönt.
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Érvényes vételi ajánlatnak R. 7.§ (8) bekezdés értelmében: a minimálárat elérő 3 legmagasabb
ajánlat minősül.

Amennyiben a legmagasabb összegű érvényes ajánlatot tevő árverező a vételárat nem utalta át
határidőben, az árverést a R. 8. § (7) bekezdése szerinti következő legmagasabb ajánlatot tevő
árverező nyeri.

A R. 8. § (8) bekezdés szerint: ha a (7) bekezdés szerinti ki nem fizetett földet alacsonyabb áron
vették meg, mint amennyit a fizetést elmulasztó árverező ajánlott, a fizetést elmulasztó köteles a
két  ajánlat  közötti  különbözetet  15  napon belül  megfizetni  a  mezőgazdasági  igazgatási  szerv
részére. 

Az árverés eredménytelen, ha nem tettek érvényes vételi ajánlatot, a felajánlott vételár a megismételt
árverésben  sem  érte  el  a  minimál  árat,  az  árverési  vevő  a  jogszabályban  foglaltak  alapján  nem
szerezheti meg a föld tulajdonjogát, az árverési vevő nem utalta át határidőben a teljes vételárat. Az
eredménytelen  árverés  esetén  megismételt  árverést  kell  kitűzni.  A  megismételt  árverés  során  a
felajánlott vételár nem lehet kevesebb a R. 7. § (2)–(4) bekezdése, illetve a 237/2009. (X. 20.) Korm.
rendelet  4.  §  (2a)  bekezdése  szerinti  minimálár  összegénél.  Ha  a  megismételt  árverés  is
eredménytelen, a mezőgazdasági igazgatási szerv az árverést sikertelennek nyilvánítja, kivéve, ha 

felszámolási eljárás során a Cstv. 49/A. § (5) bekezdésében vagy 49/B. § (7) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően a becsértéknek megfelelő értékesítésre kerül sor. 

Az árverési vevő letétbe helyezett előlegét be kell számítani a vételárba. Az árverési vevőn kívüli többi
árverező  részére  az  előleg  visszautalásáról  8  napon  belül  intézkedni  kell.  A  kikiáltó  az  árverésről
jegyzőkönyvet (a továbbiakban: árverési jegyzőkönyv) vesz fel. Az árverési jegyzőkönyvet az árverési
vevő is aláírásával látja el. 

A  jegyzőkönyvbe  foglalt  határozat  ellen  előterjesztett  fellebbezéssel  támadható  a  határozatba  nem
foglalt, de a jegyzőkönyv hatálya alá tartozó egyéb eljárási cselekmény is. Ha az árverési jegyzőkönyvbe
foglalt  döntés  ellen  jogorvoslattal  nem  élnek,  vagy  valamennyi  azzal  kapcsolatban  megindított
jogorvoslati,  illetve  döntés-felülvizsgálati  eljárás  befejeződik,  az  árverés  nem  eredménytelen  és  a
Vármegyei földhivatal az árverési jegyzőkönyvet záradékolja, a mezőgazdasági igazgatási szerv határidő
tűzésével haladéktalanul felhívja az árverési vevőt, hogy a teljes vételárat utalja át az mezőgazdasági
igazgatási szerv letéti számlájára; ha ezt elmulasztja, előlegét elveszti. 

Azt az előleget, amelynek visszafizetését a R. 13.§ (1) bekezdés szerint az árverező nem igényelheti,
valamint  azt  a  vételár-különbözetet,  amelyet a 8.  §  (8)  bekezdése szerint  a fizetést  elmulasztó
megfizet,  a  mezőgazdasági  igazgatási  szerv átutalja  a  megkereső által  megadott  letéti,  illetve
pénzforgalmi számlára. Ezek az összegek a végrehajtás, a felszámolás, illetve az önkormányzati
adósságrendezési eljárás értékesítési bevételeként számolhatók el. 

Az  mezőgazdasági  igazgatási  szerv  az  árverési  vevő  által  megfizetett  teljes  vételárat  átutalja  a
megkereső  által  megadott  letéti,  illetve  pénzforgalmi  számlára,  ezzel  egyidejűleg  a  záradékolt
jegyzőkönyvet is megküldi a megkeresőnek. A záradékolt jegyzőkönyv alapján felszámolási eljárásban a
felszámoló,  önkormányzati  adósságrendezési  eljárásban  a  pénzügyi  gondnok  köti  meg  az  árverési
vevővel  a  földtulajdon  átruházására  vonatkozó  szerződést,  és  megteszi  a  vevő  részére  történő
birtokbaadással összefüggő intézkedéseket. 

Ha az adós a tartozását megfizette vagy más egyéb okból nem állnak már fenn a föld árverésének
feltételei, a megkereső köteles ennek tényéről haladéktalanul, rövid úton értesíteni az mezőgazdasági
igazgatási  szervet.  Az  eljárás  megszüntetése  esetén  a  befizetett  előleg  és  licitdíj  visszajár,  annak
visszautalásáról 8 napon belül intézkedni kell. 

A  R.  15.  §  (1)  bekezdése  szerint  ha  az  adós  és  annak  tulajdonostársai  az  árverés  kitűzése  előtt
együttesen kérik a végrehajtótól, illetve felszámolási eljárásban a felszámolótól, hogy az egész földet
vagy  annak  az  adós  és  a  kérelmező  tulajdonostársak  tulajdonában  álló  hányadát  árverezzék  el,  e
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rendelet  rendelkezéseit  e  §-ban  foglalt  eltérésekkel  kell  alkalmazni.  Ha  az  adós  és  annak
tulajdonostársai az árverés kitűzéséig együttesen kérik, hogy az egész földet vagy annak az adós és a
kérelmező tulajdonostársak tulajdonában álló hányadát árverezzék el, akkor az árverést a kérelmező
tulajdonostársak tulajdoni hányadára is ki kell tűzni, a földre az adós kivételével bármelyik – e rendelet
feltételeinek megfelelő – kérelmező tulajdonostárs is árverezhet, az árverező tulajdonostárs a tulajdoni
hányadának  megfelelően  arányosan  csökkentett  előleget  köteles  letétbe  helyezni,  és  ha  a  földet
megvette, nem kell megfizetnie a vételárnak azt a részét, amely az ő tulajdoni hányadára esik, a nem
adós  tulajdonostárs  tulajdoni  hányadának  kikiáltási  ára  az  adós  tulajdoni  hányadára  megállapított
becsérték egész földrészletre vetített összegének a tulajdoni hányaddal arányos része, a tulajdonostárs
hozzájárulásával  lehet  az  ő  tulajdoni  hányadát  a  becsértékénél  alacsonyabb  áron,  felszámolási
eljárásban pedig az adós tulajdoni hányadára megállapított minimálár megadásával elárverezni.

Ha a tulajdonostárs hozzájárult ahhoz, hogy az ő tulajdoni hányadát a becsértéknél alacsonyabb áron,
felszámolási  eljárásban  pedig  az  adós  tulajdoni  hányadára  megállapított  minimálár  megadásával
árverezzék el, akkor a tulajdoni hányadra legalacsonyabb vételi ajánlat tehető. Ha a föld közös tulajdonát
– bírósági határozat, a bíróság által jóváhagyott egyezség vagy bírósági végrehajtási záradékkal ellátott
okirat alapján – árveréssel kell  megszüntetni,  az ingatlanra bármelyik tulajdonostárs is árverezhet. A
végrehajtó  a  legalacsonyabb vételi  ajánlat  összegeként  a  bíróság  ítéletében megállapított  legkisebb
vételárat  jelöli  meg.  Az  így  megjelölt  vételárnál  alacsonyabb  összegben  az  árverésen  nem tehető
érvényesen vételi ajánlat.

Miskolc, az időbélyegző szerint

Dr. Alakszai Zoltán főispán

nevében és megbízásából:

…………………………………………….

Vadász István

osztályvezető
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Ügyiratszám: BO/36/880-2/2023 Tárgy: Ingatlanárverési hirdetmény

Ügyintéző: Rusznák Tímea Hiv.sz.: 268.V.0934/2021/201

Telefon: 06-46/503-428 Mell.: -

INGATLANÁRVERÉSI HIRDETMÉNY

A  Borsod-Abaúj-Zemplén  Vármegyei  Kormányhivatal,  mint  árverést  lefolytató  hatóság  Pongrácz
János   adós  vállalkozói  díjtartozás  jogcímen  fennálló  2 526 501 Ft követelés behajtása iránt  a
Pogonyi  Gyula  végrehajtást kérő  érdekében eljáró Dr.  Mezei  Róbert  Ádám  Végrehajtói  Irodája
megkeresésére  az  ingatlan-nyilvántartásban  11316/2 helyrajzi  számon  nyilvántartott,  természetben
Mezőkövesd zártkert településen  található  ingatlan  1/2 tulajdoni  illetőségére a  mező-és
erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 35. § (1) bekezdése alapján, valamint a
mező-  és  erdőgazdasági  hasznosítású  földek  végrehajtási,  felszámolási  vagy  önkormányzati
adósságrendezési eljárás keretében árverés útján történő értékesítésének szabályairól szóló 191/2014.
(VII.31.) Kormányrendelet értelmében 

2023. év május     hó    11   napján   10   óra 30 percre  

BO/36/      880      /2023  
azonosító számon

       á r v e r é s t  

tűzök ki.

Az árverés h  elye:   Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Mezőkövesdi Járási Hivatal
     hivatali helyisége
     3400 Mezőkövesd, Rákóczi u. 4. I. emelet 129. terem

Az árverés azonosító száma: BO/36/880/2023

Végrehajtást kérők: Követelés jogcíme: Tőke:
Pogonyi Gyula vállalkozói díjtartozás 2 526 501 Ft

A föld ingatlan-nyilvántartási és földhasználati adatai:
1. Település neve  :  Mezőkövesd
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2. Fekvése  : zártkert

3. Helyrajzi száma  :11316/2 hrsz.

4. Területnagysága  :2489 m2

5. Aranykorona értéke  : 8.15 Ak

6. Művelési ága:   szőlő           1753 m2      6.10 Ak

gyümölcsös     736 m2       2.05 Ak

7. Tulajdonosok neve:   Pongrácz János 1/2   tulajdoni hányad  

Tóth István ½ tulajdoni hányad

8. Felépítménye és annak jellege  : nincs megadva

9. Jogi jelleg:   nincs megadva

10. Árverezett tulajdoni hányad  : 1/2

11. Telki szolgalom, közérdekű használati jog, haszonélvezeti jog, zálogjog  :alapján  

Vezetékjog a (21104) Mezőkövesd 0,4 kV-os 3. sz. vezetékrendszer az 

ingatlan területéből 10 m2-t érint az MVM Émász Áramhálózati Kft. javá-

ra.

12. A földhasználati, erdőgazdálkodói nyilvántartásba bejegyzett földhasználat  : nincs megadva

Az ingatlan becsértéke:  130 000 Ft, amely egyben a kikiáltási ár.

Az árverésen tehető legalacsonyabb vételi ajánlat összege:: 65 000 Ft.

A licitküszöb összege :3 000  Ft (10 millió Ft-ot meg nem haladó becsérték esetén a becsérték 2 %-a, de
legalább 1000 Ft, 10 millió Ft-ot meghaladó becsérték felett a becsérték 1%-a ezer forintra kerekítve.)

Az árverési előleg: 13 000 Ft (a becsérték 10%-a)

Az árverési licitdíj: 10 000 Ft (a föld becsértékének 1%-a, de legalább 10 000 Ft és legfeljebb 100.000
Ft)

Az előleg letétbe helyezése és a licitdíj megfizetése a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal
Magyar  Államkincstárnál  vezetett  10027006-00302797-20000002  számú  letéti  számlájára  történő
átutalással teljesíthető, amelynek során az árverés azonosító számát az átutalás közleményében fel kell
tüntetni. Az előleg és licitdíj összegét olyan időpontban kell átutalni, hogy az az árverés időpontját
megelőzően megérkezzen a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal  mezőgazdasági
igazgatási szervének letéti számlájára.

A letétbe helyező akkor árverezhet, ha az átutalásról szóló terhelési értesítőt – a bank által lepecsételt és
aláírt  banki  igazolást  –   legkésőbb  a  licit  megkezdése  előtt  a  hatóság  árverezést  lebonyolító
képviselőjének (kikiáltó) bemutatja, annak másolatát pedig részére átadja.
Felhívom  az  elővásárlásra  jogosultak  figyelmét,  hogy  az  elővásárlási  jogosultságuk  gyakorlásának
feltétele  az  árverésen  történő  részvétel.  Az  elővásárlási  jog  jogosultjának  a  jogosultságot  bizonyító
okiratait a licit megkezdése előtt a kikiáltónak át kell adnia. 

Az  árverésről,  ha  valamennyi  megjelent  írásban  hozzájárul, a  Borsod-Abaúj-Zemplén  Vármegyei
Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztály a mező-és erdőgazdasági hasznosítású
földek végrehajtási-felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján
történő értékesítésének szabályairól szóló 191/2014. (VII.31.) Korm. rendelet 6. §-ában foglaltak szerint
kép- és hangfelvételt készít az eljárás jogszerű lefolytatásának ellenőrizhetősége érdekében.

Agrárügyi Főosztály, Földművelésügyi Osztály
3526 Miskolc Blaskovics u. 24. Telefon: (36-46) 503 028 Fax: (36-46) 531 039

Honlap:www.kormanyhivatal.hu   KRID azonosító:210327939

2

https://www.kormanyhivatal.hu/


Az ingatlan megtekinthetőségének adatai: külső  szemrevételezéssel  bármikor,  belülről  pedig
közvetlenül a tulajdonossal (bentlakóval) előre egyeztetett időpontban

Dr. Mezei Róbert Ádám   önálló bírósági végrehajtó elérhetősége  : 
cím: 3400 Mezőkövesd, Mártírok u. 14.
e-mail: vh.0268@mbvk.hu

Kérjük,  hogy  az  ügyben  megküldött  iratokon  az  árverés  azonosító  számára  szíveskedjenek
hivatkozni.

Az árverezőket érintő egyéb tudnivalók:

Az  árverezés  feltételeit  és  jogkövetkezményeit  a  mező-és  erdőgazdasági  hasznosítású  földek
végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján
történő értékesítésének szabályairól szóló 191/2014. (VII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.)
szabályozza.

A földre az árverezhet, aki R. 5.§ (1) bekezdése szerint:

a) aki előlegként a föld becsértékének 10%-át legkésőbb az árverés megkezdése előtt a mezőgazdasági
igazgatási szervnél letétbe helyezte, 
b) a licitdíjat megfizette
c)  a  mező-  és  erdőgazdasági  földek  forgalmáról  szóló  2013.  évi  CXXII.  törvény  (a  továbbiakban:
Földforgalmi törvény) 35. § (3) bekezdés harmadik mondata szerinti  körülmények fennállásáról szóló
hatósági  bizonyítványt  és  a  Földforgalmi  törvény  13–15.  §-a  szerinti  –  az  ott  előírt  alakszerűségi
előírásoknak megfelelő – nyilatkozatokat csatolja,
d)  a Földforgalmi törvény 18.§ (1) bekezdés e) pontja szerinti,  legfeljebb 20 km-es távolságra
vonatkozó feltételnek megfelel, és azt – az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló
384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 27.§-a szerinti  hatósági bizonyítvánnyal – igazolja 

(Földforgalmi törvény 18.§ (1) bekezdés e) pontja: az olyan földművest, akinek  az életvitelszerű
lakáshasználata helye  vagy a mezőgazdasági üzemközpontja legalább 3 éve  olyan  településen
van, amelynek közigazgatási határa az adás-vétel tárgyát képező föld fekvése szerinti település
közigazgatási határától közúton vagy közforgalom elől el nem zárt magánúton legfeljebb 20 km
távolságra van.)

A hatósági  bizonyítvány  kiállítása  az  ügyfél  Borsod–Abaúj-Zemplén  Vármegyei  Kormányhivatal
Földhivatali  Főosztályhoz (3525  Miskolc  Vologda  u.  4.)  benyújtott  kérelme  alapján  történik.  A
hatósági  bizonyítvány  a  föld  tulajdonjogának  megszerzésére  nem  jogosít,  csak  a  hatósági
bizonyítványban  megjelölt  föld  végrehajtási,  felszámolási  vagy  önkormányzati  adósságrendezési
eljárással összefüggő árverezésén való részvételhez szükséges vonatkozó feltétel fennállását igazolja. 

Az  árverésen  történő  részvételhez  kiállított  hatósági  bizonyítvány  tartalmazza  a  Földforgalmi
törvény 18.§ (1) bekezdés e) pontja szerinti,  legfeljebb 20 km-es távolságra vonatkozó feltétel
fennállását. 

A hatósági bizonyítvány igénylésére irányuló kérelemben meg kell  jelölni  a mező- és erdőgazdasági
földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII.  törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti
szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 13. § (1) bekezdés a) pontja szerinti adatokat, valamint az
árverezésre  kerülő  föld  fekvésének  települését  és  helyrajzi  számát.  A  hatósági  bizonyítványt  a
kormányhivatal 15 napon belül állítja ki. 

Az előleg letétbe helyezése és a licitdíj megfizetése átutalással történhet, amelynek során az árverés
azonosító  számát az átutalás közleményében fel  kell  tüntetni.  Az előleg és a  licitdíj  összegét olyan
időpontban kell  átutalni,  hogy az az árverés időpontját megelőzően megérkezzen az mezőgazdasági
igazgatási szerv letéti számlájára. A letétbe helyező akkor árverezhet, ha az átutalásról szóló terhelési
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értesítőt legkésőbb a licit  megkezdése előtt a mezőgazdasági igazgatási szerv árverezést lebonyolító
képviselőjének (a továbbiakban: kikiáltó) bemutatja, annak eredeti példányát részére átadja. 

Nem árverezhet és a földet árverésen nem szerezheti meg 

a) a Vht. 123. § (2) bekezdésében meghatározott személy,
b) a Földforgalmi törvény 9. §-ában meghatározott személy, 
c) a Cstv. 49. § (3) és (3b) bekezdésében meghatározott személy,
d) fővárosi és Vármegyei kormányhivatal, illetve az árveréssel kapcsolatos jogorvoslatot elbíráló hatóság
állományába tartozó olyan személy,  aki  az árverés lebonyolításában, illetve az árverési  jegyzőkönyv
szerinti határozatok meghozatalában, illetve a jogorvoslat során történő elbírálásában részt vesz,
e) a R. 5. § (1) bekezdésében foglaltaknak meg nem felelő személy. 

Az árverezés további feltételei

Az  árverező  személyesen  vagy  megbízottja,  illetve  képviselője  útján  árverezhet.  Az  Ingatlan-
nyilvántartásról  szóló  1997.  évi  CXLI.  törvény  (továbbiakban:Inytv.)  33.§  (2)-(3)  bekezdései
alapján,  ha  az  okiratot  a  nyilatkozattevő  helyett  meghatalmazott  írta  alá,  illetve  látta  el
kézjegyével,  csatolni  kell  a meghatalmazást is,  amelyet a bejegyzés alapjául szolgáló okiratra
előírt alakszerűségek szerint kell kiállítani, tehát a meghatalmazást közokiratba, illetőleg ügyvéd
által ellenjegyzett magánokiratba kell foglalni.

Ha  a  felet  a  közjegyzői  okirat  elkészítésénél  meghatalmazott  képviseli,  az  ingatlan-nyilvántartási
eljárásban azt  a  magánokiratban foglalt  meghatalmazást  is  el  kell  fogadni,  amelyben a fél  aláírását
közjegyző vagy magyar külképviseleti szerv hitelesítette.

Írásra vagy olvasásra képtelen személy jognyilatkozatán alapuló bejegyzéshez, a nyilatkozat közokiratba
foglalása  szükséges,  amelyben  e  körülményre  utalni  kell.  Az  árverésen  az  árverést  lefolytatón,  a
megkeresőn és a megkereső eljárásában szereplő feleken kívül az árverezők vehetnek részt. 

Végrehajtási  eljárással  és  önkormányzati  adósságrendezési  eljárással  összefüggésben  lefolytatott
árverés esetén földre legalább a kikiáltási ár felének megfelelő összeggel tehető érvényes vételi ajánlat,
de tanya esetén legalább a kikiáltási ár 70%-ának megfelelő összeggel tehető érvényes vételi ajánlat, ha
az adósnak ez az egyetlen lakóingatlana, lakóhelye ebben van, és a végrehajtási eljárás megindítását
megelőző 6 hónapban is ebben volt, valamint, ha a föld Vht. 204/B. § szerinti legalacsonyabb eladási ár,
illetve a 237/2009. (X. 20.)  Korm. rendelet  4.  § (2) bekezdése szerinti  minimálár megadásával kerül
árverésre, csak e legalacsonyabb eladási árat elérő összegű vételi ajánlat tehető. 

A licitküszöb összege 10 millió Ft-ot meg nem haladó becsérték esetén a becsérték 2%-a, de legalább
1000 Ft, 10 millió Ft-ot meghaladó becsérték felett a becsérték 1%-a, ezer forintra kerekítve. Az a vételi
ajánlat érvényes, amelynek összege – legalább a licitküszöb összegével – meghaladja az előzőleg tett
érvényes vételi ajánlat összegét. Az árverező a vételi ajánlatot nem vonhatja vissza. 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:81.§ (5) bekezdése alapján a tulajdonostárs az
elővásárlási jogot végrehajtási árverés esetén is gyakorolhatja. Az elővásárlási jog akkor gyakorolható,
ha annak jogosultja  az árverezőre vonatkozó feltételeknek megfelel  és az elővásárlási  jogosultságát
bizonyító okiratokat a licit megkezdése előtt a kikiáltó részére átadja. 

Az  elővásárlásra  jogosult  a  felajánlott  legmagasabb  összegű  érvényes  vételi  ajánlattal  megegyező
összegű vételi ajánlat tételével gyakorolhatja elővásárlási jogát. Vételi ajánlatot elfogadó nyilatkozatnak
csak  az  elővásárlásra  jogosult  által  a  felhívásra  haladéktalanul  megtett  nyilatkozat  minősül.  A  föld
árverési vevője a legmagasabb összegű érvényes ajánlatot tevő árverező. Ha a legmagasabb összegű
vételi ajánlatra vonatkozóan elővásárlásra jogosult tesz elfogadó nyilatkozatot, az elővásárlásra jogosult
lesz az árverési vevő. Ha több elővásárlásra jogosult tesz vételi ajánlatot elfogadó nyilatkozatot, közülük
az  első  ranghelycsoportban  szereplő  elővásárlásra  jogosult  lesz  az  árverési  vevő.  Ha  ezen  első
ranghelycsoportban több elővásárlásra jogosult szerepel, a kikiáltó helyben lefolytatott sorsolással dönt.
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Érvényes vételi ajánlatnak R. 7.§ (8) bekezdés értelmében: a minimálárat elérő 3 legmagasabb
ajánlat minősül.

Amennyiben a legmagasabb összegű érvényes ajánlatot tevő árverező a vételárat nem utalta át
határidőben, az árverést a R. 8. § (7) bekezdése szerinti következő legmagasabb ajánlatot tevő
árverező nyeri.

A R. 8. § (8) bekezdés szerint: ha a (7) bekezdés szerinti ki nem fizetett földet alacsonyabb áron
vették meg, mint amennyit a fizetést elmulasztó árverező ajánlott, a fizetést elmulasztó köteles a
két  ajánlat  közötti  különbözetet  15  napon belül  megfizetni  a  mezőgazdasági  igazgatási  szerv
részére. 

Az árverés eredménytelen, ha nem tettek érvényes vételi ajánlatot, a felajánlott vételár a megismételt
árverésben  sem  érte  el  a  minimál  árat,  az  árverési  vevő  a  jogszabályban  foglaltak  alapján  nem
szerezheti meg a föld tulajdonjogát, az árverési vevő nem utalta át határidőben a teljes vételárat. Az
eredménytelen  árverés  esetén  megismételt  árverést  kell  kitűzni.  A  megismételt  árverés  során  a
felajánlott vételár nem lehet kevesebb a R. 7. § (2)–(4) bekezdése, illetve a 237/2009. (X. 20.) Korm.
rendelet  4.  §  (2a)  bekezdése  szerinti  minimálár  összegénél.  Ha  a  megismételt  árverés  is
eredménytelen, a mezőgazdasági igazgatási szerv az árverést sikertelennek nyilvánítja, kivéve, ha 

felszámolási eljárás során a Cstv. 49/A. § (5) bekezdésében vagy 49/B. § (7) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően a becsértéknek megfelelő értékesítésre kerül sor. 

Az árverési vevő letétbe helyezett előlegét be kell számítani a vételárba. Az árverési vevőn kívüli többi
árverező  részére  az  előleg  visszautalásáról  8  napon  belül  intézkedni  kell.  A  kikiáltó  az  árverésről
jegyzőkönyvet (a továbbiakban: árverési jegyzőkönyv) vesz fel. Az árverési jegyzőkönyvet az árverési
vevő is aláírásával látja el. 

A  jegyzőkönyvbe  foglalt  határozat  ellen  előterjesztett  fellebbezéssel  támadható  a  határozatba  nem
foglalt, de a jegyzőkönyv hatálya alá tartozó egyéb eljárási cselekmény is. Ha az árverési jegyzőkönyvbe
foglalt  döntés  ellen  jogorvoslattal  nem  élnek,  vagy  valamennyi  azzal  kapcsolatban  megindított
jogorvoslati,  illetve  döntés-felülvizsgálati  eljárás  befejeződik,  az  árverés  nem  eredménytelen  és  a
Vármegyei földhivatal az árverési jegyzőkönyvet záradékolja, a mezőgazdasági igazgatási szerv határidő
tűzésével haladéktalanul felhívja az árverési vevőt, hogy a teljes vételárat utalja át az mezőgazdasági
igazgatási szerv letéti számlájára; ha ezt elmulasztja, előlegét elveszti. 

Azt az előleget, amelynek visszafizetését a R. 13.§ (1) bekezdés szerint az árverező nem igényelheti,
valamint  azt  a  vételár-különbözetet,  amelyet a 8.  §  (8)  bekezdése szerint  a fizetést  elmulasztó
megfizet,  a  mezőgazdasági  igazgatási  szerv átutalja  a  megkereső által  megadott  letéti,  illetve
pénzforgalmi számlára. Ezek az összegek a végrehajtás, a felszámolás, illetve az önkormányzati
adósságrendezési eljárás értékesítési bevételeként számolhatók el. 

Az  mezőgazdasági  igazgatási  szerv  az  árverési  vevő  által  megfizetett  teljes  vételárat  átutalja  a
megkereső  által  megadott  letéti,  illetve  pénzforgalmi  számlára,  ezzel  egyidejűleg  a  záradékolt
jegyzőkönyvet is megküldi a megkeresőnek. A záradékolt jegyzőkönyv alapján felszámolási eljárásban a
felszámoló,  önkormányzati  adósságrendezési  eljárásban  a  pénzügyi  gondnok  köti  meg  az  árverési
vevővel  a  földtulajdon  átruházására  vonatkozó  szerződést,  és  megteszi  a  vevő  részére  történő
birtokbaadással összefüggő intézkedéseket. 

Ha az adós a tartozását megfizette vagy más egyéb okból nem állnak már fenn a föld árverésének
feltételei, a megkereső köteles ennek tényéről haladéktalanul, rövid úton értesíteni az mezőgazdasági
igazgatási  szervet.  Az  eljárás  megszüntetése  esetén  a  befizetett  előleg  és  licitdíj  visszajár,  annak
visszautalásáról 8 napon belül intézkedni kell. 

A  R.  15.  §  (1)  bekezdése  szerint  ha  az  adós  és  annak  tulajdonostársai  az  árverés  kitűzése  előtt
együttesen kérik a végrehajtótól, illetve felszámolási eljárásban a felszámolótól, hogy az egész földet
vagy  annak  az  adós  és  a  kérelmező  tulajdonostársak  tulajdonában  álló  hányadát  árverezzék  el,  e
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rendelet  rendelkezéseit  e  §-ban  foglalt  eltérésekkel  kell  alkalmazni.  Ha  az  adós  és  annak
tulajdonostársai az árverés kitűzéséig együttesen kérik, hogy az egész földet vagy annak az adós és a
kérelmező tulajdonostársak tulajdonában álló hányadát árverezzék el, akkor az árverést a kérelmező
tulajdonostársak tulajdoni hányadára is ki kell tűzni, a földre az adós kivételével bármelyik – e rendelet
feltételeinek megfelelő – kérelmező tulajdonostárs is árverezhet, az árverező tulajdonostárs a tulajdoni
hányadának  megfelelően  arányosan  csökkentett  előleget  köteles  letétbe  helyezni,  és  ha  a  földet
megvette, nem kell megfizetnie a vételárnak azt a részét, amely az ő tulajdoni hányadára esik, a nem
adós  tulajdonostárs  tulajdoni  hányadának  kikiáltási  ára  az  adós  tulajdoni  hányadára  megállapított
becsérték egész földrészletre vetített összegének a tulajdoni hányaddal arányos része, a tulajdonostárs
hozzájárulásával  lehet  az  ő  tulajdoni  hányadát  a  becsértékénél  alacsonyabb  áron,  felszámolási
eljárásban pedig az adós tulajdoni hányadára megállapított minimálár megadásával elárverezni.

Ha a tulajdonostárs hozzájárult ahhoz, hogy az ő tulajdoni hányadát a becsértéknél alacsonyabb áron,
felszámolási  eljárásban  pedig  az  adós  tulajdoni  hányadára  megállapított  minimálár  megadásával
árverezzék el, akkor a tulajdoni hányadra legalacsonyabb vételi ajánlat tehető. Ha a föld közös tulajdonát
– bírósági határozat, a bíróság által jóváhagyott egyezség vagy bírósági végrehajtási záradékkal ellátott
okirat alapján – árveréssel kell  megszüntetni,  az ingatlanra bármelyik tulajdonostárs is árverezhet. A
végrehajtó  a  legalacsonyabb vételi  ajánlat  összegeként  a  bíróság  ítéletében megállapított  legkisebb
vételárat  jelöli  meg.  Az  így  megjelölt  vételárnál  alacsonyabb  összegben  az  árverésen  nem tehető
érvényesen vételi ajánlat.

Miskolc, az időbélyegző szerint

Dr. Alakszai Zoltán főispán

nevében és megbízásából:

…………………………………………….

Vadász István

osztályvezető
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Ügyiratszám: BO/36/837-2/2023 Tárgy: Ingatlanárverési hirdetmény

Ügyintéző: Rusznák Tímea Hiv.sz.: 268.V.0934/2021/199

Telefon: 06-46/503-428 Mell.: -

INGATLANÁRVERÉSI HIRDETMÉNY

A  Borsod-Abaúj-Zemplén  Vármegyei  Kormányhivatal,  mint  árverést  lefolytató  hatóság  Pongrácz
János   adós  vállalkozói  díjtartozás  jogcímen  fennálló  2 526 501 Ft követelés behajtása iránt  a
Pogonyi  Gyula  végrehajtást kérő  érdekében eljáró Dr.  Mezei  Róbert  Ádám  Végrehajtói  Irodája
megkeresésére  az  ingatlan-nyilvántartásban  11314 helyrajzi  számon  nyilvántartott,  természetben
Mezőkövesd zártkert településen  található  ingatlan  1/2 tulajdoni  illetőségére a  mező-és
erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 35. § (1) bekezdése alapján, valamint a
mező-  és  erdőgazdasági  hasznosítású  földek  végrehajtási,  felszámolási  vagy  önkormányzati
adósságrendezési eljárás keretében árverés útján történő értékesítésének szabályairól szóló 191/2014.
(VII.31.) Kormányrendelet értelmében 

2023. év május     hó    11   napján   11   óra 00 percre  

BO/36/      837      /2023  
azonosító számon

       á r v e r é s t  

tűzök ki.

Az árverés h  elye:   Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Mezőkövesdi Járási Hivatal
     hivatali helyisége
     3400 Mezőkövesd, Rákóczi u. 4. I. emelet 129. terem

Az árverés azonosító száma: BO/36/837/2023

Végrehajtást kérők: Követelés jogcíme: Tőke:
Pogonyi Gyula vállalkozói díjtartozás 2 526 501 Ft

A föld ingatlan-nyilvántartási és földhasználati adatai:
1. Település neve  :  Mezőkövesd
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2. Fekvése  : zártkert

3. Helyrajzi száma  :11314 hrsz.

4. Területnagysága  :2466 m2

5. Aranykorona értéke  : 5.15 Ak

6. Művelési ága:   szántó

7. Tulajdonosok neve:   Pongrácz János 1/2   tulajdoni hányad  

Tóth István ½ tulajdoni hányad

8. Felépítménye és annak jellege  : nincs megadva

9. Jogi jelleg:   nincs megadva

10. Árverezett tulajdoni hányad  : 1/2

11. Telki szolgalom, közérdekű használati jog, haszonélvezeti jog, zálogjog  :alapján  

Vezetékjog a (21104) Mezőkövesd 0,4 kV-os 3. sz. vezetékrendszer az 

ingatlan területéből 10 m2-t érint az MVM Émász Áramhálózati Kft. javá-

ra.

12. A földhasználati, erdőgazdálkodói nyilvántartásba bejegyzett földhasználat  : nincs megadva

Az ingatlan becsértéke:  130 000 Ft, amely egyben a kikiáltási ár.

Az árverésen tehető legalacsonyabb vételi ajánlat összege:: 65 000 Ft.

A licitküszöb összege :3 000  Ft (10 millió Ft-ot meg nem haladó becsérték esetén a becsérték 2 %-a, de
legalább 1000 Ft, 10 millió Ft-ot meghaladó becsérték felett a becsérték 1%-a ezer forintra kerekítve.)

Az árverési előleg: 13 000 Ft (a becsérték 10%-a)

Az árverési licitdíj: 10 000 Ft (a föld becsértékének 1%-a, de legalább 10 000 Ft és legfeljebb 100.000
Ft)

Az előleg letétbe helyezése és a licitdíj megfizetése a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal
Magyar  Államkincstárnál  vezetett  10027006-00302797-20000002  számú  letéti  számlájára  történő
átutalással teljesíthető, amelynek során az árverés azonosító számát az átutalás közleményében fel kell
tüntetni. Az előleg és licitdíj összegét olyan időpontban kell átutalni, hogy az az árverés időpontját
megelőzően megérkezzen a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal  mezőgazdasági
igazgatási szervének letéti számlájára.

A letétbe helyező akkor árverezhet, ha az átutalásról szóló terhelési értesítőt – a bank által lepecsételt és
aláírt  banki  igazolást  –   legkésőbb  a  licit  megkezdése  előtt  a  hatóság  árverezést  lebonyolító
képviselőjének (kikiáltó) bemutatja, annak másolatát pedig részére átadja.
Felhívom  az  elővásárlásra  jogosultak  figyelmét,  hogy  az  elővásárlási  jogosultságuk  gyakorlásának
feltétele  az  árverésen  történő  részvétel.  Az  elővásárlási  jog  jogosultjának  a  jogosultságot  bizonyító
okiratait a licit megkezdése előtt a kikiáltónak át kell adnia. 

Az  árverésről,  ha  valamennyi  megjelent  írásban  hozzájárul, a  Borsod-Abaúj-Zemplén  Vármegyei
Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztály a mező-és erdőgazdasági hasznosítású
földek végrehajtási-felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján
történő értékesítésének szabályairól szóló 191/2014. (VII.31.) Korm. rendelet 6. §-ában foglaltak szerint
kép- és hangfelvételt készít az eljárás jogszerű lefolytatásának ellenőrizhetősége érdekében.

Az ingatlan megtekinthetőségének adatai: külső  szemrevételezéssel  bármikor,  belülről  pedig
közvetlenül a tulajdonossal (bentlakóval) előre egyeztetett időpontban
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Dr. Mezei Róbert Ádám   önálló bírósági végrehajtó elérhetősége  : 
cím: 3400 Mezőkövesd, Mártírok u. 14.
e-mail: vh.0268@mbvk.hu

Kérjük,  hogy  az  ügyben  megküldött  iratokon  az  árverés  azonosító  számára  szíveskedjenek
hivatkozni.

Az árverezőket érintő egyéb tudnivalók:

Az  árverezés  feltételeit  és  jogkövetkezményeit  a  mező-és  erdőgazdasági  hasznosítású  földek
végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján
történő értékesítésének szabályairól szóló 191/2014. (VII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.)
szabályozza.

A földre az árverezhet, aki R. 5.§ (1) bekezdése szerint:

a) aki előlegként a föld becsértékének 10%-át legkésőbb az árverés megkezdése előtt a mezőgazdasági
igazgatási szervnél letétbe helyezte, 
b) a licitdíjat megfizette
c)  a  mező-  és  erdőgazdasági  földek  forgalmáról  szóló  2013.  évi  CXXII.  törvény  (a  továbbiakban:
Földforgalmi törvény) 35. § (3) bekezdés harmadik mondata szerinti  körülmények fennállásáról szóló
hatósági  bizonyítványt  és  a  Földforgalmi  törvény  13–15.  §-a  szerinti  –  az  ott  előírt  alakszerűségi
előírásoknak megfelelő – nyilatkozatokat csatolja,
d)  a Földforgalmi törvény 18.§ (1) bekezdés e) pontja szerinti,  legfeljebb 20 km-es távolságra
vonatkozó feltételnek megfelel, és azt – az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló
384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 27.§-a szerinti  hatósági bizonyítvánnyal – igazolja 

(Földforgalmi törvény 18.§ (1) bekezdés e) pontja: az olyan földművest, akinek  az életvitelszerű
lakáshasználata helye  vagy a mezőgazdasági üzemközpontja legalább 3 éve  olyan  településen
van, amelynek közigazgatási határa az adás-vétel tárgyát képező föld fekvése szerinti település
közigazgatási határától közúton vagy közforgalom elől el nem zárt magánúton legfeljebb 20 km
távolságra van.)

A hatósági  bizonyítvány  kiállítása  az  ügyfél  Borsod–Abaúj-Zemplén  Vármegyei  Kormányhivatal
Földhivatali  Főosztályhoz (3525  Miskolc  Vologda  u.  4.)  benyújtott  kérelme  alapján  történik.  A
hatósági  bizonyítvány  a  föld  tulajdonjogának  megszerzésére  nem  jogosít,  csak  a  hatósági
bizonyítványban  megjelölt  föld  végrehajtási,  felszámolási  vagy  önkormányzati  adósságrendezési
eljárással összefüggő árverezésén való részvételhez szükséges vonatkozó feltétel fennállását igazolja. 

Az  árverésen  történő  részvételhez  kiállított  hatósági  bizonyítvány  tartalmazza  a  Földforgalmi
törvény 18.§ (1) bekezdés e) pontja szerinti,  legfeljebb 20 km-es távolságra vonatkozó feltétel
fennállását. 

A hatósági bizonyítvány igénylésére irányuló kérelemben meg kell  jelölni  a mező- és erdőgazdasági
földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII.  törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti
szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 13. § (1) bekezdés a) pontja szerinti adatokat, valamint az
árverezésre  kerülő  föld  fekvésének  települését  és  helyrajzi  számát.  A  hatósági  bizonyítványt  a
kormányhivatal 15 napon belül állítja ki. 

Az előleg letétbe helyezése és a licitdíj megfizetése átutalással történhet, amelynek során az árverés
azonosító  számát az átutalás közleményében fel  kell  tüntetni.  Az előleg és a  licitdíj  összegét olyan
időpontban kell  átutalni,  hogy az az árverés időpontját megelőzően megérkezzen az mezőgazdasági
igazgatási szerv letéti számlájára. A letétbe helyező akkor árverezhet, ha az átutalásról szóló terhelési
értesítőt legkésőbb a licit  megkezdése előtt a mezőgazdasági igazgatási szerv árverezést lebonyolító
képviselőjének (a továbbiakban: kikiáltó) bemutatja, annak eredeti példányát részére átadja. 
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Nem árverezhet és a földet árverésen nem szerezheti meg 

a) a Vht. 123. § (2) bekezdésében meghatározott személy,
b) a Földforgalmi törvény 9. §-ában meghatározott személy, 
c) a Cstv. 49. § (3) és (3b) bekezdésében meghatározott személy,
d) fővárosi és Vármegyei kormányhivatal, illetve az árveréssel kapcsolatos jogorvoslatot elbíráló hatóság
állományába tartozó olyan személy,  aki  az árverés lebonyolításában, illetve az árverési  jegyzőkönyv
szerinti határozatok meghozatalában, illetve a jogorvoslat során történő elbírálásában részt vesz,
e) a R. 5. § (1) bekezdésében foglaltaknak meg nem felelő személy. 

Az árverezés további feltételei

Az  árverező  személyesen  vagy  megbízottja,  illetve  képviselője  útján  árverezhet.  Az  Ingatlan-
nyilvántartásról  szóló  1997.  évi  CXLI.  törvény  (továbbiakban:Inytv.)  33.§  (2)-(3)  bekezdései
alapján,  ha  az  okiratot  a  nyilatkozattevő  helyett  meghatalmazott  írta  alá,  illetve  látta  el
kézjegyével,  csatolni  kell  a meghatalmazást is,  amelyet a bejegyzés alapjául szolgáló okiratra
előírt alakszerűségek szerint kell kiállítani, tehát a meghatalmazást közokiratba, illetőleg ügyvéd
által ellenjegyzett magánokiratba kell foglalni.

Ha  a  felet  a  közjegyzői  okirat  elkészítésénél  meghatalmazott  képviseli,  az  ingatlan-nyilvántartási
eljárásban azt  a  magánokiratban foglalt  meghatalmazást  is  el  kell  fogadni,  amelyben a fél  aláírását
közjegyző vagy magyar külképviseleti szerv hitelesítette.

Írásra vagy olvasásra képtelen személy jognyilatkozatán alapuló bejegyzéshez, a nyilatkozat közokiratba
foglalása  szükséges,  amelyben  e  körülményre  utalni  kell.  Az  árverésen  az  árverést  lefolytatón,  a
megkeresőn és a megkereső eljárásában szereplő feleken kívül az árverezők vehetnek részt. 

Végrehajtási  eljárással  és  önkormányzati  adósságrendezési  eljárással  összefüggésben  lefolytatott
árverés esetén földre legalább a kikiáltási ár felének megfelelő összeggel tehető érvényes vételi ajánlat,
de tanya esetén legalább a kikiáltási ár 70%-ának megfelelő összeggel tehető érvényes vételi ajánlat, ha
az adósnak ez az egyetlen lakóingatlana, lakóhelye ebben van, és a végrehajtási eljárás megindítását
megelőző 6 hónapban is ebben volt, valamint, ha a föld Vht. 204/B. § szerinti legalacsonyabb eladási ár,
illetve a 237/2009. (X. 20.)  Korm. rendelet  4.  § (2) bekezdése szerinti  minimálár megadásával kerül
árverésre, csak e legalacsonyabb eladási árat elérő összegű vételi ajánlat tehető. 

A licitküszöb összege 10 millió Ft-ot meg nem haladó becsérték esetén a becsérték 2%-a, de legalább
1000 Ft, 10 millió Ft-ot meghaladó becsérték felett a becsérték 1%-a, ezer forintra kerekítve. Az a vételi
ajánlat érvényes, amelynek összege – legalább a licitküszöb összegével – meghaladja az előzőleg tett
érvényes vételi ajánlat összegét. Az árverező a vételi ajánlatot nem vonhatja vissza. 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:81.§ (5) bekezdése alapján a tulajdonostárs az
elővásárlási jogot végrehajtási árverés esetén is gyakorolhatja. Az elővásárlási jog akkor gyakorolható,
ha annak jogosultja  az árverezőre vonatkozó feltételeknek megfelel  és az elővásárlási  jogosultságát
bizonyító okiratokat a licit megkezdése előtt a kikiáltó részére átadja. 

Az  elővásárlásra  jogosult  a  felajánlott  legmagasabb  összegű  érvényes  vételi  ajánlattal  megegyező
összegű vételi ajánlat tételével gyakorolhatja elővásárlási jogát. Vételi ajánlatot elfogadó nyilatkozatnak
csak  az  elővásárlásra  jogosult  által  a  felhívásra  haladéktalanul  megtett  nyilatkozat  minősül.  A  föld
árverési vevője a legmagasabb összegű érvényes ajánlatot tevő árverező. Ha a legmagasabb összegű
vételi ajánlatra vonatkozóan elővásárlásra jogosult tesz elfogadó nyilatkozatot, az elővásárlásra jogosult
lesz az árverési vevő. Ha több elővásárlásra jogosult tesz vételi ajánlatot elfogadó nyilatkozatot, közülük
az  első  ranghelycsoportban  szereplő  elővásárlásra  jogosult  lesz  az  árverési  vevő.  Ha  ezen  első
ranghelycsoportban több elővásárlásra jogosult szerepel, a kikiáltó helyben lefolytatott sorsolással dönt.

Érvényes vételi ajánlatnak R. 7.§ (8) bekezdés értelmében: a minimálárat elérő 3 legmagasabb
ajánlat minősül.
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Amennyiben a legmagasabb összegű érvényes ajánlatot tevő árverező a vételárat nem utalta át
határidőben, az árverést a R. 8. § (7) bekezdése szerinti következő legmagasabb ajánlatot tevő
árverező nyeri.

A R. 8. § (8) bekezdés szerint: ha a (7) bekezdés szerinti ki nem fizetett földet alacsonyabb áron
vették meg, mint amennyit a fizetést elmulasztó árverező ajánlott, a fizetést elmulasztó köteles a
két  ajánlat  közötti  különbözetet  15  napon belül  megfizetni  a  mezőgazdasági  igazgatási  szerv
részére. 

Az árverés eredménytelen, ha nem tettek érvényes vételi ajánlatot, a felajánlott vételár a megismételt
árverésben  sem  érte  el  a  minimál  árat,  az  árverési  vevő  a  jogszabályban  foglaltak  alapján  nem
szerezheti meg a föld tulajdonjogát, az árverési vevő nem utalta át határidőben a teljes vételárat. Az
eredménytelen  árverés  esetén  megismételt  árverést  kell  kitűzni.  A  megismételt  árverés  során  a
felajánlott vételár nem lehet kevesebb a R. 7. § (2)–(4) bekezdése, illetve a 237/2009. (X. 20.) Korm.
rendelet  4.  §  (2a)  bekezdése  szerinti  minimálár  összegénél.  Ha  a  megismételt  árverés  is
eredménytelen, a mezőgazdasági igazgatási szerv az árverést sikertelennek nyilvánítja, kivéve, ha 

felszámolási eljárás során a Cstv. 49/A. § (5) bekezdésében vagy 49/B. § (7) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően a becsértéknek megfelelő értékesítésre kerül sor. 

Az árverési vevő letétbe helyezett előlegét be kell számítani a vételárba. Az árverési vevőn kívüli többi
árverező  részére  az  előleg  visszautalásáról  8  napon  belül  intézkedni  kell.  A  kikiáltó  az  árverésről
jegyzőkönyvet (a továbbiakban: árverési jegyzőkönyv) vesz fel. Az árverési jegyzőkönyvet az árverési
vevő is aláírásával látja el. 

A  jegyzőkönyvbe  foglalt  határozat  ellen  előterjesztett  fellebbezéssel  támadható  a  határozatba  nem
foglalt, de a jegyzőkönyv hatálya alá tartozó egyéb eljárási cselekmény is. Ha az árverési jegyzőkönyvbe
foglalt  döntés  ellen  jogorvoslattal  nem  élnek,  vagy  valamennyi  azzal  kapcsolatban  megindított
jogorvoslati,  illetve  döntés-felülvizsgálati  eljárás  befejeződik,  az  árverés  nem  eredménytelen  és  a
Vármegyei földhivatal az árverési jegyzőkönyvet záradékolja, a mezőgazdasági igazgatási szerv határidő
tűzésével haladéktalanul felhívja az árverési vevőt, hogy a teljes vételárat utalja át az mezőgazdasági
igazgatási szerv letéti számlájára; ha ezt elmulasztja, előlegét elveszti. 

Azt az előleget, amelynek visszafizetését a R. 13.§ (1) bekezdés szerint az árverező nem igényelheti,
valamint  azt  a  vételár-különbözetet,  amelyet a 8.  §  (8)  bekezdése szerint  a fizetést  elmulasztó
megfizet,  a  mezőgazdasági  igazgatási  szerv átutalja  a  megkereső által  megadott  letéti,  illetve
pénzforgalmi számlára. Ezek az összegek a végrehajtás, a felszámolás, illetve az önkormányzati
adósságrendezési eljárás értékesítési bevételeként számolhatók el. 

Az  mezőgazdasági  igazgatási  szerv  az  árverési  vevő  által  megfizetett  teljes  vételárat  átutalja  a
megkereső  által  megadott  letéti,  illetve  pénzforgalmi  számlára,  ezzel  egyidejűleg  a  záradékolt
jegyzőkönyvet is megküldi a megkeresőnek. A záradékolt jegyzőkönyv alapján felszámolási eljárásban a
felszámoló,  önkormányzati  adósságrendezési  eljárásban  a  pénzügyi  gondnok  köti  meg  az  árverési
vevővel  a  földtulajdon  átruházására  vonatkozó  szerződést,  és  megteszi  a  vevő  részére  történő
birtokbaadással összefüggő intézkedéseket. 

Ha az adós a tartozását megfizette vagy más egyéb okból nem állnak már fenn a föld árverésének
feltételei, a megkereső köteles ennek tényéről haladéktalanul, rövid úton értesíteni az mezőgazdasági
igazgatási  szervet.  Az  eljárás  megszüntetése  esetén  a  befizetett  előleg  és  licitdíj  visszajár,  annak
visszautalásáról 8 napon belül intézkedni kell. 

A  R.  15.  §  (1)  bekezdése  szerint  ha  az  adós  és  annak  tulajdonostársai  az  árverés  kitűzése  előtt
együttesen kérik a végrehajtótól, illetve felszámolási eljárásban a felszámolótól, hogy az egész földet
vagy  annak  az  adós  és  a  kérelmező  tulajdonostársak  tulajdonában  álló  hányadát  árverezzék  el,  e
rendelet  rendelkezéseit  e  §-ban  foglalt  eltérésekkel  kell  alkalmazni.  Ha  az  adós  és  annak
tulajdonostársai az árverés kitűzéséig együttesen kérik, hogy az egész földet vagy annak az adós és a
kérelmező tulajdonostársak tulajdonában álló hányadát árverezzék el, akkor az árverést a kérelmező
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tulajdonostársak tulajdoni hányadára is ki kell tűzni, a földre az adós kivételével bármelyik – e rendelet
feltételeinek megfelelő – kérelmező tulajdonostárs is árverezhet, az árverező tulajdonostárs a tulajdoni
hányadának  megfelelően  arányosan  csökkentett  előleget  köteles  letétbe  helyezni,  és  ha  a  földet
megvette, nem kell megfizetnie a vételárnak azt a részét, amely az ő tulajdoni hányadára esik, a nem
adós  tulajdonostárs  tulajdoni  hányadának  kikiáltási  ára  az  adós  tulajdoni  hányadára  megállapított
becsérték egész földrészletre vetített összegének a tulajdoni hányaddal arányos része, a tulajdonostárs
hozzájárulásával  lehet  az  ő  tulajdoni  hányadát  a  becsértékénél  alacsonyabb  áron,  felszámolási
eljárásban pedig az adós tulajdoni hányadára megállapított minimálár megadásával elárverezni.

Ha a tulajdonostárs hozzájárult ahhoz, hogy az ő tulajdoni hányadát a becsértéknél alacsonyabb áron,
felszámolási  eljárásban  pedig  az  adós  tulajdoni  hányadára  megállapított  minimálár  megadásával
árverezzék el, akkor a tulajdoni hányadra legalacsonyabb vételi ajánlat tehető. Ha a föld közös tulajdonát
– bírósági határozat, a bíróság által jóváhagyott egyezség vagy bírósági végrehajtási záradékkal ellátott
okirat alapján – árveréssel kell  megszüntetni,  az ingatlanra bármelyik tulajdonostárs is árverezhet. A
végrehajtó  a  legalacsonyabb vételi  ajánlat  összegeként  a  bíróság  ítéletében megállapított  legkisebb
vételárat  jelöli  meg.  Az  így  megjelölt  vételárnál  alacsonyabb  összegben  az  árverésen  nem tehető
érvényesen vételi ajánlat.

Miskolc, az időbélyegző szerint

Dr. Alakszai Zoltán főispán

nevében és megbízásából:

…………………………………………….

Vadász István

osztályvezető
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Ügyiratszám: BO/36/1507-2/2023 Tárgy: Ingatlanárverési hirdetmény

Ügyintéző: Rusznák Tímea Hiv.sz.:037.AV.0002/2021/78

Telefon: 06-46/503-428 Mell.: -

INGATLANÁRVERÉSI HIRDETMÉNY

A  Borsod-Abaúj-Zemplén  Vármegyei  Kormányhivatal,  mint  árverést  lefolytató  hatóság Mészáros
János István  adós adótartozás és egyéb jogcímeken fennálló  23 526 000 Ft követelés behajtása
iránt a NAV Jász-Nagykun Szolnok Megyei Adó- és Vámigazgatósága és társai végrehajtást kérők
érdekében  eljáró Dr.  Fiedler  Bálint  Ernő Végrehajtói  Irodája megkeresésére  az  ingatlan-
nyilvántartásban  1239 helyrajzi  számon nyilvántartott,  természetben  Bükkzsérc  zártkert településen
található ingatlan 1/3 tulajdoni illetőségére a mező-és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi
CXXII. törvény 35. § (1) bekezdése alapján, valamint a mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek
végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján történő
értékesítésének szabályairól szóló 191/2014. (VII.31.) Kormányrendelet értelmében 

2023. év május     hó    11   napján   11   óra 30 percre  

BO/36/      1507      /2023  
azonosító számon

       á r v e r é s t  

tűzök ki.

Az árverés h  elye:   Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Mezőkövesdi Járási Hivatal
     hivatali helyisége
     3400 Mezőkövesd, Rákóczi u. 4. I. emelet 129. terem

Az árverés azonosító száma: BO/36/1507/2023

Végrehajtást kérők: Követelés jogcíme: Tőke:
NAV Jász-Nagykun Szolnok Megyei Adó-és    adótartozás 442 688 Ft
Vámigazgatósága
P&P Pékáru Kft. számlatartozás   99 136 Ft
Tisza Takarékszövetkezet „f.a.” pénzkövetelés           3 736 472 Ft
Tisza Takarékszövetkezet „f.a.” pénzkövetelés         18 539 156 Ft
Inhold Pénzügyi Zártkörűen Működő
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Részvénytársaság pénzkövetelés 708 548 Ft

A föld ingatlan-nyilvántartási és földhasználati adatai:
1. Település neve  :  Bükkzsérc

2. Fekvése  : zártkert

3. Helyrajzi száma  :1239 hrsz.

4. Területnagysága  :4266 m2

5. Aranykorona értéke  : 3.71 Ak

6. Művelési ága:   rét

7. Tulajdonosok neve:   Mészáros János István  1/3   tulajdoni hányad  

Mészáros István 1/3 tulajdoni hányad

Mészáros Attila 1/3 tulajdoni hányad

8. Felépítménye és annak jellege  : nincs megadva

9. Jogi jelleg:   nincs megadva

10. Árverezett tulajdoni hányad  : 1/3

11. Telki szolgalom, közérdekű használati jog, haszonélvezeti jog, zálogjog  :alapján  nincs meg-

adva

12. A földhasználati, erdőgazdálkodói nyilvántartásba bejegyzett földhasználat  : nincs megadva

Az ingatlan becsértéke:  113 760 Ft, amely egyben a kikiáltási ár.

Az árverésen tehető legalacsonyabb vételi ajánlat összege:: 56 880 Ft.

A licitküszöb összege :2 000  Ft (10 millió Ft-ot meg nem haladó becsérték esetén a becsérték 2 %-a, de
legalább 1000 Ft, 10 millió Ft-ot meghaladó becsérték felett a becsérték 1%-a ezer forintra kerekítve.)

Az árverési előleg: 11 376 Ft (a becsérték 10%-a)

Az árverési licitdíj: 10 000 Ft (a föld becsértékének 1%-a, de legalább 10 000 Ft és legfeljebb 100.000
Ft)

Az előleg letétbe helyezése és a licitdíj megfizetése a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal
Magyar  Államkincstárnál  vezetett  10027006-00302797-20000002  számú  letéti  számlájára  történő
átutalással teljesíthető, amelynek során az árverés azonosító számát az átutalás közleményében fel kell
tüntetni. Az előleg és licitdíj összegét olyan időpontban kell átutalni, hogy az az árverés időpontját
megelőzően megérkezzen a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal  mezőgazdasági
igazgatási szervének letéti számlájára.

A letétbe helyező akkor árverezhet, ha az átutalásról szóló terhelési értesítőt – a bank által lepecsételt és
aláírt  banki  igazolást  –   legkésőbb  a  licit  megkezdése  előtt  a  hatóság  árverezést  lebonyolító
képviselőjének (kikiáltó) bemutatja, annak másolatát pedig részére átadja.
Felhívom  az  elővásárlásra  jogosultak  figyelmét,  hogy  az  elővásárlási  jogosultságuk  gyakorlásának
feltétele  az  árverésen  történő  részvétel.  Az  elővásárlási  jog  jogosultjának  a  jogosultságot  bizonyító
okiratait a licit megkezdése előtt a kikiáltónak át kell adnia. 

Az  árverésről,  ha  valamennyi  megjelent  írásban  hozzájárul, a  Borsod-Abaúj-Zemplén  Vármegyei
Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztály a mező-és erdőgazdasági hasznosítású
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földek végrehajtási-felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján
történő értékesítésének szabályairól szóló 191/2014. (VII.31.) Korm. rendelet 6. §-ában foglaltak szerint
kép- és hangfelvételt készít az eljárás jogszerű lefolytatásának ellenőrizhetősége érdekében.

Az ingatlan megtekinthetőségének adatai: külső  szemrevételezéssel  bármikor,  belülről  pedig
közvetlenül a tulajdonossal (bentlakóval) előre egyeztetett időpontban

Dr. Fiedler Bálint Ernő   önálló bírósági végrehajtó elérhetősége  : 
cím: 5000 Szolnok Baross út 3. 1/3
levelezési cím: 5001 Szolnok Pf: 106

Kérjük,  hogy  az  ügyben  megküldött  iratokon  az  árverés  azonosító  számára  szíveskedjenek
hivatkozni.

Az árverezőket érintő egyéb tudnivalók:

Az  árverezés  feltételeit  és  jogkövetkezményeit  a  mező-és  erdőgazdasági  hasznosítású  földek
végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján
történő értékesítésének szabályairól szóló 191/2014. (VII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.)
szabályozza.

A földre az árverezhet, aki R. 5.§ (1) bekezdése szerint:

a) aki előlegként a föld becsértékének 10%-át legkésőbb az árverés megkezdése előtt a mezőgazdasági
igazgatási szervnél letétbe helyezte, 
b) a licitdíjat megfizette
c)  a  mező-  és  erdőgazdasági  földek  forgalmáról  szóló  2013.  évi  CXXII.  törvény  (a  továbbiakban:
Földforgalmi törvény) 35. § (3) bekezdés harmadik mondata szerinti  körülmények fennállásáról szóló
hatósági  bizonyítványt  és  a  Földforgalmi  törvény  13–15.  §-a  szerinti  –  az  ott  előírt  alakszerűségi
előírásoknak megfelelő – nyilatkozatokat csatolja,
d)  a Földforgalmi törvény 18.§ (1) bekezdés e) pontja szerinti,  legfeljebb 20 km-es távolságra
vonatkozó feltételnek megfelel, és azt – az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló
384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 27.§-a szerinti  hatósági bizonyítvánnyal – igazolja 

(Földforgalmi törvény 18.§ (1) bekezdés e) pontja: az olyan földművest, akinek  az életvitelszerű
lakáshasználata helye  vagy a mezőgazdasági üzemközpontja legalább 3 éve  olyan  településen
van, amelynek közigazgatási határa az adás-vétel tárgyát képező föld fekvése szerinti település
közigazgatási határától közúton vagy közforgalom elől el nem zárt magánúton legfeljebb 20 km
távolságra van.)

A hatósági  bizonyítvány  kiállítása  az  ügyfél  Borsod–Abaúj-Zemplén  Vármegyei  Kormányhivatal
Földhivatali  Főosztályhoz (3525  Miskolc  Vologda  u.  4.)  benyújtott  kérelme  alapján  történik.  A
hatósági  bizonyítvány  a  föld  tulajdonjogának  megszerzésére  nem  jogosít,  csak  a  hatósági
bizonyítványban  megjelölt  föld  végrehajtási,  felszámolási  vagy  önkormányzati  adósságrendezési
eljárással összefüggő árverezésén való részvételhez szükséges vonatkozó feltétel fennállását igazolja. 

Az  árverésen  történő  részvételhez  kiállított  hatósági  bizonyítvány  tartalmazza  a  Földforgalmi
törvény 18.§ (1) bekezdés e) pontja szerinti,  legfeljebb 20 km-es távolságra vonatkozó feltétel
fennállását. 

A hatósági bizonyítvány igénylésére irányuló kérelemben meg kell  jelölni  a mező- és erdőgazdasági
földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII.  törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti
szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 13. § (1) bekezdés a) pontja szerinti adatokat, valamint az
árverezésre  kerülő  föld  fekvésének  települését  és  helyrajzi  számát.  A  hatósági  bizonyítványt  a
kormányhivatal 15 napon belül állítja ki. 
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Az előleg letétbe helyezése és a licitdíj megfizetése átutalással történhet, amelynek során az árverés
azonosító  számát az átutalás közleményében fel  kell  tüntetni.  Az előleg és a  licitdíj  összegét olyan
időpontban kell  átutalni,  hogy az az árverés időpontját megelőzően megérkezzen az mezőgazdasági
igazgatási szerv letéti számlájára. A letétbe helyező akkor árverezhet, ha az átutalásról szóló terhelési
értesítőt legkésőbb a licit  megkezdése előtt a mezőgazdasági igazgatási szerv árverezést lebonyolító
képviselőjének (a továbbiakban: kikiáltó) bemutatja, annak eredeti példányát részére átadja. 

Nem árverezhet és a földet árverésen nem szerezheti meg 

a) a Vht. 123. § (2) bekezdésében meghatározott személy,
b) a Földforgalmi törvény 9. §-ában meghatározott személy, 
c) a Cstv. 49. § (3) és (3b) bekezdésében meghatározott személy,
d) fővárosi és Vármegyei kormányhivatal, illetve az árveréssel kapcsolatos jogorvoslatot elbíráló hatóság
állományába tartozó olyan személy,  aki  az árverés lebonyolításában, illetve az árverési  jegyzőkönyv
szerinti határozatok meghozatalában, illetve a jogorvoslat során történő elbírálásában részt vesz,
e) a R. 5. § (1) bekezdésében foglaltaknak meg nem felelő személy. 

Az árverezés további feltételei

Az  árverező  személyesen  vagy  megbízottja,  illetve  képviselője  útján  árverezhet.  Az  Ingatlan-
nyilvántartásról  szóló  1997.  évi  CXLI.  törvény  (továbbiakban:Inytv.)  33.§  (2)-(3)  bekezdései
alapján,  ha  az  okiratot  a  nyilatkozattevő  helyett  meghatalmazott  írta  alá,  illetve  látta  el
kézjegyével,  csatolni  kell  a meghatalmazást is,  amelyet a bejegyzés alapjául szolgáló okiratra
előírt alakszerűségek szerint kell kiállítani, tehát a meghatalmazást közokiratba, illetőleg ügyvéd
által ellenjegyzett magánokiratba kell foglalni.

Ha  a  felet  a  közjegyzői  okirat  elkészítésénél  meghatalmazott  képviseli,  az  ingatlan-nyilvántartási
eljárásban azt  a  magánokiratban foglalt  meghatalmazást  is  el  kell  fogadni,  amelyben a fél  aláírását
közjegyző vagy magyar külképviseleti szerv hitelesítette.

Írásra vagy olvasásra képtelen személy jognyilatkozatán alapuló bejegyzéshez, a nyilatkozat közokiratba
foglalása  szükséges,  amelyben  e  körülményre  utalni  kell.  Az  árverésen  az  árverést  lefolytatón,  a
megkeresőn és a megkereső eljárásában szereplő feleken kívül az árverezők vehetnek részt. 

Végrehajtási  eljárással  és  önkormányzati  adósságrendezési  eljárással  összefüggésben  lefolytatott
árverés esetén földre legalább a kikiáltási ár felének megfelelő összeggel tehető érvényes vételi ajánlat,
de tanya esetén legalább a kikiáltási ár 70%-ának megfelelő összeggel tehető érvényes vételi ajánlat, ha
az adósnak ez az egyetlen lakóingatlana, lakóhelye ebben van, és a végrehajtási eljárás megindítását
megelőző 6 hónapban is ebben volt, valamint, ha a föld Vht. 204/B. § szerinti legalacsonyabb eladási ár,
illetve a 237/2009. (X. 20.)  Korm. rendelet  4.  § (2) bekezdése szerinti  minimálár megadásával kerül
árverésre, csak e legalacsonyabb eladási árat elérő összegű vételi ajánlat tehető. 

A licitküszöb összege 10 millió Ft-ot meg nem haladó becsérték esetén a becsérték 2%-a, de legalább
1000 Ft, 10 millió Ft-ot meghaladó becsérték felett a becsérték 1%-a, ezer forintra kerekítve. Az a vételi
ajánlat érvényes, amelynek összege – legalább a licitküszöb összegével – meghaladja az előzőleg tett
érvényes vételi ajánlat összegét. Az árverező a vételi ajánlatot nem vonhatja vissza. 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:81.§ (5) bekezdése alapján a tulajdonostárs az
elővásárlási jogot végrehajtási árverés esetén is gyakorolhatja. Az elővásárlási jog akkor gyakorolható,
ha annak jogosultja  az árverezőre vonatkozó feltételeknek megfelel  és az elővásárlási  jogosultságát
bizonyító okiratokat a licit megkezdése előtt a kikiáltó részére átadja. 

Az  elővásárlásra  jogosult  a  felajánlott  legmagasabb  összegű  érvényes  vételi  ajánlattal  megegyező
összegű vételi ajánlat tételével gyakorolhatja elővásárlási jogát. Vételi ajánlatot elfogadó nyilatkozatnak
csak  az  elővásárlásra  jogosult  által  a  felhívásra  haladéktalanul  megtett  nyilatkozat  minősül.  A  föld
árverési vevője a legmagasabb összegű érvényes ajánlatot tevő árverező. Ha a legmagasabb összegű
vételi ajánlatra vonatkozóan elővásárlásra jogosult tesz elfogadó nyilatkozatot, az elővásárlásra jogosult
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lesz az árverési vevő. Ha több elővásárlásra jogosult tesz vételi ajánlatot elfogadó nyilatkozatot, közülük
az  első  ranghelycsoportban  szereplő  elővásárlásra  jogosult  lesz  az  árverési  vevő.  Ha  ezen  első
ranghelycsoportban több elővásárlásra jogosult szerepel, a kikiáltó helyben lefolytatott sorsolással dönt.

Érvényes vételi ajánlatnak R. 7.§ (8) bekezdés értelmében: a minimálárat elérő 3 legmagasabb
ajánlat minősül.

Amennyiben a legmagasabb összegű érvényes ajánlatot tevő árverező a vételárat nem utalta át
határidőben, az árverést a R. 8. § (7) bekezdése szerinti következő legmagasabb ajánlatot tevő
árverező nyeri.

A R. 8. § (8) bekezdés szerint: ha a (7) bekezdés szerinti ki nem fizetett földet alacsonyabb áron
vették meg, mint amennyit a fizetést elmulasztó árverező ajánlott, a fizetést elmulasztó köteles a
két  ajánlat  közötti  különbözetet  15  napon belül  megfizetni  a  mezőgazdasági  igazgatási  szerv
részére. 

Az árverés eredménytelen, ha nem tettek érvényes vételi ajánlatot, a felajánlott vételár a megismételt
árverésben  sem  érte  el  a  minimál  árat,  az  árverési  vevő  a  jogszabályban  foglaltak  alapján  nem
szerezheti meg a föld tulajdonjogát, az árverési vevő nem utalta át határidőben a teljes vételárat. Az
eredménytelen  árverés  esetén  megismételt  árverést  kell  kitűzni.  A  megismételt  árverés  során  a
felajánlott vételár nem lehet kevesebb a R. 7. § (2)–(4) bekezdése, illetve a 237/2009. (X. 20.) Korm.
rendelet  4.  §  (2a)  bekezdése  szerinti  minimálár  összegénél.  Ha  a  megismételt  árverés  is
eredménytelen, a mezőgazdasági igazgatási szerv az árverést sikertelennek nyilvánítja, kivéve, ha 

felszámolási eljárás során a Cstv. 49/A. § (5) bekezdésében vagy 49/B. § (7) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően a becsértéknek megfelelő értékesítésre kerül sor. 

Az árverési vevő letétbe helyezett előlegét be kell számítani a vételárba. Az árverési vevőn kívüli többi
árverező  részére  az  előleg  visszautalásáról  8  napon  belül  intézkedni  kell.  A  kikiáltó  az  árverésről
jegyzőkönyvet (a továbbiakban: árverési jegyzőkönyv) vesz fel. Az árverési jegyzőkönyvet az árverési
vevő is aláírásával látja el. 

A  jegyzőkönyvbe  foglalt  határozat  ellen  előterjesztett  fellebbezéssel  támadható  a  határozatba  nem
foglalt, de a jegyzőkönyv hatálya alá tartozó egyéb eljárási cselekmény is. Ha az árverési jegyzőkönyvbe
foglalt  döntés  ellen  jogorvoslattal  nem  élnek,  vagy  valamennyi  azzal  kapcsolatban  megindított
jogorvoslati,  illetve  döntés-felülvizsgálati  eljárás  befejeződik,  az  árverés  nem  eredménytelen  és  a
Vármegyei földhivatal az árverési jegyzőkönyvet záradékolja, a mezőgazdasági igazgatási szerv határidő
tűzésével haladéktalanul felhívja az árverési vevőt, hogy a teljes vételárat utalja át az mezőgazdasági
igazgatási szerv letéti számlájára; ha ezt elmulasztja, előlegét elveszti. 

Azt az előleget, amelynek visszafizetését a R. 13.§ (1) bekezdés szerint az árverező nem igényelheti,
valamint  azt  a  vételár-különbözetet,  amelyet a 8.  §  (8)  bekezdése szerint  a fizetést  elmulasztó
megfizet,  a  mezőgazdasági  igazgatási  szerv átutalja  a  megkereső által  megadott  letéti,  illetve
pénzforgalmi számlára. Ezek az összegek a végrehajtás, a felszámolás, illetve az önkormányzati
adósságrendezési eljárás értékesítési bevételeként számolhatók el. 

Az  mezőgazdasági  igazgatási  szerv  az  árverési  vevő  által  megfizetett  teljes  vételárat  átutalja  a
megkereső  által  megadott  letéti,  illetve  pénzforgalmi  számlára,  ezzel  egyidejűleg  a  záradékolt
jegyzőkönyvet is megküldi a megkeresőnek. A záradékolt jegyzőkönyv alapján felszámolási eljárásban a
felszámoló,  önkormányzati  adósságrendezési  eljárásban  a  pénzügyi  gondnok  köti  meg  az  árverési
vevővel  a  földtulajdon  átruházására  vonatkozó  szerződést,  és  megteszi  a  vevő  részére  történő
birtokbaadással összefüggő intézkedéseket. 

Ha az adós a tartozását megfizette vagy más egyéb okból nem állnak már fenn a föld árverésének
feltételei, a megkereső köteles ennek tényéről haladéktalanul, rövid úton értesíteni az mezőgazdasági
igazgatási  szervet.  Az  eljárás  megszüntetése  esetén  a  befizetett  előleg  és  licitdíj  visszajár,  annak
visszautalásáról 8 napon belül intézkedni kell. 

Agrárügyi Főosztály, Földművelésügyi Osztály
3526 Miskolc Blaskovics u. 24. Telefon: (36-46) 503 028 Fax: (36-46) 531 039

Honlap:www.kormanyhivatal.hu   KRID azonosító:210327939

5

https://www.kormanyhivatal.hu/


A R.  15.  §  (1)  bekezdése  szerint  ha  az  adós  és  annak  tulajdonostársai  az  árverés  kitűzése  előtt
együttesen kérik a végrehajtótól, illetve felszámolási eljárásban a felszámolótól, hogy az egész földet
vagy  annak  az  adós  és  a  kérelmező  tulajdonostársak  tulajdonában  álló  hányadát  árverezzék  el,  e
rendelet  rendelkezéseit  e  §-ban  foglalt  eltérésekkel  kell  alkalmazni.  Ha  az  adós  és  annak
tulajdonostársai az árverés kitűzéséig együttesen kérik, hogy az egész földet vagy annak az adós és a
kérelmező tulajdonostársak tulajdonában álló hányadát árverezzék el, akkor az árverést a kérelmező
tulajdonostársak tulajdoni hányadára is ki kell tűzni, a földre az adós kivételével bármelyik – e rendelet
feltételeinek megfelelő – kérelmező tulajdonostárs is árverezhet, az árverező tulajdonostárs a tulajdoni
hányadának  megfelelően  arányosan  csökkentett  előleget  köteles  letétbe  helyezni,  és  ha  a  földet
megvette, nem kell megfizetnie a vételárnak azt a részét, amely az ő tulajdoni hányadára esik, a nem
adós  tulajdonostárs  tulajdoni  hányadának  kikiáltási  ára  az  adós  tulajdoni  hányadára  megállapított
becsérték egész földrészletre vetített összegének a tulajdoni hányaddal arányos része, a tulajdonostárs
hozzájárulásával  lehet  az  ő  tulajdoni  hányadát  a  becsértékénél  alacsonyabb  áron,  felszámolási
eljárásban pedig az adós tulajdoni hányadára megállapított minimálár megadásával elárverezni.

Ha a tulajdonostárs hozzájárult ahhoz, hogy az ő tulajdoni hányadát a becsértéknél alacsonyabb áron,
felszámolási  eljárásban  pedig  az  adós  tulajdoni  hányadára  megállapított  minimálár  megadásával
árverezzék el, akkor a tulajdoni hányadra legalacsonyabb vételi ajánlat tehető. Ha a föld közös tulajdonát
– bírósági határozat, a bíróság által jóváhagyott egyezség vagy bírósági végrehajtási záradékkal ellátott
okirat alapján – árveréssel kell  megszüntetni,  az ingatlanra bármelyik tulajdonostárs is árverezhet. A
végrehajtó  a  legalacsonyabb vételi  ajánlat  összegeként  a  bíróság  ítéletében megállapított  legkisebb
vételárat  jelöli  meg.  Az  így  megjelölt  vételárnál  alacsonyabb  összegben  az  árverésen  nem tehető
érvényesen vételi ajánlat.

Miskolc, az időbélyegző szerint

Dr. Alakszai Zoltán főispán

nevében és megbízásából:

…………………………………………….

Vadász István

osztályvezető
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Ügyiratszám: BO/36/1881-2/2023 Tárgy: Ingatlanárverési hirdetmény

Ügyintéző: Rusznák Tímea Hiv.sz.: 0080.V.1780/2010/161

Telefon: 06-46/503-428 Mell.: -

INGATLANÁRVERÉSI HIRDETMÉNY

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal, mint árverést lefolytató hatóság  Gáll Szilárd
adós hitel jogcímeken fennálló  59 677 002 Ft + 88 277, 33 EUR. követelés behajtása iránt a  Hypo
Bank Burgenland AG.  és társai végrehajtást kérők érdekében eljáró Dr. Petris Csaba Végrehajtói
Irodája megkeresésére  az  ingatlan-nyilvántartásban  025/15 helyrajzi  számon  nyilvántartott,
természetben  Hejőkürt külterület településen található ingatlan  1/1 tulajdoni illetőségére a mező-és
erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 35. § (1) bekezdése alapján, valamint a
mező-  és  erdőgazdasági  hasznosítású  földek  végrehajtási,  felszámolási  vagy  önkormányzati
adósságrendezési eljárás keretében árverés útján történő értékesítésének szabályairól szóló 191/2014.
(VII.31.) Kormányrendelet értelmében 

2023. év május     hó    16   napján   10   óra 00 percre  

BO/36/      1881      /2023  
azonosító számon

       á r v e r é s t  

tűzök ki.

Az árverés h  elye:     Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Tiszaújvárosi Járási Hivatal   
     hivatali helyisége (Foglalkoztatási Osztály tárgyaló terme)
     3580 Tiszaújváros, Szederkényi út 8.

Az árverés azonosító száma: BO/36/1881/2023

Végrehajtást kérők: Követelés jogcíme: Tőke:
Hypo Bank Burgenland AG. Hitel 88 277 , 33 EUR
Primátus Zrt. kölcsönösszeg 7 439 804 Ft
Nemzeti Adó.-és Vámhivatal B-A-Z megyei 
Adóigazgatósága tartozás 5 883 126 Ft
PK Követeléskezelő Zrt. kölcsönösszeg            21 746 736 Ft
Intrum Zrt. díj      68 823 Ft
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Magyar Telekom Nyrt díj      47 755 Ft
Inhold Zrt. hitelszerződés 1 918 598 Ft
Ravasz Péter, Ravaszné Kozák Krisztina tőketartozás 3 000 000 Ft
Inhold Zrt. egyéb 1 918 598 Ft
Diákhitel Központ Zrt. egyéb 1 650 441 Ft
BRB Bank Zrt. „ f.a.” kölcsönösszeg            10 331 695 Ft
Euroleasing Zrt. kölcsön 5 671 426 Ft

A föld ingatlan-nyilvántartási és földhasználati adatai:
1. Település neve  :  Hejőkürt

2. Fekvése  : külterület

3. Helyrajzi száma  :025/15 hrsz.

4. Területnagysága  : 9122 m2

5. Aranykorona értéke  : 6.39 Ak

6. Művelési ága:   szántó

7. Tulajdonosok neve  :Gáll Szilárd  1/1   tulajdoni hányad  

8. Felépítménye és annak jellege  : nincs megadva

9. Jogi jelleg:   nincs megadva

10. Árverezett tulajdoni hányad  : 1/1

11. Telki szolgalom, közérdekű használati jog, haszonélvezeti jog, zálogjog  :alapján  

Egyetemleges keretbiztosítéki jelzálogjog 125 000 EUR, a Hypo-Bank 

Burgenland Aktiengesellschaft javára.

Bányaszolgalmi jog ,Barátság II. DN600 kőolajvezeték biztonsági öve-

zetére vonatkozó 480/2019 záradékszámú változási vázrajzban megha-

tározott 278 m2 nagyságú területre a MOL Magyar Olaj- és Gázipari 

Nyrt javára.

Bányaszolgalmi jog ,Országhatár-Zsámbok. DN800 földgázszállító ve-

zeték és tartozékát képező bányaüzemi hírközlő kábel a 670136/2020 

záradékszámú változási vázrajzban és területkimutatás szerinti 184 m2 

nagyságú területre az FGSZ Földgázszállító Zrt. javára.

12. A földhasználati, erdőgazdálkodói nyilvántartásba bejegyzett földhasználat  : Varga Tibor

Az ingatlan becsértéke:  140 580 Ft, amely egyben a kikiáltási ár.

Az árverésen tehető legalacsonyabb vételi ajánlat összege:: 70 290 Ft.

A licitküszöb összege : 3 000 Ft (10 millió Ft-ot meg nem haladó becsérték esetén a becsérték 2 %-a, de
legalább 1000 Ft, 10 millió Ft-ot meghaladó becsérték felett a becsérték 1%-a ezer forintra kerekítve.)

Az árverési előleg: 14 058 Ft (a becsérték 10%-a)

Az árverési licitdíj: 10 000 Ft (a föld becsértékének 1%-a, de legalább 10 000 Ft és legfeljebb 100.000
Ft)

Az előleg letétbe helyezése és a licitdíj megfizetése a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal
Magyar  Államkincstárnál  vezetett  10027006-00302797-20000002  számú  letéti  számlájára  történő
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átutalással teljesíthető, amelynek során az árverés azonosító számát az átutalás közleményében fel kell
tüntetni. Az előleg és licitdíj összegét olyan időpontban kell átutalni, hogy az az árverés időpontját
megelőzően megérkezzen a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal  mezőgazdasági
igazgatási szervének letéti számlájára.

A letétbe helyező akkor árverezhet, ha az átutalásról szóló terhelési értesítőt – a bank által lepecsételt és
aláírt  banki  igazolást  –   legkésőbb  a  licit  megkezdése  előtt  a  hatóság  árverezést  lebonyolító
képviselőjének (kikiáltó) bemutatja, annak másolatát pedig részére átadja.
Felhívom  az  elővásárlásra  jogosultak  figyelmét,  hogy  az  elővásárlási  jogosultságuk  gyakorlásának
feltétele  az  árverésen  történő  részvétel.  Az  elővásárlási  jog  jogosultjának  a  jogosultságot  bizonyító
okiratait a licit megkezdése előtt a kikiáltónak át kell adnia. 

Az  árverésről,  ha  valamennyi  megjelent  írásban  hozzájárul, a  Borsod-Abaúj-Zemplén  Vármegyei
Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztály a mező-és erdőgazdasági hasznosítású
földek végrehajtási-felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján
történő értékesítésének szabályairól szóló 191/2014. (VII.31.) Korm. rendelet 6. §-ában foglaltak szerint
kép- és hangfelvételt készít az eljárás jogszerű lefolytatásának ellenőrizhetősége érdekében.

Az ingatlan megtekinthetőségének adatai: külső  szemrevételezéssel  bármikor,  belülről  pedig
közvetlenül a tulajdonossal (bentlakóval) előre egyeztetett időpontban

Dr .Petris Csaba   önálló bírósági végrehajtó elérhetősége  : 
cím: 1122 Budapest, Városmajor u. 74. III..em.
Levelezési cím: 1536 Budapest, Pf: 319.

Kérjük,  hogy  az  ügyben  megküldött  iratokon  az  árverés  azonosító  számára  szíveskedjenek
hivatkozni.

Az árverezőket érintő egyéb tudnivalók:

Az  árverezés  feltételeit  és  jogkövetkezményeit  a  mező-és  erdőgazdasági  hasznosítású  földek
végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján
történő értékesítésének szabályairól szóló 191/2014. (VII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.)
szabályozza.

A földre az árverezhet, aki R. 5.§ (1) bekezdése szerint:

a) aki előlegként a föld becsértékének 10%-át legkésőbb az árverés megkezdése előtt a mezőgazdasági
igazgatási szervnél letétbe helyezte, 
b) a licitdíjat megfizette
c)  a  mező-  és  erdőgazdasági  földek  forgalmáról  szóló  2013.  évi  CXXII.  törvény  (a  továbbiakban:
Földforgalmi törvény) 35. § (3) bekezdés harmadik mondata szerinti  körülmények fennállásáról szóló
hatósági  bizonyítványt  és  a  Földforgalmi  törvény  13–15.  §-a  szerinti  –  az  ott  előírt  alakszerűségi
előírásoknak megfelelő – nyilatkozatokat csatolja,
d)  a Földforgalmi törvény 18.§ (1) bekezdés e) pontja szerinti,  legfeljebb 20 km-es távolságra
vonatkozó feltételnek megfelel, és azt – az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló
384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 27.§-a szerinti  hatósági bizonyítvánnyal – igazolja 

(Földforgalmi törvény 18.§ (1) bekezdés e) pontja: az olyan földművest, akinek  az életvitelszerű
lakáshasználata helye  vagy a mezőgazdasági üzemközpontja legalább 3 éve  olyan  településen
van, amelynek közigazgatási határa az adás-vétel tárgyát képező föld fekvése szerinti település
közigazgatási határától közúton vagy közforgalom elől el nem zárt magánúton legfeljebb 20 km
távolságra van.)

A hatósági  bizonyítvány  kiállítása  az  ügyfél  Borsod–Abaúj-Zemplén  Vármegyei  Kormányhivatal
Földhivatali  Főosztályhoz (3525  Miskolc  Vologda  u.  4.)  benyújtott  kérelme  alapján  történik.  A
hatósági  bizonyítvány  a  föld  tulajdonjogának  megszerzésére  nem  jogosít,  csak  a  hatósági
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bizonyítványban  megjelölt  föld  végrehajtási,  felszámolási  vagy  önkormányzati  adósságrendezési
eljárással összefüggő árverezésén való részvételhez szükséges vonatkozó feltétel fennállását igazolja. 

Az  árverésen  történő  részvételhez  kiállított  hatósági  bizonyítvány  tartalmazza  a  Földforgalmi
törvény 18.§ (1) bekezdés e) pontja szerinti,  legfeljebb 20 km-es távolságra vonatkozó feltétel
fennállását. 

A hatósági bizonyítvány igénylésére irányuló kérelemben meg kell  jelölni  a mező- és erdőgazdasági
földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII.  törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti
szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 13. § (1) bekezdés a) pontja szerinti adatokat, valamint az
árverezésre  kerülő  föld  fekvésének  települését  és  helyrajzi  számát.  A  hatósági  bizonyítványt  a
kormányhivatal 15 napon belül állítja ki. 

Az előleg letétbe helyezése és a licitdíj megfizetése átutalással történhet, amelynek során az árverés
azonosító  számát az átutalás közleményében fel  kell  tüntetni.  Az előleg és a  licitdíj  összegét olyan
időpontban kell  átutalni,  hogy az az árverés időpontját megelőzően megérkezzen az mezőgazdasági
igazgatási szerv letéti számlájára. A letétbe helyező akkor árverezhet, ha az átutalásról szóló terhelési
értesítőt legkésőbb a licit  megkezdése előtt a mezőgazdasági igazgatási szerv árverezést lebonyolító
képviselőjének (a továbbiakban: kikiáltó) bemutatja, annak eredeti példányát részére átadja. 

Nem árverezhet és a földet árverésen nem szerezheti meg 

a) a Vht. 123. § (2) bekezdésében meghatározott személy,
b) a Földforgalmi törvény 9. §-ában meghatározott személy, 
c) a Cstv. 49. § (3) és (3b) bekezdésében meghatározott személy,
d) fővárosi és Vármegyei kormányhivatal, illetve az árveréssel kapcsolatos jogorvoslatot elbíráló hatóság
állományába tartozó olyan személy,  aki  az árverés lebonyolításában, illetve az árverési  jegyzőkönyv
szerinti határozatok meghozatalában, illetve a jogorvoslat során történő elbírálásában részt vesz,
e) a R. 5. § (1) bekezdésében foglaltaknak meg nem felelő személy. 

Az árverezés további feltételei

Az  árverező  személyesen  vagy  megbízottja,  illetve  képviselője  útján  árverezhet.  Az  Ingatlan-
nyilvántartásról  szóló  1997.  évi  CXLI.  törvény  (továbbiakban:Inytv.)  33.§  (2)-(3)  bekezdései
alapján,  ha  az  okiratot  a  nyilatkozattevő  helyett  meghatalmazott  írta  alá,  illetve  látta  el
kézjegyével,  csatolni  kell  a meghatalmazást is,  amelyet a bejegyzés alapjául szolgáló okiratra
előírt alakszerűségek szerint kell kiállítani, tehát a meghatalmazást közokiratba, illetőleg ügyvéd
által ellenjegyzett magánokiratba kell foglalni.

Ha  a  felet  a  közjegyzői  okirat  elkészítésénél  meghatalmazott  képviseli,  az  ingatlan-nyilvántartási
eljárásban azt  a  magánokiratban foglalt  meghatalmazást  is  el  kell  fogadni,  amelyben a fél  aláírását
közjegyző vagy magyar külképviseleti szerv hitelesítette.

Írásra vagy olvasásra képtelen személy jognyilatkozatán alapuló bejegyzéshez, a nyilatkozat közokiratba
foglalása  szükséges,  amelyben  e  körülményre  utalni  kell.  Az  árverésen  az  árverést  lefolytatón,  a
megkeresőn és a megkereső eljárásában szereplő feleken kívül az árverezők vehetnek részt. 

Végrehajtási  eljárással  és  önkormányzati  adósságrendezési  eljárással  összefüggésben  lefolytatott
árverés esetén földre legalább a kikiáltási ár felének megfelelő összeggel tehető érvényes vételi ajánlat,
de tanya esetén legalább a kikiáltási ár 70%-ának megfelelő összeggel tehető érvényes vételi ajánlat, ha
az adósnak ez az egyetlen lakóingatlana, lakóhelye ebben van, és a végrehajtási eljárás megindítását
megelőző 6 hónapban is ebben volt, valamint, ha a föld Vht. 204/B. § szerinti legalacsonyabb eladási ár,
illetve a 237/2009. (X. 20.)  Korm. rendelet  4.  § (2) bekezdése szerinti  minimálár megadásával kerül
árverésre, csak e legalacsonyabb eladási árat elérő összegű vételi ajánlat tehető. 

Agrárügyi Főosztály, Földművelésügyi Osztály
3526 Miskolc Blaskovics u. 24. Telefon: (36-46) 503 028 Fax: (36-46) 531 039

Honlap:www.kormanyhivatal.hu   KRID azonosító:210327939

4

https://www.kormanyhivatal.hu/


A licitküszöb összege 10 millió Ft-ot meg nem haladó becsérték esetén a becsérték 2%-a, de legalább
1000 Ft, 10 millió Ft-ot meghaladó becsérték felett a becsérték 1%-a, ezer forintra kerekítve. Az a vételi
ajánlat érvényes, amelynek összege – legalább a licitküszöb összegével – meghaladja az előzőleg tett
érvényes vételi ajánlat összegét. Az árverező a vételi ajánlatot nem vonhatja vissza. 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:81.§ (5) bekezdése alapján a tulajdonostárs az
elővásárlási jogot végrehajtási árverés esetén is gyakorolhatja. Az elővásárlási jog akkor gyakorolható,
ha annak jogosultja  az árverezőre vonatkozó feltételeknek megfelel  és az elővásárlási  jogosultságát
bizonyító okiratokat a licit megkezdése előtt a kikiáltó részére átadja. 

Az  elővásárlásra  jogosult  a  felajánlott  legmagasabb  összegű  érvényes  vételi  ajánlattal  megegyező
összegű vételi ajánlat tételével gyakorolhatja elővásárlási jogát. Vételi ajánlatot elfogadó nyilatkozatnak
csak  az  elővásárlásra  jogosult  által  a  felhívásra  haladéktalanul  megtett  nyilatkozat  minősül.  A  föld
árverési vevője a legmagasabb összegű érvényes ajánlatot tevő árverező. Ha a legmagasabb összegű
vételi ajánlatra vonatkozóan elővásárlásra jogosult tesz elfogadó nyilatkozatot, az elővásárlásra jogosult
lesz az árverési vevő. Ha több elővásárlásra jogosult tesz vételi ajánlatot elfogadó nyilatkozatot, közülük
az  első  ranghelycsoportban  szereplő  elővásárlásra  jogosult  lesz  az  árverési  vevő.  Ha  ezen  első
ranghelycsoportban több elővásárlásra jogosult szerepel, a kikiáltó helyben lefolytatott sorsolással dönt.

Érvényes vételi ajánlatnak R. 7.§ (8) bekezdés értelmében: a minimálárat elérő 3 legmagasabb
ajánlat minősül.

Amennyiben a legmagasabb összegű érvényes ajánlatot tevő árverező a vételárat nem utalta át
határidőben, az árverést a R. 8. § (7) bekezdése szerinti következő legmagasabb ajánlatot tevő
árverező nyeri.

A R. 8. § (8) bekezdés szerint: ha a (7) bekezdés szerinti ki nem fizetett földet alacsonyabb áron
vették meg, mint amennyit a fizetést elmulasztó árverező ajánlott, a fizetést elmulasztó köteles a
két  ajánlat  közötti  különbözetet  15  napon belül  megfizetni  a  mezőgazdasági  igazgatási  szerv
részére. 

Az árverés eredménytelen, ha nem tettek érvényes vételi ajánlatot, a felajánlott vételár a megismételt
árverésben  sem  érte  el  a  minimál  árat,  az  árverési  vevő  a  jogszabályban  foglaltak  alapján  nem
szerezheti meg a föld tulajdonjogát, az árverési vevő nem utalta át határidőben a teljes vételárat. Az
eredménytelen  árverés  esetén  megismételt  árverést  kell  kitűzni.  A  megismételt  árverés  során  a
felajánlott vételár nem lehet kevesebb a R. 7. § (2)–(4) bekezdése, illetve a 237/2009. (X. 20.) Korm.
rendelet  4.  §  (2a)  bekezdése  szerinti  minimálár  összegénél.  Ha  a  megismételt  árverés  is
eredménytelen, a mezőgazdasági igazgatási szerv az árverést sikertelennek nyilvánítja, kivéve, ha 

felszámolási eljárás során a Cstv. 49/A. § (5) bekezdésében vagy 49/B. § (7) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően a becsértéknek megfelelő értékesítésre kerül sor. 

Az árverési vevő letétbe helyezett előlegét be kell számítani a vételárba. Az árverési vevőn kívüli többi
árverező  részére  az  előleg  visszautalásáról  8  napon  belül  intézkedni  kell.  A  kikiáltó  az  árverésről
jegyzőkönyvet (a továbbiakban: árverési jegyzőkönyv) vesz fel. Az árverési jegyzőkönyvet az árverési
vevő is aláírásával látja el. 

A  jegyzőkönyvbe  foglalt  határozat  ellen  előterjesztett  fellebbezéssel  támadható  a  határozatba  nem
foglalt, de a jegyzőkönyv hatálya alá tartozó egyéb eljárási cselekmény is. Ha az árverési jegyzőkönyvbe
foglalt  döntés  ellen  jogorvoslattal  nem  élnek,  vagy  valamennyi  azzal  kapcsolatban  megindított
jogorvoslati,  illetve  döntés-felülvizsgálati  eljárás  befejeződik,  az  árverés  nem  eredménytelen  és  a
Vármegyei földhivatal az árverési jegyzőkönyvet záradékolja, a mezőgazdasági igazgatási szerv határidő
tűzésével haladéktalanul felhívja az árverési vevőt, hogy a teljes vételárat utalja át az mezőgazdasági
igazgatási szerv letéti számlájára; ha ezt elmulasztja, előlegét elveszti. 

Azt az előleget, amelynek visszafizetését a R. 13.§ (1) bekezdés szerint az árverező nem igényelheti,
valamint  azt  a  vételár-különbözetet,  amelyet a 8.  §  (8)  bekezdése szerint  a fizetést  elmulasztó
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megfizet,  a  mezőgazdasági  igazgatási  szerv átutalja  a  megkereső által  megadott  letéti,  illetve
pénzforgalmi számlára. Ezek az összegek a végrehajtás, a felszámolás, illetve az önkormányzati
adósságrendezési eljárás értékesítési bevételeként számolhatók el. 

Az  mezőgazdasági  igazgatási  szerv  az  árverési  vevő  által  megfizetett  teljes  vételárat  átutalja  a
megkereső  által  megadott  letéti,  illetve  pénzforgalmi  számlára,  ezzel  egyidejűleg  a  záradékolt
jegyzőkönyvet is megküldi a megkeresőnek. A záradékolt jegyzőkönyv alapján felszámolási eljárásban a
felszámoló,  önkormányzati  adósságrendezési  eljárásban  a  pénzügyi  gondnok  köti  meg  az  árverési
vevővel  a  földtulajdon  átruházására  vonatkozó  szerződést,  és  megteszi  a  vevő  részére  történő
birtokbaadással összefüggő intézkedéseket. 

Ha az adós a tartozását megfizette vagy más egyéb okból nem állnak már fenn a föld árverésének
feltételei, a megkereső köteles ennek tényéről haladéktalanul, rövid úton értesíteni az mezőgazdasági
igazgatási  szervet.  Az  eljárás  megszüntetése  esetén  a  befizetett  előleg  és  licitdíj  visszajár,  annak
visszautalásáról 8 napon belül intézkedni kell. 

A  R.  15.  §  (1)  bekezdése  szerint  ha  az  adós  és  annak  tulajdonostársai  az  árverés  kitűzése  előtt
együttesen kérik a végrehajtótól, illetve felszámolási eljárásban a felszámolótól, hogy az egész földet
vagy  annak  az  adós  és  a  kérelmező  tulajdonostársak  tulajdonában  álló  hányadát  árverezzék  el,  e
rendelet  rendelkezéseit  e  §-ban  foglalt  eltérésekkel  kell  alkalmazni.  Ha  az  adós  és  annak
tulajdonostársai az árverés kitűzéséig együttesen kérik, hogy az egész földet vagy annak az adós és a
kérelmező tulajdonostársak tulajdonában álló hányadát árverezzék el, akkor az árverést a kérelmező
tulajdonostársak tulajdoni hányadára is ki kell tűzni, a földre az adós kivételével bármelyik – e rendelet
feltételeinek megfelelő – kérelmező tulajdonostárs is árverezhet, az árverező tulajdonostárs a tulajdoni
hányadának  megfelelően  arányosan  csökkentett  előleget  köteles  letétbe  helyezni,  és  ha  a  földet
megvette, nem kell megfizetnie a vételárnak azt a részét, amely az ő tulajdoni hányadára esik, a nem
adós  tulajdonostárs  tulajdoni  hányadának  kikiáltási  ára  az  adós  tulajdoni  hányadára  megállapított
becsérték egész földrészletre vetített összegének a tulajdoni hányaddal arányos része, a tulajdonostárs
hozzájárulásával  lehet  az  ő  tulajdoni  hányadát  a  becsértékénél  alacsonyabb  áron,  felszámolási
eljárásban pedig az adós tulajdoni hányadára megállapított minimálár megadásával elárverezni.

Ha a tulajdonostárs hozzájárult ahhoz, hogy az ő tulajdoni hányadát a becsértéknél alacsonyabb áron,
felszámolási  eljárásban  pedig  az  adós  tulajdoni  hányadára  megállapított  minimálár  megadásával
árverezzék el, akkor a tulajdoni hányadra legalacsonyabb vételi ajánlat tehető. Ha a föld közös tulajdonát
– bírósági határozat, a bíróság által jóváhagyott egyezség vagy bírósági végrehajtási záradékkal ellátott
okirat alapján – árveréssel kell  megszüntetni,  az ingatlanra bármelyik tulajdonostárs is árverezhet. A
végrehajtó  a  legalacsonyabb vételi  ajánlat  összegeként  a  bíróság  ítéletében megállapított  legkisebb
vételárat  jelöli  meg.  Az  így  megjelölt  vételárnál  alacsonyabb  összegben  az  árverésen  nem tehető
érvényesen vételi ajánlat.

Miskolc, az időbélyegző szerint

Dr. Alakszai Zoltán főispán

nevében és megbízásából:

…………………………………………….

Vadász István

osztályvezető

Agrárügyi Főosztály, Földművelésügyi Osztály
3526 Miskolc Blaskovics u. 24. Telefon: (36-46) 503 028 Fax: (36-46) 531 039

Honlap:www.kormanyhivatal.hu   KRID azonosító:210327939

6

https://www.kormanyhivatal.hu/


Ügyiratszám: BO/36/1882-2/2023 Tárgy: Ingatlanárverési hirdetmény

Ügyintéző: Rusznák Tímea Hiv.sz.: 0080.V.1780/2010/164

Telefon: 06-46/503-428 Mell.: -

INGATLANÁRVERÉSI HIRDETMÉNY

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal, mint árverést lefolytató hatóság  Gáll Szilárd
adós hitel jogcímeken fennálló  59 677 002 Ft + 88 277, 33 EUR. követelés behajtása iránt a  Hypo
Bank Burgenland AG.  és társai végrehajtást kérők érdekében eljáró Dr. Petris Csaba Végrehajtói
Irodája megkeresésére  az  ingatlan-nyilvántartásban  025/28 helyrajzi  számon  nyilvántartott,
természetben  Hejőkürt külterület településen található ingatlan  1/1 tulajdoni illetőségére a mező-és
erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 35. § (1) bekezdése alapján, valamint a
mező-  és  erdőgazdasági  hasznosítású  földek  végrehajtási,  felszámolási  vagy  önkormányzati
adósságrendezési eljárás keretében árverés útján történő értékesítésének szabályairól szóló 191/2014.
(VII.31.) Kormányrendelet értelmében 

2023. év május     hó    16   napján   10   óra 30 percre  

BO/36/      1882      /2023  
azonosító számon

       á r v e r é s t  

tűzök ki.

Az árverés h  elye:     Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Tiszaújvárosi Járási Hivatal   
     hivatali helyisége (Foglalkoztatási Osztály tárgyaló terme)
     3580 Tiszaújváros, Szederkényi út 8.

Az árverés azonosító száma: BO/36/1882/2023

Végrehajtást kérők: Követelés jogcíme: Tőke:
Hypo Bank Burgenland AG. Hitel 88 277 , 33 EUR
Primátus Zrt. kölcsönösszeg 7 439 804 Ft
Nemzeti Adó.-és Vámhivatal B-A-Z megyei 
Adóigazgatósága tartozás 5 883 126 Ft
PK Követeléskezelő Zrt. kölcsönösszeg            21 746 736 Ft
Intrum Zrt. díj      68 823 Ft
Magyar Telekom Nyrt díj      47 755 Ft
Inhold Zrt. hitelszerződés 1 918 598 Ft
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Ravasz Péter, Ravaszné Kozák Krisztina tőketartozás 3 000 000 Ft
Inhold Zrt. egyéb 1 918 598 Ft
Diákhitel Központ Zrt. egyéb 1 650 441 Ft
BRB Bank Zrt. „ f.a.” kölcsönösszeg            10 331 695 Ft
Euroleasing Zrt. kölcsön 5 671 426 Ft

A föld ingatlan-nyilvántartási és földhasználati adatai:
1. Település neve  :  Hejőkürt

2. Fekvése  : külterület

3. Helyrajzi száma  :025/28 hrsz.

4. Területnagysága  : 3.1042 Ha

5. Aranykorona értéke  : 32.84 Ak

6. Művelési ága:   rét            2646 m2      2.86 Ak

szántó       1.7256 Ha   17.95 Ak

rét              1.1140 Ha    12.03 Ak

7. Tulajdonosok neve  :Gáll Szilárd  1/1   tulajdoni hányad  

8. Felépítménye és annak jellege  : nincs megadva

9. Jogi jelleg:   nincs megadva

10. Árverezett tulajdoni hányad  : 1/1

11. Telki szolgalom, közérdekű használati jog, haszonélvezeti jog, zálogjog  :alapján  

Egyetemleges keretbiztosítéki jelzálogjog 125 000 EUR, a Hypo-Bank 

Burgenland Aktiengesellschaft javára.

Bányaszolgalmi jog ,Tiszaújváros- Szászhalombatta  DN 200 termékve-

zeték biztonsági övezetére vonatkozó vázrajz 11. pontja szerinti 32 m2 

nagyságú területre  a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt javára.

Bányaszolgalmi jog Szászhalombatta-Tiszaújváros  12”-os  termékve-

zeték felújítása 468 m2 területre  MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt ja-

vára.

Bányaszolgalmi jog a 1841/1973 számú beadvány ranghelyén ( Barát-

ság kőolajvezeték) Egyetemlegesen jogosult még: az FGSZ Földgáz-

szállító Zrt. ( 8600 Siófok, Tanácsház utca 5) A. 4680 /1978 számú bead-

vány ranghelyén ( Testvériség gázvezeték) a MOL Magyar Olaj- és Gáz-

ipari Nyrt. javára.

Bányaszolgalmi jog Szajol-Tiszaújváros DN 200 termékvezeték bizton-

sági övezetére vonatkozó 69/2019 záradékszámú változási vázrajzban 

meghatározott 242 m2 nagyságú területre a Mol Magyar Olaj-és Gázipa-

ri Nyrt. javára.

12. A földhasználati, erdőgazdálkodói nyilvántartásba bejegyzett földhasználat  : Varga Tibor

Az ingatlan becsértéke:  722 480 Ft, amely egyben a kikiáltási ár.
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Az árverésen tehető legalacsonyabb vételi ajánlat összege:: 361 240 Ft.

A licitküszöb összege : 14 000 Ft (10 millió Ft-ot meg nem haladó becsérték esetén a becsérték 2 %-a,
de legalább 1000 Ft, 10 millió Ft-ot meghaladó becsérték felett a becsérték 1%-a ezer forintra kerekítve.)

Az árverési előleg: 72 248 Ft (a becsérték 10%-a)

Az árverési licitdíj: 10 000 Ft (a föld becsértékének 1%-a, de legalább 10 000 Ft és legfeljebb 100.000
Ft)

Az előleg letétbe helyezése és a licitdíj megfizetése a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal
Magyar  Államkincstárnál  vezetett  10027006-00302797-20000002  számú  letéti  számlájára  történő
átutalással teljesíthető, amelynek során az árverés azonosító számát az átutalás közleményében fel kell
tüntetni. Az előleg és licitdíj összegét olyan időpontban kell átutalni, hogy az az árverés időpontját
megelőzően megérkezzen a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal  mezőgazdasági
igazgatási szervének letéti számlájára.

A letétbe helyező akkor árverezhet, ha az átutalásról szóló terhelési értesítőt – a bank által lepecsételt és
aláírt  banki  igazolást  –   legkésőbb  a  licit  megkezdése  előtt  a  hatóság  árverezést  lebonyolító
képviselőjének (kikiáltó) bemutatja, annak másolatát pedig részére átadja.
Felhívom  az  elővásárlásra  jogosultak  figyelmét,  hogy  az  elővásárlási  jogosultságuk  gyakorlásának
feltétele  az  árverésen  történő  részvétel.  Az  elővásárlási  jog  jogosultjának  a  jogosultságot  bizonyító
okiratait a licit megkezdése előtt a kikiáltónak át kell adnia. 

Az  árverésről,  ha  valamennyi  megjelent  írásban  hozzájárul, a  Borsod-Abaúj-Zemplén  Vármegyei
Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztály a mező-és erdőgazdasági hasznosítású
földek végrehajtási-felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján
történő értékesítésének szabályairól szóló 191/2014. (VII.31.) Korm. rendelet 6. §-ában foglaltak szerint
kép- és hangfelvételt készít az eljárás jogszerű lefolytatásának ellenőrizhetősége érdekében.

Az ingatlan megtekinthetőségének adatai: külső  szemrevételezéssel  bármikor,  belülről  pedig
közvetlenül a tulajdonossal (bentlakóval) előre egyeztetett időpontban

Dr .Petris Csaba   önálló bírósági végrehajtó elérhetősége  : 
cím: 1122 Budapest, Városmajor u. 74. III..em.
Levelezési cím: 1536 Budapest, Pf: 319.

Kérjük,  hogy  az  ügyben  megküldött  iratokon  az  árverés  azonosító  számára  szíveskedjenek
hivatkozni.

Az árverezőket érintő egyéb tudnivalók:

Az  árverezés  feltételeit  és  jogkövetkezményeit  a  mező-és  erdőgazdasági  hasznosítású  földek
végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján
történő értékesítésének szabályairól szóló 191/2014. (VII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.)
szabályozza.

A földre az árverezhet, aki R. 5.§ (1) bekezdése szerint:

a) aki előlegként a föld becsértékének 10%-át legkésőbb az árverés megkezdése előtt a mezőgazdasági
igazgatási szervnél letétbe helyezte, 
b) a licitdíjat megfizette
c)  a  mező-  és  erdőgazdasági  földek  forgalmáról  szóló  2013.  évi  CXXII.  törvény  (a  továbbiakban:
Földforgalmi törvény) 35. § (3) bekezdés harmadik mondata szerinti  körülmények fennállásáról szóló
hatósági  bizonyítványt  és  a  Földforgalmi  törvény  13–15.  §-a  szerinti  –  az  ott  előírt  alakszerűségi
előírásoknak megfelelő – nyilatkozatokat csatolja,
d)  a Földforgalmi törvény 18.§ (1) bekezdés e) pontja szerinti,  legfeljebb 20 km-es távolságra
vonatkozó feltételnek megfelel, és azt – az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló
384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 27.§-a szerinti  hatósági bizonyítvánnyal – igazolja 
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(Földforgalmi törvény 18.§ (1) bekezdés e) pontja: az olyan földművest, akinek  az életvitelszerű
lakáshasználata helye  vagy a mezőgazdasági üzemközpontja legalább 3 éve  olyan  településen
van, amelynek közigazgatási határa az adás-vétel tárgyát képező föld fekvése szerinti település
közigazgatási határától közúton vagy közforgalom elől el nem zárt magánúton legfeljebb 20 km
távolságra van.)

A hatósági  bizonyítvány  kiállítása  az  ügyfél  Borsod–Abaúj-Zemplén  Vármegyei  Kormányhivatal
Földhivatali  Főosztályhoz (3525  Miskolc  Vologda  u.  4.)  benyújtott  kérelme  alapján  történik.  A
hatósági  bizonyítvány  a  föld  tulajdonjogának  megszerzésére  nem  jogosít,  csak  a  hatósági
bizonyítványban  megjelölt  föld  végrehajtási,  felszámolási  vagy  önkormányzati  adósságrendezési
eljárással összefüggő árverezésén való részvételhez szükséges vonatkozó feltétel fennállását igazolja. 

Az  árverésen  történő  részvételhez  kiállított  hatósági  bizonyítvány  tartalmazza  a  Földforgalmi
törvény 18.§ (1) bekezdés e) pontja szerinti,  legfeljebb 20 km-es távolságra vonatkozó feltétel
fennállását. 

A hatósági bizonyítvány igénylésére irányuló kérelemben meg kell  jelölni  a mező- és erdőgazdasági
földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII.  törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti
szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 13. § (1) bekezdés a) pontja szerinti adatokat, valamint az
árverezésre  kerülő  föld  fekvésének  települését  és  helyrajzi  számát.  A  hatósági  bizonyítványt  a
kormányhivatal 15 napon belül állítja ki. 

Az előleg letétbe helyezése és a licitdíj megfizetése átutalással történhet, amelynek során az árverés
azonosító  számát az átutalás közleményében fel  kell  tüntetni.  Az előleg és a  licitdíj  összegét olyan
időpontban kell  átutalni,  hogy az az árverés időpontját megelőzően megérkezzen az mezőgazdasági
igazgatási szerv letéti számlájára. A letétbe helyező akkor árverezhet, ha az átutalásról szóló terhelési
értesítőt legkésőbb a licit  megkezdése előtt a mezőgazdasági igazgatási szerv árverezést lebonyolító
képviselőjének (a továbbiakban: kikiáltó) bemutatja, annak eredeti példányát részére átadja. 

Nem árverezhet és a földet árverésen nem szerezheti meg 

a) a Vht. 123. § (2) bekezdésében meghatározott személy,
b) a Földforgalmi törvény 9. §-ában meghatározott személy, 
c) a Cstv. 49. § (3) és (3b) bekezdésében meghatározott személy,
d) fővárosi és Vármegyei kormányhivatal, illetve az árveréssel kapcsolatos jogorvoslatot elbíráló hatóság
állományába tartozó olyan személy,  aki  az árverés lebonyolításában, illetve az árverési  jegyzőkönyv
szerinti határozatok meghozatalában, illetve a jogorvoslat során történő elbírálásában részt vesz,
e) a R. 5. § (1) bekezdésében foglaltaknak meg nem felelő személy. 

Az árverezés további feltételei

Az  árverező  személyesen  vagy  megbízottja,  illetve  képviselője  útján  árverezhet.  Az  Ingatlan-
nyilvántartásról  szóló  1997.  évi  CXLI.  törvény  (továbbiakban:Inytv.)  33.§  (2)-(3)  bekezdései
alapján,  ha  az  okiratot  a  nyilatkozattevő  helyett  meghatalmazott  írta  alá,  illetve  látta  el
kézjegyével,  csatolni  kell  a meghatalmazást is,  amelyet a bejegyzés alapjául szolgáló okiratra
előírt alakszerűségek szerint kell kiállítani, tehát a meghatalmazást közokiratba, illetőleg ügyvéd
által ellenjegyzett magánokiratba kell foglalni.

Ha  a  felet  a  közjegyzői  okirat  elkészítésénél  meghatalmazott  képviseli,  az  ingatlan-nyilvántartási
eljárásban azt  a  magánokiratban foglalt  meghatalmazást  is  el  kell  fogadni,  amelyben a fél  aláírását
közjegyző vagy magyar külképviseleti szerv hitelesítette.

Írásra vagy olvasásra képtelen személy jognyilatkozatán alapuló bejegyzéshez, a nyilatkozat közokiratba
foglalása  szükséges,  amelyben  e  körülményre  utalni  kell.  Az  árverésen  az  árverést  lefolytatón,  a
megkeresőn és a megkereső eljárásában szereplő feleken kívül az árverezők vehetnek részt. 
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Végrehajtási  eljárással  és  önkormányzati  adósságrendezési  eljárással  összefüggésben  lefolytatott
árverés esetén földre legalább a kikiáltási ár felének megfelelő összeggel tehető érvényes vételi ajánlat,
de tanya esetén legalább a kikiáltási ár 70%-ának megfelelő összeggel tehető érvényes vételi ajánlat, ha
az adósnak ez az egyetlen lakóingatlana, lakóhelye ebben van, és a végrehajtási eljárás megindítását
megelőző 6 hónapban is ebben volt, valamint, ha a föld Vht. 204/B. § szerinti legalacsonyabb eladási ár,
illetve a 237/2009. (X. 20.)  Korm. rendelet  4.  § (2) bekezdése szerinti  minimálár megadásával kerül
árverésre, csak e legalacsonyabb eladási árat elérő összegű vételi ajánlat tehető. 

A licitküszöb összege 10 millió Ft-ot meg nem haladó becsérték esetén a becsérték 2%-a, de legalább
1000 Ft, 10 millió Ft-ot meghaladó becsérték felett a becsérték 1%-a, ezer forintra kerekítve. Az a vételi
ajánlat érvényes, amelynek összege – legalább a licitküszöb összegével – meghaladja az előzőleg tett
érvényes vételi ajánlat összegét. Az árverező a vételi ajánlatot nem vonhatja vissza. 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:81.§ (5) bekezdése alapján a tulajdonostárs az
elővásárlási jogot végrehajtási árverés esetén is gyakorolhatja. Az elővásárlási jog akkor gyakorolható,
ha annak jogosultja  az árverezőre vonatkozó feltételeknek megfelel  és az elővásárlási  jogosultságát
bizonyító okiratokat a licit megkezdése előtt a kikiáltó részére átadja. 

Az  elővásárlásra  jogosult  a  felajánlott  legmagasabb  összegű  érvényes  vételi  ajánlattal  megegyező
összegű vételi ajánlat tételével gyakorolhatja elővásárlási jogát. Vételi ajánlatot elfogadó nyilatkozatnak
csak  az  elővásárlásra  jogosult  által  a  felhívásra  haladéktalanul  megtett  nyilatkozat  minősül.  A  föld
árverési vevője a legmagasabb összegű érvényes ajánlatot tevő árverező. Ha a legmagasabb összegű
vételi ajánlatra vonatkozóan elővásárlásra jogosult tesz elfogadó nyilatkozatot, az elővásárlásra jogosult
lesz az árverési vevő. Ha több elővásárlásra jogosult tesz vételi ajánlatot elfogadó nyilatkozatot, közülük
az  első  ranghelycsoportban  szereplő  elővásárlásra  jogosult  lesz  az  árverési  vevő.  Ha  ezen  első
ranghelycsoportban több elővásárlásra jogosult szerepel, a kikiáltó helyben lefolytatott sorsolással dönt.

Érvényes vételi ajánlatnak R. 7.§ (8) bekezdés értelmében: a minimálárat elérő 3 legmagasabb
ajánlat minősül.

Amennyiben a legmagasabb összegű érvényes ajánlatot tevő árverező a vételárat nem utalta át
határidőben, az árverést a R. 8. § (7) bekezdése szerinti következő legmagasabb ajánlatot tevő
árverező nyeri.

A R. 8. § (8) bekezdés szerint: ha a (7) bekezdés szerinti ki nem fizetett földet alacsonyabb áron
vették meg, mint amennyit a fizetést elmulasztó árverező ajánlott, a fizetést elmulasztó köteles a
két  ajánlat  közötti  különbözetet  15  napon belül  megfizetni  a  mezőgazdasági  igazgatási  szerv
részére. 

Az árverés eredménytelen, ha nem tettek érvényes vételi ajánlatot, a felajánlott vételár a megismételt
árverésben  sem  érte  el  a  minimál  árat,  az  árverési  vevő  a  jogszabályban  foglaltak  alapján  nem
szerezheti meg a föld tulajdonjogát, az árverési vevő nem utalta át határidőben a teljes vételárat. Az
eredménytelen  árverés  esetén  megismételt  árverést  kell  kitűzni.  A  megismételt  árverés  során  a
felajánlott vételár nem lehet kevesebb a R. 7. § (2)–(4) bekezdése, illetve a 237/2009. (X. 20.) Korm.
rendelet  4.  §  (2a)  bekezdése  szerinti  minimálár  összegénél.  Ha  a  megismételt  árverés  is
eredménytelen, a mezőgazdasági igazgatási szerv az árverést sikertelennek nyilvánítja, kivéve, ha 

felszámolási eljárás során a Cstv. 49/A. § (5) bekezdésében vagy 49/B. § (7) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően a becsértéknek megfelelő értékesítésre kerül sor. 

Az árverési vevő letétbe helyezett előlegét be kell számítani a vételárba. Az árverési vevőn kívüli többi
árverező  részére  az  előleg  visszautalásáról  8  napon  belül  intézkedni  kell.  A  kikiáltó  az  árverésről
jegyzőkönyvet (a továbbiakban: árverési jegyzőkönyv) vesz fel. Az árverési jegyzőkönyvet az árverési
vevő is aláírásával látja el. 

A  jegyzőkönyvbe  foglalt  határozat  ellen  előterjesztett  fellebbezéssel  támadható  a  határozatba  nem
foglalt, de a jegyzőkönyv hatálya alá tartozó egyéb eljárási cselekmény is. Ha az árverési jegyzőkönyvbe
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foglalt  döntés  ellen  jogorvoslattal  nem  élnek,  vagy  valamennyi  azzal  kapcsolatban  megindított
jogorvoslati,  illetve  döntés-felülvizsgálati  eljárás  befejeződik,  az  árverés  nem  eredménytelen  és  a
Vármegyei földhivatal az árverési jegyzőkönyvet záradékolja, a mezőgazdasági igazgatási szerv határidő
tűzésével haladéktalanul felhívja az árverési vevőt, hogy a teljes vételárat utalja át az mezőgazdasági
igazgatási szerv letéti számlájára; ha ezt elmulasztja, előlegét elveszti. 

Azt az előleget, amelynek visszafizetését a R. 13.§ (1) bekezdés szerint az árverező nem igényelheti,
valamint  azt  a  vételár-különbözetet,  amelyet a 8.  §  (8)  bekezdése szerint  a fizetést  elmulasztó
megfizet,  a  mezőgazdasági  igazgatási  szerv átutalja  a  megkereső által  megadott  letéti,  illetve
pénzforgalmi számlára. Ezek az összegek a végrehajtás, a felszámolás, illetve az önkormányzati
adósságrendezési eljárás értékesítési bevételeként számolhatók el. 

Az  mezőgazdasági  igazgatási  szerv  az  árverési  vevő  által  megfizetett  teljes  vételárat  átutalja  a
megkereső  által  megadott  letéti,  illetve  pénzforgalmi  számlára,  ezzel  egyidejűleg  a  záradékolt
jegyzőkönyvet is megküldi a megkeresőnek. A záradékolt jegyzőkönyv alapján felszámolási eljárásban a
felszámoló,  önkormányzati  adósságrendezési  eljárásban  a  pénzügyi  gondnok  köti  meg  az  árverési
vevővel  a  földtulajdon  átruházására  vonatkozó  szerződést,  és  megteszi  a  vevő  részére  történő
birtokbaadással összefüggő intézkedéseket. 

Ha az adós a tartozását megfizette vagy más egyéb okból nem állnak már fenn a föld árverésének
feltételei, a megkereső köteles ennek tényéről haladéktalanul, rövid úton értesíteni az mezőgazdasági
igazgatási  szervet.  Az  eljárás  megszüntetése  esetén  a  befizetett  előleg  és  licitdíj  visszajár,  annak
visszautalásáról 8 napon belül intézkedni kell. 

A  R.  15.  §  (1)  bekezdése  szerint  ha  az  adós  és  annak  tulajdonostársai  az  árverés  kitűzése  előtt
együttesen kérik a végrehajtótól, illetve felszámolási eljárásban a felszámolótól, hogy az egész földet
vagy  annak  az  adós  és  a  kérelmező  tulajdonostársak  tulajdonában  álló  hányadát  árverezzék  el,  e
rendelet  rendelkezéseit  e  §-ban  foglalt  eltérésekkel  kell  alkalmazni.  Ha  az  adós  és  annak
tulajdonostársai az árverés kitűzéséig együttesen kérik, hogy az egész földet vagy annak az adós és a
kérelmező tulajdonostársak tulajdonában álló hányadát árverezzék el, akkor az árverést a kérelmező
tulajdonostársak tulajdoni hányadára is ki kell tűzni, a földre az adós kivételével bármelyik – e rendelet
feltételeinek megfelelő – kérelmező tulajdonostárs is árverezhet, az árverező tulajdonostárs a tulajdoni
hányadának  megfelelően  arányosan  csökkentett  előleget  köteles  letétbe  helyezni,  és  ha  a  földet
megvette, nem kell megfizetnie a vételárnak azt a részét, amely az ő tulajdoni hányadára esik, a nem
adós  tulajdonostárs  tulajdoni  hányadának  kikiáltási  ára  az  adós  tulajdoni  hányadára  megállapított
becsérték egész földrészletre vetített összegének a tulajdoni hányaddal arányos része, a tulajdonostárs
hozzájárulásával  lehet  az  ő  tulajdoni  hányadát  a  becsértékénél  alacsonyabb  áron,  felszámolási
eljárásban pedig az adós tulajdoni hányadára megállapított minimálár megadásával elárverezni.

Ha a tulajdonostárs hozzájárult ahhoz, hogy az ő tulajdoni hányadát a becsértéknél alacsonyabb áron,
felszámolási  eljárásban  pedig  az  adós  tulajdoni  hányadára  megállapított  minimálár  megadásával
árverezzék el, akkor a tulajdoni hányadra legalacsonyabb vételi ajánlat tehető. Ha a föld közös tulajdonát
– bírósági határozat, a bíróság által jóváhagyott egyezség vagy bírósági végrehajtási záradékkal ellátott
okirat alapján – árveréssel kell  megszüntetni,  az ingatlanra bármelyik tulajdonostárs is árverezhet. A
végrehajtó  a  legalacsonyabb vételi  ajánlat  összegeként  a  bíróság  ítéletében megállapított  legkisebb
vételárat  jelöli  meg.  Az  így  megjelölt  vételárnál  alacsonyabb  összegben  az  árverésen  nem tehető
érvényesen vételi ajánlat.

Miskolc, az időbélyegző szerint

Dr. Alakszai Zoltán főispán

nevében és megbízásából:

…………………………………………….

Vadász István

osztályvezet
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Ügyiratszám: BO/36/1949-2/2023 Tárgy: Ingatlanárverési hirdetmény

Ügyintéző: Rusznák Tímea Hiv.sz.: 377.V.3738/2017/558

Telefon: 06-46/503-428 Mell.: -

INGATLANÁRVERÉSI HIRDETMÉNY

A  Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei  Kormányhivatal,  mint  árverést  lefolytató  hatóság  Markovics
Zsolt   adós kölcsönszerződés-732 jogcímen  fennálló  13 080 528 Ft követelés behajtása iránt  a
Hungarian Real  Estate  Financing Zrt.  és társai  végrehajtást kérő  érdekében eljáró Dr.  Pataki
Zoltán Végrehajtói  Irodája megkeresésére  az  ingatlan-nyilvántartásban  019/6 helyrajzi  számon
nyilvántartott,  természetben  Kiscsécs külterület településen  található  ingatlan  39108/11346048
tulajdoni illetőségére a mező-és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 35. §
(1)  bekezdése  alapján,  valamint  a  mező-  és  erdőgazdasági  hasznosítású  földek  végrehajtási,
felszámolási  vagy  önkormányzati  adósságrendezési  eljárás  keretében  árverés  útján  történő
értékesítésének szabályairól szóló 191/2014. (VII.31.) Kormányrendelet értelmében 

2023. év május     hó    16   napján   11   óra 00 percre  

BO/36/      1949      /2023  
azonosító számon

       á r v e r é s t  

tűzök ki.

Az árverés h  elye:     Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Tiszaújvárosi Járási Hivatal   
     hivatalos helyisége (Foglalkoztatási Osztály tárgyaló terme)
     3580 Tiszaújváros, Szederkényi út 8.

Az árverés azonosító száma: BO/36/1949/2023

Végrehajtást kérők: Követelés jogcíme: Tőke:
Hungarian Real Estate Financing Zrt. kölcsönszerződés- 732 13 080 528 Ft

A föld ingatlan-nyilvántartási és földhasználati adatai:
1. Település neve  :  Kiscsécs

2. Fekvése  : külterület

Agrárügyi Főosztály, Földművelésügyi Osztály
3526 Miskolc Blaskovics u. 24. Telefon: (36-46) 503 028 Fax: (36-46) 531 039

Honlap:www.kormanyhivatal.hu   KRID azonosító:210327939

1

https://www.kormanyhivatal.hu/


3. Helyrajzi száma  :019/6 hrsz.

4. Területnagysága  : 87.5350 Ha

5. Aranykorona értéke  : 2363.75 Ak

6. Művelési ága:   szántó                              87.5350 Ha          2363.75 Ak

községi mintatér    45.5094 Ha          1342.53 Ak

községi mintatér    42.0256 Ha          1021.22 Ak

7. Tulajdonosok neve  : Markovics Zsolt 39108/11346048    tulajdoni hányad  

Dojcsák István 129840/11346048 tulajdoni hányad

Komenda Norbert 868416/11346048 tulajdoni hányad

Nagy Gyula Miklós 151680/11346048 tulajdoni hányad

Juhász Ákos Józsefné 56928/11346048 tulajdoni hányad

Kertész András 16992/11346048 tulajdoni hányad

Kelemen Józsefné 16992/11346048 tulajdoni hányad

Nemkin Tamás András 7132456/11346048 tulajdoni hányad

Luczi István 392976/11346048 tulajdoni hányad

Dobai József 329328/11346048 tulajdoni hányad

Dobai László 329328/11346048 tulajdoni hányad

Lupkovics Réka 90144/11346048 tulajdoni hányad

Lupkovics Ádám 90144/11346048 tulajdoni hányad

Hubai Vince István 649920/11346048 tulajdoni hányad

Kertész Katalin 54920/11346048 tulajdoni hányad

Kertész Szabolcs Antal 126096/11346048 tulajdoni hányad

Markovics Róbert Lajos 58662/11346048 tulajdoni hányad

Markovics Ákos Péter 58662/11346048 tulajdoni hányad

Bodnár Gellért Vincéné 35712/11346048 tulajdoni hányad

Molnár Márk István 35712/11346048 tulajdoni hányad

Pálóczi Lajosné 56928/11346048 tulajdoni hányad

Kiss Tamás 23024/11346048 tulajdoni hányad

Horváthné Kiss Katalin 23024/11346048 tulajdoni hányad

Kiss Bertalanné 23024/11346048 tulajdoni hányad

Hubai László József 293952/11346048 tulajdoni hányad

Vaszilkó Ilona 57908/11346048 tulajdoni hányad

Oláh-Szikszai Gitta 86092/11346048 tulajdoni hányad

Hubai Judit Tünde 18976/11346048 tulajdoni hányad

Hegedűsné Hubai Edit 18976/11346048 tulajdoni hányad

Hubai Antalné 18976/11346048 tulajdoni hányad

Lupkovics János István 10176/11346048 tulajdoni hányad

Lupkovics György 10176/11346048 tulajdoni hányad

Dojcsák Gábor 20400/11346048 tulajdoni hányad
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László Andrea 20400/11346048 tulajdoni hányad

8. Felépítménye és annak jellege  : nincs megadva

9. Jogi jelleg:   nincs megadva

10. Árverezett tulajdoni hányad  :39108/11346048 

11. Telki szolgalom, közérdekű használati jog, haszonélvezeti jog, zálogjog  :alapján  

Jelzálogjog ( egyetemleges) 6 597 400 Ft és járulékai erejéig az MFB 

Magyar Fejlesztési Bank Zrt. javára.

Bányaszolgalmi jog 4 Ha 9359 m2 nagyságú területre a MOL Magyar 

Olaj-és Gázipari Nyrt -vel Együttesen illetimeg. A 352187/2011.08.22. 

számú beadvány ranghelyén a FGSZ Földgázszállító Zrt. javára.

Vezetékjog a VMM-113/2010 engedély számú ( 18038) Tiszaújvárosi Al-

állomás Sajóörös-Óváros 20 kV- számú vezeték az ingatlan területéből 

1 Ha 1930 m2-t érint, A 47105/2010.06.21. számú beadvány ranghelyén 

az MVM Émász Áramhálózati Kft. javára.

Özvegyi jog az utalás szerinti illetőségre Markovics Béláné javára.

Bányaszolgalmi jog 4 Ha 9359 m2 nagyságú területre, az 

52187/2011.08.22. számú beadvány ranghelyén az FGSZ Földgázszállí-

tó Zrt. javára.

Vezeték jog a VMM-16 /2010 engedélyszámú ( 9071) TPAL-THI-SAJO-

TLOK-TVK 120 kV számú vezeték az ingatlan területéből 3 Ha, 4585 m2 

-t érint az MVM Émász Áramhálózati Kft javára.

Jelzálogjog ( egyetemleges) 18 763 298 Ft és járulékai erejéig a Huber 

Wilmuth javára.

Elidegenítési és terhelési tilalom a bejegyzett jelzálogjog biztosítására 

Huber Wilmuth javára.

12. A földhasználati, erdőgazdálkodói nyilvántartásba bejegyzett földhasználat  : Luczi István, 

Nemkin Tamás András , Bioker-Tár Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft., BRT terme-

lő , szolgáltató és kereskedelmi korlátolt felelősségű társaság, Sajó-Biotár Kft.

Az ingatlan becsértéke:  325 895 Ft, amely egyben a kikiáltási ár.

Az árverésen tehető legalacsonyabb vételi ajánlat összege:: 162 948 Ft.

A licitküszöb összege : 7 000 Ft (10 millió Ft-ot meg nem haladó becsérték esetén a becsérték 2 %-a, de
legalább 1000 Ft, 10 millió Ft-ot meghaladó becsérték felett a becsérték 1%-a ezer forintra kerekítve.)

Az árverési előleg: 32 589 Ft (a becsérték 10%-a)

Az árverési licitdíj: 10 000 Ft (a föld becsértékének 1%-a, de legalább 10 000 Ft és legfeljebb 100.000
Ft)

Az előleg letétbe helyezése és a licitdíj megfizetése a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal
Magyar  Államkincstárnál  vezetett  10027006-00302797-20000002  számú  letéti  számlájára  történő
átutalással teljesíthető, amelynek során az árverés azonosító számát az átutalás közleményében fel kell
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tüntetni. Az előleg és licitdíj összegét olyan időpontban kell átutalni, hogy az az árverés időpontját
megelőzően megérkezzen a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal  mezőgazdasági
igazgatási szervének letéti számlájára.

A letétbe helyező akkor árverezhet, ha az átutalásról szóló terhelési értesítőt – a bank által lepecsételt és
aláírt  banki  igazolást  –   legkésőbb  a  licit  megkezdése  előtt  a  hatóság  árverezést  lebonyolító
képviselőjének (kikiáltó) bemutatja, annak másolatát pedig részére átadja.
Felhívom  az  elővásárlásra  jogosultak  figyelmét,  hogy  az  elővásárlási  jogosultságuk  gyakorlásának
feltétele  az  árverésen  történő  részvétel.  Az  elővásárlási  jog  jogosultjának  a  jogosultságot  bizonyító
okiratait a licit megkezdése előtt a kikiáltónak át kell adnia. 

Az  árverésről,  ha  valamennyi  megjelent  írásban  hozzájárul, a  Borsod-Abaúj-Zemplén  Vármegyei
Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztály a mező-és erdőgazdasági hasznosítású
földek végrehajtási-felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján
történő értékesítésének szabályairól szóló 191/2014. (VII.31.) Korm. rendelet 6. §-ában foglaltak szerint
kép- és hangfelvételt készít az eljárás jogszerű lefolytatásának ellenőrizhetősége érdekében.

Az ingatlan megtekinthetőségének adatai: külső  szemrevételezéssel  bármikor,  belülről  pedig
közvetlenül a tulajdonossal (bentlakóval) előre egyeztetett időpontban

Dr .Pataki Zoltán   önálló bírósági végrehajtó elérhetősége  : 
cím: 1134 Budapest, Angyalföldi út 5/a

Kérjük,  hogy  az  ügyben  megküldött  iratokon  az  árverés  azonosító  számára  szíveskedjenek
hivatkozni.

Az árverezőket érintő egyéb tudnivalók:

Az  árverezés  feltételeit  és  jogkövetkezményeit  a  mező-és  erdőgazdasági  hasznosítású  földek
végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján
történő értékesítésének szabályairól szóló 191/2014. (VII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.)
szabályozza.

A földre az árverezhet, aki R. 5.§ (1) bekezdése szerint:

a) aki előlegként a föld becsértékének 10%-át legkésőbb az árverés megkezdése előtt a mezőgazdasági
igazgatási szervnél letétbe helyezte, 
b) a licitdíjat megfizette
c)  a  mező-  és  erdőgazdasági  földek  forgalmáról  szóló  2013.  évi  CXXII.  törvény  (a  továbbiakban:
Földforgalmi törvény) 35. § (3) bekezdés harmadik mondata szerinti  körülmények fennállásáról szóló
hatósági  bizonyítványt  és  a  Földforgalmi  törvény  13–15.  §-a  szerinti  –  az  ott  előírt  alakszerűségi
előírásoknak megfelelő – nyilatkozatokat csatolja,
d)  a Földforgalmi törvény 18.§ (1) bekezdés e) pontja szerinti,  legfeljebb 20 km-es távolságra
vonatkozó feltételnek megfelel, és azt – az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló
384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 27.§-a szerinti  hatósági bizonyítvánnyal – igazolja 
(Földforgalmi törvény 18.§ (1) bekezdés e) pontja: az olyan földművest, akinek  az életvitelszerű
lakáshasználata helye  vagy a mezőgazdasági üzemközpontja legalább 3 éve  olyan  településen
van, amelynek közigazgatási határa az adás-vétel tárgyát képező föld fekvése szerinti település
közigazgatási határától közúton vagy közforgalom elől el nem zárt magánúton legfeljebb 20 km
távolságra van.)

A hatósági  bizonyítvány  kiállítása  az  ügyfél  Borsod–Abaúj-Zemplén  Vármegyei  Kormányhivatal
Földhivatali  Főosztályhoz (3525  Miskolc  Vologda  u.  4.)  benyújtott  kérelme  alapján  történik.  A
hatósági  bizonyítvány  a  föld  tulajdonjogának  megszerzésére  nem  jogosít,  csak  a  hatósági
bizonyítványban  megjelölt  föld  végrehajtási,  felszámolási  vagy  önkormányzati  adósságrendezési
eljárással összefüggő árverezésén való részvételhez szükséges vonatkozó feltétel fennállását igazolja. 
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Az  árverésen  történő  részvételhez  kiállított  hatósági  bizonyítvány  tartalmazza  a  Földforgalmi
törvény 18.§ (1) bekezdés e) pontja szerinti,  legfeljebb 20 km-es távolságra vonatkozó feltétel
fennállását. 

A hatósági bizonyítvány igénylésére irányuló kérelemben meg kell  jelölni  a mező- és erdőgazdasági
földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII.  törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti
szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 13. § (1) bekezdés a) pontja szerinti adatokat, valamint az
árverezésre  kerülő  föld  fekvésének  települését  és  helyrajzi  számát.  A  hatósági  bizonyítványt  a
kormányhivatal 15 napon belül állítja ki. 

Az előleg letétbe helyezése és a licitdíj megfizetése átutalással történhet, amelynek során az árverés
azonosító  számát az átutalás közleményében fel  kell  tüntetni.  Az előleg és a  licitdíj  összegét olyan
időpontban kell  átutalni,  hogy az az árverés időpontját megelőzően megérkezzen az mezőgazdasági
igazgatási szerv letéti számlájára. A letétbe helyező akkor árverezhet, ha az átutalásról szóló terhelési
értesítőt legkésőbb a licit  megkezdése előtt a mezőgazdasági igazgatási szerv árverezést lebonyolító
képviselőjének (a továbbiakban: kikiáltó) bemutatja, annak eredeti példányát részére átadja. 

Nem árverezhet és a földet árverésen nem szerezheti meg 

a) a Vht. 123. § (2) bekezdésében meghatározott személy,
b) a Földforgalmi törvény 9. §-ában meghatározott személy, 
c) a Cstv. 49. § (3) és (3b) bekezdésében meghatározott személy,
d) fővárosi és Vármegyei kormányhivatal, illetve az árveréssel kapcsolatos jogorvoslatot elbíráló hatóság
állományába tartozó olyan személy,  aki  az árverés lebonyolításában, illetve az árverési  jegyzőkönyv
szerinti határozatok meghozatalában, illetve a jogorvoslat során történő elbírálásában részt vesz,
e) a R. 5. § (1) bekezdésében foglaltaknak meg nem felelő személy. 

Az árverezés további feltételei

Az  árverező  személyesen  vagy  megbízottja,  illetve  képviselője  útján  árverezhet.  Az  Ingatlan-
nyilvántartásról  szóló  1997.  évi  CXLI.  törvény  (továbbiakban:Inytv.)  33.§  (2)-(3)  bekezdései
alapján,  ha  az  okiratot  a  nyilatkozattevő  helyett  meghatalmazott  írta  alá,  illetve  látta  el
kézjegyével,  csatolni  kell  a meghatalmazást is,  amelyet a bejegyzés alapjául szolgáló okiratra
előírt alakszerűségek szerint kell kiállítani, tehát a meghatalmazást közokiratba, illetőleg ügyvéd
által ellenjegyzett magánokiratba kell foglalni.

Ha  a  felet  a  közjegyzői  okirat  elkészítésénél  meghatalmazott  képviseli,  az  ingatlan-nyilvántartási
eljárásban azt  a  magánokiratban foglalt  meghatalmazást  is  el  kell  fogadni,  amelyben a fél  aláírását
közjegyző vagy magyar külképviseleti szerv hitelesítette.

Írásra vagy olvasásra képtelen személy jognyilatkozatán alapuló bejegyzéshez, a nyilatkozat közokiratba
foglalása  szükséges,  amelyben  e  körülményre  utalni  kell.  Az  árverésen  az  árverést  lefolytatón,  a
megkeresőn és a megkereső eljárásában szereplő feleken kívül az árverezők vehetnek részt. 

Végrehajtási  eljárással  és  önkormányzati  adósságrendezési  eljárással  összefüggésben  lefolytatott
árverés esetén földre legalább a kikiáltási ár felének megfelelő összeggel tehető érvényes vételi ajánlat,
de tanya esetén legalább a kikiáltási ár 70%-ának megfelelő összeggel tehető érvényes vételi ajánlat, ha
az adósnak ez az egyetlen lakóingatlana, lakóhelye ebben van, és a végrehajtási eljárás megindítását
megelőző 6 hónapban is ebben volt, valamint, ha a föld Vht. 204/B. § szerinti legalacsonyabb eladási ár,
illetve a 237/2009. (X. 20.)  Korm. rendelet  4.  § (2) bekezdése szerinti  minimálár megadásával kerül
árverésre, csak e legalacsonyabb eladási árat elérő összegű vételi ajánlat tehető. 

A licitküszöb összege 10 millió Ft-ot meg nem haladó becsérték esetén a becsérték 2%-a, de legalább
1000 Ft, 10 millió Ft-ot meghaladó becsérték felett a becsérték 1%-a, ezer forintra kerekítve. Az a vételi
ajánlat érvényes, amelynek összege – legalább a licitküszöb összegével – meghaladja az előzőleg tett
érvényes vételi ajánlat összegét. Az árverező a vételi ajánlatot nem vonhatja vissza. 

Agrárügyi Főosztály, Földművelésügyi Osztály
3526 Miskolc Blaskovics u. 24. Telefon: (36-46) 503 028 Fax: (36-46) 531 039

Honlap:www.kormanyhivatal.hu   KRID azonosító:210327939

5

https://www.kormanyhivatal.hu/


A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:81.§ (5) bekezdése alapján a tulajdonostárs az
elővásárlási jogot végrehajtási árverés esetén is gyakorolhatja. Az elővásárlási jog akkor gyakorolható,
ha annak jogosultja  az árverezőre vonatkozó feltételeknek megfelel  és az elővásárlási  jogosultságát
bizonyító okiratokat a licit megkezdése előtt a kikiáltó részére átadja. 

Az  elővásárlásra  jogosult  a  felajánlott  legmagasabb  összegű  érvényes  vételi  ajánlattal  megegyező
összegű vételi ajánlat tételével gyakorolhatja elővásárlási jogát. Vételi ajánlatot elfogadó nyilatkozatnak
csak  az  elővásárlásra  jogosult  által  a  felhívásra  haladéktalanul  megtett  nyilatkozat  minősül.  A  föld
árverési vevője a legmagasabb összegű érvényes ajánlatot tevő árverező. Ha a legmagasabb összegű
vételi ajánlatra vonatkozóan elővásárlásra jogosult tesz elfogadó nyilatkozatot, az elővásárlásra jogosult
lesz az árverési vevő. Ha több elővásárlásra jogosult tesz vételi ajánlatot elfogadó nyilatkozatot, közülük
az  első  ranghelycsoportban  szereplő  elővásárlásra  jogosult  lesz  az  árverési  vevő.  Ha  ezen  első
ranghelycsoportban több elővásárlásra jogosult szerepel, a kikiáltó helyben lefolytatott sorsolással dönt.

Érvényes vételi ajánlatnak R. 7.§ (8) bekezdés értelmében: a minimálárat elérő 3 legmagasabb
ajánlat minősül.

Amennyiben a legmagasabb összegű érvényes ajánlatot tevő árverező a vételárat nem utalta át
határidőben, az árverést a R. 8. § (7) bekezdése szerinti következő legmagasabb ajánlatot tevő
árverező nyeri.

A R. 8. § (8) bekezdés szerint: ha a (7) bekezdés szerinti ki nem fizetett földet alacsonyabb áron
vették meg, mint amennyit a fizetést elmulasztó árverező ajánlott, a fizetést elmulasztó köteles a
két  ajánlat  közötti  különbözetet  15  napon belül  megfizetni  a  mezőgazdasági  igazgatási  szerv
részére. 

Az árverés eredménytelen, ha nem tettek érvényes vételi ajánlatot, a felajánlott vételár a megismételt
árverésben  sem  érte  el  a  minimál  árat,  az  árverési  vevő  a  jogszabályban  foglaltak  alapján  nem
szerezheti meg a föld tulajdonjogát, az árverési vevő nem utalta át határidőben a teljes vételárat. Az
eredménytelen  árverés  esetén  megismételt  árverést  kell  kitűzni.  A  megismételt  árverés  során  a
felajánlott vételár nem lehet kevesebb a R. 7. § (2)–(4) bekezdése, illetve a 237/2009. (X. 20.) Korm.
rendelet  4.  §  (2a)  bekezdése  szerinti  minimálár  összegénél.  Ha  a  megismételt  árverés  is
eredménytelen, a mezőgazdasági igazgatási szerv az árverést sikertelennek nyilvánítja, kivéve, ha 

felszámolási eljárás során a Cstv. 49/A. § (5) bekezdésében vagy 49/B. § (7) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően a becsértéknek megfelelő értékesítésre kerül sor. 

Az árverési vevő letétbe helyezett előlegét be kell számítani a vételárba. Az árverési vevőn kívüli többi
árverező  részére  az  előleg  visszautalásáról  8  napon  belül  intézkedni  kell.  A  kikiáltó  az  árverésről
jegyzőkönyvet (a továbbiakban: árverési jegyzőkönyv) vesz fel. Az árverési jegyzőkönyvet az árverési
vevő is aláírásával látja el. 

A  jegyzőkönyvbe  foglalt  határozat  ellen  előterjesztett  fellebbezéssel  támadható  a  határozatba  nem
foglalt, de a jegyzőkönyv hatálya alá tartozó egyéb eljárási cselekmény is. Ha az árverési jegyzőkönyvbe
foglalt  döntés  ellen  jogorvoslattal  nem  élnek,  vagy  valamennyi  azzal  kapcsolatban  megindított
jogorvoslati,  illetve  döntés-felülvizsgálati  eljárás  befejeződik,  az  árverés  nem  eredménytelen  és  a
Vármegyei földhivatal az árverési jegyzőkönyvet záradékolja, a mezőgazdasági igazgatási szerv határidő
tűzésével haladéktalanul felhívja az árverési vevőt, hogy a teljes vételárat utalja át az mezőgazdasági
igazgatási szerv letéti számlájára; ha ezt elmulasztja, előlegét elveszti. 

Azt az előleget, amelynek visszafizetését a R. 13.§ (1) bekezdés szerint az árverező nem igényelheti,
valamint  azt  a  vételár-különbözetet,  amelyet a 8.  §  (8)  bekezdése szerint  a fizetést  elmulasztó
megfizet,  a  mezőgazdasági  igazgatási  szerv átutalja  a  megkereső által  megadott  letéti,  illetve
pénzforgalmi számlára. Ezek az összegek a végrehajtás, a felszámolás, illetve az önkormányzati
adósságrendezési eljárás értékesítési bevételeként számolhatók el. 
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Az  mezőgazdasági  igazgatási  szerv  az  árverési  vevő  által  megfizetett  teljes  vételárat  átutalja  a
megkereső  által  megadott  letéti,  illetve  pénzforgalmi  számlára,  ezzel  egyidejűleg  a  záradékolt
jegyzőkönyvet is megküldi a megkeresőnek. A záradékolt jegyzőkönyv alapján felszámolási eljárásban a
felszámoló,  önkormányzati  adósságrendezési  eljárásban  a  pénzügyi  gondnok  köti  meg  az  árverési
vevővel  a  földtulajdon  átruházására  vonatkozó  szerződést,  és  megteszi  a  vevő  részére  történő
birtokbaadással összefüggő intézkedéseket. 

Ha az adós a tartozását megfizette vagy más egyéb okból nem állnak már fenn a föld árverésének
feltételei, a megkereső köteles ennek tényéről haladéktalanul, rövid úton értesíteni az mezőgazdasági
igazgatási  szervet.  Az  eljárás  megszüntetése  esetén  a  befizetett  előleg  és  licitdíj  visszajár,  annak
visszautalásáról 8 napon belül intézkedni kell. 

A  R.  15.  §  (1)  bekezdése  szerint  ha  az  adós  és  annak  tulajdonostársai  az  árverés  kitűzése  előtt
együttesen kérik a végrehajtótól, illetve felszámolási eljárásban a felszámolótól, hogy az egész földet
vagy  annak  az  adós  és  a  kérelmező  tulajdonostársak  tulajdonában  álló  hányadát  árverezzék  el,  e
rendelet  rendelkezéseit  e  §-ban  foglalt  eltérésekkel  kell  alkalmazni.  Ha  az  adós  és  annak
tulajdonostársai az árverés kitűzéséig együttesen kérik, hogy az egész földet vagy annak az adós és a
kérelmező tulajdonostársak tulajdonában álló hányadát árverezzék el, akkor az árverést a kérelmező
tulajdonostársak tulajdoni hányadára is ki kell tűzni, a földre az adós kivételével bármelyik – e rendelet
feltételeinek megfelelő – kérelmező tulajdonostárs is árverezhet, az árverező tulajdonostárs a tulajdoni
hányadának  megfelelően  arányosan  csökkentett  előleget  köteles  letétbe  helyezni,  és  ha  a  földet
megvette, nem kell megfizetnie a vételárnak azt a részét, amely az ő tulajdoni hányadára esik, a nem
adós  tulajdonostárs  tulajdoni  hányadának  kikiáltási  ára  az  adós  tulajdoni  hányadára  megállapított
becsérték egész földrészletre vetített összegének a tulajdoni hányaddal arányos része, a tulajdonostárs
hozzájárulásával  lehet  az  ő  tulajdoni  hányadát  a  becsértékénél  alacsonyabb  áron,  felszámolási
eljárásban pedig az adós tulajdoni hányadára megállapított minimálár megadásával elárverezni.

Ha a tulajdonostárs hozzájárult ahhoz, hogy az ő tulajdoni hányadát a becsértéknél alacsonyabb áron,
felszámolási  eljárásban  pedig  az  adós  tulajdoni  hányadára  megállapított  minimálár  megadásával
árverezzék el, akkor a tulajdoni hányadra legalacsonyabb vételi ajánlat tehető. Ha a föld közös tulajdonát
– bírósági határozat, a bíróság által jóváhagyott egyezség vagy bírósági végrehajtási záradékkal ellátott
okirat alapján – árveréssel kell  megszüntetni,  az ingatlanra bármelyik tulajdonostárs is árverezhet. A
végrehajtó  a  legalacsonyabb vételi  ajánlat  összegeként  a  bíróság  ítéletében megállapított  legkisebb
vételárat  jelöli  meg.  Az  így  megjelölt  vételárnál  alacsonyabb  összegben  az  árverésen  nem tehető
érvényesen vételi ajánlat.

Miskolc, az időbélyegző szerint

Dr. Alakszai Zoltán főispán

nevében és megbízásából:

…………………………………………….

Vadász István

osztályvezető
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Ügyiratszám: BO/36/2062-2/2023 Tárgy: Ingatlanárverési hirdetmény

Ügyintéző: Rusznák Tímea Hiv.sz.: 099.V.2096/2014/228

Telefon: 06-46/503-428 Mell.: -

INGATLANÁRVERÉSI HIRDETMÉNY

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal mint árverést lefolytató hatóság Braun Miklós
adós (  ügygondnok:  Papp-Tóth  Ügyvédi  Iroda)  kölcsönösszeg és  egyéb  jogcímeken fennálló
36 473 215 Ft követelés behajtása iránt Dunacorp Faktorház Zrt. végrehajtást kérők érdekében eljáró
Tóthné Dr. Rádi Ildikó Ibolya önálló bírósági végrehajtó megkeresésére az ingatlan-nyilvántartásban
942 helyrajzi  számon nyilvántartott, természetben  Hercegkút zártkert településen található ingatlan
40/80 tulajdoni illetőségére a mező-és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény
35.  §  (1)  bekezdése  alapján,  valamint  a  mező-  és erdőgazdasági  hasznosítású földek  végrehajtási,
felszámolási  vagy  önkormányzati  adósságrendezési  eljárás  keretében  árverés  útján  történő
értékesítésének szabályairól szóló 191/2014. (VII.31.) Kormányrendelet értelmében 

2023. év   május   hó 18  .   napján   10   óra 00 percre  

BO/36/2062/2023
azonosító számon

       á r v e r é s t  

tűzök ki.

Az   árverés helye:   Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Sárospataki Járási Hivatal 
     hivatali helyisége, 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44.

Az árverés azonosító száma: BO/36/2062/2023

Végrehajtást kérők:  Követelés jogcíme:     Tőke:
Intrum Zárkörűen Működő telefonszolgáltatási díj 25 537 Ft
Részvénytársaság
EOS Faktor Zrt. telefonszolgáltatási díj            173 239 Ft
Intrum Zrt. kölcsöntartozás         1 870 048 Ft
MKK Magyar Követeléskezelő Zrt. Kölcsönösszeg            281 494 Ft
Nemzeti Adó-és Vámhivatal tartozás( kizárólag végrehajtási 

költség)        33 506 247 Ft
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EOS Faktor Zrt. hitelszerződés              45 464 Ft
Dunacorp Faktorház Zrt. kölcsönösszeg            571 186 Ft

A föld ingatlan-nyilvántartási és földhasználati adatai:

1. Település neve  : Hercegkút

2. Fekvése:   zártkert

3. Helyrajzi száma  :  942 hrsz

4. Területnagysága:    1114 m2

5. Aranykorona értéke::   2.71 Ak

6. Művelési ága:  szőlő

7. Jogi jellege:      Natura 2000 terület, 

8. Tulajdonosok neve  : Braun Miklós 40/80   tulajdon hányad  

Borbíró János 25/80 tulajdon hányad

Joósz Antal 5/80 tulajdon hányad

Magyar Állam 5/80 tulajdon hányad -( Nemzeti Földügyi Központ)

Hercegkút Község Önkormányzata 5/80 tulajdon hányad

9. Felépítménye és annak jellege:   nincs megadva

10.Árverezett tulajdoni hányad:   40/80

11.Telki szolgalom, közérdekű használati jog, haszonélvezeti jog, zálogjog:   

Özvegyi jog Braun Miklósné javára.

12.A földhasználati, erdőgazdálkodói nyilvántartásba bejegyzett földhasználat:   nincs megadva

Az ingatlan becsértéke  :   44 560 Ft, amely egyben a kikiáltási ár.

Az árverésen tehető legalacsonyabb vételi ajánlat összege:  22 280 Ft

A licitküszöb összege:  1 000 Ft (10 millió Ft-ot meg nem haladó becsérték esetén a becsérték 2 %-a, de
legalább 1000 Ft, 10 millió Ft-ot meghaladó becsérték felett a becsérték 1%-a ezer forintra kerekítve.

Az árverési előleg:  4 456 Ft (a becsérték 10%-a)

Az árverési licitdíj: 10 000 Ft (a föld becsértékének 1%-a, de legalább 10 000 Ft és legfeljebb 100.000
Ft)

Az  előleg  letétbe  helyezése  és  a  licitdíj  megfizetése  a  Borsod-Abaúj-Zemplén  Vármegyei
Kormányhivatal  Magyar  Államkincstárnál  vezetett  10027006-00302797-20000002  számú  letéti
számlájára történő átutalással teljesíthető, amelynek során az árverés azonosító számát az átutalás
közleményében fel kell tüntetni. Az előleg és licitdíj összegét olyan időpontban kell átutalni, hogy az az
árverés  időpontját  megelőzően  megérkezzen  a  Borsod-Abaúj-Zemplén  Vármegyei  Kormányhivatal
mezőgazdasági igazgatási szervének letéti számlájára.

A letétbe  helyező  akkor  árverezhet,  ha  az  átutalásról  szóló     terhelési  értesítőt   –    a  bank  által  
lepecsételt  és  aláírt  banki  igazolást  –  legkésőbb a  licit  megkezdése  előtt  a  hatóság  árverezést
lebonyolító képviselőjének (kikiáltó) bemutatja, annak másolatát pedig részére átadja.

Felhívom az elővásárlásra jogosultak figyelmét,  hogy az elővásárlási jogosultságuk gyakorlásának
feltétele  az  árverésen  történő  részvétel.  Az  elővásárlási  jog  jogosultjának  a  jogosultságot  bizonyító
okiratait a licit megkezdése előtt a kikiáltónak át kell adnia. 

Az  árverésről,  ha  valamennyi  megjelent  írásban  hozzájárul, a  Borsod-Abaúj-Zemplén  Vármegyei
Kormányhivatal  a  mező-és  erdőgazdasági  hasznosítású  földek  végrehajtási-felszámolási  vagy
önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján történő értékesítésének szabályairól
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szóló 191/2014. (VII.31.)  Korm. rendelet  6.  §-ában foglaltak szerint  kép- és hangfelvételt  készít az
eljárás jogszerű lefolytatásának ellenőrizhetősége érdekében.

Ingatlan  megtekinthetőségének  adatai: külső  szemrevételezéssel  bármikor, belülről  pedig
közvetlenül a tulajdonossal (bentlakóval) előre egyeztetett időpontban.

   Tóthné Dr. Rádi Ildikó Ibolya   Végrehajtói Irodája:    
Cím: 4032 Debrecen, Gyöngyösi u. 7/d

Kérjük,  hogy  az  ügyben  megküldött  iratokon  az  árverés  azonosító  számára  szíveskedjenek
hivatkozni.

Az árverezőket érintő egyéb tudnivalók:

Az  árverezés  feltételeit  és  jogkövetkezményeit  a  mező-és  erdőgazdasági  hasznosítású  földek
végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján
történő értékesítésének szabályairól szóló 191/2014. (VII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.)
szabályozza.

A földre az árverezhet, aki R. 5.§ (1) bekezdése szerint:

a) aki előlegként a föld becsértékének 10%-át legkésőbb az árverés megkezdése előtt a mezőgazdasági
igazgatási szervnél letétbe helyezte, 
b) a licitdíjat megfizette
c)  a  mező-  és  erdőgazdasági  földek  forgalmáról  szóló  2013.  évi  CXXII.  törvény  (a  továbbiakban:
Földforgalmi törvény) 35. § (3) bekezdés harmadik mondata szerinti  körülmények fennállásáról szóló
hatósági  bizonyítványt  és  a  Földforgalmi  törvény  13–15.  §-a  szerinti  –  az  ott  előírt  alakszerűségi
előírásoknak megfelelő – nyilatkozatokat csatolja,
d)  a Földforgalmi törvény 18.§ (1) bekezdés e) pontja szerinti,  legfeljebb 20 km-es távolságra
vonatkozó feltételnek megfelel, és azt – az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló
384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 27.§-a szerinti  hatósági bizonyítvánnyal – igazolja 

(Földforgalmi törvény 18.§ (1) bekezdés e) pontja: az olyan földművest, akinek  az életvitelszerű
lakáshasználata helye  vagy a mezőgazdasági üzemközpontja legalább 3 éve  olyan  településen
van, amelynek közigazgatási határa az adás-vétel tárgyát képező föld fekvése szerinti település
közigazgatási határától közúton vagy közforgalom elől el nem zárt magánúton legfeljebb 20 km
távolságra van.)

A hatósági  bizonyítvány  kiállítása  az  ügyfél  Borsod–Abaúj-Zemplén  Vármegyei  Kormányhivatal
Földhivatali  Főosztályhoz (3525  Miskolc  Vologda  u.  4.)  benyújtott  kérelme  alapján  történik.  A
hatósági  bizonyítvány  a  föld  tulajdonjogának  megszerzésére  nem  jogosít,  csak  a  hatósági
bizonyítványban  megjelölt  föld  végrehajtási,  felszámolási  vagy  önkormányzati  adósságrendezési
eljárással összefüggő árverezésén való részvételhez szükséges vonatkozó feltétel fennállását igazolja. 

Az  árverésen  történő  részvételhez  kiállított  hatósági  bizonyítvány  tartalmazza  a  Földforgalmi
törvény 18.§ (1) bekezdés e) pontja szerinti,  legfeljebb 20 km-es távolságra vonatkozó feltétel
fennállását. 

A hatósági bizonyítvány igénylésére irányuló kérelemben meg kell  jelölni  a mező- és erdőgazdasági
földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII.  törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti
szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 13. § (1) bekezdés a) pontja szerinti adatokat, valamint az
árverezésre  kerülő  föld  fekvésének  települését  és  helyrajzi  számát.  A  hatósági  bizonyítványt  a
kormányhivatal 15 napon belül állítja ki. 

Az előleg letétbe helyezése és a licitdíj megfizetése átutalással történhet, amelynek során az árverés
azonosító  számát az átutalás közleményében fel  kell  tüntetni.  Az előleg és a  licitdíj  összegét olyan
időpontban kell  átutalni,  hogy az az árverés időpontját megelőzően megérkezzen az mezőgazdasági
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igazgatási szerv letéti számlájára. A letétbe helyező akkor árverezhet, ha az átutalásról szóló terhelési
értesítőt legkésőbb a licit  megkezdése előtt a mezőgazdasági igazgatási szerv árverezést lebonyolító
képviselőjének (a továbbiakban: kikiáltó) bemutatja, annak eredeti példányát részére átadja. 

Nem árverezhet és a földet árverésen nem szerezheti meg 

a) a Vht. 123. § (2) bekezdésében meghatározott személy,
b) a Földforgalmi törvény 9. §-ában meghatározott személy, 
c) a Cstv. 49. § (3) és (3b) bekezdésében meghatározott személy,
d) fővárosi és Vármegyei kormányhivatal, illetve az árveréssel kapcsolatos jogorvoslatot elbíráló hatóság
állományába tartozó olyan személy,  aki  az árverés lebonyolításában, illetve az árverési  jegyzőkönyv
szerinti határozatok meghozatalában, illetve a jogorvoslat során történő elbírálásában részt vesz,
e) a R. 5. § (1) bekezdésében foglaltaknak meg nem felelő személy. 

Az árverezés további feltételei

Az  árverező  személyesen  vagy  megbízottja,  illetve  képviselője  útján  árverezhet.  Az  Ingatlan-
nyilvántartásról  szóló  1997.  évi  CXLI.  törvény  (továbbiakban:Inytv.)  33.§  (2)-(3)  bekezdései
alapján,  ha  az  okiratot  a  nyilatkozattevő  helyett  meghatalmazott  írta  alá,  illetve  látta  el
kézjegyével,  csatolni  kell  a meghatalmazást is,  amelyet a bejegyzés alapjául szolgáló okiratra
előírt alakszerűségek szerint kell kiállítani, tehát a meghatalmazást közokiratba, illetőleg ügyvéd
által ellenjegyzett magánokiratba kell foglalni.

Ha  a  felet  a  közjegyzői  okirat  elkészítésénél  meghatalmazott  képviseli,  az  ingatlan-nyilvántartási
eljárásban azt  a  magánokiratban foglalt  meghatalmazást  is  el  kell  fogadni,  amelyben a fél  aláírását
közjegyző vagy magyar külképviseleti szerv hitelesítette.

Írásra vagy olvasásra képtelen személy jognyilatkozatán alapuló bejegyzéshez, a nyilatkozat közokiratba
foglalása  szükséges,  amelyben  e  körülményre  utalni  kell.  Az  árverésen  az  árverést  lefolytatón,  a
megkeresőn és a megkereső eljárásában szereplő feleken kívül az árverezők vehetnek részt. 

Végrehajtási  eljárással  és  önkormányzati  adósságrendezési  eljárással  összefüggésben  lefolytatott
árverés esetén földre legalább a kikiáltási ár felének megfelelő összeggel tehető érvényes vételi ajánlat,
de tanya esetén legalább a kikiáltási ár 70%-ának megfelelő összeggel tehető érvényes vételi ajánlat, ha
az adósnak ez az egyetlen lakóingatlana, lakóhelye ebben van, és a végrehajtási eljárás megindítását
megelőző 6 hónapban is ebben volt, valamint, ha a föld Vht. 204/B. § szerinti legalacsonyabb eladási ár,
illetve a 237/2009. (X. 20.)  Korm. rendelet  4.  § (2) bekezdése szerinti  minimálár megadásával kerül
árverésre, csak e legalacsonyabb eladási árat elérő összegű vételi ajánlat tehető. 

A licitküszöb összege 10 millió Ft-ot meg nem haladó becsérték esetén a becsérték 2%-a, de legalább
1000 Ft, 10 millió Ft-ot meghaladó becsérték felett a becsérték 1%-a, ezer forintra kerekítve. Az a vételi
ajánlat érvényes, amelynek összege – legalább a licitküszöb összegével – meghaladja az előzőleg tett
érvényes vételi ajánlat összegét. Az árverező a vételi ajánlatot nem vonhatja vissza. 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:81.§ (5) bekezdése alapján a tulajdonostárs az
elővásárlási jogot végrehajtási árverés esetén is gyakorolhatja. Az elővásárlási jog akkor gyakorolható,
ha annak jogosultja  az árverezőre vonatkozó feltételeknek megfelel  és az elővásárlási  jogosultságát
bizonyító okiratokat a licit megkezdése előtt a kikiáltó részére átadja. 

Az  elővásárlásra  jogosult  a  felajánlott  legmagasabb  összegű  érvényes  vételi  ajánlattal  megegyező
összegű vételi ajánlat tételével gyakorolhatja elővásárlási jogát. Vételi ajánlatot elfogadó nyilatkozatnak
csak  az  elővásárlásra  jogosult  által  a  felhívásra  haladéktalanul  megtett  nyilatkozat  minősül.  A  föld
árverési vevője a legmagasabb összegű érvényes ajánlatot tevő árverező. Ha a legmagasabb összegű
vételi ajánlatra vonatkozóan elővásárlásra jogosult tesz elfogadó nyilatkozatot, az elővásárlásra jogosult
lesz az árverési vevő. Ha több elővásárlásra jogosult tesz vételi ajánlatot elfogadó nyilatkozatot, közülük
az  első  ranghelycsoportban  szereplő  elővásárlásra  jogosult  lesz  az  árverési  vevő.  Ha  ezen  első
ranghelycsoportban több elővásárlásra jogosult szerepel, a kikiáltó helyben lefolytatott sorsolással dönt.
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Érvényes vételi ajánlatnak R. 7.§ (8) bekezdés értelmében: a minimálárat elérő 3 legmagasabb
ajánlat minősül.

Amennyiben a legmagasabb összegű érvényes ajánlatot tevő árverező a vételárat nem utalta át
határidőben, az árverést a R. 8. § (7) bekezdése szerinti következő legmagasabb ajánlatot tevő
árverező nyeri.

A R. 8. § (8) bekezdés szerint: ha a (7) bekezdés szerinti ki nem fizetett földet alacsonyabb áron
vették meg, mint amennyit a fizetést elmulasztó árverező ajánlott, a fizetést elmulasztó köteles a
két  ajánlat  közötti  különbözetet  15  napon belül  megfizetni  a  mezőgazdasági  igazgatási  szerv
részére. 

Az árverés eredménytelen, ha nem tettek érvényes vételi ajánlatot, a felajánlott vételár a megismételt
árverésben  sem  érte  el  a  minimál  árat,  az  árverési  vevő  a  jogszabályban  foglaltak  alapján  nem
szerezheti meg a föld tulajdonjogát, az árverési vevő nem utalta át határidőben a teljes vételárat. Az
eredménytelen  árverés  esetén  megismételt  árverést  kell  kitűzni.  A  megismételt  árverés  során  a
felajánlott vételár nem lehet kevesebb a R. 7. § (2)–(4) bekezdése, illetve a 237/2009. (X. 20.) Korm.
rendelet  4.  §  (2a)  bekezdése  szerinti  minimálár  összegénél.  Ha  a  megismételt  árverés  is
eredménytelen,  a  mezőgazdasági  igazgatási  szerv  az  árverést  sikertelennek  nyilvánítja,  kivéve,  ha
felszámolási eljárás során a Cstv. 49/A. § (5) bekezdésében vagy 49/B. § (7) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően a becsértéknek megfelelő értékesítésre kerül sor. 

Az árverési vevő letétbe helyezett előlegét be kell számítani a vételárba. Az árverési vevőn kívüli többi
árverező  részére  az  előleg  visszautalásáról  8  napon  belül  intézkedni  kell.  A  kikiáltó  az  árverésről
jegyzőkönyvet (a továbbiakban: árverési jegyzőkönyv) vesz fel. Az árverési jegyzőkönyvet az árverési
vevő is aláírásával látja el. 

A  jegyzőkönyvbe  foglalt  határozat  ellen  előterjesztett  fellebbezéssel  támadható  a  határozatba  nem
foglalt, de a jegyzőkönyv hatálya alá tartozó egyéb eljárási cselekmény is. Ha az árverési jegyzőkönyvbe
foglalt  döntés  ellen  jogorvoslattal  nem  élnek,  vagy  valamennyi  azzal  kapcsolatban  megindított
jogorvoslati,  illetve  döntés-felülvizsgálati  eljárás  befejeződik,  az  árverés  nem  eredménytelen  és  a
Vármegyei földhivatal az árverési jegyzőkönyvet záradékolja, a mezőgazdasági igazgatási szerv határidő
tűzésével haladéktalanul felhívja az árverési vevőt, hogy a teljes vételárat utalja át az mezőgazdasági
igazgatási szerv letéti számlájára; ha ezt elmulasztja, előlegét elveszti. 

Azt az előleget, amelynek visszafizetését a R. 13.§ (1) bekezdés szerint az árverező nem igényelheti,
valamint  azt  a  vételár-különbözetet,  amelyet a 8.  §  (8)  bekezdése szerint  a fizetést  elmulasztó
megfizet,  a  mezőgazdasági  igazgatási  szerv átutalja  a  megkereső által  megadott  letéti,  illetve
pénzforgalmi számlára. Ezek az összegek a végrehajtás, a felszámolás, illetve az önkormányzati
adósságrendezési eljárás értékesítési bevételeként számolhatók el. 

Az  mezőgazdasági  igazgatási  szerv  az  árverési  vevő  által  megfizetett  teljes  vételárat  átutalja  a
megkereső  által  megadott  letéti,  illetve  pénzforgalmi  számlára,  ezzel  egyidejűleg  a  záradékolt
jegyzőkönyvet is megküldi a megkeresőnek. A záradékolt jegyzőkönyv alapján felszámolási eljárásban a
felszámoló,  önkormányzati  adósságrendezési  eljárásban  a  pénzügyi  gondnok  köti  meg  az  árverési
vevővel a földtulajdon átruházására vonatkozó szerződést, és megteszi a vevő részére történő birtokba
adással összefüggő intézkedéseket. 

Ha az adós a tartozását megfizette vagy más egyéb okból nem állnak már fenn a föld árverésének
feltételei, a megkereső köteles ennek tényéről haladéktalanul, rövid úton értesíteni az mezőgazdasági
igazgatási  szervet.  Az  eljárás  megszüntetése  esetén  a  befizetett  előleg  és  licitdíj  visszajár,  annak
visszautalásáról 8 napon belül intézkedni kell. 

A  R.  15.  §  (1)  bekezdése  szerint  ha  az  adós  és  annak  tulajdonostársai  az  árverés  kitűzése  előtt
együttesen kérik a végrehajtótól, illetve felszámolási eljárásban a felszámolótól, hogy az egész földet
vagy  annak  az  adós  és  a  kérelmező  tulajdonostársak  tulajdonában  álló  hányadát  árverezzék  el,  e
rendelet  rendelkezéseit  e  §-ban  foglalt  eltérésekkel  kell  alkalmazni.  Ha  az  adós  és  annak
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tulajdonostársai az árverés kitűzéséig együttesen kérik, hogy az egész földet vagy annak az adós és a
kérelmező tulajdonostársak tulajdonában álló hányadát árverezzék el, akkor az árverést a kérelmező
tulajdonostársak tulajdoni hányadára is ki kell tűzni, a földre az adós kivételével bármelyik – e rendelet
feltételeinek megfelelő – kérelmező tulajdonostárs is árverezhet, az árverező tulajdonostárs a tulajdoni
hányadának  megfelelően  arányosan  csökkentett  előleget  köteles  letétbe  helyezni,  és  ha  a  földet
megvette, nem kell megfizetnie a vételárnak azt a részét, amely az ő tulajdoni hányadára esik, a nem
adós  tulajdonostárs  tulajdoni  hányadának  kikiáltási  ára  az  adós  tulajdoni  hányadára  megállapított
becsérték egész földrészletre vetített összegének a tulajdoni hányaddal arányos része, a tulajdonostárs
hozzájárulásával  lehet  az  ő  tulajdoni  hányadát  a  becsértékénél  alacsonyabb  áron,  felszámolási
eljárásban pedig az adós tulajdoni hányadára megállapított minimálár megadásával elárverezni.

Ha a tulajdonostárs hozzájárult ahhoz, hogy az ő tulajdoni hányadát a becsértéknél alacsonyabb áron,
felszámolási  eljárásban  pedig  az  adós  tulajdoni  hányadára  megállapított  minimálár  megadásával
árverezzék el, akkor a tulajdoni hányadra legalacsonyabb vételi ajánlat tehető. Ha a föld közös tulajdonát
– bírósági határozat, a bíróság által jóváhagyott egyezség vagy bírósági végrehajtási záradékkal ellátott
okirat alapján – árveréssel kell  megszüntetni,  az ingatlanra bármelyik tulajdonostárs is árverezhet. A
végrehajtó  a  legalacsonyabb vételi  ajánlat  összegeként  a  bíróság  ítéletében megállapított  legkisebb
vételárat  jelöli  meg.  Az  így  megjelölt  vételárnál  alacsonyabb  összegben  az  árverésen  nem tehető
érvényesen vételi ajánlat.

Miskolc, az időbélyegző szerint

Dr. Alakszai Zoltán főispán

nevében és megbízásából:

…………………………………………….

Vadász István

osztályvezető
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Ügyiratszám: BO/36/1191-5/2023 Tárgy: Ingatlanárverési hirdetmény

Ügyintéző: Rusznák Tímea Hiv.sz.: 355.V.1126/2021/357

Telefon: 06-46/503-428 Mell.: -

INGATLANÁRVERÉSI HIRDETMÉNY

ISMÉTELT

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal, mint árverést lefolytató hatóság Kiss Szilárd
Miklós adós kölcsön jogcímeken fennálló 200 000 000 Ft + 250 000,00 USD követelés behajtása iránt
Fedotovskiy Vladimir és társai végrehajtást kérők érdekében eljáró Némethyné Dr. Erdősi Krisztina
önálló  bírósági  végrehajtó megkeresésére az  ingatlan-nyilvántartásban 044/44 helyrajzi  számon
nyilvántartott, természetben Tállya külterület településen található ingatlan 8/24 tulajdoni illetőségére
a mező-és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 35. § (1) bekezdése alapján,
valamint a mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati
adósságrendezési eljárás keretében árverés útján történő értékesítésének szabályairól szóló 191/2014.
(VII.31.) Kormányrendelet értelmében 

2023. év   május    hó   18  . napján   13   óra 00 percre  

BO/36/1191      /2023  
azonosító számon

 i s m é t e l t e n        á r v e r é s t  

tűzök ki.

Az árverés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Szerencsi Járási Hivatal 
     hivatali helyisége, 3900 Szerencs , Kassa út.23.

Az árverés azonosító száma:  BO/36//1191/2023

Végrehajtást kérők:  Követelés jogcíme: Tőke:
Fedotovskiy Vladimir kölcsön 250 000, 00 USD
Hungarian Real Estate Financing Zrt. kölcsön 200 000 000 Ft

A föld ingatlan-nyilvántartási és földhasználati adatai:

1. Település neve:   Tállya

2. Fekvése:    külterület

3. Helyrajzi száma  :044/44

4. Területnagysága:   393 m2

5. Aranykorona értéke:   0.68 AK

6. Művelési ága:  szőlő
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7. Tulajdonos neve:    Kiss Szilárd Miklós 8/24  tulajdoni hányad

Prunyi Mátyás 2/24 tulajdon hányad

Siklósi Istvánné 2/24 tulajdon hányad

Apjokné Hausel Annamária 6/24 tulajdon hányad

Hausel István 6/24 tulajdon hányad

8. Jogi jelleg:   Natura 2000 terület 

9. Árverezett tulajdoni hányad:   8/24

10.Felépítménye és annak jellege:   nincs megadva

11.Telki szolgalom, közérdekű használati jog, haszonélvezeti jog, zálogjog:   

Zárlat 292 490 463 Ft a Soltvadkert és Vidéke Takarékszövetkezet javára.

Keretbiztosítéki jelzálogjog 196 000 000 Ft Hungarian Real Estate Financing Zrt.j avára.

12.A földhasználati, erdőgazdálkodói nyilvántartásba bejegyzett földhasználat:   nincs megadva

13.Egyéb:   Az ingatlan-nyilvántartási tulajdoni lap III/8. sorszám alatt a Soltvadkert és Vidéke

Takarékszövetkezet F.A. jogosult javára feljegyzett bűnügyi zárlat ténye az eredményes

árverés után az ingatlanon továbbra is fennmarad. Az ingatlan bűnügyi zárlattal terhelten

kerül értékesítésre.  

Az ingatlan becsértéke  :   34 333  Ft, amely egyben a kikiáltási ár.

Az árverésen tehető legalacsonyabb vételi ajánlat összege:  17 167 Ft

A licitküszöb összege: 1 000 Ft (10 millió Ft-ot meg nem haladó becsérték esetén a becsérték 2 %-a, de
legalább 1000 Ft, 10 millió Ft-ot meghaladó becsérték felett a becsérték 1%-a ezer forintra kerekítve.

Az árverési előleg:  3 433 Ft (a becsérték 10%-a)

Az árverési licitdíj:  10 000 Ft (a föld becsértékének 1%-a, de legalább 10 000 Ft és legfeljebb 100.000
Ft)

Az előleg letétbe helyezése és a licitdíj megfizetése a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal
Magyar  Államkincstárnál  vezetett  10027006-00302797-20000002  számú  letéti  számlájára  történő
átutalással teljesíthető, amelynek során az árverés azonosító számát az átutalás közleményében fel kell
tüntetni. Az előleg és licitdíj összegét olyan időpontban kell átutalni, hogy az az árverés időpontját
megelőzően megérkezzen a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal  mezőgazdasági
igazgatási szervének letéti számlájára.

A letétbe helyező akkor árverezhet, ha az átutalásról szóló terhelési értesítőt – a bank által lepecsételt és
aláírt  banki  igazolást  –   legkésőbb  a  licit  megkezdése  előtt  a  hatóság  árverezést  lebonyolító
képviselőjének (kikiáltó) bemutatja, annak másolatát pedig részére átadja.

Felhívom  az  elővásárlásra  jogosultak  figyelmét,  hogy  az  elővásárlási  jogosultságuk  gyakorlásának
feltétele  az  árverésen  történő  részvétel.  Az  elővásárlási  jog  jogosultjának  a  jogosultságot  bizonyító
okiratait a licit megkezdése előtt a kikiáltónak át kell adnia. 

Az  árverésről,  ha  valamennyi  megjelent  írásban  hozzájárul, a  Borsod-Abaúj-Zemplén  Vármegyei
Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztály a mező-és erdőgazdasági hasznosítású
földek végrehajtási-felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján
történő értékesítésének szabályairól szóló 191/2014. (VII.31.) Korm. rendelet 6. §-ában foglaltak szerint
kép- és hangfelvételt készít az eljárás jogszerű lefolytatásának ellenőrizhetősége érdekében.
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Ingatlan megtekinthetőségének adatai: külső szemrevételezéssel bármikor

Némethyné Dr. Erdősi Krisztina Végrehajtói Irodája: 
cím: 1042 Budapest, Munkásotthon u.44. 1/8
levelezési cím: 1384 Budapest, Pf: 772 
tel.: +36 1780-0803
e-mail: vh.0355@mbvk.hu

Kérjük,  hogy  az  ügyben  megküldött  iratokon  az  árverés  azonosító  számára  szíveskedjenek
hivatkozni.

Az árverezőket érintő egyéb tudnivalók:

Az  árverezés  feltételeit  és  jogkövetkezményeit  a  mező-és  erdőgazdasági  hasznosítású  földek
végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján
történő értékesítésének szabályairól szóló 191/2014. (VII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.)
szabályozza.

A földre az árverezhet, aki R. 5.§ (1) bekezdése szerint:

a) aki előlegként a föld becsértékének 10%-át legkésőbb az árverés megkezdése előtt a mezőgazdasági
igazgatási szervnél letétbe helyezte, 
b) a licitdíjat megfizette
c)  a  mező-  és  erdőgazdasági  földek  forgalmáról  szóló  2013.  évi  CXXII.  törvény  (a  továbbiakban:
Földforgalmi törvény) 35. § (3) bekezdés harmadik mondata szerinti  körülmények fennállásáról szóló
hatósági  bizonyítványt  és  a  Földforgalmi  törvény  13–15.  §-a  szerinti  –  az  ott  előírt  alakszerűségi
előírásoknak megfelelő – nyilatkozatokat csatolja,
d)  a Földforgalmi törvény 18.§ (1) bekezdés e) pontja szerinti,  legfeljebb 20 km-es távolságra
vonatkozó feltételnek megfelel, és azt – az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló
384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 27.§-a szerinti  hatósági bizonyítvánnyal – igazolja 

(Földforgalmi törvény 18.§ (1) bekezdés e) pontja: az olyan földművest, akinek  az életvitelszerű
lakáshasználata helye  vagy a mezőgazdasági üzemközpontja legalább 3 éve  olyan  településen
van, amelynek közigazgatási határa az adás-vétel tárgyát képező föld fekvése szerinti település
közigazgatási határától közúton vagy közforgalom elől el nem zárt magánúton legfeljebb 20 km
távolságra van.)

A hatósági  bizonyítvány  kiállítása  az  ügyfél  Borsod–Abaúj-Zemplén  Vármegyei  Kormányhivatal
Földhivatali  Főosztályhoz (3525  Miskolc  Vologda  u.  4.)  benyújtott  kérelme  alapján  történik.  A
hatósági  bizonyítvány  a  föld  tulajdonjogának  megszerzésére  nem  jogosít,  csak  a  hatósági
bizonyítványban  megjelölt  föld  végrehajtási,  felszámolási  vagy  önkormányzati  adósságrendezési
eljárással összefüggő árverezésén való részvételhez szükséges vonatkozó feltétel fennállását igazolja. 

Az  árverésen  történő  részvételhez  kiállított  hatósági  bizonyítvány  tartalmazza  a  Földforgalmi
törvény 18.§ (1) bekezdés e) pontja szerinti,  legfeljebb 20 km-es távolságra vonatkozó feltétel
fennállását. 

A hatósági bizonyítvány igénylésére irányuló kérelemben meg kell  jelölni  a mező- és erdőgazdasági
földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII.  törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti
szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 13. § (1) bekezdés a) pontja szerinti adatokat, valamint az
árverezésre  kerülő  föld  fekvésének  települését  és  helyrajzi  számát.  A  hatósági  bizonyítványt  a
kormányhivatal 15 napon belül állítja ki. 

Az előleg letétbe helyezése és a licitdíj megfizetése átutalással történhet, amelynek során az árverés
azonosító  számát az átutalás közleményében fel  kell  tüntetni.  Az előleg és a  licitdíj  összegét olyan
időpontban kell  átutalni,  hogy az az árverés időpontját megelőzően megérkezzen az mezőgazdasági
igazgatási szerv letéti számlájára. A letétbe helyező akkor árverezhet, ha az átutalásról szóló terhelési
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értesítőt legkésőbb a licit  megkezdése előtt a mezőgazdasági igazgatási szerv árverezést lebonyolító
képviselőjének (a továbbiakban: kikiáltó) bemutatja, annak eredeti példányát részére átadja. 

Nem árverezhet és a földet árverésen nem szerezheti meg 

a) a Vht. 123. § (2) bekezdésében meghatározott személy,
b) a Földforgalmi törvény 9. §-ában meghatározott személy, 
c) a Cstv. 49. § (3) és (3b) bekezdésében meghatározott személy,
d) fővárosi és Vármegyei kormányhivatal, illetve az árveréssel kapcsolatos jogorvoslatot elbíráló hatóság
állományába tartozó olyan személy,  aki  az árverés lebonyolításában, illetve az árverési  jegyzőkönyv
szerinti határozatok meghozatalában, illetve a jogorvoslat során történő elbírálásában részt vesz,
e) a R. 5. § (1) bekezdésében foglaltaknak meg nem felelő személy. 

Az árverezés további feltételei

Az  árverező  személyesen  vagy  megbízottja,  illetve  képviselője  útján  árverezhet.  Az  Ingatlan-
nyilvántartásról  szóló  1997.  évi  CXLI.  törvény  (továbbiakban:Inytv.)  33.§  (2)-(3)  bekezdései
alapján,  ha  az  okiratot  a  nyilatkozattevő  helyett  meghatalmazott  írta  alá,  illetve  látta  el
kézjegyével,  csatolni  kell  a meghatalmazást is,  amelyet a bejegyzés alapjául szolgáló okiratra
előírt alakszerűségek szerint kell kiállítani, tehát a meghatalmazást közokiratba, illetőleg ügyvéd
által ellenjegyzett magánokiratba kell foglalni.

Ha  a  felet  a  közjegyzői  okirat  elkészítésénél  meghatalmazott  képviseli,  az  ingatlan-nyilvántartási
eljárásban azt  a  magánokiratban foglalt  meghatalmazást  is  el  kell  fogadni,  amelyben a fél  aláírását
közjegyző vagy magyar külképviseleti szerv hitelesítette.

Írásra vagy olvasásra képtelen személy jognyilatkozatán alapuló bejegyzéshez, a nyilatkozat közokiratba
foglalása  szükséges,  amelyben  e  körülményre  utalni  kell.  Az  árverésen  az  árverést  lefolytatón,  a
megkeresőn és a megkereső eljárásában szereplő feleken kívül az árverezők vehetnek részt. 

Végrehajtási  eljárással  és  önkormányzati  adósságrendezési  eljárással  összefüggésben  lefolytatott
árverés esetén földre legalább a kikiáltási ár felének megfelelő összeggel tehető érvényes vételi ajánlat,
de tanya esetén legalább a kikiáltási ár 70%-ának megfelelő összeggel tehető érvényes vételi ajánlat, ha
az adósnak ez az egyetlen lakóingatlana, lakóhelye ebben van, és a végrehajtási eljárás megindítását
megelőző 6 hónapban is ebben volt, valamint, ha a föld Vht. 204/B. § szerinti legalacsonyabb eladási ár,
illetve a 237/2009. (X. 20.)  Korm. rendelet  4.  § (2) bekezdése szerinti  minimálár megadásával kerül
árverésre, csak e legalacsonyabb eladási árat elérő összegű vételi ajánlat tehető. 

A licitküszöb összege 10 millió Ft-ot meg nem haladó becsérték esetén a becsérték 2%-a, de legalább
1000 Ft, 10 millió Ft-ot meghaladó becsérték felett a becsérték 1%-a, ezer forintra kerekítve. Az a vételi
ajánlat érvényes, amelynek összege – legalább a licitküszöb összegével – meghaladja az előzőleg tett
érvényes vételi ajánlat összegét. Az árverező a vételi ajánlatot nem vonhatja vissza. 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:81.§ (5) bekezdése alapján a tulajdonostárs az
elővásárlási jogot végrehajtási árverés esetén is gyakorolhatja. Az elővásárlási jog akkor gyakorolható,
ha annak jogosultja  az árverezőre vonatkozó feltételeknek megfelel  és az elővásárlási  jogosultságát
bizonyító okiratokat a licit megkezdése előtt a kikiáltó részére átadja. 

Az  elővásárlásra  jogosult  a  felajánlott  legmagasabb  összegű  érvényes  vételi  ajánlattal  megegyező
összegű vételi ajánlat tételével gyakorolhatja elővásárlási jogát. Vételi ajánlatot elfogadó nyilatkozatnak
csak  az  elővásárlásra  jogosult  által  a  felhívásra  haladéktalanul  megtett  nyilatkozat  minősül.  A  föld
árverési vevője a legmagasabb összegű érvényes ajánlatot tevő árverező. Ha a legmagasabb összegű
vételi ajánlatra vonatkozóan elővásárlásra jogosult tesz elfogadó nyilatkozatot, az elővásárlásra jogosult
lesz az árverési vevő. Ha több elővásárlásra jogosult tesz vételi ajánlatot elfogadó nyilatkozatot, közülük
az  első  ranghelycsoportban  szereplő  elővásárlásra  jogosult  lesz  az  árverési  vevő.  Ha  ezen  első
ranghelycsoportban több elővásárlásra jogosult szerepel, a kikiáltó helyben lefolytatott sorsolással dönt.
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Érvényes vételi ajánlatnak R. 7.§ (8) bekezdés értelmében: a minimálárat elérő 3 legmagasabb
ajánlat minősül.

Amennyiben a legmagasabb összegű érvényes ajánlatot tevő árverező a vételárat nem utalta át
határidőben, az árverést a R. 8. § (7) bekezdése szerinti következő legmagasabb ajánlatot tevő
árverező nyeri.

A R. 8. § (8) bekezdés szerint: ha a (7) bekezdés szerinti ki nem fizetett földet alacsonyabb áron
vették meg, mint amennyit a fizetést elmulasztó árverező ajánlott, a fizetést elmulasztó köteles a
két  ajánlat  közötti  különbözetet  15  napon belül  megfizetni  a  mezőgazdasági  igazgatási  szerv
részére. 

Az árverés eredménytelen, ha nem tettek érvényes vételi ajánlatot, a felajánlott vételár a megismételt
árverésben  sem  érte  el  a  minimál  árat,  az  árverési  vevő  a  jogszabályban  foglaltak  alapján  nem
szerezheti meg a föld tulajdonjogát, az árverési vevő nem utalta át határidőben a teljes vételárat. Az
eredménytelen  árverés  esetén  megismételt  árverést  kell  kitűzni.  A  megismételt  árverés  során  a
felajánlott vételár nem lehet kevesebb a R. 7. § (2)–(4) bekezdése, illetve a 237/2009. (X. 20.) Korm.
rendelet  4.  §  (2a)  bekezdése  szerinti  minimálár  összegénél.  Ha  a  megismételt  árverés  is
eredménytelen, a mezőgazdasági igazgatási szerv az árverést sikertelennek nyilvánítja, kivéve, ha 

felszámolási eljárás során a Cstv. 49/A. § (5) bekezdésében vagy 49/B. § (7) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően a becsértéknek megfelelő értékesítésre kerül sor. 

Az árverési vevő letétbe helyezett előlegét be kell számítani a vételárba. Az árverési vevőn kívüli többi
árverező  részére  az  előleg  visszautalásáról  8  napon  belül  intézkedni  kell.  A  kikiáltó  az  árverésről
jegyzőkönyvet (a továbbiakban: árverési jegyzőkönyv) vesz fel. Az árverési jegyzőkönyvet az árverési
vevő is aláírásával látja el. 

A  jegyzőkönyvbe  foglalt  határozat  ellen  előterjesztett  fellebbezéssel  támadható  a  határozatba  nem
foglalt, de a jegyzőkönyv hatálya alá tartozó egyéb eljárási cselekmény is. Ha az árverési jegyzőkönyvbe
foglalt  döntés  ellen  jogorvoslattal  nem  élnek,  vagy  valamennyi  azzal  kapcsolatban  megindított
jogorvoslati,  illetve  döntés-felülvizsgálati  eljárás  befejeződik,  az  árverés  nem  eredménytelen  és  a
Vármegyei földhivatal az árverési jegyzőkönyvet záradékolja, a mezőgazdasági igazgatási szerv határidő
tűzésével haladéktalanul felhívja az árverési vevőt, hogy a teljes vételárat utalja át az mezőgazdasági
igazgatási szerv letéti számlájára; ha ezt elmulasztja, előlegét elveszti. 

Azt az előleget, amelynek visszafizetését a R. 13.§ (1) bekezdés szerint az árverező nem igényelheti,
valamint  azt  a  vételár-különbözetet,  amelyet a 8.  §  (8)  bekezdése szerint  a fizetést  elmulasztó
megfizet,  a  mezőgazdasági  igazgatási  szerv átutalja  a  megkereső által  megadott  letéti,  illetve
pénzforgalmi számlára. Ezek az összegek a végrehajtás, a felszámolás, illetve az önkormányzati
adósságrendezési eljárás értékesítési bevételeként számolhatók el. 

Az  mezőgazdasági  igazgatási  szerv  az  árverési  vevő  által  megfizetett  teljes  vételárat  átutalja  a
megkereső  által  megadott  letéti,  illetve  pénzforgalmi  számlára,  ezzel  egyidejűleg  a  záradékolt
jegyzőkönyvet is megküldi a megkeresőnek. A záradékolt jegyzőkönyv alapján felszámolási eljárásban a
felszámoló,  önkormányzati  adósságrendezési  eljárásban  a  pénzügyi  gondnok  köti  meg  az  árverési
vevővel  a  földtulajdon  átruházására  vonatkozó  szerződést,  és  megteszi  a  vevő  részére  történő
birtokbaadással összefüggő intézkedéseket. 

Ha az adós a tartozását megfizette vagy más egyéb okból nem állnak már fenn a föld árverésének
feltételei, a megkereső köteles ennek tényéről haladéktalanul, rövid úton értesíteni az mezőgazdasági
igazgatási  szervet.  Az  eljárás  megszüntetése  esetén  a  befizetett  előleg  és  licitdíj  visszajár,  annak
visszautalásáról 8 napon belül intézkedni kell. 

A  R.  15.  §  (1)  bekezdése  szerint  ha  az  adós  és  annak  tulajdonostársai  az  árverés  kitűzése  előtt
együttesen kérik a végrehajtótól, illetve felszámolási eljárásban a felszámolótól, hogy az egész földet
vagy  annak  az  adós  és  a  kérelmező  tulajdonostársak  tulajdonában  álló  hányadát  árverezzék  el,  e
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rendelet  rendelkezéseit  e  §-ban  foglalt  eltérésekkel  kell  alkalmazni.  Ha  az  adós  és  annak
tulajdonostársai az árverés kitűzéséig együttesen kérik, hogy az egész földet vagy annak az adós és a
kérelmező tulajdonostársak tulajdonában álló hányadát árverezzék el, akkor az árverést a kérelmező
tulajdonostársak tulajdoni hányadára is ki kell tűzni, a földre az adós kivételével bármelyik – e rendelet
feltételeinek megfelelő – kérelmező tulajdonostárs is árverezhet, az árverező tulajdonostárs a tulajdoni
hányadának  megfelelően  arányosan  csökkentett  előleget  köteles  letétbe  helyezni,  és  ha  a  földet
megvette, nem kell megfizetnie a vételárnak azt a részét, amely az ő tulajdoni hányadára esik, a nem
adós  tulajdonostárs  tulajdoni  hányadának  kikiáltási  ára  az  adós  tulajdoni  hányadára  megállapított
becsérték egész földrészletre vetített összegének a tulajdoni hányaddal arányos része, a tulajdonostárs
hozzájárulásával  lehet  az  ő  tulajdoni  hányadát  a  becsértékénél  alacsonyabb  áron,  felszámolási
eljárásban pedig az adós tulajdoni hányadára megállapított minimálár megadásával elárverezni.

Ha a tulajdonostárs hozzájárult ahhoz, hogy az ő tulajdoni hányadát a becsértéknél alacsonyabb áron,
felszámolási  eljárásban  pedig  az  adós  tulajdoni  hányadára  megállapított  minimálár  megadásával
árverezzék el, akkor a tulajdoni hányadra legalacsonyabb vételi ajánlat tehető. Ha a föld közös tulajdonát
– bírósági határozat, a bíróság által jóváhagyott egyezség vagy bírósági végrehajtási záradékkal ellátott
okirat alapján – árveréssel kell  megszüntetni,  az ingatlanra bármelyik tulajdonostárs is árverezhet. A
végrehajtó  a  legalacsonyabb vételi  ajánlat  összegeként  a  bíróság  ítéletében megállapított  legkisebb
vételárat  jelöli  meg.  Az  így  megjelölt  vételárnál  alacsonyabb  összegben  az  árverésen  nem tehető
érvényesen vételi ajánlat.

Miskolc, az időbélyegző szerint

Dr. Alakszai Zoltán főispán

nevében és megbízásából:

…………………………………………….

Vadász István

osztályvezető
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Ügyiratszám: BO/36/2231-4/2023 Tárgy: Ingatlanárverési hirdetmény

Ügyintéző: Rusznák Tímea  Hiv.sz.: 281.V.0763/2010/100

Telefon: 06-46/503-428 Mell.: -

INGATLANÁRVERÉSI HIRDETMÉNY

A  Borsod-Abaúj-Zemplén  Vármegyei  Kormányhivatal, mint  árverést  lefolytató  hatóság  Zelenák
István adós gyermektartási díj és egyéb jogcímeken fennálló 211 524 Ft követelés behajtása iránt a
Zelenák Istvánné és társai  végrehajtást kérők érdekében eljáró  Dr. Schmalz Péter József önálló
bírósági  végrehajtó  megkeresésére az  ingatlan-nyilvántartásban 0147/24 helyrajzi  számon
nyilvántartott,  természetben Miskolc  II.kerület külterület  településen  található  ingatlan 42/36716
tulajdoni illetőségére a mező-és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 35. §
(1)  bekezdése  alapján,  valamint  a  mező-  és  erdőgazdasági  hasznosítású  földek  végrehajtási,
felszámolási  vagy  önkormányzati  adósságrendezési  eljárás  keretében  árverés  útján  történő
értékesítésének szabályairól szóló 191/2014. (VII.31.) Kormányrendelet értelmében 

2023.  év   május    hó   23  .  napján 09 óra 00 percre  

BO/36/      2231      /2023  
azonosító számon

       á r v e r é s t  

tűzök ki.

Az árverés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály 
     Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

                  hivatali helyisége
                  3525 Miskolc, Vologda u.1.

Az árverés azonosító száma: BO/36/2231/2023

Végrehajtást kérők: Követelés jogcíme: Tőke:
Zelenák Istvánné gyermektartási díj 150 000 Ft
Kurucz Mihály tartozás   61 524 Ft

A föld ingatlan-nyilvántartási és földhasználati adatai:

1. Település neve  : Miskolc II. kerület

2. Fekvése  :   külterület

3. Helyrajzi száma  :0147/24

4. Területnagysága  : 11.4100 Ha

5. Aranykorona értéke   : 183.58  Ak

6. Művelési ága:   szántó            11.0194 Ha                182.56 Ak
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fásított terület       3906 m2                    1.02 Ak

7. Jogi jelleg:  nincs megadva

8. Tulajdonos neve  :  Zelenák István 42/36716   tulajdoni hányad  

Monoki Jánosné 244/36716  tulajdoni hányad

Szabó Zoltán 454/36716 tulajdoni hányad

Lőrincz Lászlóné 42/36716 tulajdoni hányad

Zelenák Judit 42/36716 tulajdoni hányad

Mudra Kálmán 12126/36716 tulajdoni hányad

Répásné Mudra Regina 1356/36716 tulajdoni hányad

Görcsösné Mudra Katalin 1443/36716 tulajdoni hányad

Dr. Késely Dalma 14667/36716 tulajdoni hányad

Orosz Ferenc 604/36716 tulajdoni hányad

Teráz-Orosz Adrienn 604/36716 tulajdoni hányad

Orosz Ferencné 604/36716 tulajdoni hányad

Mudra Kálmánné 4488/36716 tulajdoni hányad

9. Felépítménye és annak jellege  : nincs megadva

10. Árverezett tulajdoni hányad  :42/36716

11. Telki szolgalom, közérdekű használati jog, haszonélvezeti jog, zálogjog  :

Özvegyi jog Zelenák Istvánné javára.

Jelzálogjog 44 881 Ft és járulékai erejéig a Miskolc M.J. Város Polgármesteri 

Hiv. Adó osztály javára.

Vezetékjog a 38348/2010.03.30. számú beadvány rangsorában. A VMM-7/2010 

engedély számú FZSO-DAM-MNYU 120 kV. Számú vezeték az ingatlan területé-

ből 4564 m2-t érint az MVM Émász Áramhálózati Kft. javára.

Vezetékjog a 50356/2010.07.27. számú beadvány rangsorában. A VMM-

131/2010 engedély számú FZSO Alállomás Felsőzsolca-Miskolc Dél  20 kV. 

Számú vezeték az ingatlan területéből 1410 m2-t érint az MVM Émász Áramhá-

lózati Kft. javára.

Vezetékjog a 37266/2013.03.07. számú beadvány rangsorában. A VM-692/2012 

engedély számú Miskolc környéki  120 kV. Számú távvezeték az ingatlan terü-

letéből 1010 m2-t érint az MVM Émász Áramhálózati Kft. javára.

Bányaszolgalmi ( gázvezetéki) jog a 822/1986.01.29. számú bejegyzés ranghe-

lyén, az ingatlan területéből 1.3277 m2 területre az FGSZ Földgázszállító Zrt ja-

vára.

12. A földhasználati, erdőgazdálkodói nyilvántartásba bejegyzett földhasználat  : Szirmaterm Kft.

, Dél-Bükki Mezőgazdasági Kft., Nagykun-Logisztikai Kft.

Az ingatlan becsértéke: 39 200 Ft, amely egyben a kikiáltási ár.

Az árverésen tehető legalacsonyabb vételi ajánlat összege:: 19 600 Ft.

Agrárügyi Főosztály, Földművelésügyi Osztály
3526 Miskolc Blaskovics u. 24. Telefon: (36-46) 503 428 Fax: (36-46) 531 039

Honlap:www.kormanyhivatal.hu   KRID azonosító:210327939
2

https://www.kormanyhivatal.hu/


A licitküszöb összege: 1 000 Ft (10 millió Ft-ot meg nem haladó becsérték esetén a becsérték 2 %-a, de
legalább 1000 Ft, 10 millió Ft-ot meghaladó becsérték felett a becsérték 1%-a ezer forintra kerekítve.)
Az árverési előleg  3 920 Ft (a becsérték 10%-a)

Az árverési licitdíj: 10 000  Ft (a föld becsértékének 1%-a, de legalább 10 000 Ft és legfeljebb 100.000
Ft)

Az előleg letétbe helyezése és a licitdíj megfizetése a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal
Magyar  Államkincstárnál  vezetett  10027006-00302797-20000002  számú  letéti  számlájára  történő
átutalással teljesíthető, amelynek során az árverés azonosító számát az átutalás közleményében fel kell
tüntetni. Az előleg és licitdíj összegét olyan időpontban kell átutalni, hogy az az árverés időpontját
megelőzően megérkezzen a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal  mezőgazdasági
igazgatási szervének letéti számlájára.

A letétbe helyező akkor árverezhet, ha az átutalásról szóló terhelési értesítőt – a bank által lepecsételt és
aláírt  banki  igazolást  –   legkésőbb  a  licit  megkezdése  előtt  a  hatóság  árverezést  lebonyolító
képviselőjének (kikiáltó) bemutatja, annak másolatát pedig részére átadja.

Felhívom  az  elővásárlásra  jogosultak  figyelmét,  hogy  az  elővásárlási  jogosultságuk  gyakorlásának
feltétele  az  árverésen  történő  részvétel.  Az  elővásárlási  jog  jogosultjának  a  jogosultságot  bizonyító
okiratait a licit megkezdése előtt a kikiáltónak át kell adnia. 

Az  árverésről,  ha  valamennyi  megjelent  írásban  hozzájárul, a  Borsod-Abaúj-Zemplén  Vármegyei
Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztály a mező-és erdőgazdasági hasznosítású
földek végrehajtási-felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján
történő értékesítésének szabályairól szóló 191/2014. (VII.31.) Korm. rendelet 6. §-ában foglaltak szerint
kép- és hangfelvételt készít az eljárás jogszerű lefolytatásának ellenőrizhetősége érdekében.

Az ingatlan megtekinthetőségének adatai: külső  szemrevételezéssel  bármikor,  belülről  pedig
közvetlenül a tulajdonossal (bentlakóval) előre egyeztetett időpontban.

Dr.  Schmalz Péter József önálló bírósági végrehajtó elérhetősége: 
cím :3530 Miskolc, Munkácsy Mihály utca 1. 1 em. 4.
levelezési cím: 3504 Miskolc, Pf: 74

Kérjük,  hogy  az  ügyben  megküldött  iratokon  az  árverés  azonosító  számára  szíveskedjenek
hivatkozni.

Az árverezőket érintő egyéb tudnivalók:

Az  árverezés  feltételeit  és  jogkövetkezményeit  a  mező-és  erdőgazdasági  hasznosítású  földek
végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján
történő értékesítésének szabályairól szóló 191/2014. (VII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.)
szabályozza.

A földre az árverezhet, aki R. 5.§ (1) bekezdése szerint:

a) aki előlegként a föld becsértékének 10%-át legkésőbb az árverés megkezdése előtt a mezőgazdasági
igazgatási szervnél letétbe helyezte, 
b) a licitdíjat megfizette
c)  a  mező-  és  erdőgazdasági  földek  forgalmáról  szóló  2013.  évi  CXXII.  törvény  (a  továbbiakban:
Földforgalmi törvény) 35. § (3) bekezdés harmadik mondata szerinti  körülmények fennállásáról szóló
hatósági  bizonyítványt  és  a  Földforgalmi  törvény  13–15.  §-a  szerinti  –  az  ott  előírt  alakszerűségi
előírásoknak megfelelő – nyilatkozatokat csatolja,
d)  a Földforgalmi törvény 18.§ (1) bekezdés e) pontja szerinti,  legfeljebb 20 km-es távolságra
vonatkozó feltételnek megfelel, és azt – az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló
384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 27.§-a szerinti  hatósági bizonyítvánnyal – igazolja 
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(Földforgalmi törvény 18.§ (1) bekezdés e) pontja: az olyan földművest, akinek  az életvitelszerű
lakáshasználata helye  vagy a mezőgazdasági üzemközpontja legalább 3 éve  olyan  településen
van, amelynek közigazgatási határa az adás-vétel tárgyát képező föld fekvése szerinti település
közigazgatási határától közúton vagy közforgalom elől el nem zárt magánúton legfeljebb 20 km
távolságra van.)

A hatósági  bizonyítvány  kiállítása  az  ügyfél  Borsod–Abaúj-Zemplén  Vármegyei  Kormányhivatal
Földhivatali  Főosztályhoz (3525  Miskolc  Vologda  u.  4.)  benyújtott  kérelme  alapján  történik.  A
hatósági  bizonyítvány  a  föld  tulajdonjogának  megszerzésére  nem  jogosít,  csak  a  hatósági
bizonyítványban  megjelölt  föld  végrehajtási,  felszámolási  vagy  önkormányzati  adósságrendezési
eljárással összefüggő árverezésén való részvételhez szükséges vonatkozó feltétel fennállását igazolja. 

Az  árverésen  történő  részvételhez  kiállított  hatósági  bizonyítvány  tartalmazza  a  Földforgalmi
törvény 18.§ (1) bekezdés e) pontja szerinti,  legfeljebb 20 km-es távolságra vonatkozó feltétel
fennállását. 

A hatósági bizonyítvány igénylésére irányuló kérelemben meg kell  jelölni  a mező- és erdőgazdasági
földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII.  törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti
szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 13. § (1) bekezdés a) pontja szerinti adatokat, valamint az
árverezésre  kerülő  föld  fekvésének  települését  és  helyrajzi  számát.  A  hatósági  bizonyítványt  a
kormányhivatal 15 napon belül állítja ki. 

Az előleg letétbe helyezése és a licitdíj megfizetése átutalással történhet, amelynek során az árverés
azonosító  számát az átutalás közleményében fel  kell  tüntetni.  Az előleg és a  licitdíj  összegét olyan
időpontban kell  átutalni,  hogy az az árverés időpontját megelőzően megérkezzen az mezőgazdasági
igazgatási szerv letéti számlájára. A letétbe helyező akkor árverezhet, ha az átutalásról szóló terhelési
értesítőt legkésőbb a licit  megkezdése előtt a mezőgazdasági igazgatási szerv árverezést lebonyolító
képviselőjének (a továbbiakban: kikiáltó) bemutatja, annak eredeti példányát részére átadja. 

Nem árverezhet és a földet árverésen nem szerezheti meg 

a) a Vht. 123. § (2) bekezdésében meghatározott személy,
b) a Földforgalmi törvény 9. §-ában meghatározott személy, 
c) a Cstv. 49. § (3) és (3b) bekezdésében meghatározott személy,
d) fővárosi és Vármegyei kormányhivatal, illetve az árveréssel kapcsolatos jogorvoslatot elbíráló hatóság
állományába tartozó olyan személy,  aki  az árverés lebonyolításában, illetve az árverési  jegyzőkönyv
szerinti határozatok meghozatalában, illetve a jogorvoslat során történő elbírálásában részt vesz,
e) a R. 5. § (1) bekezdésében foglaltaknak meg nem felelő személy. 

Az árverezés további feltételei

Az  árverező  személyesen  vagy  megbízottja,  illetve  képviselője  útján  árverezhet.  Az  Ingatlan-
nyilvántartásról  szóló  1997.  évi  CXLI.  törvény  (továbbiakban:Inytv.)  33.§  (2)-(3)  bekezdései
alapján,  ha  az  okiratot  a  nyilatkozattevő  helyett  meghatalmazott  írta  alá,  illetve  látta  el
kézjegyével,  csatolni  kell  a meghatalmazást is,  amelyet a bejegyzés alapjául szolgáló okiratra
előírt alakszerűségek szerint kell kiállítani, tehát a meghatalmazást közokiratba, illetőleg ügyvéd
által ellenjegyzett magánokiratba kell foglalni.

Ha  a  felet  a  közjegyzői  okirat  elkészítésénél  meghatalmazott  képviseli,  az  ingatlan-nyilvántartási
eljárásban azt  a  magánokiratban foglalt  meghatalmazást  is  el  kell  fogadni,  amelyben a fél  aláírását
közjegyző vagy magyar külképviseleti szerv hitelesítette.

Írásra vagy olvasásra képtelen személy jognyilatkozatán alapuló bejegyzéshez, a nyilatkozat közokiratba
foglalása  szükséges,  amelyben  e  körülményre  utalni  kell.  Az  árverésen  az  árverést  lefolytatón,  a
megkeresőn és a megkereső eljárásában szereplő feleken kívül az árverezők vehetnek részt. 
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Végrehajtási  eljárással  és  önkormányzati  adósságrendezési  eljárással  összefüggésben  lefolytatott
árverés esetén földre legalább a kikiáltási ár felének megfelelő összeggel tehető érvényes vételi ajánlat,
de tanya esetén legalább a kikiáltási ár 70%-ának megfelelő összeggel tehető érvényes vételi ajánlat, ha
az adósnak ez az egyetlen lakóingatlana, lakóhelye ebben van, és a végrehajtási eljárás megindítását
megelőző 6 hónapban is ebben volt, valamint, ha a föld Vht. 204/B. § szerinti legalacsonyabb eladási ár,
illetve a 237/2009. (X. 20.)  Korm. rendelet  4.  § (2) bekezdése szerinti  minimálár megadásával kerül
árverésre, csak e legalacsonyabb eladási árat elérő összegű vételi ajánlat tehető. 

A licitküszöb összege 10 millió Ft-ot meg nem haladó becsérték esetén a becsérték 2%-a, de legalább
1000 Ft, 10 millió Ft-ot meghaladó becsérték felett a becsérték 1%-a, ezer forintra kerekítve. Az a vételi
ajánlat érvényes, amelynek összege – legalább a licitküszöb összegével – meghaladja az előzőleg tett
érvényes vételi ajánlat összegét. Az árverező a vételi ajánlatot nem vonhatja vissza. 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:81.§ (5) bekezdése alapján a tulajdonostárs az
elővásárlási jogot végrehajtási árverés esetén is gyakorolhatja. Az elővásárlási jog akkor gyakorolható,
ha annak jogosultja  az árverezőre vonatkozó feltételeknek megfelel  és az elővásárlási  jogosultságát
bizonyító okiratokat a licit megkezdése előtt a kikiáltó részére átadja. 

Az  elővásárlásra  jogosult  a  felajánlott  legmagasabb  összegű  érvényes  vételi  ajánlattal  megegyező
összegű vételi ajánlat tételével gyakorolhatja elővásárlási jogát. Vételi ajánlatot elfogadó nyilatkozatnak
csak  az  elővásárlásra  jogosult  által  a  felhívásra  haladéktalanul  megtett  nyilatkozat  minősül.  A  föld
árverési vevője a legmagasabb összegű érvényes ajánlatot tevő árverező. Ha a legmagasabb összegű
vételi ajánlatra vonatkozóan elővásárlásra jogosult tesz elfogadó nyilatkozatot, az elővásárlásra jogosult
lesz az árverési vevő. Ha több elővásárlásra jogosult tesz vételi ajánlatot elfogadó nyilatkozatot, közülük
az  első  ranghelycsoportban  szereplő  elővásárlásra  jogosult  lesz  az  árverési  vevő.  Ha  ezen  első
ranghelycsoportban több elővásárlásra jogosult szerepel, a kikiáltó helyben lefolytatott sorsolással dönt.

Érvényes vételi ajánlatnak R. 7.§ (8) bekezdés értelmében: a minimálárat elérő 3 legmagasabb
ajánlat minősül.

Amennyiben a legmagasabb összegű érvényes ajánlatot tevő árverező a vételárat nem utalta át
határidőben, az árverést a R. 8. § (7) bekezdése szerinti következő legmagasabb ajánlatot tevő
árverező nyeri.

A R. 8. § (8) bekezdés szerint: ha a (7) bekezdés szerinti ki nem fizetett földet alacsonyabb áron
vették meg, mint amennyit a fizetést elmulasztó árverező ajánlott, a fizetést elmulasztó köteles a
két  ajánlat  közötti  különbözetet  15  napon belül  megfizetni  a  mezőgazdasági  igazgatási  szerv
részére. 

Az árverés eredménytelen, ha nem tettek érvényes vételi ajánlatot, a felajánlott vételár a megismételt
árverésben  sem  érte  el  a  minimál  árat,  az  árverési  vevő  a  jogszabályban  foglaltak  alapján  nem
szerezheti meg a föld tulajdonjogát, az árverési vevő nem utalta át határidőben a teljes vételárat. Az
eredménytelen  árverés  esetén  megismételt  árverést  kell  kitűzni.  A  megismételt  árverés  során  a
felajánlott vételár nem lehet kevesebb a R. 7. § (2)–(4) bekezdése, illetve a 237/2009. (X. 20.) Korm.
rendelet  4.  §  (2a)  bekezdése  szerinti  minimálár  összegénél.  Ha  a  megismételt  árverés  is
eredménytelen, a mezőgazdasági igazgatási szerv az árverést sikertelennek nyilvánítja, kivéve, ha 

felszámolási eljárás során a Cstv. 49/A. § (5) bekezdésében vagy 49/B. § (7) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően a becsértéknek megfelelő értékesítésre kerül sor. 

Az árverési vevő letétbe helyezett előlegét be kell számítani a vételárba. Az árverési vevőn kívüli többi
árverező  részére  az  előleg  visszautalásáról  8  napon  belül  intézkedni  kell.  A  kikiáltó  az  árverésről
jegyzőkönyvet (a továbbiakban: árverési jegyzőkönyv) vesz fel. Az árverési jegyzőkönyvet az árverési
vevő is aláírásával látja el. 

A  jegyzőkönyvbe  foglalt  határozat  ellen  előterjesztett  fellebbezéssel  támadható  a  határozatba  nem
foglalt, de a jegyzőkönyv hatálya alá tartozó egyéb eljárási cselekmény is. Ha az árverési jegyzőkönyvbe
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foglalt  döntés  ellen  jogorvoslattal  nem  élnek,  vagy  valamennyi  azzal  kapcsolatban  megindított
jogorvoslati,  illetve  döntés-felülvizsgálati  eljárás  befejeződik,  az  árverés  nem  eredménytelen  és  a
Vármegyei földhivatal az árverési jegyzőkönyvet záradékolja, a mezőgazdasági igazgatási szerv határidő
tűzésével haladéktalanul felhívja az árverési vevőt, hogy a teljes vételárat utalja át az mezőgazdasági
igazgatási szerv letéti számlájára; ha ezt elmulasztja, előlegét elveszti. 

Azt az előleget, amelynek visszafizetését a R. 13.§ (1) bekezdés szerint az árverező nem igényelheti,
valamint  azt  a  vételár-különbözetet,  amelyet a 8.  §  (8)  bekezdése szerint  a fizetést  elmulasztó
megfizet,  a  mezőgazdasági  igazgatási  szerv átutalja  a  megkereső által  megadott  letéti,  illetve
pénzforgalmi számlára. Ezek az összegek a végrehajtás, a felszámolás, illetve az önkormányzati
adósságrendezési eljárás értékesítési bevételeként számolhatók el. 

Az  mezőgazdasági  igazgatási  szerv  az  árverési  vevő  által  megfizetett  teljes  vételárat  átutalja  a
megkereső  által  megadott  letéti,  illetve  pénzforgalmi  számlára,  ezzel  egyidejűleg  a  záradékolt
jegyzőkönyvet is megküldi a megkeresőnek. A záradékolt jegyzőkönyv alapján felszámolási eljárásban a
felszámoló,  önkormányzati  adósságrendezési  eljárásban  a  pénzügyi  gondnok  köti  meg  az  árverési
vevővel  a  földtulajdon  átruházására  vonatkozó  szerződést,  és  megteszi  a  vevő  részére  történő
birtokbaadással összefüggő intézkedéseket. 

Ha az adós a tartozását megfizette vagy más egyéb okból nem állnak már fenn a föld árverésének
feltételei, a megkereső köteles ennek tényéről haladéktalanul, rövid úton értesíteni az mezőgazdasági
igazgatási  szervet.  Az  eljárás  megszüntetése  esetén  a  befizetett  előleg  és  licitdíj  visszajár,  annak
visszautalásáról 8 napon belül intézkedni kell. 

A  R.  15.  §  (1)  bekezdése  szerint  ha  az  adós  és  annak  tulajdonostársai  az  árverés  kitűzése  előtt
együttesen kérik a végrehajtótól, illetve felszámolási eljárásban a felszámolótól, hogy az egész földet
vagy  annak  az  adós  és  a  kérelmező  tulajdonostársak  tulajdonában  álló  hányadát  árverezzék  el,  e
rendelet  rendelkezéseit  e  §-ban  foglalt  eltérésekkel  kell  alkalmazni.  Ha  az  adós  és  annak
tulajdonostársai az árverés kitűzéséig együttesen kérik, hogy az egész földet vagy annak az adós és a
kérelmező tulajdonostársak tulajdonában álló hányadát árverezzék el, akkor az árverést a kérelmező
tulajdonostársak tulajdoni hányadára is ki kell tűzni, a földre az adós kivételével bármelyik – e rendelet
feltételeinek megfelelő – kérelmező tulajdonostárs is árverezhet, az árverező tulajdonostárs a tulajdoni
hányadának  megfelelően  arányosan  csökkentett  előleget  köteles  letétbe  helyezni,  és  ha  a  földet
megvette, nem kell megfizetnie a vételárnak azt a részét, amely az ő tulajdoni hányadára esik, a nem
adós  tulajdonostárs  tulajdoni  hányadának  kikiáltási  ára  az  adós  tulajdoni  hányadára  megállapított
becsérték egész földrészletre vetített összegének a tulajdoni hányaddal arányos része, a tulajdonostárs
hozzájárulásával  lehet  az  ő  tulajdoni  hányadát  a  becsértékénél  alacsonyabb  áron,  felszámolási
eljárásban pedig az adós tulajdoni hányadára megállapított minimálár megadásával elárverezni.

Ha a tulajdonostárs hozzájárult ahhoz, hogy az ő tulajdoni hányadát a becsértéknél alacsonyabb áron,
felszámolási  eljárásban  pedig  az  adós  tulajdoni  hányadára  megállapított  minimálár  megadásával
árverezzék el, akkor a tulajdoni hányadra legalacsonyabb vételi ajánlat tehető. Ha a föld közös tulajdonát
– bírósági határozat, a bíróság által jóváhagyott egyezség vagy bírósági végrehajtási záradékkal ellátott
okirat alapján – árveréssel kell  megszüntetni,  az ingatlanra bármelyik tulajdonostárs is árverezhet. A
végrehajtó  a  legalacsonyabb vételi  ajánlat  összegeként  a  bíróság  ítéletében megállapított  legkisebb
vételárat  jelöli  meg.  Az  így  megjelölt  vételárnál  alacsonyabb  összegben  az  árverésen  nem tehető
érvényesen vételi ajánlat.

Miskolc, az időbélyegző szerint

Dr. Alakszai Zoltán főispán

nevében és megbízásából:

…………………………………………….

Vadász István

osztályvezető

Agrárügyi Főosztály, Földművelésügyi Osztály
3526 Miskolc Blaskovics u. 24. Telefon: (36-46) 503 428 Fax: (36-46) 531 039

Honlap:www.kormanyhivatal.hu   KRID azonosító:210327939
6

https://www.kormanyhivatal.hu/


Ügyiratszám: BO/36/839-5/2023 Tárgy: Ingatlanárverési hirdetmény

Ügyintéző: Rusznák Tímea  Hiv.sz.: 094.V.0339/2021/56

Telefon: 06-46/503-428 Mell.: -

INGATLANÁRVERÉSI HIRDETMÉNY

ISMÉTELT

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal, mint árverést lefolytató hatóság Varga István
adós díjtartozás és egyéb jogcímeken fennálló 646 260 Ft követelés behajtása iránt az MIHŐ Miskolci
Hőszolgáltató Kft. és társai  végrehajtást kérők érdekében eljáró dr. Tóth Dénes  önálló bírósági
végrehajtó  megkeresésére az  ingatlan-nyilvántartásban 70951/3  helyrajzi  számon  nyilvántartott,
természetben Miskolc III. kerület zártkert településen található ingatlan 1/2 tulajdoni illetőségére a
mező-és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 35. § (1) bekezdése alapján,
valamint a mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati
adósságrendezési eljárás keretében árverés útján történő értékesítésének szabályairól szóló 191/2014.
(VII.31.) Kormányrendelet értelmében 

2023.  év   május    hó   23  .  napján   09   óra 30 percre  

BO/36/      839      /2023  
azonosító számon

 i s m é t e l t e n        á r v e r é s t  

tűzök ki.

Az árverés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály 
     Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

     hivatali helyisége
     3525 Miskolc, Vologda u.1.

Az árverés azonosító száma: BO/36/839/2023

Végrehajtást kérők: Követelés jogcíme: Tőke:
MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. díjtartozás  333 601 Ft
MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. távhőszolg.szerződés 143 926 Ft
Lombard Zala Zrt. telefonszolg. Szerződés 168 733 Ft

A föld ingatlan-nyilvántartási és földhasználati adatai:

1. Település neve  : Miskolc III. kerület

2. Fekvése  :   Zártkert

3. Helyrajzi száma  :70951/3

4. Területnagysága  : 898 m2
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5. Aranykorona értéke   : 4.06 Ak

6. Művelési ága:   szőlő

7. Jogi jelleg:   nincs megadva

8. Tulajdonos neve  : Varga István 1/2 tulajdoni hányad

         Varga István József 1/2 tulajdoni hányad

9. Felépítménye és annak jellege  : nincs megadva

10. Árverezett tulajdoni hányad  : 1/2

11. Telki szolgalom, közérdekű használati jog, haszonélvezeti jog, zálogjog  :nincs megadva

12. A földhasználati, erdőgazdálkodói nyilvántartásba bejegyzett földhasználat  :nincs megadva

Az ingatlan becsértéke:  500.000 Ft, amely egyben a kikiáltási ár.

Az árverésen tehető legalacsonyabb vételi ajánlat összege::  250.000 Ft.

A licitküszöb összege: 10 000 Ft (10 millió Ft-ot meg nem haladó becsérték esetén a becsérték 2 %-a,
de legalább 1000 Ft, 10 millió Ft-ot meghaladó becsérték felett a becsérték 1%-a ezer forintra kerekítve.)

Az árverési előleg  50.000 Ft (a becsérték 10%-a)

Az árverési licitdíj: 10 000 Ft (a föld becsértékének 1%-a, de legalább 10 000 Ft és legfeljebb 100.000
Ft)

Az előleg letétbe helyezése és a licitdíj megfizetése a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal
Magyar  Államkincstárnál  vezetett  10027006-00302797-20000002  számú  letéti  számlájára  történő
átutalással teljesíthető, amelynek során az árverés azonosító számát az átutalás közleményében fel kell
tüntetni. Az előleg és licitdíj összegét olyan időpontban kell átutalni, hogy az az árverés időpontját
megelőzően megérkezzen a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal  mezőgazdasági
igazgatási szervének letéti számlájára.

A letétbe helyező akkor árverezhet, ha az átutalásról szóló terhelési értesítőt – a bank által lepecsételt és
aláírt  banki  igazolást  –   legkésőbb  a  licit  megkezdése  előtt  a  hatóság  árverezést  lebonyolító
képviselőjének (kikiáltó) bemutatja, annak másolatát pedig részére átadja.

Felhívom  az  elővásárlásra  jogosultak  figyelmét,  hogy  az  elővásárlási  jogosultságuk  gyakorlásának
feltétele  az  árverésen  történő  részvétel.  Az  elővásárlási  jog  jogosultjának  a  jogosultságot  bizonyító
okiratait a licit megkezdése előtt a kikiáltónak át kell adnia. 

Az  árverésről,  ha  valamennyi  megjelent  írásban  hozzájárul, a  Borsod-Abaúj-Zemplén  Vármegyei
Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztály a mező-és erdőgazdasági hasznosítású
földek végrehajtási-felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján
történő értékesítésének szabályairól szóló 191/2014. (VII.31.) Korm. rendelet 6. §-ában foglaltak szerint
kép- és hangfelvételt készít az eljárás jogszerű lefolytatásának ellenőrizhetősége érdekében.

Az ingatlan megtekinthetőségének adatai: külső  szemrevételezéssel  bármikor,  belülről  pedig
közvetlenül a tulajdonossal (bentlakóval) előre egyeztetett időpontban.

Dr.   Tóth Dénes   önálló bírósági végrehajtó elérhetősége  : 
cím: 1024 Budapest, Margit krt. 5/A I/1
levelezési cím: 1399 Budapest, 62. Pf: 611.

Kérjük,  hogy  az  ügyben  megküldött  iratokon  az  árverés  azonosító  számára  szíveskedjenek
hivatkozni.
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Az árverezőket érintő egyéb tudnivalók:

Az  árverezés  feltételeit  és  jogkövetkezményeit  a  mező-és  erdőgazdasági  hasznosítású  földek
végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján
történő értékesítésének szabályairól szóló 191/2014. (VII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.)
szabályozza.

A földre az árverezhet, aki R. 5.§ (1) bekezdése szerint:

a) aki előlegként a föld becsértékének 10%-át legkésőbb az árverés megkezdése előtt a mezőgazdasági
igazgatási szervnél letétbe helyezte, 
b) a licitdíjat megfizette
c)  a  mező-  és  erdőgazdasági  földek  forgalmáról  szóló  2013.  évi  CXXII.  törvény  (a  továbbiakban:
Földforgalmi törvény) 35. § (3) bekezdés harmadik mondata szerinti  körülmények fennállásáról szóló
hatósági  bizonyítványt  és  a  Földforgalmi  törvény  13–15.  §-a  szerinti  –  az  ott  előírt  alakszerűségi
előírásoknak megfelelő – nyilatkozatokat csatolja,
d)  a Földforgalmi törvény 18.§ (1) bekezdés e) pontja szerinti,  legfeljebb 20 km-es távolságra
vonatkozó feltételnek megfelel, és azt – az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló
384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 27.§-a szerinti  hatósági bizonyítvánnyal – igazolja 

(Földforgalmi törvény 18.§ (1) bekezdés e) pontja: az olyan földművest, akinek  az életvitelszerű
lakáshasználata helye  vagy a mezőgazdasági üzemközpontja legalább 3 éve  olyan  településen
van, amelynek közigazgatási határa az adás-vétel tárgyát képező föld fekvése szerinti település
közigazgatási határától közúton vagy közforgalom elől el nem zárt magánúton legfeljebb 20 km
távolságra van.)

A hatósági  bizonyítvány  kiállítása  az  ügyfél  Borsod–Abaúj-Zemplén  Vármegyei  Kormányhivatal
Földhivatali  Főosztályhoz (3525  Miskolc  Vologda  u.  4.)  benyújtott  kérelme  alapján  történik.  A
hatósági  bizonyítvány  a  föld  tulajdonjogának  megszerzésére  nem  jogosít,  csak  a  hatósági
bizonyítványban  megjelölt  föld  végrehajtási,  felszámolási  vagy  önkormányzati  adósságrendezési
eljárással összefüggő árverezésén való részvételhez szükséges vonatkozó feltétel fennállását igazolja. 

Az  árverésen  történő  részvételhez  kiállított  hatósági  bizonyítvány  tartalmazza  a  Földforgalmi
törvény 18.§ (1) bekezdés e) pontja szerinti,  legfeljebb 20 km-es távolságra vonatkozó feltétel
fennállását. 

A hatósági bizonyítvány igénylésére irányuló kérelemben meg kell  jelölni  a mező- és erdőgazdasági
földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII.  törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti
szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 13. § (1) bekezdés a) pontja szerinti adatokat, valamint az
árverezésre  kerülő  föld  fekvésének  települését  és  helyrajzi  számát.  A  hatósági  bizonyítványt  a
kormányhivatal 15 napon belül állítja ki. 

Az előleg letétbe helyezése és a licitdíj megfizetése átutalással történhet, amelynek során az árverés
azonosító  számát az átutalás közleményében fel  kell  tüntetni.  Az előleg és a  licitdíj  összegét olyan
időpontban kell  átutalni,  hogy az az árverés időpontját megelőzően megérkezzen az mezőgazdasági
igazgatási szerv letéti számlájára. A letétbe helyező akkor árverezhet, ha az átutalásról szóló terhelési
értesítőt legkésőbb a licit  megkezdése előtt a mezőgazdasági igazgatási szerv árverezést lebonyolító
képviselőjének (a továbbiakban: kikiáltó) bemutatja, annak eredeti példányát részére átadja. 

Nem árverezhet és a földet árverésen nem szerezheti meg 

a) a Vht. 123. § (2) bekezdésében meghatározott személy,
b) a Földforgalmi törvény 9. §-ában meghatározott személy, 
c) a Cstv. 49. § (3) és (3b) bekezdésében meghatározott személy,
d) fővárosi és Vármegyei kormányhivatal, illetve az árveréssel kapcsolatos jogorvoslatot elbíráló hatóság
állományába tartozó olyan személy,  aki  az árverés lebonyolításában, illetve az árverési  jegyzőkönyv
szerinti határozatok meghozatalában, illetve a jogorvoslat során történő elbírálásában részt vesz,
e) a R. 5. § (1) bekezdésében foglaltaknak meg nem felelő személy. 
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Az árverezés további feltételei

Az  árverező  személyesen  vagy  megbízottja,  illetve  képviselője  útján  árverezhet.  Az  Ingatlan-
nyilvántartásról  szóló  1997.  évi  CXLI.  törvény  (továbbiakban:Inytv.)  33.§  (2)-(3)  bekezdései
alapján,  ha  az  okiratot  a  nyilatkozattevő  helyett  meghatalmazott  írta  alá,  illetve  látta  el
kézjegyével,  csatolni  kell  a meghatalmazást is,  amelyet a bejegyzés alapjául szolgáló okiratra
előírt alakszerűségek szerint kell kiállítani, tehát a meghatalmazást közokiratba, illetőleg ügyvéd
által ellenjegyzett magánokiratba kell foglalni.

Ha  a  felet  a  közjegyzői  okirat  elkészítésénél  meghatalmazott  képviseli,  az  ingatlan-nyilvántartási
eljárásban azt  a  magánokiratban foglalt  meghatalmazást  is  el  kell  fogadni,  amelyben a fél  aláírását
közjegyző vagy magyar külképviseleti szerv hitelesítette.

Írásra vagy olvasásra képtelen személy jognyilatkozatán alapuló bejegyzéshez, a nyilatkozat közokiratba
foglalása  szükséges,  amelyben  e  körülményre  utalni  kell.  Az  árverésen  az  árverést  lefolytatón,  a
megkeresőn és a megkereső eljárásában szereplő feleken kívül az árverezők vehetnek részt. 

Végrehajtási  eljárással  és  önkormányzati  adósságrendezési  eljárással  összefüggésben  lefolytatott
árverés esetén földre legalább a kikiáltási ár felének megfelelő összeggel tehető érvényes vételi ajánlat,
de tanya esetén legalább a kikiáltási ár 70%-ának megfelelő összeggel tehető érvényes vételi ajánlat, ha
az adósnak ez az egyetlen lakóingatlana, lakóhelye ebben van, és a végrehajtási eljárás megindítását
megelőző 6 hónapban is ebben volt, valamint, ha a föld Vht. 204/B. § szerinti legalacsonyabb eladási ár,
illetve a 237/2009. (X. 20.)  Korm. rendelet  4.  § (2) bekezdése szerinti  minimálár megadásával kerül
árverésre, csak e legalacsonyabb eladási árat elérő összegű vételi ajánlat tehető. 

A licitküszöb összege 10 millió Ft-ot meg nem haladó becsérték esetén a becsérték 2%-a, de legalább
1000 Ft, 10 millió Ft-ot meghaladó becsérték felett a becsérték 1%-a, ezer forintra kerekítve. Az a vételi
ajánlat érvényes, amelynek összege – legalább a licitküszöb összegével – meghaladja az előzőleg tett
érvényes vételi ajánlat összegét. Az árverező a vételi ajánlatot nem vonhatja vissza. 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:81.§ (5) bekezdése alapján a tulajdonostárs az
elővásárlási jogot végrehajtási árverés esetén is gyakorolhatja. Az elővásárlási jog akkor gyakorolható,
ha annak jogosultja  az árverezőre vonatkozó feltételeknek megfelel  és az elővásárlási  jogosultságát
bizonyító okiratokat a licit megkezdése előtt a kikiáltó részére átadja. 

Az  elővásárlásra  jogosult  a  felajánlott  legmagasabb  összegű  érvényes  vételi  ajánlattal  megegyező
összegű vételi ajánlat tételével gyakorolhatja elővásárlási jogát. Vételi ajánlatot elfogadó nyilatkozatnak
csak  az  elővásárlásra  jogosult  által  a  felhívásra  haladéktalanul  megtett  nyilatkozat  minősül.  A  föld
árverési vevője a legmagasabb összegű érvényes ajánlatot tevő árverező. Ha a legmagasabb összegű
vételi ajánlatra vonatkozóan elővásárlásra jogosult tesz elfogadó nyilatkozatot, az elővásárlásra jogosult
lesz az árverési vevő. Ha több elővásárlásra jogosult tesz vételi ajánlatot elfogadó nyilatkozatot, közülük
az  első  ranghelycsoportban  szereplő  elővásárlásra  jogosult  lesz  az  árverési  vevő.  Ha  ezen  első
ranghelycsoportban több elővásárlásra jogosult szerepel, a kikiáltó helyben lefolytatott sorsolással dönt.

Érvényes vételi ajánlatnak R. 7.§ (8) bekezdés értelmében: a minimálárat elérő 3 legmagasabb
ajánlat minősül.

Amennyiben a legmagasabb összegű érvényes ajánlatot tevő árverező a vételárat nem utalta át
határidőben, az árverést a R. 8. § (7) bekezdése szerinti következő legmagasabb ajánlatot tevő
árverező nyeri.

A R. 8. § (8) bekezdés szerint: ha a (7) bekezdés szerinti ki nem fizetett földet alacsonyabb áron
vették meg, mint amennyit a fizetést elmulasztó árverező ajánlott, a fizetést elmulasztó köteles a
két  ajánlat  közötti  különbözetet  15  napon belül  megfizetni  a  mezőgazdasági  igazgatási  szerv
részére. 
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Az árverés eredménytelen, ha nem tettek érvényes vételi ajánlatot, a felajánlott vételár a megismételt
árverésben  sem  érte  el  a  minimál  árat,  az  árverési  vevő  a  jogszabályban  foglaltak  alapján  nem
szerezheti meg a föld tulajdonjogát, az árverési vevő nem utalta át határidőben a teljes vételárat. Az
eredménytelen  árverés  esetén  megismételt  árverést  kell  kitűzni.  A  megismételt  árverés  során  a
felajánlott vételár nem lehet kevesebb a R. 7. § (2)–(4) bekezdése, illetve a 237/2009. (X. 20.) Korm.
rendelet  4.  §  (2a)  bekezdése  szerinti  minimálár  összegénél.  Ha  a  megismételt  árverés  is
eredménytelen, a mezőgazdasági igazgatási szerv az árverést sikertelennek nyilvánítja, kivéve, ha 

felszámolási eljárás során a Cstv. 49/A. § (5) bekezdésében vagy 49/B. § (7) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően a becsértéknek megfelelő értékesítésre kerül sor. 

Az árverési vevő letétbe helyezett előlegét be kell számítani a vételárba. Az árverési vevőn kívüli többi
árverező  részére  az  előleg  visszautalásáról  8  napon  belül  intézkedni  kell.  A  kikiáltó  az  árverésről
jegyzőkönyvet (a továbbiakban: árverési jegyzőkönyv) vesz fel. Az árverési jegyzőkönyvet az árverési
vevő is aláírásával látja el. 

A  jegyzőkönyvbe  foglalt  határozat  ellen  előterjesztett  fellebbezéssel  támadható  a  határozatba  nem
foglalt, de a jegyzőkönyv hatálya alá tartozó egyéb eljárási cselekmény is. Ha az árverési jegyzőkönyvbe
foglalt  döntés  ellen  jogorvoslattal  nem  élnek,  vagy  valamennyi  azzal  kapcsolatban  megindított
jogorvoslati,  illetve  döntés-felülvizsgálati  eljárás  befejeződik,  az  árverés  nem  eredménytelen  és  a
Vármegyei földhivatal az árverési jegyzőkönyvet záradékolja, a mezőgazdasági igazgatási szerv határidő
tűzésével haladéktalanul felhívja az árverési vevőt, hogy a teljes vételárat utalja át az mezőgazdasági
igazgatási szerv letéti számlájára; ha ezt elmulasztja, előlegét elveszti. 

Azt az előleget, amelynek visszafizetését a R. 13.§ (1) bekezdés szerint az árverező nem igényelheti,
valamint  azt  a  vételár-különbözetet,  amelyet a 8.  §  (8)  bekezdése szerint  a fizetést  elmulasztó
megfizet,  a  mezőgazdasági  igazgatási  szerv átutalja  a  megkereső által  megadott  letéti,  illetve
pénzforgalmi számlára. Ezek az összegek a végrehajtás, a felszámolás, illetve az önkormányzati
adósságrendezési eljárás értékesítési bevételeként számolhatók el. 

Az  mezőgazdasági  igazgatási  szerv  az  árverési  vevő  által  megfizetett  teljes  vételárat  átutalja  a
megkereső  által  megadott  letéti,  illetve  pénzforgalmi  számlára,  ezzel  egyidejűleg  a  záradékolt
jegyzőkönyvet is megküldi a megkeresőnek. A záradékolt jegyzőkönyv alapján felszámolási eljárásban a
felszámoló,  önkormányzati  adósságrendezési  eljárásban  a  pénzügyi  gondnok  köti  meg  az  árverési
vevővel  a  földtulajdon  átruházására  vonatkozó  szerződést,  és  megteszi  a  vevő  részére  történő
birtokbaadással összefüggő intézkedéseket. 

Ha az adós a tartozását megfizette vagy más egyéb okból nem állnak már fenn a föld árverésének
feltételei, a megkereső köteles ennek tényéről haladéktalanul, rövid úton értesíteni az mezőgazdasági
igazgatási  szervet.  Az  eljárás  megszüntetése  esetén  a  befizetett  előleg  és  licitdíj  visszajár,  annak
visszautalásáról 8 napon belül intézkedni kell. 

A  R.  15.  §  (1)  bekezdése  szerint  ha  az  adós  és  annak  tulajdonostársai  az  árverés  kitűzése  előtt
együttesen kérik a végrehajtótól, illetve felszámolási eljárásban a felszámolótól, hogy az egész földet
vagy  annak  az  adós  és  a  kérelmező  tulajdonostársak  tulajdonában  álló  hányadát  árverezzék  el,  e
rendelet  rendelkezéseit  e  §-ban  foglalt  eltérésekkel  kell  alkalmazni.  Ha  az  adós  és  annak
tulajdonostársai az árverés kitűzéséig együttesen kérik, hogy az egész földet vagy annak az adós és a
kérelmező tulajdonostársak tulajdonában álló hányadát árverezzék el, akkor az árverést a kérelmező
tulajdonostársak tulajdoni hányadára is ki kell tűzni, a földre az adós kivételével bármelyik – e rendelet
feltételeinek megfelelő – kérelmező tulajdonostárs is árverezhet, az árverező tulajdonostárs a tulajdoni
hányadának  megfelelően  arányosan  csökkentett  előleget  köteles  letétbe  helyezni,  és  ha  a  földet
megvette, nem kell megfizetnie a vételárnak azt a részét, amely az ő tulajdoni hányadára esik, a nem
adós  tulajdonostárs  tulajdoni  hányadának  kikiáltási  ára  az  adós  tulajdoni  hányadára  megállapított
becsérték egész földrészletre vetített összegének a tulajdoni hányaddal arányos része, a tulajdonostárs
hozzájárulásával  lehet  az  ő  tulajdoni  hányadát  a  becsértékénél  alacsonyabb  áron,  felszámolási
eljárásban pedig az adós tulajdoni hányadára megállapított minimálár megadásával elárverezni.
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Ha a tulajdonostárs hozzájárult ahhoz, hogy az ő tulajdoni hányadát a becsértéknél alacsonyabb áron,
felszámolási  eljárásban  pedig  az  adós  tulajdoni  hányadára  megállapított  minimálár  megadásával
árverezzék el, akkor a tulajdoni hányadra legalacsonyabb vételi ajánlat tehető. Ha a föld közös tulajdonát
– bírósági határozat, a bíróság által jóváhagyott egyezség vagy bírósági végrehajtási záradékkal ellátott
okirat alapján – árveréssel kell  megszüntetni,  az ingatlanra bármelyik tulajdonostárs is árverezhet. A
végrehajtó  a  legalacsonyabb vételi  ajánlat  összegeként  a  bíróság  ítéletében megállapított  legkisebb
vételárat  jelöli  meg.  Az  így  megjelölt  vételárnál  alacsonyabb  összegben  az  árverésen  nem tehető
érvényesen vételi ajánlat.

Miskolc, az időbélyegző szerint

Dr. Alakszai Zoltán főispán

nevében és megbízásából:

…………………………………………….

Vadász István

osztályvezető

      

        

Agrárügyi Főosztály, Földművelésügyi Osztály
3526 Miskolc Blaskovics u. 24. Telefon: (36-46) 503 428 Fax: (36-46) 531 039

Honlap:www.kormanyhivatal.hu   KRID azonosító:210327939

6

https://www.kormanyhivatal.hu/


Ügyiratszám: BO/36/1989-8/2023 Tárgy: Ingatlanárverési hirdetmény

Ügyintéző: Rusznák Tímea  Hiv.sz.: 038.V.1952/2017/369

Telefon: 06-46/503-428 Mell.: -

INGATLANÁRVERÉSI HIRDETMÉNY

ISMÉTELT

A  Borsod-Abaúj-Zemplén  Vármegyei  Kormányhivatal, mint  árverést  lefolytató  hatóság Szunyog
Gyula   adós kölcsönszerződésből  eredő követelés  és  egyéb  jogcímeken fennálló  2.652.059  Ft
követelés behajtása iránt Vicsotka Mihály és társai végrehajtást kérők érdekében eljáró dr. Horváth
Zoltán  önálló  bírósági  végrehajtó  megkeresésére az  ingatlan-nyilvántartásban 046/4  helyrajzi
számon  nyilvántartott,  természetben Sajóbábony településen  található  ingatlan 307/888 tulajdoni
illetőségére a  mező-és  erdőgazdasági  földek  forgalmáról  szóló  2013.  évi  CXXII.  törvény  35.  §  (1)
bekezdése alapján, valamint a mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek végrehajtási, felszámolási
vagy  önkormányzati  adósságrendezési  eljárás  keretében  árverés  útján  történő  értékesítésének
szabályairól szóló 191/2014. (VII.31.) Kormányrendelet értelmében 

2023.  év   május    hó 2  3  .  napján   10   óra 00 percre  

BO/36/      1989      /2023  
azonosító számon

i s m é t e l t e n  á r v e r é s t

tűzök ki.

Az árverés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály 
     Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

     hivatali helyisége
     3525 Miskolc, Vologda u.1.

Az árverés azonosító száma: BO/36/1989/2023

Végrehajtást kérők: Követelés jogcíme: Tőke:
Vicsotka Mihály KÖLCSÖNSZERZŐDÉSBŐL 2.500.000.-Ft 

EREDŐ KÖVETELÉS
OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt. n.a.      93.537.-Ft
MKK Magyar Követeléskezelő Zrt. n.a.      58.522.-Ft

A föld ingatlan-nyilvántartási és földhasználati adatai:

1. Település neve  : Sajóbábony

2. Fekvése  :  Külterület

3. Helyrajzi száma  :046/4

4. Területnagysága  : 5357 m2
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5. Aranykorona értéke   :8,88 Ak

6. Művelési ága:   

a) alrészlet: rét  2843 m2   6,91 Ak

b) alrészlet: Kivett árok   1705 m2   0,00 Ak

c) alrészlet: rét 809 m2   1,97 Ak

7. Jogi jelleg:   nincs megadva

8. Tulajdonos neve  : Szunyog Gyula 307/888 tulajdoni hányad

         Ágyik Istvánné 106/888 tulajdoni hányad

         Kovács László Istvánné 365/888 tulajdoni hányad

         Szikszay Andrásné 106/888 tulajdoni hányad

         Tóth András 4/888 tulajdoni hányad

9. Felépítménye és annak jellege  :nincs megadva

10. Árverezett tulajdoni hányad  :  307/888 

11. Telki szolgalom, közérdekű használati jog, haszonélvezeti jog, zálogjog  :

 Az ingatlan területéből 513 m2-re a LINDE GÁZ MAGYARORSZÁG Zrt. javára be-

jegyzett bányaszolgalmi (gázvezetéki) jog.

 III/3. sorszám alatt, 33683/2019.01.30. számon Szunyogh Józsefné javára bejegyzett 

özvegyi jog.

 Az ingatlan területéből 23 m2-re a VM-091/2022. engedély számú, az MVM ÉMÁSZ 

ÁRAMHÁLÓZATI Kft. javára bejegyzett vezetékjog. 

12. A földhasználati, erdőgazdálkodói nyilvántartásba bejegyzett földhasználat  : 

 LA GARONNAISE Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. javára 

2019.07.01. napjától  2029.12.31. napjáig haszonbérlet jogcímen bejegyzett földhasz-

nálati jog. 

Az ingatlan becsértéke:  155.035 Ft, amely egyben a kikiáltási ár.

Az árverésen tehető legalacsonyabb vételi ajánlat összege::  77.518 Ft.

A licitküszöb összege: 3.000 Ft (10 millió Ft-ot meg nem haladó becsérték esetén a becsérték 2 %-a, de
legalább 1000 Ft, 10 millió Ft-ot meghaladó becsérték felett a becsérték 1%-a ezer forintra kerekítve.)

Az árverési előleg  15.504 Ft (a becsérték 10%-a)

Az árverési licitdíj: 10 000 Ft (a föld becsértékének 1%-a, de legalább 10 000 Ft és legfeljebb 100.000
Ft)

Az előleg letétbe helyezése és a licitdíj megfizetése a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal
Magyar  Államkincstárnál  vezetett  10027006-00302797-20000002  számú  letéti  számlájára  történő
átutalással teljesíthető, amelynek során az árverés azonosító számát az átutalás közleményében fel kell
tüntetni. Az előleg és licitdíj összegét olyan időpontban kell átutalni, hogy az az árverés időpontját
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megelőzően megérkezzen a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal  mezőgazdasági
igazgatási szervének letéti számlájára.

A letétbe helyező akkor árverezhet, ha az átutalásról szóló terhelési értesítőt – a bank által lepecsételt és
aláírt  banki  igazolást  –   legkésőbb  a  licit  megkezdése  előtt  a  hatóság  árverezést  lebonyolító
képviselőjének (kikiáltó) bemutatja, annak másolatát pedig részére átadja.

Felhívom  az  elővásárlásra  jogosultak  figyelmét,  hogy  az  elővásárlási  jogosultságuk  gyakorlásának
feltétele  az  árverésen  történő  részvétel.  Az  elővásárlási  jog  jogosultjának  a  jogosultságot  bizonyító
okiratait a licit megkezdése előtt a kikiáltónak át kell adnia. 

Az  árverésről,  ha  valamennyi  megjelent  írásban  hozzájárul, a  Borsod-Abaúj-Zemplén  Vármegyei
Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztály a mező-és erdőgazdasági hasznosítású
földek végrehajtási-felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján
történő értékesítésének szabályairól szóló 191/2014. (VII.31.) Korm. rendelet 6. §-ában foglaltak szerint
kép- és hangfelvételt készít az eljárás jogszerű lefolytatásának ellenőrizhetősége érdekében.

Az ingatlan megtekinthetőségének adatai: külső  szemrevételezéssel  bármikor,  belülről  pedig
közvetlenül a tulajdonossal (bentlakóval) előre egyeztetett időpontban.

Dr.   Horváth Zoltán    önálló bírósági végrehajtó elérhetősége  : 
cím: 1047 Budapest, Deák Ferenc u. 23.
telefon: 06-1-615-0130

Kérjük,  hogy  az  ügyben  megküldött  iratokon  az  árverés  azonosító  számára  szíveskedjenek
hivatkozni.

Az árverezőket érintő egyéb tudnivalók:

Az  árverezés  feltételeit  és  jogkövetkezményeit  a  mező-és  erdőgazdasági  hasznosítású  földek
végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján
történő értékesítésének szabályairól szóló 191/2014. (VII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.)
szabályozza.

A földre az árverezhet, aki R. 5.§ (1) bekezdése szerint:

a) aki előlegként a föld becsértékének 10%-át legkésőbb az árverés megkezdése előtt a mezőgazdasági
igazgatási szervnél letétbe helyezte, 
b) a licitdíjat megfizette
c)  a  mező-  és  erdőgazdasági  földek  forgalmáról  szóló  2013.  évi  CXXII.  törvény  (a  továbbiakban:
Földforgalmi törvény) 35. § (3) bekezdés harmadik mondata szerinti  körülmények fennállásáról szóló
hatósági  bizonyítványt  és  a  Földforgalmi  törvény  13–15.  §-a  szerinti  –  az  ott  előírt  alakszerűségi
előírásoknak megfelelő – nyilatkozatokat csatolja,
d)  a Földforgalmi törvény 18.§ (1) bekezdés e) pontja szerinti,  legfeljebb 20 km-es távolságra
vonatkozó feltételnek megfelel, és azt – az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló
384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 27.§-a szerinti  hatósági bizonyítvánnyal – igazolja 

(Földforgalmi törvény 18.§ (1) bekezdés e) pontja: az olyan földművest, akinek  az életvitelszerű
lakáshasználata helye  vagy a mezőgazdasági üzemközpontja legalább 3 éve  olyan  településen
van, amelynek közigazgatási határa az adás-vétel tárgyát képező föld fekvése szerinti település
közigazgatási határától közúton vagy közforgalom elől el nem zárt magánúton legfeljebb 20 km
távolságra van.)

A hatósági  bizonyítvány  kiállítása  az  ügyfél  Borsod–Abaúj-Zemplén  Vármegyei  Kormányhivatal
Földhivatali  Főosztályhoz (3525  Miskolc  Vologda  u.  4.)  benyújtott  kérelme  alapján  történik.  A
hatósági  bizonyítvány  a  föld  tulajdonjogának  megszerzésére  nem  jogosít,  csak  a  hatósági
bizonyítványban  megjelölt  föld  végrehajtási,  felszámolási  vagy  önkormányzati  adósságrendezési
eljárással összefüggő árverezésén való részvételhez szükséges vonatkozó feltétel fennállását igazolja. 
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Az  árverésen  történő  részvételhez  kiállított  hatósági  bizonyítvány  tartalmazza  a  Földforgalmi
törvény 18.§ (1) bekezdés e) pontja szerinti,  legfeljebb 20 km-es távolságra vonatkozó feltétel
fennállását. 

A hatósági bizonyítvány igénylésére irányuló kérelemben meg kell  jelölni  a mező- és erdőgazdasági
földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII.  törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti
szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 13. § (1) bekezdés a) pontja szerinti adatokat, valamint az
árverezésre  kerülő  föld  fekvésének  települését  és  helyrajzi  számát.  A  hatósági  bizonyítványt  a
kormányhivatal 15 napon belül állítja ki. 

Az előleg letétbe helyezése és a licitdíj megfizetése átutalással történhet, amelynek során az árverés
azonosító  számát az átutalás közleményében fel  kell  tüntetni.  Az előleg és a  licitdíj  összegét olyan
időpontban kell  átutalni,  hogy az az árverés időpontját megelőzően megérkezzen az mezőgazdasági
igazgatási szerv letéti számlájára. A letétbe helyező akkor árverezhet, ha az átutalásról szóló terhelési
értesítőt legkésőbb a licit  megkezdése előtt a mezőgazdasági igazgatási szerv árverezést lebonyolító
képviselőjének (a továbbiakban: kikiáltó) bemutatja, annak eredeti példányát részére átadja. 

Nem árverezhet és a földet árverésen nem szerezheti meg 

a) a Vht. 123. § (2) bekezdésében meghatározott személy,
b) a Földforgalmi törvény 9. §-ában meghatározott személy, 
c) a Cstv. 49. § (3) és (3b) bekezdésében meghatározott személy,
d) fővárosi és Vármegyei kormányhivatal, illetve az árveréssel kapcsolatos jogorvoslatot elbíráló hatóság
állományába tartozó olyan személy,  aki  az árverés lebonyolításában, illetve az árverési  jegyzőkönyv
szerinti határozatok meghozatalában, illetve a jogorvoslat során történő elbírálásában részt vesz,
e) a R. 5. § (1) bekezdésében foglaltaknak meg nem felelő személy. 

Az árverezés további feltételei

Az  árverező  személyesen  vagy  megbízottja,  illetve  képviselője  útján  árverezhet.  Az  Ingatlan-
nyilvántartásról  szóló  1997.  évi  CXLI.  törvény  (továbbiakban:Inytv.)  33.§  (2)-(3)  bekezdései
alapján,  ha  az  okiratot  a  nyilatkozattevő  helyett  meghatalmazott  írta  alá,  illetve  látta  el
kézjegyével,  csatolni  kell  a meghatalmazást is,  amelyet a bejegyzés alapjául szolgáló okiratra
előírt alakszerűségek szerint kell kiállítani, tehát a meghatalmazást közokiratba, illetőleg ügyvéd
által ellenjegyzett magánokiratba kell foglalni.

Ha  a  felet  a  közjegyzői  okirat  elkészítésénél  meghatalmazott  képviseli,  az  ingatlan-nyilvántartási
eljárásban azt  a  magánokiratban foglalt  meghatalmazást  is  el  kell  fogadni,  amelyben a fél  aláírását
közjegyző vagy magyar külképviseleti szerv hitelesítette.

Írásra vagy olvasásra képtelen személy jognyilatkozatán alapuló bejegyzéshez, a nyilatkozat közokiratba
foglalása  szükséges,  amelyben  e  körülményre  utalni  kell.  Az  árverésen  az  árverést  lefolytatón,  a
megkeresőn és a megkereső eljárásában szereplő feleken kívül az árverezők vehetnek részt. 

Végrehajtási  eljárással  és  önkormányzati  adósságrendezési  eljárással  összefüggésben  lefolytatott
árverés esetén földre legalább a kikiáltási ár felének megfelelő összeggel tehető érvényes vételi ajánlat,
de tanya esetén legalább a kikiáltási ár 70%-ának megfelelő összeggel tehető érvényes vételi ajánlat, ha
az adósnak ez az egyetlen lakóingatlana, lakóhelye ebben van, és a végrehajtási eljárás megindítását
megelőző 6 hónapban is ebben volt, valamint, ha a föld Vht. 204/B. § szerinti legalacsonyabb eladási ár,
illetve a 237/2009. (X. 20.)  Korm. rendelet  4.  § (2) bekezdése szerinti  minimálár megadásával kerül
árverésre, csak e legalacsonyabb eladási árat elérő összegű vételi ajánlat tehető. 

A licitküszöb összege 10 millió Ft-ot meg nem haladó becsérték esetén a becsérték 2%-a, de legalább
1000 Ft, 10 millió Ft-ot meghaladó becsérték felett a becsérték 1%-a, ezer forintra kerekítve. Az a vételi
ajánlat érvényes, amelynek összege – legalább a licitküszöb összegével – meghaladja az előzőleg tett
érvényes vételi ajánlat összegét. Az árverező a vételi ajánlatot nem vonhatja vissza. 
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A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:81.§ (5) bekezdése alapján a tulajdonostárs az
elővásárlási jogot végrehajtási árverés esetén is gyakorolhatja. Az elővásárlási jog akkor gyakorolható,
ha annak jogosultja  az árverezőre vonatkozó feltételeknek megfelel  és az elővásárlási  jogosultságát
bizonyító okiratokat a licit megkezdése előtt a kikiáltó részére átadja. 

Az  elővásárlásra  jogosult  a  felajánlott  legmagasabb  összegű  érvényes  vételi  ajánlattal  megegyező
összegű vételi ajánlat tételével gyakorolhatja elővásárlási jogát. Vételi ajánlatot elfogadó nyilatkozatnak
csak  az  elővásárlásra  jogosult  által  a  felhívásra  haladéktalanul  megtett  nyilatkozat  minősül.  A  föld
árverési vevője a legmagasabb összegű érvényes ajánlatot tevő árverező. Ha a legmagasabb összegű
vételi ajánlatra vonatkozóan elővásárlásra jogosult tesz elfogadó nyilatkozatot, az elővásárlásra jogosult
lesz az árverési vevő. Ha több elővásárlásra jogosult tesz vételi ajánlatot elfogadó nyilatkozatot, közülük
az  első  ranghelycsoportban  szereplő  elővásárlásra  jogosult  lesz  az  árverési  vevő.  Ha  ezen  első
ranghelycsoportban több elővásárlásra jogosult szerepel, a kikiáltó helyben lefolytatott sorsolással dönt.

Érvényes vételi ajánlatnak R. 7.§ (8) bekezdés értelmében: a minimálárat elérő 3 legmagasabb
ajánlat minősül.

Amennyiben a legmagasabb összegű érvényes ajánlatot tevő árverező a vételárat nem utalta át
határidőben, az árverést a R. 8. § (7) bekezdése szerinti következő legmagasabb ajánlatot tevő
árverező nyeri.

A R. 8. § (8) bekezdés szerint: ha a (7) bekezdés szerinti ki nem fizetett földet alacsonyabb áron
vették meg, mint amennyit a fizetést elmulasztó árverező ajánlott, a fizetést elmulasztó köteles a
két  ajánlat  közötti  különbözetet  15  napon belül  megfizetni  a  mezőgazdasági  igazgatási  szerv
részére. 

Az árverés eredménytelen, ha nem tettek érvényes vételi ajánlatot, a felajánlott vételár a megismételt
árverésben  sem  érte  el  a  minimál  árat,  az  árverési  vevő  a  jogszabályban  foglaltak  alapján  nem
szerezheti meg a föld tulajdonjogát, az árverési vevő nem utalta át határidőben a teljes vételárat. Az
eredménytelen  árverés  esetén  megismételt  árverést  kell  kitűzni.  A  megismételt  árverés  során  a
felajánlott vételár nem lehet kevesebb a R. 7. § (2)–(4) bekezdése, illetve a 237/2009. (X. 20.) Korm.
rendelet  4.  §  (2a)  bekezdése  szerinti  minimálár  összegénél.  Ha  a  megismételt  árverés  is
eredménytelen, a mezőgazdasági igazgatási szerv az árverést sikertelennek nyilvánítja, kivéve, ha 

felszámolási eljárás során a Cstv. 49/A. § (5) bekezdésében vagy 49/B. § (7) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően a becsértéknek megfelelő értékesítésre kerül sor. 

Az árverési vevő letétbe helyezett előlegét be kell számítani a vételárba. Az árverési vevőn kívüli többi
árverező  részére  az  előleg  visszautalásáról  8  napon  belül  intézkedni  kell.  A  kikiáltó  az  árverésről
jegyzőkönyvet (a továbbiakban: árverési jegyzőkönyv) vesz fel. Az árverési jegyzőkönyvet az árverési
vevő is aláírásával látja el. 

A  jegyzőkönyvbe  foglalt  határozat  ellen  előterjesztett  fellebbezéssel  támadható  a  határozatba  nem
foglalt, de a jegyzőkönyv hatálya alá tartozó egyéb eljárási cselekmény is. Ha az árverési jegyzőkönyvbe
foglalt  döntés  ellen  jogorvoslattal  nem  élnek,  vagy  valamennyi  azzal  kapcsolatban  megindított
jogorvoslati,  illetve  döntés-felülvizsgálati  eljárás  befejeződik,  az  árverés  nem  eredménytelen  és  a
Vármegyei földhivatal az árverési jegyzőkönyvet záradékolja, a mezőgazdasági igazgatási szerv határidő
tűzésével haladéktalanul felhívja az árverési vevőt, hogy a teljes vételárat utalja át az mezőgazdasági
igazgatási szerv letéti számlájára; ha ezt elmulasztja, előlegét elveszti. 

Azt az előleget, amelynek visszafizetését a R. 13.§ (1) bekezdés szerint az árverező nem igényelheti,
valamint  azt  a  vételár-különbözetet,  amelyet a 8.  §  (8)  bekezdése szerint  a fizetést  elmulasztó
megfizet,  a  mezőgazdasági  igazgatási  szerv átutalja  a  megkereső által  megadott  letéti,  illetve
pénzforgalmi számlára. Ezek az összegek a végrehajtás, a felszámolás, illetve az önkormányzati
adósságrendezési eljárás értékesítési bevételeként számolhatók el. 
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Az  mezőgazdasági  igazgatási  szerv  az  árverési  vevő  által  megfizetett  teljes  vételárat  átutalja  a
megkereső  által  megadott  letéti,  illetve  pénzforgalmi  számlára,  ezzel  egyidejűleg  a  záradékolt
jegyzőkönyvet is megküldi a megkeresőnek. A záradékolt jegyzőkönyv alapján felszámolási eljárásban a
felszámoló,  önkormányzati  adósságrendezési  eljárásban  a  pénzügyi  gondnok  köti  meg  az  árverési
vevővel  a  földtulajdon  átruházására  vonatkozó  szerződést,  és  megteszi  a  vevő  részére  történő
birtokbaadással összefüggő intézkedéseket. 

Ha az adós a tartozását megfizette vagy más egyéb okból nem állnak már fenn a föld árverésének
feltételei, a megkereső köteles ennek tényéről haladéktalanul, rövid úton értesíteni az mezőgazdasági
igazgatási  szervet.  Az  eljárás  megszüntetése  esetén  a  befizetett  előleg  és  licitdíj  visszajár,  annak
visszautalásáról 8 napon belül intézkedni kell. 

A  R.  15.  §  (1)  bekezdése  szerint  ha  az  adós  és  annak  tulajdonostársai  az  árverés  kitűzése  előtt
együttesen kérik a végrehajtótól, illetve felszámolási eljárásban a felszámolótól, hogy az egész földet
vagy  annak  az  adós  és  a  kérelmező  tulajdonostársak  tulajdonában  álló  hányadát  árverezzék  el,  e
rendelet  rendelkezéseit  e  §-ban  foglalt  eltérésekkel  kell  alkalmazni.  Ha  az  adós  és  annak
tulajdonostársai az árverés kitűzéséig együttesen kérik, hogy az egész földet vagy annak az adós és a
kérelmező tulajdonostársak tulajdonában álló hányadát árverezzék el, akkor az árverést a kérelmező
tulajdonostársak tulajdoni hányadára is ki kell tűzni, a földre az adós kivételével bármelyik – e rendelet
feltételeinek megfelelő – kérelmező tulajdonostárs is árverezhet, az árverező tulajdonostárs a tulajdoni
hányadának  megfelelően  arányosan  csökkentett  előleget  köteles  letétbe  helyezni,  és  ha  a  földet
megvette, nem kell megfizetnie a vételárnak azt a részét, amely az ő tulajdoni hányadára esik, a nem
adós  tulajdonostárs  tulajdoni  hányadának  kikiáltási  ára  az  adós  tulajdoni  hányadára  megállapított
becsérték egész földrészletre vetített összegének a tulajdoni hányaddal arányos része, a tulajdonostárs
hozzájárulásával  lehet  az  ő  tulajdoni  hányadát  a  becsértékénél  alacsonyabb  áron,  felszámolási
eljárásban pedig az adós tulajdoni hányadára megállapított minimálár megadásával elárverezni.

Ha a tulajdonostárs hozzájárult ahhoz, hogy az ő tulajdoni hányadát a becsértéknél alacsonyabb áron,
felszámolási  eljárásban  pedig  az  adós  tulajdoni  hányadára  megállapított  minimálár  megadásával
árverezzék el, akkor a tulajdoni hányadra legalacsonyabb vételi ajánlat tehető. Ha a föld közös tulajdonát
– bírósági határozat, a bíróság által jóváhagyott egyezség vagy bírósági végrehajtási záradékkal ellátott
okirat alapján – árveréssel kell  megszüntetni,  az ingatlanra bármelyik tulajdonostárs is árverezhet. A
végrehajtó  a  legalacsonyabb vételi  ajánlat  összegeként  a  bíróság  ítéletében megállapított  legkisebb
vételárat  jelöli  meg.  Az  így  megjelölt  vételárnál  alacsonyabb  összegben  az  árverésen  nem tehető
érvényesen vételi ajánlat.

Miskolc, az időbélyegző szerint

Dr. Alakszai Zoltán főispán

nevében és megbízásából:

…………………………………………….

Vadász István

osztályvezető
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Ügyiratszám: BO/36/627-5/2023 Tárgy: Ingatlanárverési hirdetmény

Ügyintéző: Rusznák Tímea  Hiv.sz.: 229.V.1298/2011/235

Telefon: 06-46/503-428 Mell.: -

INGATLANÁRVERÉSI HIRDETMÉNY

ISMÉTELT

A  Borsod-Abaúj-Zemplén  Vármegyei  Kormányhivatal, mint  árverést  lefolytató  hatóság Tokárné
Erdei Valéria adós kölcsöntartozás és egyéb jogcímeken fennálló 34.535.200 Ft követelés behajtása
iránt az MKK Magyar Követeléskezelő Zrt. és társai végrehajtást kérők érdekében eljáró dr. Kisely
Alexandra  önálló bírósági végrehajtó  megkeresésére az ingatlan-nyilvántartásban 73630  helyrajzi
számon  nyilvántartott,  természetben Miskolc  III.  kerület  zártkert településen  található  ingatlan 1/2
tulajdoni illetőségére a mező-és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 35. §
(1)  bekezdése  alapján,  valamint  a  mező-  és  erdőgazdasági  hasznosítású  földek  végrehajtási,
felszámolási  vagy  önkormányzati  adósságrendezési  eljárás  keretében  árverés  útján  történő
értékesítésének szabályairól szóló 191/2014. (VII.31.) Kormányrendelet értelmében 

2023.  év   május    hó 2  3  .  napján   10   óra 30 percre  

BO/36/      627      /2023  
azonosító számon

 i s m é t e l t e n        á r v e r é s t  

tűzök ki.

Az árverés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály 
     Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

     hivatali helyisége
     3525 Miskolc, Vologda u.1.

Az árverés azonosító száma: BO/36/627/2023

Végrehajtást kérők: Követelés jogcíme: Tőke:
MKK Magyar Követeléskezelő Zrt. kölcsöntartozás 16.909.188.-Ft
OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt. KÖLCSÖNSZERZŐDÉS      628.214.-fT

ZÁLOGJOGOSULT 
Intrum Hitel Zrt. BEKAPCSOLÓDÁSA   8.498.899.- Ft
Intrum Zrt.  KÖLCSÖNTARTOZÁS   8.498.899.- Ft

A föld ingatlan-nyilvántartási és földhasználati adatai:

1. Település neve  : Miskolc III. kerület

2. Fekvése  :   Zártkert

3. Helyrajzi száma  :73630
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4. Területnagysága  : 4356 m2

5. Aranykorona értéke   : 7,78 Ak

6. Művelési ága:   

a) alrészlet: fásított terület 728 m2       0.28 Ak

b) alrészlet: kert 445 m2                        1.08 Ak

c) alrészlet: Kivett lakóház, gazdasági épület és út 542 m2         0. 00 Ak

d) gyümölcsös: 2641 m2                       6.42 Ak

7. Jogi jelleg:   nincs megadva

8. Tulajdonos neve  :  Tokárné Erdei Valéria 1/2 tulajdoni hányad

          Tokár Lajos 1/2 tulajdoni hányad

9. Felépítménye és annak jellege  : lakóház

10. Árverezett tulajdoni hányad  : 1/2

11. Telki szolgalom, közérdekű használati jog, haszonélvezeti jog, zálogjog  :

Vezeték jog a VMM-205/2012 engedély számú ( 20547) Miskolc 0.4 kV-os 1. sz. 

vezetékrendszer az ingatlan területéből 64 m2-t érint az MVM Émász Áramháló-

zati Kft. javára.

Jelzálogjog 36 532.14 CHF az Intrum Zrt. javára.

12. A földhasználati, erdőgazdálkodói nyilvántartásba bejegyzett földhasználat  : nincs megadva

Az ingatlan becsértéke:  3.800.000 Ft, amely egyben a kikiáltási ár.

Az árverésen tehető legalacsonyabb vételi ajánlat összege::  1.900.000 Ft.

A licitküszöb összege: 76. 000 Ft (10 millió Ft-ot meg nem haladó becsérték esetén a becsérték 2 %-a,
de legalább 1000 Ft, 10 millió Ft-ot meghaladó becsérték felett a becsérték 1%-a ezer forintra kerekítve.)

Az árverési előleg  380.000 Ft (a becsérték 10%-a)

Az árverési licitdíj:38 000 Ft (a föld becsértékének 1%-a, de legalább 10 000 Ft és legfeljebb 100.000 Ft)

Az előleg letétbe helyezése és a licitdíj megfizetése a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal
Magyar  Államkincstárnál  vezetett  10027006-00302797-20000002  számú  letéti  számlájára  történő
átutalással teljesíthető, amelynek során az árverés azonosító számát az átutalás közleményében fel kell
tüntetni. Az előleg és licitdíj összegét olyan időpontban kell átutalni, hogy az az árverés időpontját
megelőzően megérkezzen a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal  mezőgazdasági
igazgatási szervének letéti számlájára.

A letétbe helyező akkor árverezhet, ha az átutalásról szóló terhelési értesítőt – a bank által lepecsételt és
aláírt  banki  igazolást  –   legkésőbb  a  licit  megkezdése  előtt  a  hatóság  árverezést  lebonyolító
képviselőjének (kikiáltó) bemutatja, annak másolatát pedig részére átadja.

Felhívom  az  elővásárlásra  jogosultak  figyelmét,  hogy  az  elővásárlási  jogosultságuk  gyakorlásának
feltétele  az  árverésen  történő  részvétel.  Az  elővásárlási  jog  jogosultjának  a  jogosultságot  bizonyító
okiratait a licit megkezdése előtt a kikiáltónak át kell adnia. 

Az  árverésről,  ha  valamennyi  megjelent  írásban  hozzájárul, a  Borsod-Abaúj-Zemplén  Vármegyei
Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztály a mező-és erdőgazdasági hasznosítású
földek végrehajtási-felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján
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történő értékesítésének szabályairól szóló 191/2014. (VII.31.) Korm. rendelet 6. §-ában foglaltak szerint
kép- és hangfelvételt készít az eljárás jogszerű lefolytatásának ellenőrizhetősége érdekében.

Az ingatlan megtekinthetőségének adatai: külső  szemrevételezéssel  bármikor,  belülről  pedig
közvetlenül a tulajdonossal (bentlakóval) előre egyeztetett időpontban.

Dr.   Kisely Alexandra    önálló bírósági végrehajtó elérhetősége  : 
cím: 3525 Miskolc, Kazinczy Ferenc utca 10. Fszt.4.
levelezési cím: 3501 Miskolc, Pf: 59.

Kérjük,  hogy  az  ügyben  megküldött  iratokon  az  árverés  azonosító  számára  szíveskedjenek
hivatkozni.

Az árverezőket érintő egyéb tudnivalók:

Az  árverezés  feltételeit  és  jogkövetkezményeit  a  mező-és  erdőgazdasági  hasznosítású  földek
végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján
történő értékesítésének szabályairól szóló 191/2014. (VII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.)
szabályozza.

A földre az árverezhet, aki R. 5.§ (1) bekezdése szerint:

a) aki előlegként a föld becsértékének 10%-át legkésőbb az árverés megkezdése előtt a mezőgazdasági
igazgatási szervnél letétbe helyezte, 
b) a licitdíjat megfizette
c)  a  mező-  és  erdőgazdasági  földek  forgalmáról  szóló  2013.  évi  CXXII.  törvény  (a  továbbiakban:
Földforgalmi törvény) 35. § (3) bekezdés harmadik mondata szerinti  körülmények fennállásáról szóló
hatósági  bizonyítványt  és  a  Földforgalmi  törvény  13–15.  §-a  szerinti  –  az  ott  előírt  alakszerűségi
előírásoknak megfelelő – nyilatkozatokat csatolja,
d)  a Földforgalmi törvény 18.§ (1) bekezdés e) pontja szerinti,  legfeljebb 20 km-es távolságra
vonatkozó feltételnek megfelel, és azt – az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló
384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 27.§-a szerinti  hatósági bizonyítvánnyal – igazolja 

(Földforgalmi törvény 18.§ (1) bekezdés e) pontja: az olyan földművest, akinek  az életvitelszerű
lakáshasználata helye  vagy a mezőgazdasági üzemközpontja legalább 3 éve  olyan  településen
van, amelynek közigazgatási határa az adás-vétel tárgyát képező föld fekvése szerinti település
közigazgatási határától közúton vagy közforgalom elől el nem zárt magánúton legfeljebb 20 km
távolságra van.)

A hatósági  bizonyítvány  kiállítása  az  ügyfél  Borsod–Abaúj-Zemplén  Vármegyei  Kormányhivatal
Földhivatali  Főosztályhoz (3525  Miskolc  Vologda  u.  4.)  benyújtott  kérelme  alapján  történik.  A
hatósági  bizonyítvány  a  föld  tulajdonjogának  megszerzésére  nem  jogosít,  csak  a  hatósági
bizonyítványban  megjelölt  föld  végrehajtási,  felszámolási  vagy  önkormányzati  adósságrendezési
eljárással összefüggő árverezésén való részvételhez szükséges vonatkozó feltétel fennállását igazolja. 

Az  árverésen  történő  részvételhez  kiállított  hatósági  bizonyítvány  tartalmazza  a  Földforgalmi
törvény 18.§ (1) bekezdés e) pontja szerinti,  legfeljebb 20 km-es távolságra vonatkozó feltétel
fennállását. 

A hatósági bizonyítvány igénylésére irányuló kérelemben meg kell  jelölni  a mező- és erdőgazdasági
földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII.  törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti
szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 13. § (1) bekezdés a) pontja szerinti adatokat, valamint az
árverezésre  kerülő  föld  fekvésének  települését  és  helyrajzi  számát.  A  hatósági  bizonyítványt  a
kormányhivatal 15 napon belül állítja ki. 

Az előleg letétbe helyezése és a licitdíj megfizetése átutalással történhet, amelynek során az árverés
azonosító  számát az átutalás közleményében fel  kell  tüntetni.  Az előleg és a  licitdíj  összegét olyan
időpontban kell  átutalni,  hogy az az árverés időpontját megelőzően megérkezzen az mezőgazdasági
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igazgatási szerv letéti számlájára. A letétbe helyező akkor árverezhet, ha az átutalásról szóló terhelési
értesítőt legkésőbb a licit  megkezdése előtt a mezőgazdasági igazgatási szerv árverezést lebonyolító
képviselőjének (a továbbiakban: kikiáltó) bemutatja, annak eredeti példányát részére átadja. 

Nem árverezhet és a földet árverésen nem szerezheti meg 

a) a Vht. 123. § (2) bekezdésében meghatározott személy,
b) a Földforgalmi törvény 9. §-ában meghatározott személy, 
c) a Cstv. 49. § (3) és (3b) bekezdésében meghatározott személy,
d) fővárosi és Vármegyei kormányhivatal, illetve az árveréssel kapcsolatos jogorvoslatot elbíráló hatóság
állományába tartozó olyan személy,  aki  az árverés lebonyolításában, illetve az árverési  jegyzőkönyv
szerinti határozatok meghozatalában, illetve a jogorvoslat során történő elbírálásában részt vesz,
e) a R. 5. § (1) bekezdésében foglaltaknak meg nem felelő személy. 

Az árverezés további feltételei

Az  árverező  személyesen  vagy  megbízottja,  illetve  képviselője  útján  árverezhet.  Az  Ingatlan-
nyilvántartásról  szóló  1997.  évi  CXLI.  törvény  (továbbiakban:Inytv.)  33.§  (2)-(3)  bekezdései
alapján,  ha  az  okiratot  a  nyilatkozattevő  helyett  meghatalmazott  írta  alá,  illetve  látta  el
kézjegyével,  csatolni  kell  a meghatalmazást is,  amelyet a bejegyzés alapjául szolgáló okiratra
előírt alakszerűségek szerint kell kiállítani, tehát a meghatalmazást közokiratba, illetőleg ügyvéd
által ellenjegyzett magánokiratba kell foglalni.

Ha  a  felet  a  közjegyzői  okirat  elkészítésénél  meghatalmazott  képviseli,  az  ingatlan-nyilvántartási
eljárásban azt  a  magánokiratban foglalt  meghatalmazást  is  el  kell  fogadni,  amelyben a fél  aláírását
közjegyző vagy magyar külképviseleti szerv hitelesítette.

Írásra vagy olvasásra képtelen személy jognyilatkozatán alapuló bejegyzéshez, a nyilatkozat közokiratba
foglalása  szükséges,  amelyben  e  körülményre  utalni  kell.  Az  árverésen  az  árverést  lefolytatón,  a
megkeresőn és a megkereső eljárásában szereplő feleken kívül az árverezők vehetnek részt. 

Végrehajtási  eljárással  és  önkormányzati  adósságrendezési  eljárással  összefüggésben  lefolytatott
árverés esetén földre legalább a kikiáltási ár felének megfelelő összeggel tehető érvényes vételi ajánlat,
de tanya esetén legalább a kikiáltási ár 70%-ának megfelelő összeggel tehető érvényes vételi ajánlat, ha
az adósnak ez az egyetlen lakóingatlana, lakóhelye ebben van, és a végrehajtási eljárás megindítását
megelőző 6 hónapban is ebben volt, valamint, ha a föld Vht. 204/B. § szerinti legalacsonyabb eladási ár,
illetve a 237/2009. (X. 20.)  Korm. rendelet  4.  § (2) bekezdése szerinti  minimálár megadásával kerül
árverésre, csak e legalacsonyabb eladási árat elérő összegű vételi ajánlat tehető. 

A licitküszöb összege 10 millió Ft-ot meg nem haladó becsérték esetén a becsérték 2%-a, de legalább
1000 Ft, 10 millió Ft-ot meghaladó becsérték felett a becsérték 1%-a, ezer forintra kerekítve. Az a vételi
ajánlat érvényes, amelynek összege – legalább a licitküszöb összegével – meghaladja az előzőleg tett
érvényes vételi ajánlat összegét. Az árverező a vételi ajánlatot nem vonhatja vissza. 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:81.§ (5) bekezdése alapján a tulajdonostárs az
elővásárlási jogot végrehajtási árverés esetén is gyakorolhatja. Az elővásárlási jog akkor gyakorolható,
ha annak jogosultja  az árverezőre vonatkozó feltételeknek megfelel  és az elővásárlási  jogosultságát
bizonyító okiratokat a licit megkezdése előtt a kikiáltó részére átadja. 

Az  elővásárlásra  jogosult  a  felajánlott  legmagasabb  összegű  érvényes  vételi  ajánlattal  megegyező
összegű vételi ajánlat tételével gyakorolhatja elővásárlási jogát. Vételi ajánlatot elfogadó nyilatkozatnak
csak  az  elővásárlásra  jogosult  által  a  felhívásra  haladéktalanul  megtett  nyilatkozat  minősül.  A  föld
árverési vevője a legmagasabb összegű érvényes ajánlatot tevő árverező. Ha a legmagasabb összegű
vételi ajánlatra vonatkozóan elővásárlásra jogosult tesz elfogadó nyilatkozatot, az elővásárlásra jogosult
lesz az árverési vevő. Ha több elővásárlásra jogosult tesz vételi ajánlatot elfogadó nyilatkozatot, közülük
az  első  ranghelycsoportban  szereplő  elővásárlásra  jogosult  lesz  az  árverési  vevő.  Ha  ezen  első
ranghelycsoportban több elővásárlásra jogosult szerepel, a kikiáltó helyben lefolytatott sorsolással dönt.
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Érvényes vételi ajánlatnak R. 7.§ (8) bekezdés értelmében: a minimálárat elérő 3 legmagasabb
ajánlat minősül.

Amennyiben a legmagasabb összegű érvényes ajánlatot tevő árverező a vételárat nem utalta át
határidőben, az árverést a R. 8. § (7) bekezdése szerinti következő legmagasabb ajánlatot tevő
árverező nyeri.

A R. 8. § (8) bekezdés szerint: ha a (7) bekezdés szerinti ki nem fizetett földet alacsonyabb áron
vették meg, mint amennyit a fizetést elmulasztó árverező ajánlott, a fizetést elmulasztó köteles a
két  ajánlat  közötti  különbözetet  15  napon belül  megfizetni  a  mezőgazdasági  igazgatási  szerv
részére. 

Az árverés eredménytelen, ha nem tettek érvényes vételi ajánlatot, a felajánlott vételár a megismételt
árverésben  sem  érte  el  a  minimál  árat,  az  árverési  vevő  a  jogszabályban  foglaltak  alapján  nem
szerezheti meg a föld tulajdonjogát, az árverési vevő nem utalta át határidőben a teljes vételárat. Az
eredménytelen  árverés  esetén  megismételt  árverést  kell  kitűzni.  A  megismételt  árverés  során  a
felajánlott vételár nem lehet kevesebb a R. 7. § (2)–(4) bekezdése, illetve a 237/2009. (X. 20.) Korm.
rendelet  4.  §  (2a)  bekezdése  szerinti  minimálár  összegénél.  Ha  a  megismételt  árverés  is
eredménytelen, a mezőgazdasági igazgatási szerv az árverést sikertelennek nyilvánítja, kivéve, ha 

felszámolási eljárás során a Cstv. 49/A. § (5) bekezdésében vagy 49/B. § (7) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően a becsértéknek megfelelő értékesítésre kerül sor. 

Az árverési vevő letétbe helyezett előlegét be kell számítani a vételárba. Az árverési vevőn kívüli többi
árverező  részére  az  előleg  visszautalásáról  8  napon  belül  intézkedni  kell.  A  kikiáltó  az  árverésről
jegyzőkönyvet (a továbbiakban: árverési jegyzőkönyv) vesz fel. Az árverési jegyzőkönyvet az árverési
vevő is aláírásával látja el. 

A  jegyzőkönyvbe  foglalt  határozat  ellen  előterjesztett  fellebbezéssel  támadható  a  határozatba  nem
foglalt, de a jegyzőkönyv hatálya alá tartozó egyéb eljárási cselekmény is. Ha az árverési jegyzőkönyvbe
foglalt  döntés  ellen  jogorvoslattal  nem  élnek,  vagy  valamennyi  azzal  kapcsolatban  megindított
jogorvoslati,  illetve  döntés-felülvizsgálati  eljárás  befejeződik,  az  árverés  nem  eredménytelen  és  a
Vármegyei földhivatal az árverési jegyzőkönyvet záradékolja, a mezőgazdasági igazgatási szerv határidő
tűzésével haladéktalanul felhívja az árverési vevőt, hogy a teljes vételárat utalja át az mezőgazdasági
igazgatási szerv letéti számlájára; ha ezt elmulasztja, előlegét elveszti. 

Azt az előleget, amelynek visszafizetését a R. 13.§ (1) bekezdés szerint az árverező nem igényelheti,
valamint  azt  a  vételár-különbözetet,  amelyet a 8.  §  (8)  bekezdése szerint  a fizetést  elmulasztó
megfizet,  a  mezőgazdasági  igazgatási  szerv átutalja  a  megkereső által  megadott  letéti,  illetve
pénzforgalmi számlára. Ezek az összegek a végrehajtás, a felszámolás, illetve az önkormányzati
adósságrendezési eljárás értékesítési bevételeként számolhatók el. 

Az  mezőgazdasági  igazgatási  szerv  az  árverési  vevő  által  megfizetett  teljes  vételárat  átutalja  a
megkereső  által  megadott  letéti,  illetve  pénzforgalmi  számlára,  ezzel  egyidejűleg  a  záradékolt
jegyzőkönyvet is megküldi a megkeresőnek. A záradékolt jegyzőkönyv alapján felszámolási eljárásban a
felszámoló,  önkormányzati  adósságrendezési  eljárásban  a  pénzügyi  gondnok  köti  meg  az  árverési
vevővel  a  földtulajdon  átruházására  vonatkozó  szerződést,  és  megteszi  a  vevő  részére  történő
birtokbaadással összefüggő intézkedéseket. 

Ha az adós a tartozását megfizette vagy más egyéb okból nem állnak már fenn a föld árverésének
feltételei, a megkereső köteles ennek tényéről haladéktalanul, rövid úton értesíteni az mezőgazdasági
igazgatási  szervet.  Az  eljárás  megszüntetése  esetén  a  befizetett  előleg  és  licitdíj  visszajár,  annak
visszautalásáról 8 napon belül intézkedni kell. 

A  R.  15.  §  (1)  bekezdése  szerint  ha  az  adós  és  annak  tulajdonostársai  az  árverés  kitűzése  előtt
együttesen kérik a végrehajtótól, illetve felszámolási eljárásban a felszámolótól, hogy az egész földet
vagy  annak  az  adós  és  a  kérelmező  tulajdonostársak  tulajdonában  álló  hányadát  árverezzék  el,  e
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rendelet  rendelkezéseit  e  §-ban  foglalt  eltérésekkel  kell  alkalmazni.  Ha  az  adós  és  annak
tulajdonostársai az árverés kitűzéséig együttesen kérik, hogy az egész földet vagy annak az adós és a
kérelmező tulajdonostársak tulajdonában álló hányadát árverezzék el, akkor az árverést a kérelmező
tulajdonostársak tulajdoni hányadára is ki kell tűzni, a földre az adós kivételével bármelyik – e rendelet
feltételeinek megfelelő – kérelmező tulajdonostárs is árverezhet, az árverező tulajdonostárs a tulajdoni
hányadának  megfelelően  arányosan  csökkentett  előleget  köteles  letétbe  helyezni,  és  ha  a  földet
megvette, nem kell megfizetnie a vételárnak azt a részét, amely az ő tulajdoni hányadára esik, a nem
adós  tulajdonostárs  tulajdoni  hányadának  kikiáltási  ára  az  adós  tulajdoni  hányadára  megállapított
becsérték egész földrészletre vetített összegének a tulajdoni hányaddal arányos része, a tulajdonostárs
hozzájárulásával  lehet  az  ő  tulajdoni  hányadát  a  becsértékénél  alacsonyabb  áron,  felszámolási
eljárásban pedig az adós tulajdoni hányadára megállapított minimálár megadásával elárverezni.

Ha a tulajdonostárs hozzájárult ahhoz, hogy az ő tulajdoni hányadát a becsértéknél alacsonyabb
áron,  felszámolási  eljárásban  pedig  az  adós  tulajdoni  hányadára  megállapított  minimálár
megadásával árverezzék el, akkor a tulajdoni hányadra legalacsonyabb vételi ajánlat tehető. Ha a
föld közös tulajdonát – bírósági határozat, a bíróság által jóváhagyott egyezség vagy bírósági
végrehajtási  záradékkal  ellátott  okirat  alapján  –  árveréssel  kell  megszüntetni,  az  ingatlanra
bármelyik tulajdonostárs is árverezhet. A végrehajtó a legalacsonyabb vételi ajánlat összegeként
a  bíróság  ítéletében  megállapított  legkisebb  vételárat  jelöli  meg.  Az  így  megjelölt  vételárnál
alacsonyabb összegben az árverésen nem tehető érvényesen vételi ajánlat.

Miskolc, az időbélyegző szerint

Dr. Alakszai Zoltán főispán

nevében és megbízásából:

…………………………………………….

Vadász István

osztályvezető
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Ügyiratszám: BO/36/605-5/2023 Tárgy: Ingatlanárverési hirdetmény

Ügyintéző: Rusznák Tímea  Hiv.sz.: 229.V.1250/2011/103

Telefon: 06-46/503-428 Mell.: -

INGATLANÁRVERÉSI HIRDETMÉNY

ISMÉTELT

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal, mint árverést lefolytató hatóság Tokár Lajos
adós kölcsöntartozás és egyéb jogcímeken fennálló 34.019.251 Ft követelés behajtása iránt az MKK
Magyar Követeléskezelő Zrt. és társai  végrehajtást kérők érdekében eljáró  dr. Kisely Alexandra
önálló  bírósági  végrehajtó  megkeresésére az  ingatlan-nyilvántartásban 73630  helyrajzi  számon
nyilvántartott,  természetben Miskolc III.  kerület  zártkert településen található ingatlan 1/2 tulajdoni
illetőségére a  mező-és  erdőgazdasági  földek  forgalmáról  szóló  2013.  évi  CXXII.  törvény  35.  §  (1)
bekezdése alapján, valamint a mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek végrehajtási, felszámolási
vagy  önkormányzati  adósságrendezési  eljárás  keretében  árverés  útján  történő  értékesítésének
szabályairól szóló 191/2014. (VII.31.) Kormányrendelet értelmében 

2023.  év   május    hó 2  3    napján   11   óra 00 percre  

BO/36/      605      /2023  
azonosító számon

 i s m é t e l t e n        á r v e r é s t  

tűzök ki.

Az árverés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály 
     Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

     hivatali helyisége
     3525 Miskolc, Vologda u.1.

Az árverés azonosító száma: BO/36/605/2023

Végrehajtást kérők: Követelés jogcíme: Tőke:
MKK Magyar Követeléskezelő Zrt. kölcsöntartozás 16.909.188.-Ft
MKK Magyar Követeléskezelő Zrt. kölcsöntartozás        80.000.-Ft
Intrum Zrt. telefonszolg. Szerződés        32.265.-Ft

ZÁLOGJOGOSULT 
Intrum Hitel Zrt. BEKAPCSOLÓDÁSA   8.498.899.- Ft
Intrum Zrt.  KÖLCSÖNTARTOZÁS   8.498.899.- Ft

A föld ingatlan-nyilvántartási és földhasználati adatai:

1. Település neve  : Miskolc III. kerület

2. Fekvése  :   Zártkert
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3. Helyrajzi száma  :73630

4. Területnagysága  : 4356 m2

5. Aranykorona értéke   : 7,78 Ak

6. Művelési ága:   

a) alrészlet: fásított terület 728 m2            0.28 Ak

b) alrészlet: kert 445 m2                            1.08 Ak

c) alrészlet: Kivett lakóház, gazdasági épület és út 542 m2           0.00 Ak

d) gyümölcsös: 2641 m2                            6.42 Ak

7. Jogi jelleg:   nincs megadva

8. Tulajdonos neve  : Tokár Lajos 1/2 tulajdoni hányad

         Tokárné Erdei Valéria 1/2 tulajdoni hányad

9. Felépítménye és annak jellege  : lakóház

10. Árverezett tulajdoni hányad  : 1/2

11. Telki szolgalom, közérdekű használati jog, haszonélvezeti jog, zálogjog  :

Vezeték jog a VMM-205/2012 engedély számú ( 20547) Miskolc 0.4 kV-os 1. sz. 

vezetékrendszer az ingatlan területéből 64 m2-t érint az MVM Émász Áramháló-

zati Kft. javára.

Jelzálogjog 36 532.14 CHF az Intrum Zrt. javára.

12. A földhasználati, erdőgazdálkodói nyilvántartásba bejegyzett földhasználat  : nincs megadva

Az ingatlan becsértéke:  1.950.000 Ft, amely egyben a kikiáltási ár.

Az árverésen tehető legalacsonyabb vételi ajánlat összege::  975.000 Ft.

A licitküszöb összege: 39. 000 Ft (10 millió Ft-ot meg nem haladó becsérték esetén a becsérték 2 %-a,
de legalább 1000 Ft, 10 millió Ft-ot meghaladó becsérték felett a becsérték 1%-a ezer forintra kerekítve.)

Az árverési előleg  195.000 Ft (a becsérték 10%-a)

Az árverési licitdíj: 19 500 Ft (a föld becsértékének 1%-a, de legalább 10 000 Ft és legfeljebb 100.000
Ft)

Az előleg letétbe helyezése és a licitdíj megfizetése a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal
Magyar  Államkincstárnál  vezetett  10027006-00302797-20000002  számú  letéti  számlájára  történő
átutalással teljesíthető, amelynek során az árverés azonosító számát az átutalás közleményében fel kell
tüntetni. Az előleg és licitdíj összegét olyan időpontban kell átutalni, hogy az az árverés időpontját
megelőzően megérkezzen a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal  mezőgazdasági
igazgatási szervének letéti számlájára.

A letétbe helyező akkor árverezhet, ha az átutalásról szóló terhelési értesítőt – a bank által lepecsételt és
aláírt  banki  igazolást  –   legkésőbb  a  licit  megkezdése  előtt  a  hatóság  árverezést  lebonyolító
képviselőjének (kikiáltó) bemutatja, annak másolatát pedig részére átadja.

Felhívom  az  elővásárlásra  jogosultak  figyelmét,  hogy  az  elővásárlási  jogosultságuk  gyakorlásának
feltétele  az  árverésen  történő  részvétel.  Az  elővásárlási  jog  jogosultjának  a  jogosultságot  bizonyító
okiratait a licit megkezdése előtt a kikiáltónak át kell adnia. 

Az  árverésről,  ha  valamennyi  megjelent  írásban  hozzájárul, a  Borsod-Abaúj-Zemplén  Vármegyei
Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztály a mező-és erdőgazdasági hasznosítású
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földek végrehajtási-felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján
történő értékesítésének szabályairól szóló 191/2014. (VII.31.) Korm. rendelet 6. §-ában foglaltak szerint
kép- és hangfelvételt készít az eljárás jogszerű lefolytatásának ellenőrizhetősége érdekében.

Az ingatlan megtekinthetőségének adatai: külső  szemrevételezéssel  bármikor,  belülről  pedig
közvetlenül a tulajdonossal (bentlakóval) előre egyeztetett időpontban.

Dr.   Kisely Alexandra    önálló bírósági végrehajtó elérhetősége  : 
cím: 3525 Miskolc, Kazinczy Ferenc utca 10. Fszt.4.
levelezési cím: 3501 Miskolc, Pf: 59.

Kérjük,  hogy  az  ügyben  megküldött  iratokon  az  árverés  azonosító  számára  szíveskedjenek
hivatkozni.

Az árverezőket érintő egyéb tudnivalók:

Az  árverezés  feltételeit  és  jogkövetkezményeit  a  mező-és  erdőgazdasági  hasznosítású  földek
végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján
történő értékesítésének szabályairól szóló 191/2014. (VII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.)
szabályozza.

A földre az árverezhet, aki R. 5.§ (1) bekezdése szerint:

a) aki előlegként a föld becsértékének 10%-át legkésőbb az árverés megkezdése előtt a mezőgazdasági
igazgatási szervnél letétbe helyezte, 
b) a licitdíjat megfizette
c)  a  mező-  és  erdőgazdasági  földek  forgalmáról  szóló  2013.  évi  CXXII.  törvény  (a  továbbiakban:
Földforgalmi törvény) 35. § (3) bekezdés harmadik mondata szerinti  körülmények fennállásáról szóló
hatósági  bizonyítványt  és  a  Földforgalmi  törvény  13–15.  §-a  szerinti  –  az  ott  előírt  alakszerűségi
előírásoknak megfelelő – nyilatkozatokat csatolja,
d)  a Földforgalmi törvény 18.§ (1) bekezdés e) pontja szerinti,  legfeljebb 20 km-es távolságra
vonatkozó feltételnek megfelel, és azt – az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló
384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 27.§-a szerinti  hatósági bizonyítvánnyal – igazolja 

(Földforgalmi törvény 18.§ (1) bekezdés e) pontja: az olyan földművest, akinek  az életvitelszerű
lakáshasználata helye  vagy a mezőgazdasági üzemközpontja legalább 3 éve  olyan  településen
van, amelynek közigazgatási határa az adás-vétel tárgyát képező föld fekvése szerinti település
közigazgatási határától közúton vagy közforgalom elől el nem zárt magánúton legfeljebb 20 km
távolságra van.)

A hatósági  bizonyítvány  kiállítása  az  ügyfél  Borsod–Abaúj-Zemplén  Vármegyei  Kormányhivatal
Földhivatali  Főosztályhoz (3525  Miskolc  Vologda  u.  4.)  benyújtott  kérelme  alapján  történik.  A
hatósági  bizonyítvány  a  föld  tulajdonjogának  megszerzésére  nem  jogosít,  csak  a  hatósági
bizonyítványban  megjelölt  föld  végrehajtási,  felszámolási  vagy  önkormányzati  adósságrendezési
eljárással összefüggő árverezésén való részvételhez szükséges vonatkozó feltétel fennállását igazolja. 

Az  árverésen  történő  részvételhez  kiállított  hatósági  bizonyítvány  tartalmazza  a  Földforgalmi
törvény 18.§ (1) bekezdés e) pontja szerinti,  legfeljebb 20 km-es távolságra vonatkozó feltétel
fennállását. 

A hatósági bizonyítvány igénylésére irányuló kérelemben meg kell  jelölni  a mező- és erdőgazdasági
földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII.  törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti
szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 13. § (1) bekezdés a) pontja szerinti adatokat, valamint az
árverezésre  kerülő  föld  fekvésének  települését  és  helyrajzi  számát.  A  hatósági  bizonyítványt  a
kormányhivatal 15 napon belül állítja ki. 
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Az előleg letétbe helyezése és a licitdíj megfizetése átutalással történhet, amelynek során az árverés
azonosító  számát az átutalás közleményében fel  kell  tüntetni.  Az előleg és a  licitdíj  összegét olyan
időpontban kell  átutalni,  hogy az az árverés időpontját megelőzően megérkezzen az mezőgazdasági
igazgatási szerv letéti számlájára. A letétbe helyező akkor árverezhet, ha az átutalásról szóló terhelési
értesítőt legkésőbb a licit  megkezdése előtt a mezőgazdasági igazgatási szerv árverezést lebonyolító
képviselőjének (a továbbiakban: kikiáltó) bemutatja, annak eredeti példányát részére átadja. 

Nem árverezhet és a földet árverésen nem szerezheti meg 

a) a Vht. 123. § (2) bekezdésében meghatározott személy,
b) a Földforgalmi törvény 9. §-ában meghatározott személy, 
c) a Cstv. 49. § (3) és (3b) bekezdésében meghatározott személy,
d) fővárosi és Vármegyei kormányhivatal, illetve az árveréssel kapcsolatos jogorvoslatot elbíráló hatóság
állományába tartozó olyan személy,  aki  az árverés lebonyolításában, illetve az árverési  jegyzőkönyv
szerinti határozatok meghozatalában, illetve a jogorvoslat során történő elbírálásában részt vesz,
e) a R. 5. § (1) bekezdésében foglaltaknak meg nem felelő személy. 

Az árverezés további feltételei

Az  árverező  személyesen  vagy  megbízottja,  illetve  képviselője  útján  árverezhet.  Az  Ingatlan-
nyilvántartásról  szóló  1997.  évi  CXLI.  törvény  (továbbiakban:Inytv.)  33.§  (2)-(3)  bekezdései
alapján,  ha  az  okiratot  a  nyilatkozattevő  helyett  meghatalmazott  írta  alá,  illetve  látta  el
kézjegyével,  csatolni  kell  a meghatalmazást is,  amelyet a bejegyzés alapjául szolgáló okiratra
előírt alakszerűségek szerint kell kiállítani, tehát a meghatalmazást közokiratba, illetőleg ügyvéd
által ellenjegyzett magánokiratba kell foglalni.

Ha  a  felet  a  közjegyzői  okirat  elkészítésénél  meghatalmazott  képviseli,  az  ingatlan-nyilvántartási
eljárásban azt  a  magánokiratban foglalt  meghatalmazást  is  el  kell  fogadni,  amelyben a fél  aláírását
közjegyző vagy magyar külképviseleti szerv hitelesítette.

Írásra vagy olvasásra képtelen személy jognyilatkozatán alapuló bejegyzéshez, a nyilatkozat közokiratba
foglalása  szükséges,  amelyben  e  körülményre  utalni  kell.  Az  árverésen  az  árverést  lefolytatón,  a
megkeresőn és a megkereső eljárásában szereplő feleken kívül az árverezők vehetnek részt. 

Végrehajtási  eljárással  és  önkormányzati  adósságrendezési  eljárással  összefüggésben  lefolytatott
árverés esetén földre legalább a kikiáltási ár felének megfelelő összeggel tehető érvényes vételi ajánlat,
de tanya esetén legalább a kikiáltási ár 70%-ának megfelelő összeggel tehető érvényes vételi ajánlat, ha
az adósnak ez az egyetlen lakóingatlana, lakóhelye ebben van, és a végrehajtási eljárás megindítását
megelőző 6 hónapban is ebben volt, valamint, ha a föld Vht. 204/B. § szerinti legalacsonyabb eladási ár,
illetve a 237/2009. (X. 20.)  Korm. rendelet  4.  § (2) bekezdése szerinti  minimálár megadásával kerül
árverésre, csak e legalacsonyabb eladási árat elérő összegű vételi ajánlat tehető. 

A licitküszöb összege 10 millió Ft-ot meg nem haladó becsérték esetén a becsérték 2%-a, de legalább
1000 Ft, 10 millió Ft-ot meghaladó becsérték felett a becsérték 1%-a, ezer forintra kerekítve. Az a vételi
ajánlat érvényes, amelynek összege – legalább a licitküszöb összegével – meghaladja az előzőleg tett
érvényes vételi ajánlat összegét. Az árverező a vételi ajánlatot nem vonhatja vissza. 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:81.§ (5) bekezdése alapján a tulajdonostárs az
elővásárlási jogot végrehajtási árverés esetén is gyakorolhatja. Az elővásárlási jog akkor gyakorolható,
ha annak jogosultja  az árverezőre vonatkozó feltételeknek megfelel  és az elővásárlási  jogosultságát
bizonyító okiratokat a licit megkezdése előtt a kikiáltó részére átadja. 

Az  elővásárlásra  jogosult  a  felajánlott  legmagasabb  összegű  érvényes  vételi  ajánlattal  megegyező
összegű vételi ajánlat tételével gyakorolhatja elővásárlási jogát. Vételi ajánlatot elfogadó nyilatkozatnak
csak  az  elővásárlásra  jogosult  által  a  felhívásra  haladéktalanul  megtett  nyilatkozat  minősül.  A  föld
árverési vevője a legmagasabb összegű érvényes ajánlatot tevő árverező. Ha a legmagasabb összegű
vételi ajánlatra vonatkozóan elővásárlásra jogosult tesz elfogadó nyilatkozatot, az elővásárlásra jogosult
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lesz az árverési vevő. Ha több elővásárlásra jogosult tesz vételi ajánlatot elfogadó nyilatkozatot, közülük
az  első  ranghelycsoportban  szereplő  elővásárlásra  jogosult  lesz  az  árverési  vevő.  Ha  ezen  első
ranghelycsoportban több elővásárlásra jogosult szerepel, a kikiáltó helyben lefolytatott sorsolással dönt.

Érvényes vételi ajánlatnak R. 7.§ (8) bekezdés értelmében: a minimálárat elérő 3 legmagasabb
ajánlat minősül.

Amennyiben a legmagasabb összegű érvényes ajánlatot tevő árverező a vételárat nem utalta át
határidőben, az árverést a R. 8. § (7) bekezdése szerinti következő legmagasabb ajánlatot tevő
árverező nyeri.

A R. 8. § (8) bekezdés szerint: ha a (7) bekezdés szerinti ki nem fizetett földet alacsonyabb áron
vették meg, mint amennyit a fizetést elmulasztó árverező ajánlott, a fizetést elmulasztó köteles a
két  ajánlat  közötti  különbözetet  15  napon belül  megfizetni  a  mezőgazdasági  igazgatási  szerv
részére. 

Az árverés eredménytelen, ha nem tettek érvényes vételi ajánlatot, a felajánlott vételár a megismételt
árverésben  sem  érte  el  a  minimál  árat,  az  árverési  vevő  a  jogszabályban  foglaltak  alapján  nem
szerezheti meg a föld tulajdonjogát, az árverési vevő nem utalta át határidőben a teljes vételárat. Az
eredménytelen  árverés  esetén  megismételt  árverést  kell  kitűzni.  A  megismételt  árverés  során  a
felajánlott vételár nem lehet kevesebb a R. 7. § (2)–(4) bekezdése, illetve a 237/2009. (X. 20.) Korm.
rendelet  4.  §  (2a)  bekezdése  szerinti  minimálár  összegénél.  Ha  a  megismételt  árverés  is
eredménytelen, a mezőgazdasági igazgatási szerv az árverést sikertelennek nyilvánítja, kivéve, ha 

felszámolási eljárás során a Cstv. 49/A. § (5) bekezdésében vagy 49/B. § (7) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően a becsértéknek megfelelő értékesítésre kerül sor. 

Az árverési vevő letétbe helyezett előlegét be kell számítani a vételárba. Az árverési vevőn kívüli többi
árverező  részére  az  előleg  visszautalásáról  8  napon  belül  intézkedni  kell.  A  kikiáltó  az  árverésről
jegyzőkönyvet (a továbbiakban: árverési jegyzőkönyv) vesz fel. Az árverési jegyzőkönyvet az árverési
vevő is aláírásával látja el. 

A  jegyzőkönyvbe  foglalt  határozat  ellen  előterjesztett  fellebbezéssel  támadható  a  határozatba  nem
foglalt, de a jegyzőkönyv hatálya alá tartozó egyéb eljárási cselekmény is. Ha az árverési jegyzőkönyvbe
foglalt  döntés  ellen  jogorvoslattal  nem  élnek,  vagy  valamennyi  azzal  kapcsolatban  megindított
jogorvoslati,  illetve  döntés-felülvizsgálati  eljárás  befejeződik,  az  árverés  nem  eredménytelen  és  a
Vármegyei földhivatal az árverési jegyzőkönyvet záradékolja, a mezőgazdasági igazgatási szerv határidő
tűzésével haladéktalanul felhívja az árverési vevőt, hogy a teljes vételárat utalja át az mezőgazdasági
igazgatási szerv letéti számlájára; ha ezt elmulasztja, előlegét elveszti. 

Azt az előleget, amelynek visszafizetését a R. 13.§ (1) bekezdés szerint az árverező nem igényelheti,
valamint  azt  a  vételár-különbözetet,  amelyet a 8.  §  (8)  bekezdése szerint  a fizetést  elmulasztó
megfizet,  a  mezőgazdasági  igazgatási  szerv átutalja  a  megkereső által  megadott  letéti,  illetve
pénzforgalmi számlára. Ezek az összegek a végrehajtás, a felszámolás, illetve az önkormányzati
adósságrendezési eljárás értékesítési bevételeként számolhatók el. 

Az  mezőgazdasági  igazgatási  szerv  az  árverési  vevő  által  megfizetett  teljes  vételárat  átutalja  a
megkereső  által  megadott  letéti,  illetve  pénzforgalmi  számlára,  ezzel  egyidejűleg  a  záradékolt
jegyzőkönyvet is megküldi a megkeresőnek. A záradékolt jegyzőkönyv alapján felszámolási eljárásban a
felszámoló,  önkormányzati  adósságrendezési  eljárásban  a  pénzügyi  gondnok  köti  meg  az  árverési
vevővel  a  földtulajdon  átruházására  vonatkozó  szerződést,  és  megteszi  a  vevő  részére  történő
birtokbaadással összefüggő intézkedéseket. 

Ha az adós a tartozását megfizette vagy más egyéb okból nem állnak már fenn a föld árverésének
feltételei, a megkereső köteles ennek tényéről haladéktalanul, rövid úton értesíteni az mezőgazdasági
igazgatási  szervet.  Az  eljárás  megszüntetése  esetén  a  befizetett  előleg  és  licitdíj  visszajár,  annak
visszautalásáról 8 napon belül intézkedni kell. 
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A R.  15.  §  (1)  bekezdése  szerint  ha  az  adós  és  annak  tulajdonostársai  az  árverés  kitűzése  előtt
együttesen kérik a végrehajtótól, illetve felszámolási eljárásban a felszámolótól, hogy az egész földet
vagy  annak  az  adós  és  a  kérelmező  tulajdonostársak  tulajdonában  álló  hányadát  árverezzék  el,  e
rendelet  rendelkezéseit  e  §-ban  foglalt  eltérésekkel  kell  alkalmazni.  Ha  az  adós  és  annak
tulajdonostársai az árverés kitűzéséig együttesen kérik, hogy az egész földet vagy annak az adós és a
kérelmező tulajdonostársak tulajdonában álló hányadát árverezzék el, akkor az árverést a kérelmező
tulajdonostársak tulajdoni hányadára is ki kell tűzni, a földre az adós kivételével bármelyik – e rendelet
feltételeinek megfelelő – kérelmező tulajdonostárs is árverezhet, az árverező tulajdonostárs a tulajdoni
hányadának  megfelelően  arányosan  csökkentett  előleget  köteles  letétbe  helyezni,  és  ha  a  földet
megvette, nem kell megfizetnie a vételárnak azt a részét, amely az ő tulajdoni hányadára esik, a nem
adós  tulajdonostárs  tulajdoni  hányadának  kikiáltási  ára  az  adós  tulajdoni  hányadára  megállapított
becsérték egész földrészletre vetített összegének a tulajdoni hányaddal arányos része, a tulajdonostárs
hozzájárulásával  lehet  az  ő  tulajdoni  hányadát  a  becsértékénél  alacsonyabb  áron,  felszámolási
eljárásban pedig az adós tulajdoni hányadára megállapított minimálár megadásával elárverezni.

Ha a tulajdonostárs hozzájárult ahhoz, hogy az ő tulajdoni hányadát a becsértéknél alacsonyabb
áron,  felszámolási  eljárásban  pedig  az  adós  tulajdoni  hányadára  megállapított  minimálár
megadásával árverezzék el, akkor a tulajdoni hányadra legalacsonyabb vételi ajánlat tehető. Ha a
föld közös tulajdonát – bírósági határozat, a bíróság által jóváhagyott egyezség vagy bírósági
végrehajtási  záradékkal  ellátott  okirat  alapján  –  árveréssel  kell  megszüntetni,  az  ingatlanra
bármelyik tulajdonostárs is árverezhet. A végrehajtó a legalacsonyabb vételi ajánlat összegeként
a  bíróság  ítéletében  megállapított  legkisebb  vételárat  jelöli  meg.  Az  így  megjelölt  vételárnál
alacsonyabb összegben az árverésen nem tehető érvényesen vételi ajánlat.

Miskolc, az időbélyegző szerint

Dr. Alakszai Zoltán főispán

nevében és megbízásából:

…………………………………………….

Vadász István

osztályvezető

Agrárügyi Főosztály, Földművelésügyi Osztály
3526 Miskolc Blaskovics u. 24. Telefon: (36-46) 503 428 Fax: (36-46) 531 039

Honlap:www.kormanyhivatal.hu   KRID azonosító:210327939

6

https://www.kormanyhivatal.hu/


Ügyiratszám: BO/36/128-5/2023 Tárgy: Ingatlanárverési hirdetmény

Ügyintéző: Rusznák Tímea  Hiv.sz.: 160.V.1312/2021/104

Telefon: 06-46/503-428 Mell.: -

INGATLANÁRVERÉSI HIRDETMÉNY

ISMÉTELT

A  Borsod-Abaúj-Zemplén  Vármegyei  Kormányhivatal, mint  árverést  lefolytató  hatóság  Czenger
László   Krisztián adós szemétszállítási  szerződés  és  egyéb  jogcímeken  fennálló  1  547  046  Ft
követelés behajtása iránt az Erinum Capital Pénzügyi Szolgáltató Zrt. és társai  végrehajtást kérők
érdekében eljáró  dr.  Kádár Petra Pálma  önálló  bírósági  végrehajtó  megkeresésére az ingatlan-
nyilvántartásban 75706  helyrajzi  számon  nyilvántartott,  természetben Miskolc  III.  kerület  zártkert
településen található ingatlan 1/1 tulajdoni illetőségére a mező-és erdőgazdasági földek forgalmáról
szóló  2013.  évi  CXXII.  törvény  35.  §  (1)  bekezdése  alapján,  valamint  a  mező-  és  erdőgazdasági
hasznosítású földek végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében
árverés útján történő értékesítésének szabályairól szóló 191/2014. (VII.31.) Kormányrendelet értelmében

2023.  év   május   hó 23  napján   13   óra 30 percre  

BO/36/      128      /2023  
azonosító számon

i s m é t e l t e n  á r v e r é s t

tűzök ki.

Az árverés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály 
     Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

     hivatali helyisége
     3525 Miskolc, Vologda u.1.

Az árverés azonosító száma: BO/36/128/2023

Végrehajtást kérők: Követelés jogcíme: Tőke:
Erinum Capital Pénzügyi Szolgáltató Zrt. szemétszállítási szerződés 78  417 Ft
OTP Faktoring Zrt. kölcsönösszeg            109 426 Ft
Intrum Zrt. díj 31 144 Ft
MKK Magyar Követeléskezelő Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság bekapcsolódás          1 328 059 Ft

A föld ingatlan-nyilvántartási és földhasználati adatai:

1. Település neve  : Miskolc III. kerület

2. Fekvése  :   Zártkert

3. Helyrajzi száma  : 75706

4. Területnagysága  : 1201 m2
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5. Aranykorona értéke   : 3.87 Ak

6. Művelési ága:    szőlő és gazdasági épület 685 m2     2.62 Ak,

                                            gyümölcsös gyümölcsös 516 m2    1.25 Ak       

7. Tulajdonos neve  : Czenger László Krisztián 1/1 tulajdoni hányad

8. Felépítménye és annak jellege  : nincs megadva

9. Árverezett tulajdoni hányad  : 1/1

10. Telki szolgalom, közérdekű használati jog, haszonélvezeti jog, zálogjog  :

Építési Tilalom Miskolc Vármegyei Jogú Város Önkormányzata javára.

Kártalanítási igény kizárása a Miskolc Vármegyei Jogú Város Önkormányzata 

javára.

Vezeték jog a VMM-211/2010 engedély számú Miskolc-Chinoin alállomás 1. sz.  

20 kV számú vezeték az ingatlan területéből a 144 m2-t érint az MVM Émász 

Áramhálózati Kft. javára.

Jelzálogjog 10 300 CHF, az MKK Követeléskezelő Zrt. javára.

Elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzett jelzálog biztosítására , az utalás 

szerinti illetőségre a MKK Magyar Követeléskezelő Zrt. javára. 

11. A földhasználati, erdőgazdálkodói nyilvántartásba bejegyzett földhasználat  :nincs megadva

Az ingatlan becsértéke: 1  200 000 Ft, amely egyben a kikiáltási ár.

Az árverésen tehető legalacsonyabb vételi ajánlat összege::  600 000 Ft.

A licitküszöb összege: 24 000 Ft (10 millió Ft-ot meg nem haladó becsérték esetén a becsérték 2 %-a,
de legalább 1000 Ft, 10 millió Ft-ot meghaladó becsérték felett a becsérték 1%-a ezer forintra kerekítve.)

Az árverési előleg  120 000 Ft (a becsérték 10%-a)

Az árverési licitdíj: 12 000 Ft (a föld becsértékének 1%-a, de legalább 10 000 Ft és legfeljebb 100.000
Ft)

Az előleg letétbe helyezése és a licitdíj megfizetése a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal
Magyar  Államkincstárnál  vezetett  10027006-00302797-20000002  számú  letéti  számlájára  történő
átutalással teljesíthető, amelynek során az árverés azonosító számát az átutalás közleményében fel kell
tüntetni. Az előleg és licitdíj összegét olyan időpontban kell átutalni, hogy az az árverés időpontját
megelőzően megérkezzen a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal  mezőgazdasági
igazgatási szervének letéti számlájára.

A letétbe helyező akkor árverezhet, ha az átutalásról szóló terhelési értesítőt – a bank által lepecsételt és
aláírt  banki  igazolást  –   legkésőbb  a  licit  megkezdése  előtt  a  hatóság  árverezést  lebonyolító
képviselőjének (kikiáltó) bemutatja, annak másolatát pedig részére átadja.

Felhívom  az  elővásárlásra  jogosultak  figyelmét,  hogy  az  elővásárlási  jogosultságuk  gyakorlásának
feltétele  az  árverésen  történő  részvétel.  Az  elővásárlási  jog  jogosultjának  a  jogosultságot  bizonyító
okiratait a licit megkezdése előtt a kikiáltónak át kell adnia. 

Az  árverésről,  ha  valamennyi  megjelent  írásban  hozzájárul, a  Borsod-Abaúj-Zemplén  Vármegyei
Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztály a mező-és erdőgazdasági hasznosítású
földek végrehajtási-felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján
történő értékesítésének szabályairól szóló 191/2014. (VII.31.) Korm. rendelet 6. §-ában foglaltak szerint
kép- és hangfelvételt készít az eljárás jogszerű lefolytatásának ellenőrizhetősége érdekében.
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Az ingatlan megtekinthetőségének adatai: külső  szemrevételezéssel  bármikor,  belülről  pedig
közvetlenül a tulajdonossal (bentlakóval) előre egyeztetett időpontban.

Dr.   Kádár Petra Pálma    önálló bírósági végrehajtó elérhetősége  : 
cím: 3530 Miskolc, Erzsébet tér. 5. 1/1
levelezési cím: 3504 Miskolc, Pf: 92.
e-mail: vh.0160@mbvk.hu

Kérjük,  hogy  az  ügyben  megküldött  iratokon  az  árverés  azonosító  számára  szíveskedjenek
hivatkozni.

Az árverezőket érintő egyéb tudnivalók:

Az  árverezés  feltételeit  és  jogkövetkezményeit  a  mező-és  erdőgazdasági  hasznosítású  földek
végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján
történő értékesítésének szabályairól szóló 191/2014. (VII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.)
szabályozza.

A földre az árverezhet, aki R. 5.§ (1) bekezdése szerint:

a) aki előlegként a föld becsértékének 10%-át legkésőbb az árverés megkezdése előtt a mezőgazdasági
igazgatási szervnél letétbe helyezte, 
b) a licitdíjat megfizette
c)  a  mező-  és  erdőgazdasági  földek  forgalmáról  szóló  2013.  évi  CXXII.  törvény  (a  továbbiakban:
Földforgalmi törvény) 35. § (3) bekezdés harmadik mondata szerinti  körülmények fennállásáról szóló
hatósági  bizonyítványt  és  a  Földforgalmi  törvény  13–15.  §-a  szerinti  –  az  ott  előírt  alakszerűségi
előírásoknak megfelelő – nyilatkozatokat csatolja,
d)  a Földforgalmi törvény 18.§ (1) bekezdés e) pontja szerinti,  legfeljebb 20 km-es távolságra
vonatkozó feltételnek megfelel, és azt – az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló
384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 27.§-a szerinti  hatósági bizonyítvánnyal – igazolja 

(Földforgalmi törvény 18.§ (1) bekezdés e) pontja: az olyan földművest, akinek  az életvitelszerű
lakáshasználata helye  vagy a mezőgazdasági üzemközpontja legalább 3 éve  olyan  településen
van, amelynek közigazgatási határa az adás-vétel tárgyát képező föld fekvése szerinti település
közigazgatási határától közúton vagy közforgalom elől el nem zárt magánúton legfeljebb 20 km
távolságra van.)

A hatósági  bizonyítvány  kiállítása  az  ügyfél  Borsod–Abaúj-Zemplén  Vármegyei  Kormányhivatal
Földhivatali  Főosztályhoz (3525  Miskolc  Vologda  u.  4.)  benyújtott  kérelme  alapján  történik.  A
hatósági  bizonyítvány  a  föld  tulajdonjogának  megszerzésére  nem  jogosít,  csak  a  hatósági
bizonyítványban  megjelölt  föld  végrehajtási,  felszámolási  vagy  önkormányzati  adósságrendezési
eljárással összefüggő árverezésén való részvételhez szükséges vonatkozó feltétel fennállását igazolja. 

Az  árverésen  történő  részvételhez  kiállított  hatósági  bizonyítvány  tartalmazza  a  Földforgalmi
törvény 18.§ (1) bekezdés e) pontja szerinti,  legfeljebb 20 km-es távolságra vonatkozó feltétel
fennállását. 

A hatósági bizonyítvány igénylésére irányuló kérelemben meg kell  jelölni  a mező- és erdőgazdasági
földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII.  törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti
szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 13. § (1) bekezdés a) pontja szerinti adatokat, valamint az
árverezésre  kerülő  föld  fekvésének  települését  és  helyrajzi  számát.  A  hatósági  bizonyítványt  a
kormányhivatal 15 napon belül állítja ki. 

Az előleg letétbe helyezése és a licitdíj megfizetése átutalással történhet, amelynek során az árverés
azonosító  számát az átutalás közleményében fel  kell  tüntetni.  Az előleg és a  licitdíj  összegét olyan
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időpontban kell  átutalni,  hogy az az árverés időpontját megelőzően megérkezzen az mezőgazdasági
igazgatási szerv letéti számlájára. A letétbe helyező akkor árverezhet, ha az átutalásról szóló terhelési
értesítőt legkésőbb a licit  megkezdése előtt a mezőgazdasági igazgatási szerv árverezést lebonyolító
képviselőjének (a továbbiakban: kikiáltó) bemutatja, annak eredeti példányát részére átadja. 

Nem árverezhet és a földet árverésen nem szerezheti meg 

a) a Vht. 123. § (2) bekezdésében meghatározott személy,
b) a Földforgalmi törvény 9. §-ában meghatározott személy, 
c) a Cstv. 49. § (3) és (3b) bekezdésében meghatározott személy,
d) fővárosi és Vármegyei kormányhivatal, illetve az árveréssel kapcsolatos jogorvoslatot elbíráló hatóság
állományába tartozó olyan személy,  aki  az árverés lebonyolításában, illetve az árverési  jegyzőkönyv
szerinti határozatok meghozatalában, illetve a jogorvoslat során történő elbírálásában részt vesz,
e) a R. 5. § (1) bekezdésében foglaltaknak meg nem felelő személy. 

Az árverezés további feltételei

Az  árverező  személyesen  vagy  megbízottja,  illetve  képviselője  útján  árverezhet.  Az  Ingatlan-
nyilvántartásról  szóló  1997.  évi  CXLI.  törvény  (továbbiakban:Inytv.)  33.§  (2)-(3)  bekezdései
alapján,  ha  az  okiratot  a  nyilatkozattevő  helyett  meghatalmazott  írta  alá,  illetve  látta  el
kézjegyével,  csatolni  kell  a meghatalmazást is,  amelyet a bejegyzés alapjául szolgáló okiratra
előírt alakszerűségek szerint kell kiállítani, tehát a meghatalmazást közokiratba, illetőleg ügyvéd
által ellenjegyzett magánokiratba kell foglalni.

Ha  a  felet  a  közjegyzői  okirat  elkészítésénél  meghatalmazott  képviseli,  az  ingatlan-nyilvántartási
eljárásban azt  a  magánokiratban foglalt  meghatalmazást  is  el  kell  fogadni,  amelyben a fél  aláírását
közjegyző vagy magyar külképviseleti szerv hitelesítette.

Írásra vagy olvasásra képtelen személy jognyilatkozatán alapuló bejegyzéshez, a nyilatkozat közokiratba
foglalása  szükséges,  amelyben  e  körülményre  utalni  kell.  Az  árverésen  az  árverést  lefolytatón,  a
megkeresőn és a megkereső eljárásában szereplő feleken kívül az árverezők vehetnek részt. 

Végrehajtási  eljárással  és  önkormányzati  adósságrendezési  eljárással  összefüggésben  lefolytatott
árverés esetén földre legalább a kikiáltási ár felének megfelelő összeggel tehető érvényes vételi ajánlat,
de tanya esetén legalább a kikiáltási ár 70%-ának megfelelő összeggel tehető érvényes vételi ajánlat, ha
az adósnak ez az egyetlen lakóingatlana, lakóhelye ebben van, és a végrehajtási eljárás megindítását
megelőző 6 hónapban is ebben volt, valamint, ha a föld Vht. 204/B. § szerinti legalacsonyabb eladási ár,
illetve a 237/2009. (X. 20.)  Korm. rendelet  4.  § (2) bekezdése szerinti  minimálár megadásával kerül
árverésre, csak e legalacsonyabb eladási árat elérő összegű vételi ajánlat tehető. 

A licitküszöb összege 10 millió Ft-ot meg nem haladó becsérték esetén a becsérték 2%-a, de legalább
1000 Ft, 10 millió Ft-ot meghaladó becsérték felett a becsérték 1%-a, ezer forintra kerekítve. Az a vételi
ajánlat érvényes, amelynek összege – legalább a licitküszöb összegével – meghaladja az előzőleg tett
érvényes vételi ajánlat összegét. Az árverező a vételi ajánlatot nem vonhatja vissza. 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:81.§ (5) bekezdése alapján a tulajdonostárs az
elővásárlási jogot végrehajtási árverés esetén is gyakorolhatja. Az elővásárlási jog akkor gyakorolható,
ha annak jogosultja  az árverezőre vonatkozó feltételeknek megfelel  és az elővásárlási  jogosultságát
bizonyító okiratokat a licit megkezdése előtt a kikiáltó részére átadja. 

Az  elővásárlásra  jogosult  a  felajánlott  legmagasabb  összegű  érvényes  vételi  ajánlattal  megegyező
összegű vételi ajánlat tételével gyakorolhatja elővásárlási jogát. Vételi ajánlatot elfogadó nyilatkozatnak
csak  az  elővásárlásra  jogosult  által  a  felhívásra  haladéktalanul  megtett  nyilatkozat  minősül.  A  föld
árverési vevője a legmagasabb összegű érvényes ajánlatot tevő árverező. Ha a legmagasabb összegű
vételi ajánlatra vonatkozóan elővásárlásra jogosult tesz elfogadó nyilatkozatot, az elővásárlásra jogosult
lesz az árverési vevő. Ha több elővásárlásra jogosult tesz vételi ajánlatot elfogadó nyilatkozatot, közülük
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az  első  ranghelycsoportban  szereplő  elővásárlásra  jogosult  lesz  az  árverési  vevő.  Ha  ezen  első
ranghelycsoportban több elővásárlásra jogosult szerepel, a kikiáltó helyben lefolytatott sorsolással dönt.

Érvényes vételi ajánlatnak R. 7.§ (8) bekezdés értelmében: a minimálárat elérő 3 legmagasabb
ajánlat minősül.

Amennyiben a legmagasabb összegű érvényes ajánlatot tevő árverező a vételárat nem utalta át
határidőben, az árverést a R. 8. § (7) bekezdése szerinti következő legmagasabb ajánlatot tevő
árverező nyeri.

A R. 8. § (8) bekezdés szerint: ha a (7) bekezdés szerinti ki nem fizetett földet alacsonyabb áron
vették meg, mint amennyit a fizetést elmulasztó árverező ajánlott, a fizetést elmulasztó köteles a
két  ajánlat  közötti  különbözetet  15  napon belül  megfizetni  a  mezőgazdasági  igazgatási  szerv
részére. 

Az árverés eredménytelen, ha nem tettek érvényes vételi ajánlatot, a felajánlott vételár a megismételt
árverésben  sem  érte  el  a  minimál  árat,  az  árverési  vevő  a  jogszabályban  foglaltak  alapján  nem
szerezheti meg a föld tulajdonjogát, az árverési vevő nem utalta át határidőben a teljes vételárat. Az
eredménytelen  árverés  esetén  megismételt  árverést  kell  kitűzni.  A  megismételt  árverés  során  a
felajánlott vételár nem lehet kevesebb a R. 7. § (2)–(4) bekezdése, illetve a 237/2009. (X. 20.) Korm.
rendelet  4.  §  (2a)  bekezdése  szerinti  minimálár  összegénél.  Ha  a  megismételt  árverés  is
eredménytelen, a mezőgazdasági igazgatási szerv az árverést sikertelennek nyilvánítja, kivéve, ha 

felszámolási eljárás során a Cstv. 49/A. § (5) bekezdésében vagy 49/B. § (7) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően a becsértéknek megfelelő értékesítésre kerül sor. 

Az árverési vevő letétbe helyezett előlegét be kell számítani a vételárba. Az árverési vevőn kívüli többi
árverező  részére  az  előleg  visszautalásáról  8  napon  belül  intézkedni  kell.  A  kikiáltó  az  árverésről
jegyzőkönyvet (a továbbiakban: árverési jegyzőkönyv) vesz fel. Az árverési jegyzőkönyvet az árverési
vevő is aláírásával látja el. 

A  jegyzőkönyvbe  foglalt  határozat  ellen  előterjesztett  fellebbezéssel  támadható  a  határozatba  nem
foglalt, de a jegyzőkönyv hatálya alá tartozó egyéb eljárási cselekmény is. Ha az árverési jegyzőkönyvbe
foglalt  döntés  ellen  jogorvoslattal  nem  élnek,  vagy  valamennyi  azzal  kapcsolatban  megindított
jogorvoslati,  illetve  döntés-felülvizsgálati  eljárás  befejeződik,  az  árverés  nem  eredménytelen  és  a
Vármegyei földhivatal az árverési jegyzőkönyvet záradékolja, a mezőgazdasági igazgatási szerv határidő
tűzésével haladéktalanul felhívja az árverési vevőt, hogy a teljes vételárat utalja át az mezőgazdasági
igazgatási szerv letéti számlájára; ha ezt elmulasztja, előlegét elveszti. 

Azt az előleget, amelynek visszafizetését a R. 13.§ (1) bekezdés szerint az árverező nem igényelheti,
valamint  azt  a  vételár-különbözetet,  amelyet a 8.  §  (8)  bekezdése szerint  a fizetést  elmulasztó
megfizet,  a  mezőgazdasági  igazgatási  szerv átutalja  a  megkereső által  megadott  letéti,  illetve
pénzforgalmi számlára. Ezek az összegek a végrehajtás, a felszámolás, illetve az önkormányzati
adósságrendezési eljárás értékesítési bevételeként számolhatók el. 

Az  mezőgazdasági  igazgatási  szerv  az  árverési  vevő  által  megfizetett  teljes  vételárat  átutalja  a
megkereső  által  megadott  letéti,  illetve  pénzforgalmi  számlára,  ezzel  egyidejűleg  a  záradékolt
jegyzőkönyvet is megküldi a megkeresőnek. A záradékolt jegyzőkönyv alapján felszámolási eljárásban a
felszámoló,  önkormányzati  adósságrendezési  eljárásban  a  pénzügyi  gondnok  köti  meg  az  árverési
vevővel  a  földtulajdon  átruházására  vonatkozó  szerződést,  és  megteszi  a  vevő  részére  történő
birtokbaadással összefüggő intézkedéseket. 

Ha az adós a tartozását megfizette vagy más egyéb okból nem állnak már fenn a föld árverésének
feltételei, a megkereső köteles ennek tényéről haladéktalanul, rövid úton értesíteni az mezőgazdasági
igazgatási  szervet.  Az  eljárás  megszüntetése  esetén  a  befizetett  előleg  és  licitdíj  visszajár,  annak
visszautalásáról 8 napon belül intézkedni kell. 
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A R.  15.  §  (1)  bekezdése  szerint  ha  az  adós  és  annak  tulajdonostársai  az  árverés  kitűzése  előtt
együttesen kérik a végrehajtótól, illetve felszámolási eljárásban a felszámolótól, hogy az egész földet
vagy  annak  az  adós  és  a  kérelmező  tulajdonostársak  tulajdonában  álló  hányadát  árverezzék  el,  e
rendelet  rendelkezéseit  e  §-ban  foglalt  eltérésekkel  kell  alkalmazni.  Ha  az  adós  és  annak
tulajdonostársai az árverés kitűzéséig együttesen kérik, hogy az egész földet vagy annak az adós és a
kérelmező tulajdonostársak tulajdonában álló hányadát árverezzék el, akkor az árverést a kérelmező
tulajdonostársak tulajdoni hányadára is ki kell tűzni, a földre az adós kivételével bármelyik – e rendelet
feltételeinek megfelelő – kérelmező tulajdonostárs is árverezhet, az árverező tulajdonostárs a tulajdoni
hányadának  megfelelően  arányosan  csökkentett  előleget  köteles  letétbe  helyezni,  és  ha  a  földet
megvette, nem kell megfizetnie a vételárnak azt a részét, amely az ő tulajdoni hányadára esik, a nem
adós  tulajdonostárs  tulajdoni  hányadának  kikiáltási  ára  az  adós  tulajdoni  hányadára  megállapított
becsérték egész földrészletre vetített összegének a tulajdoni hányaddal arányos része, a tulajdonostárs
hozzájárulásával  lehet  az  ő  tulajdoni  hányadát  a  becsértékénél  alacsonyabb  áron,  felszámolási
eljárásban pedig az adós tulajdoni hányadára megállapított minimálár megadásával elárverezni.

Ha a tulajdonostárs hozzájárult ahhoz, hogy az ő tulajdoni hányadát a becsértéknél alacsonyabb áron,
felszámolási  eljárásban  pedig  az  adós  tulajdoni  hányadára  megállapított  minimálár  megadásával
árverezzék el, akkor a tulajdoni hányadra legalacsonyabb vételi ajánlat tehető. Ha a föld közös tulajdonát
– bírósági határozat, a bíróság által jóváhagyott egyezség vagy bírósági végrehajtási záradékkal ellátott
okirat alapján – árveréssel kell  megszüntetni,  az ingatlanra bármelyik tulajdonostárs is árverezhet. A
végrehajtó  a  legalacsonyabb vételi  ajánlat  összegeként  a  bíróság  ítéletében megállapított  legkisebb
vételárat  jelöli  meg.  Az  így  megjelölt  vételárnál  alacsonyabb  összegben  az  árverésen  nem tehető
érvényesen vételi ajánlat.

Miskolc, az időbélyegző szerint

Dr. Alakszai Zoltán főispán

nevében és megbízásából:

…………………………………………….

Vadász István

osztályvezető
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Ügyiratszám: BO/36/1407-5/2023 Tárgy: Ingatlanárverési hirdetmény

Ügyintéző: Rusznák Tímea  Hiv.sz.: 229.V.1189/2021/103

Telefon: 06-46/503-428 Mell.: -

INGATLANÁRVERÉSI HIRDETMÉNY

ISMÉTELT

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal, mint árverést lefolytató hatóság Vladár Alex
Álmos  adós telefonszolg. szerződés  jogcímen fennálló  30.052 Ft követelés behajtása iránt az  MKK
Magyar  Követeléskezelő  Zrt.  végrehajtást  kérő  érdekében  eljáró  dr.  Kisely  Alexandra   önálló
bírósági  végrehajtó  megkeresésére az  ingatlan-nyilvántartásban 50519  helyrajzi  számon
nyilvántartott,  természetben Miskolc  I.  kerület  zártkert településen  található  ingatlan 1/1 tulajdoni
illetőségére a  mező-és  erdőgazdasági  földek  forgalmáról  szóló  2013.  évi  CXXII.  törvény  35.  §  (1)
bekezdése alapján, valamint a mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek végrehajtási, felszámolási
vagy  önkormányzati  adósságrendezési  eljárás  keretében  árverés  útján  történő  értékesítésének
szabályairól szóló 191/2014. (VII.31.) Kormányrendelet értelmében 

2023.  év   május    hó 2  3  .  napján   14   óra 00 percre  

BO/36/      1407      /2023  
azonosító számon

i s m é t e l t e n  á r v e r é s t

tűzök ki.

Az árverés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály 
     Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

     hivatali helyisége
     3525 Miskolc, Vologda u.1.

Az árverés azonosító száma: BO/36/1407/2023

Végrehajtást kérők: Követelés jogcíme: Tőke:
MKK Magyar Követeléskezelő Zrt. TELEFONSZOLG.SZERZŐDÉS 30.052.-Ft

A föld ingatlan-nyilvántartási és földhasználati adatai:

1. Település neve  : Miskolc I. kerület

2. Fekvése  :   Zártkert

3. Helyrajzi száma  :50519

4. Területnagysága  : 3332 m2

5. Aranykorona értéke   : 11,59 Ak
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6. Művelési ága:   

a) alrészlet: gyümölcsös 699 m2       2.43 Ak

b) alrészlet: szőlő 673 m2                  2.34 Ak

c) alrészlet: gyümölcsös és gazdasági épület 1960 m2            6.82 Ak

7. Jogi jelleg:   bányatelek

8. Tulajdonos neve  : Vladár Alex Álmos 1/1 tulajdoni hányad

9. Beköltözhető  :   nem 

10. Lakó marad:    bérlő  Tavassy Csaba                  

11. Felépítménye és annak jellege  : gazdasági épület

12. Árverezett tulajdoni hányad  : 1/1

13. Telki szolgalom, közérdekű használati jog, haszonélvezeti jog, zálogjog  : nincs

14. A földhasználati, erdőgazdálkodói nyilvántartásba bejegyzett földhasználat  : 

2012.02.25-től saját tulajdon jogcímen bejegyzett földhasználati jog

Az ingatlan becsértéke:  1.330.000 Ft, amely egyben a kikiáltási ár.

Az árverésen tehető legalacsonyabb vételi ajánlat összege::  665.000 Ft.

A licitküszöb összege: 27. 000 Ft (10 millió Ft-ot meg nem haladó becsérték esetén a becsérték 2 %-a,
de legalább 1000 Ft, 10 millió Ft-ot meghaladó becsérték felett a becsérték 1%-a ezer forintra kerekítve.)

Az árverési előleg  133.000 Ft (a becsérték 10%-a)

Az árverési licitdíj: 13. 300 Ft (a föld becsértékének 1%-a, de legalább 10 000 Ft és legfeljebb 100.000
Ft)

Az előleg letétbe helyezése és a licitdíj megfizetése a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal
Magyar  Államkincstárnál  vezetett  10027006-00302797-20000002  számú  letéti  számlájára  történő
átutalással teljesíthető, amelynek során az árverés azonosító számát az átutalás közleményében fel kell
tüntetni. Az előleg és licitdíj összegét olyan időpontban kell átutalni, hogy az az árverés időpontját
megelőzően megérkezzen a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal  mezőgazdasági
igazgatási szervének letéti számlájára.

A letétbe helyező akkor árverezhet, ha az átutalásról szóló terhelési értesítőt – a bank által lepecsételt és
aláírt  banki  igazolást  –   legkésőbb  a  licit  megkezdése  előtt  a  hatóság  árverezést  lebonyolító
képviselőjének (kikiáltó) bemutatja, annak másolatát pedig részére átadja.

Felhívom  az  elővásárlásra  jogosultak  figyelmét,  hogy  az  elővásárlási  jogosultságuk  gyakorlásának
feltétele  az  árverésen  történő  részvétel.  Az  elővásárlási  jog  jogosultjának  a  jogosultságot  bizonyító
okiratait a licit megkezdése előtt a kikiáltónak át kell adnia. 

Az  árverésről,  ha  valamennyi  megjelent  írásban  hozzájárul, a  Borsod-Abaúj-Zemplén  Vármegyei
Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztály a mező-és erdőgazdasági hasznosítású
földek végrehajtási-felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján
történő értékesítésének szabályairól szóló 191/2014. (VII.31.) Korm. rendelet 6. §-ában foglaltak szerint
kép- és hangfelvételt készít az eljárás jogszerű lefolytatásának ellenőrizhetősége érdekében.
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Az ingatlan megtekinthetőségének adatai: külső  szemrevételezéssel  bármikor,  belülről  pedig
közvetlenül a tulajdonossal (bentlakóval) előre egyeztetett időpontban.

Dr.   Kisely Alexandra    önálló bírósági végrehajtó elérhetősége  : 
cím: 3525 Miskolc, Kazinczy Ferenc utca 10. Fszt.4.
levelezési cím: 3501 Miskolc, Pf: 59.

Kérjük,  hogy  az  ügyben  megküldött  iratokon  az  árverés  azonosító  számára  szíveskedjenek
hivatkozni.

Az árverezőket érintő egyéb tudnivalók:

Az  árverezés  feltételeit  és  jogkövetkezményeit  a  mező-és  erdőgazdasági  hasznosítású  földek
végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján
történő értékesítésének szabályairól szóló 191/2014. (VII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.)
szabályozza.

A földre az árverezhet, aki R. 5.§ (1) bekezdése szerint:

a) aki előlegként a föld becsértékének 10%-át legkésőbb az árverés megkezdése előtt a mezőgazdasági
igazgatási szervnél letétbe helyezte, 
b) a licitdíjat megfizette
c)  a  mező-  és  erdőgazdasági  földek  forgalmáról  szóló  2013.  évi  CXXII.  törvény  (a  továbbiakban:
Földforgalmi törvény) 35. § (3) bekezdés harmadik mondata szerinti  körülmények fennállásáról szóló
hatósági  bizonyítványt  és  a  Földforgalmi  törvény  13–15.  §-a  szerinti  –  az  ott  előírt  alakszerűségi
előírásoknak megfelelő – nyilatkozatokat csatolja,
d)  a Földforgalmi törvény 18.§ (1) bekezdés e) pontja szerinti,  legfeljebb 20 km-es távolságra
vonatkozó feltételnek megfelel, és azt – az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló
384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 27.§-a szerinti  hatósági bizonyítvánnyal – igazolja 

(Földforgalmi törvény 18.§ (1) bekezdés e) pontja: az olyan földművest, akinek  az életvitelszerű
lakáshasználata helye  vagy a mezőgazdasági üzemközpontja legalább 3 éve  olyan  településen
van, amelynek közigazgatási határa az adás-vétel tárgyát képező föld fekvése szerinti település
közigazgatási határától közúton vagy közforgalom elől el nem zárt magánúton legfeljebb 20 km
távolságra van.)

A hatósági  bizonyítvány  kiállítása  az  ügyfél  Borsod–Abaúj-Zemplén  Vármegyei  Kormányhivatal
Földhivatali  Főosztályhoz (3525  Miskolc  Vologda  u.  4.)  benyújtott  kérelme  alapján  történik.  A
hatósági  bizonyítvány  a  föld  tulajdonjogának  megszerzésére  nem  jogosít,  csak  a  hatósági
bizonyítványban  megjelölt  föld  végrehajtási,  felszámolási  vagy  önkormányzati  adósságrendezési
eljárással összefüggő árverezésén való részvételhez szükséges vonatkozó feltétel fennállását igazolja. 

Az  árverésen  történő  részvételhez  kiállított  hatósági  bizonyítvány  tartalmazza  a  Földforgalmi
törvény 18.§ (1) bekezdés e) pontja szerinti,  legfeljebb 20 km-es távolságra vonatkozó feltétel
fennállását. 

A hatósági bizonyítvány igénylésére irányuló kérelemben meg kell  jelölni  a mező- és erdőgazdasági
földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII.  törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti
szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 13. § (1) bekezdés a) pontja szerinti adatokat, valamint az
árverezésre  kerülő  föld  fekvésének  települését  és  helyrajzi  számát.  A  hatósági  bizonyítványt  a
kormányhivatal 15 napon belül állítja ki. 

Az előleg letétbe helyezése és a licitdíj megfizetése átutalással történhet, amelynek során az árverés
azonosító  számát az átutalás közleményében fel  kell  tüntetni.  Az előleg és a  licitdíj  összegét olyan
időpontban kell  átutalni,  hogy az az árverés időpontját megelőzően megérkezzen az mezőgazdasági
igazgatási szerv letéti számlájára. A letétbe helyező akkor árverezhet, ha az átutalásról szóló terhelési
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értesítőt legkésőbb a licit  megkezdése előtt a mezőgazdasági igazgatási szerv árverezést lebonyolító
képviselőjének (a továbbiakban: kikiáltó) bemutatja, annak eredeti példányát részére átadja. 

Nem árverezhet és a földet árverésen nem szerezheti meg 

a) a Vht. 123. § (2) bekezdésében meghatározott személy,
b) a Földforgalmi törvény 9. §-ában meghatározott személy, 
c) a Cstv. 49. § (3) és (3b) bekezdésében meghatározott személy,
d) fővárosi és Vármegyei kormányhivatal, illetve az árveréssel kapcsolatos jogorvoslatot elbíráló hatóság
állományába tartozó olyan személy,  aki  az árverés lebonyolításában, illetve az árverési  jegyzőkönyv
szerinti határozatok meghozatalában, illetve a jogorvoslat során történő elbírálásában részt vesz,
e) a R. 5. § (1) bekezdésében foglaltaknak meg nem felelő személy. 

Az árverezés további feltételei

Az  árverező  személyesen  vagy  megbízottja,  illetve  képviselője  útján  árverezhet.  Az  Ingatlan-
nyilvántartásról  szóló  1997.  évi  CXLI.  törvény  (továbbiakban:Inytv.)  33.§  (2)-(3)  bekezdései
alapján,  ha  az  okiratot  a  nyilatkozattevő  helyett  meghatalmazott  írta  alá,  illetve  látta  el
kézjegyével,  csatolni  kell  a meghatalmazást is,  amelyet a bejegyzés alapjául szolgáló okiratra
előírt alakszerűségek szerint kell kiállítani, tehát a meghatalmazást közokiratba, illetőleg ügyvéd
által ellenjegyzett magánokiratba kell foglalni.

Ha  a  felet  a  közjegyzői  okirat  elkészítésénél  meghatalmazott  képviseli,  az  ingatlan-nyilvántartási
eljárásban azt  a  magánokiratban foglalt  meghatalmazást  is  el  kell  fogadni,  amelyben a fél  aláírását
közjegyző vagy magyar külképviseleti szerv hitelesítette.

Írásra vagy olvasásra képtelen személy jognyilatkozatán alapuló bejegyzéshez, a nyilatkozat közokiratba
foglalása  szükséges,  amelyben  e  körülményre  utalni  kell.  Az  árverésen  az  árverést  lefolytatón,  a
megkeresőn és a megkereső eljárásában szereplő feleken kívül az árverezők vehetnek részt. 

Végrehajtási  eljárással  és  önkormányzati  adósságrendezési  eljárással  összefüggésben  lefolytatott
árverés esetén földre legalább a kikiáltási ár felének megfelelő összeggel tehető érvényes vételi ajánlat,
de tanya esetén legalább a kikiáltási ár 70%-ának megfelelő összeggel tehető érvényes vételi ajánlat, ha
az adósnak ez az egyetlen lakóingatlana, lakóhelye ebben van, és a végrehajtási eljárás megindítását
megelőző 6 hónapban is ebben volt, valamint, ha a föld Vht. 204/B. § szerinti legalacsonyabb eladási ár,
illetve a 237/2009. (X. 20.)  Korm. rendelet  4.  § (2) bekezdése szerinti  minimálár megadásával kerül
árverésre, csak e legalacsonyabb eladási árat elérő összegű vételi ajánlat tehető. 

A licitküszöb összege 10 millió Ft-ot meg nem haladó becsérték esetén a becsérték 2%-a, de legalább
1000 Ft, 10 millió Ft-ot meghaladó becsérték felett a becsérték 1%-a, ezer forintra kerekítve. Az a vételi
ajánlat érvényes, amelynek összege – legalább a licitküszöb összegével – meghaladja az előzőleg tett
érvényes vételi ajánlat összegét. Az árverező a vételi ajánlatot nem vonhatja vissza. 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:81.§ (5) bekezdése alapján a tulajdonostárs az
elővásárlási jogot végrehajtási árverés esetén is gyakorolhatja. Az elővásárlási jog akkor gyakorolható,
ha annak jogosultja  az árverezőre vonatkozó feltételeknek megfelel  és az elővásárlási  jogosultságát
bizonyító okiratokat a licit megkezdése előtt a kikiáltó részére átadja. 

Az  elővásárlásra  jogosult  a  felajánlott  legmagasabb  összegű  érvényes  vételi  ajánlattal  megegyező
összegű vételi ajánlat tételével gyakorolhatja elővásárlási jogát. Vételi ajánlatot elfogadó nyilatkozatnak
csak  az  elővásárlásra  jogosult  által  a  felhívásra  haladéktalanul  megtett  nyilatkozat  minősül.  A  föld
árverési vevője a legmagasabb összegű érvényes ajánlatot tevő árverező. Ha a legmagasabb összegű
vételi ajánlatra vonatkozóan elővásárlásra jogosult tesz elfogadó nyilatkozatot, az elővásárlásra jogosult
lesz az árverési vevő. Ha több elővásárlásra jogosult tesz vételi ajánlatot elfogadó nyilatkozatot, közülük
az  első  ranghelycsoportban  szereplő  elővásárlásra  jogosult  lesz  az  árverési  vevő.  Ha  ezen  első
ranghelycsoportban több elővásárlásra jogosult szerepel, a kikiáltó helyben lefolytatott sorsolással dönt.
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Érvényes vételi ajánlatnak R. 7.§ (8) bekezdés értelmében: a minimálárat elérő 3 legmagasabb
ajánlat minősül.

Amennyiben a legmagasabb összegű érvényes ajánlatot tevő árverező a vételárat nem utalta át
határidőben, az árverést a R. 8. § (7) bekezdése szerinti következő legmagasabb ajánlatot tevő
árverező nyeri.

A R. 8. § (8) bekezdés szerint: ha a (7) bekezdés szerinti ki nem fizetett földet alacsonyabb áron
vették meg, mint amennyit a fizetést elmulasztó árverező ajánlott, a fizetést elmulasztó köteles a
két  ajánlat  közötti  különbözetet  15  napon belül  megfizetni  a  mezőgazdasági  igazgatási  szerv
részére. 

Az árverés eredménytelen, ha nem tettek érvényes vételi ajánlatot, a felajánlott vételár a megismételt
árverésben  sem  érte  el  a  minimál  árat,  az  árverési  vevő  a  jogszabályban  foglaltak  alapján  nem
szerezheti meg a föld tulajdonjogát, az árverési vevő nem utalta át határidőben a teljes vételárat. Az
eredménytelen  árverés  esetén  megismételt  árverést  kell  kitűzni.  A  megismételt  árverés  során  a
felajánlott vételár nem lehet kevesebb a R. 7. § (2)–(4) bekezdése, illetve a 237/2009. (X. 20.) Korm.
rendelet  4.  §  (2a)  bekezdése  szerinti  minimálár  összegénél.  Ha  a  megismételt  árverés  is
eredménytelen, a mezőgazdasági igazgatási szerv az árverést sikertelennek nyilvánítja, kivéve, ha 

felszámolási eljárás során a Cstv. 49/A. § (5) bekezdésében vagy 49/B. § (7) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően a becsértéknek megfelelő értékesítésre kerül sor. 

Az árverési vevő letétbe helyezett előlegét be kell számítani a vételárba. Az árverési vevőn kívüli többi
árverező  részére  az  előleg  visszautalásáról  8  napon  belül  intézkedni  kell.  A  kikiáltó  az  árverésről
jegyzőkönyvet (a továbbiakban: árverési jegyzőkönyv) vesz fel. Az árverési jegyzőkönyvet az árverési
vevő is aláírásával látja el. 

A  jegyzőkönyvbe  foglalt  határozat  ellen  előterjesztett  fellebbezéssel  támadható  a  határozatba  nem
foglalt, de a jegyzőkönyv hatálya alá tartozó egyéb eljárási cselekmény is. Ha az árverési jegyzőkönyvbe
foglalt  döntés  ellen  jogorvoslattal  nem  élnek,  vagy  valamennyi  azzal  kapcsolatban  megindított
jogorvoslati,  illetve  döntés-felülvizsgálati  eljárás  befejeződik,  az  árverés  nem  eredménytelen  és  a
Vármegyei földhivatal az árverési jegyzőkönyvet záradékolja, a mezőgazdasági igazgatási szerv határidő
tűzésével haladéktalanul felhívja az árverési vevőt, hogy a teljes vételárat utalja át az mezőgazdasági
igazgatási szerv letéti számlájára; ha ezt elmulasztja, előlegét elveszti. 

Azt az előleget, amelynek visszafizetését a R. 13.§ (1) bekezdés szerint az árverező nem igényelheti,
valamint  azt  a  vételár-különbözetet,  amelyet a 8.  §  (8)  bekezdése szerint  a fizetést  elmulasztó
megfizet,  a  mezőgazdasági  igazgatási  szerv átutalja  a  megkereső által  megadott  letéti,  illetve
pénzforgalmi számlára. Ezek az összegek a végrehajtás, a felszámolás, illetve az önkormányzati
adósságrendezési eljárás értékesítési bevételeként számolhatók el. 

Az  mezőgazdasági  igazgatási  szerv  az  árverési  vevő  által  megfizetett  teljes  vételárat  átutalja  a
megkereső  által  megadott  letéti,  illetve  pénzforgalmi  számlára,  ezzel  egyidejűleg  a  záradékolt
jegyzőkönyvet is megküldi a megkeresőnek. A záradékolt jegyzőkönyv alapján felszámolási eljárásban a
felszámoló,  önkormányzati  adósságrendezési  eljárásban  a  pénzügyi  gondnok  köti  meg  az  árverési
vevővel  a  földtulajdon  átruházására  vonatkozó  szerződést,  és  megteszi  a  vevő  részére  történő
birtokbaadással összefüggő intézkedéseket. 

Ha az adós a tartozását megfizette vagy más egyéb okból nem állnak már fenn a föld árverésének
feltételei, a megkereső köteles ennek tényéről haladéktalanul, rövid úton értesíteni az mezőgazdasági
igazgatási  szervet.  Az  eljárás  megszüntetése  esetén  a  befizetett  előleg  és  licitdíj  visszajár,  annak
visszautalásáról 8 napon belül intézkedni kell. 

A  R.  15.  §  (1)  bekezdése  szerint  ha  az  adós  és  annak  tulajdonostársai  az  árverés  kitűzése  előtt
együttesen kérik a végrehajtótól, illetve felszámolási eljárásban a felszámolótól, hogy az egész földet
vagy  annak  az  adós  és  a  kérelmező  tulajdonostársak  tulajdonában  álló  hányadát  árverezzék  el,  e
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rendelet  rendelkezéseit  e  §-ban  foglalt  eltérésekkel  kell  alkalmazni.  Ha  az  adós  és  annak
tulajdonostársai az árverés kitűzéséig együttesen kérik, hogy az egész földet vagy annak az adós és a
kérelmező tulajdonostársak tulajdonában álló hányadát árverezzék el, akkor az árverést a kérelmező
tulajdonostársak tulajdoni hányadára is ki kell tűzni, a földre az adós kivételével bármelyik – e rendelet
feltételeinek megfelelő – kérelmező tulajdonostárs is árverezhet, az árverező tulajdonostárs a tulajdoni
hányadának  megfelelően  arányosan  csökkentett  előleget  köteles  letétbe  helyezni,  és  ha  a  földet
megvette, nem kell megfizetnie a vételárnak azt a részét, amely az ő tulajdoni hányadára esik, a nem
adós  tulajdonostárs  tulajdoni  hányadának  kikiáltási  ára  az  adós  tulajdoni  hányadára  megállapított
becsérték egész földrészletre vetített összegének a tulajdoni hányaddal arányos része, a tulajdonostárs
hozzájárulásával  lehet  az  ő  tulajdoni  hányadát  a  becsértékénél  alacsonyabb  áron,  felszámolási
eljárásban pedig az adós tulajdoni hányadára megállapított minimálár megadásával elárverezni.

Ha a tulajdonostárs hozzájárult ahhoz, hogy az ő tulajdoni hányadát a becsértéknél alacsonyabb
áron,  felszámolási  eljárásban  pedig  az  adós  tulajdoni  hányadára  megállapított  minimálár
megadásával árverezzék el, akkor a tulajdoni hányadra legalacsonyabb vételi ajánlat tehető. Ha a
föld közös tulajdonát – bírósági határozat, a bíróság által jóváhagyott egyezség vagy bírósági
végrehajtási  záradékkal  ellátott  okirat  alapján  –  árveréssel  kell  megszüntetni,  az  ingatlanra
bármelyik tulajdonostárs is árverezhet. A végrehajtó a legalacsonyabb vételi ajánlat összegeként
a  bíróság  ítéletében  megállapított  legkisebb  vételárat  jelöli  meg.  Az  így  megjelölt  vételárnál
alacsonyabb összegben az árverésen nem tehető érvényesen vételi ajánlat.

Miskolc, az időbélyegző szerint

Dr. Alakszai Zoltán főispán

nevében és megbízásából:

…………………………………………….

Vadász István

osztályvezető
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Ügyiratszám: BO/36/1071-3/2023 Tárgy: Ingatlanárverési hirdetmény

Ügyintéző: Rusznák Tímea  Hiv.sz.: 0160.V.1186/2018/284

Telefon: 06-46/503-428 Mell.: -

INGATLANÁRVERÉSI HIRDETMÉNY

A  Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal, mint árverést lefolytató hatóság  Harsányi
Rita ( ügygondnok: Dr. Kovács Levente ) adós vízszolgáltatási szerződés és egyéb jogcímeken
fennálló 651 355 Ft követelés behajtása iránt a MIVÍZ Kft. és társai  végrehajtást kérő érdekében
eljáró   Dr.  Kádár  Petra  Pálma  önálló  bírósági  végrehajtó  megkeresésére az  ingatlan-
nyilvántartásban 0772/27 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben Miskolc I. kerület külterület
településen található ingatlan 1/2 tulajdoni illetőségére a mező-és erdőgazdasági földek forgalmáról
szóló  2013. évi  CXXII.  törvény 35.  § (1)  bekezdése alapján,  valamint  a mező- és erdőgazdasági
hasznosítású  földek  végrehajtási,  felszámolási  vagy  önkormányzati  adósságrendezési  eljárás
keretében  árverés  útján  történő  értékesítésének  szabályairól  szóló  191/2014.  (VII.31.)
Kormányrendelet értelmében 

2023.  év   május   hó   25  .  napján 09 óra 00 percre  

BO/36/      1071      /2023  
azonosító számon

       á r v e r é s t  

tűzök ki.

Az  árverés  helye:  Borsod-Abaúj-Zemplén  Vármegyei  Kormányhivatal Agrárügyi  Főosztály  
     Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

                  hivatali helyisége
                  3525 Miskolc, Vologda u.1.

Az árverés azonosító száma: BO/36/1071/2023

Végrehajtást kérők: Követelés jogcíme: Tőke:
MIVÍZ Kft. vízszolgáltatási szerződés 360 651 Ft
EOS Faktor Zrt. földgázszolg. Szerződés   24 626 Ft
Intrum Zrt. kölcsönösszeg 167 357 Ft
Medicredit Zrt. földgázszolg.szerződés     6 784 Ft
Intrum Zrt. kábeltelevízió szolg. Szerz.   91 937 Ft
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A föld ingatlan-nyilvántartási és földhasználati adatai:

1. Település neve  : Miskolc I. kerület

2. Fekvése  :   külterület

3. Helyrajzi száma  : 0772/27

4. Területnagysága  : 854 m2

5. Aranykorona értéke   : 2.97  Ak

6. Művelési ága:   kert

7. Jogi jelleg:  nincs megadva

8. Tulajdonos neve  : Harsányi Rita ½     tulajdoni hányad  

Harsányi István ½  tulajdoni hányad

9. Felépítménye és annak jellege  : nincs megadva

10. Árverezett tulajdoni hányad  : 1/2

11. Telki szolgalom, közérdekű használati jog, haszonélvezeti jog, zálogjog  :

Magassági építési korlátozás 30 méterre az Antenna Hungária Magyar Mű-

sorszóró és Rádióhírközlési Rt. 

12. A földhasználati, erdőgazdálkodói nyilvántartásba bejegyzett földhasználat  : nincs megad-

va

Az ingatlan becsértéke:  200 000 Ft, amely egyben a kikiáltási ár.

Az árverésen tehető legalacsonyabb vételi ajánlat összege:: 100 000 Ft.

A licitküszöb összege: 4 000 Ft (10 millió Ft-ot meg nem haladó becsérték esetén a becsérték 2 %-a,
de  legalább  1000  Ft,  10  millió  Ft-ot  meghaladó  becsérték  felett  a  becsérték  1%-a  ezer  forintra
kerekítve.)

Az árverési előleg  20 000 Ft (a becsérték 10%-a)

Az árverési licitdíj: 10 000  Ft (a föld becsértékének 1%-a, de legalább 10 000 Ft és legfeljebb 100.000
Ft)

Az  előleg  letétbe  helyezése  és  a  licitdíj  megfizetése  a  Borsod-Abaúj-Zemplén  Vármegyei
Kormányhivatal  Magyar  Államkincstárnál  vezetett  10027006-00302797-20000002  számú  letéti
számlájára történő átutalással teljesíthető, amelynek során az árverés azonosító számát az átutalás
közleményében fel kell tüntetni. Az előleg és licitdíj összegét olyan időpontban kell átutalni, hogy
az  az  árverés  időpontját  megelőzően  megérkezzen  a  Borsod-Abaúj-Zemplén  Vármegyei
Kormányhivatal mezőgazdasági igazgatási szervének letéti számlájára.

A letétbe helyező akkor árverezhet, ha az átutalásról szóló terhelési értesítőt – a bank által lepecsételt
és  aláírt  banki  igazolást  –   legkésőbb  a  licit  megkezdése  előtt  a  hatóság  árverezést  lebonyolító
képviselőjének (kikiáltó) bemutatja, annak másolatát pedig részére átadja.

Felhívom az elővásárlásra jogosultak figyelmét,  hogy az elővásárlási  jogosultságuk gyakorlásának
feltétele az árverésen történő részvétel. Az elővásárlási jog jogosultjának a jogosultságot bizonyító
okiratait a licit megkezdése előtt a kikiáltónak át kell adnia. 
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Az árverésről, ha  valamennyi megjelent írásban hozzájárul, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei
Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztály a mező-és erdőgazdasági hasznosítású
földek  végrehajtási-felszámolási  vagy  önkormányzati  adósságrendezési  eljárás  keretében  árverés
útján történő értékesítésének szabályairól szóló 191/2014. (VII.31.) Korm. rendelet 6. §-ában foglaltak
szerint  kép-  és  hangfelvételt  készít  az  eljárás  jogszerű  lefolytatásának  ellenőrizhetősége
érdekében.

Az ingatlan megtekinthetőségének adatai: külső szemrevételezéssel bármikor, belülről pedig
közvetlenül a tulajdonossal (bentlakóval) előre egyeztetett időpontban.

Dr. Kádár Petra Pálma önálló bírósági végrehajtó elérhetősége: 
cím :3530 Miskolc, Erzsébet tér 5 1/1
levelezési cím: 3504 Miskolc, Pf: 92

Kérjük,  hogy az ügyben megküldött  iratokon az árverés  azonosító  számára szíveskedjenek
hivatkozni.

Az árverezőket érintő egyéb tudnivalók:

Az  árverezés  feltételeit  és  jogkövetkezményeit  a  mező-és  erdőgazdasági  hasznosítású  földek
végrehajtási,  felszámolási  vagy  önkormányzati  adósságrendezési  eljárás  keretében  árverés
útján  történő  értékesítésének  szabályairól  szóló  191/2014.  (VII.31.)  Korm.  rendelet  (a
továbbiakban: R.) szabályozza.

A földre az árverezhet, aki R. 5.§ (1) bekezdése szerint:

a)  aki  előlegként  a  föld  becsértékének  10%-át  legkésőbb  az  árverés  megkezdése  előtt  a
mezőgazdasági igazgatási szervnél letétbe helyezte, 
b) a licitdíjat megfizette
c)  a mező- és erdőgazdasági  földek forgalmáról  szóló  2013.  évi  CXXII.  törvény (a  továbbiakban:
Földforgalmi törvény) 35. § (3) bekezdés harmadik mondata szerinti körülmények fennállásáról szóló
hatósági  bizonyítványt  és  a  Földforgalmi  törvény  13–15.  §-a  szerinti  –  az ott  előírt  alakszerűségi
előírásoknak megfelelő – nyilatkozatokat csatolja,
d)  a Földforgalmi törvény 18.§ (1) bekezdés e) pontja szerinti, legfeljebb 20 km-es távolságra
vonatkozó feltételnek megfelel, és azt – az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló
384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 27.§-a szerinti  hatósági bizonyítvánnyal – igazolja 

(Földforgalmi törvény 18.§ (1) bekezdés e) pontja: az olyan földművest, akinek az életvitelszerű
lakáshasználata helye vagy a mezőgazdasági üzemközpontja legalább 3 éve olyan településen
van, amelynek közigazgatási határa az adás-vétel tárgyát képező föld fekvése szerinti település
közigazgatási határától közúton vagy közforgalom elől el nem zárt magánúton legfeljebb 20 km
távolságra van.)

A hatósági bizonyítvány kiállítása az ügyfél  Borsod–Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal
Földhivatali  Főosztályhoz (3525  Miskolc  Vologda  u.  4.)  benyújtott  kérelme  alapján  történik.  A
hatósági  bizonyítvány  a  föld  tulajdonjogának  megszerzésére  nem  jogosít,  csak  a  hatósági
bizonyítványban  megjelölt  föld  végrehajtási,  felszámolási  vagy  önkormányzati  adósságrendezési
eljárással  összefüggő  árverezésén  való  részvételhez  szükséges  vonatkozó  feltétel  fennállását
igazolja. 

Az árverésen történő részvételhez kiállított hatósági bizonyítvány tartalmazza a Földforgalmi
törvény 18.§ (1) bekezdés e) pontja szerinti, legfeljebb 20 km-es távolságra vonatkozó feltétel
fennállását. 
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A hatósági bizonyítvány igénylésére irányuló kérelemben meg kell jelölni a mező- és erdőgazdasági
földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti
szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 13. § (1) bekezdés a) pontja szerinti adatokat, valamint az
árverezésre  kerülő  föld  fekvésének  települését  és  helyrajzi  számát.  A  hatósági  bizonyítványt  a
kormányhivatal 15 napon belül állítja ki. 

Az előleg letétbe helyezése és a licitdíj megfizetése átutalással történhet, amelynek során az árverés
azonosító számát az átutalás közleményében fel kell tüntetni. Az előleg és a licitdíj összegét olyan
időpontban kell átutalni, hogy az az árverés időpontját megelőzően megérkezzen az mezőgazdasági
igazgatási szerv letéti számlájára. A letétbe helyező akkor árverezhet, ha az átutalásról szóló terhelési
értesítőt legkésőbb a licit megkezdése előtt a mezőgazdasági igazgatási szerv árverezést lebonyolító
képviselőjének (a továbbiakban: kikiáltó) bemutatja, annak eredeti példányát részére átadja. 

Nem árverezhet és a földet árverésen nem szerezheti meg 

a) a Vht. 123. § (2) bekezdésében meghatározott személy,
b) a Földforgalmi törvény 9. §-ában meghatározott személy, 
c) a Cstv. 49. § (3) és (3b) bekezdésében meghatározott személy,
d)  fővárosi  és  Vármegyei  kormányhivatal,  illetve  az  árveréssel  kapcsolatos  jogorvoslatot  elbíráló
hatóság  állományába  tartozó  olyan  személy,  aki  az  árverés  lebonyolításában,  illetve  az  árverési
jegyzőkönyv szerinti  határozatok meghozatalában, illetve a jogorvoslat  során történő elbírálásában
részt vesz,
e) a R. 5. § (1) bekezdésében foglaltaknak meg nem felelő személy. 

Az árverezés további feltételei

Az árverező személyesen vagy megbízottja, illetve képviselője útján árverezhet. Az Ingatlan-
nyilvántartásról  szóló  1997.  évi  CXLI.  törvény  (továbbiakban:Inytv.)  33.§  (2)-(3)  bekezdései
alapján,  ha  az  okiratot  a  nyilatkozattevő  helyett  meghatalmazott  írta  alá,  illetve  látta  el
kézjegyével, csatolni kell a meghatalmazást is, amelyet a bejegyzés alapjául szolgáló okiratra
előírt  alakszerűségek  szerint  kell  kiállítani,  tehát  a  meghatalmazást  közokiratba,  illetőleg
ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba kell foglalni.

Ha  a  felet  a  közjegyzői  okirat  elkészítésénél  meghatalmazott  képviseli,  az  ingatlan-nyilvántartási
eljárásban azt a magánokiratban foglalt meghatalmazást is el kell fogadni, amelyben a fél aláírását
közjegyző vagy magyar külképviseleti szerv hitelesítette.

Írásra  vagy  olvasásra  képtelen  személy  jognyilatkozatán  alapuló  bejegyzéshez,  a  nyilatkozat
közokiratba  foglalása  szükséges,  amelyben  e  körülményre  utalni  kell.  Az  árverésen  az  árverést
lefolytatón, a megkeresőn és a megkereső eljárásában szereplő feleken kívül az árverezők vehetnek
részt. 

Végrehajtási  eljárással  és  önkormányzati  adósságrendezési  eljárással  összefüggésben  lefolytatott
árverés  esetén  földre  legalább  a  kikiáltási  ár  felének  megfelelő  összeggel  tehető  érvényes vételi
ajánlat, de tanya esetén legalább a kikiáltási ár 70%-ának megfelelő összeggel tehető érvényes vételi
ajánlat, ha az adósnak ez az egyetlen lakóingatlana, lakóhelye ebben van, és a végrehajtási eljárás
megindítását  megelőző  6  hónapban  is  ebben  volt,  valamint,  ha  a  föld  Vht.  204/B.  §  szerinti
legalacsonyabb eladási  ár,  illetve a 237/2009. (X.  20.)  Korm. rendelet  4. § (2) bekezdése szerinti
minimálár  megadásával  kerül  árverésre,  csak  e  legalacsonyabb eladási  árat  elérő  összegű vételi
ajánlat tehető. 

A licitküszöb összege 10 millió Ft-ot meg nem haladó becsérték esetén a becsérték 2%-a, de legalább
1000 Ft, 10 millió Ft-ot meghaladó becsérték felett a becsérték 1%-a, ezer forintra kerekítve. Az a
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vételi  ajánlat  érvényes,  amelynek  összege  –  legalább  a  licitküszöb  összegével  –  meghaladja  az
előzőleg tett érvényes vételi ajánlat összegét. Az árverező a vételi ajánlatot nem vonhatja vissza. 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:81.§ (5) bekezdése alapján a tulajdonostárs az
elővásárlási  jogot  végrehajtási  árverés  esetén  is  gyakorolhatja.  Az  elővásárlási  jog  akkor
gyakorolható, ha annak jogosultja az árverezőre vonatkozó feltételeknek megfelel és az elővásárlási
jogosultságát bizonyító okiratokat a licit megkezdése előtt a kikiáltó részére átadja. 

Az elővásárlásra jogosult  a felajánlott  legmagasabb összegű érvényes vételi  ajánlattal megegyező
összegű  vételi  ajánlat  tételével  gyakorolhatja  elővásárlási  jogát.  Vételi  ajánlatot  elfogadó
nyilatkozatnak  csak  az  elővásárlásra  jogosult  által  a  felhívásra  haladéktalanul  megtett  nyilatkozat
minősül.  A  föld  árverési  vevője  a  legmagasabb összegű  érvényes  ajánlatot  tevő  árverező.  Ha a
legmagasabb összegű vételi ajánlatra vonatkozóan elővásárlásra jogosult tesz elfogadó nyilatkozatot,
az elővásárlásra jogosult lesz az árverési vevő. Ha több elővásárlásra jogosult tesz vételi ajánlatot
elfogadó nyilatkozatot,  közülük az első ranghelycsoportban szereplő elővásárlásra jogosult  lesz az
árverési  vevő.  Ha  ezen  első  ranghelycsoportban  több  elővásárlásra  jogosult  szerepel,  a  kikiáltó
helyben lefolytatott sorsolással dönt.

Érvényes vételi ajánlatnak R. 7.§ (8) bekezdés értelmében: a minimálárat elérő 3 legmagasabb
ajánlat minősül.

Amennyiben a legmagasabb összegű érvényes ajánlatot tevő árverező a vételárat nem utalta át
határidőben, az árverést a R. 8. § (7) bekezdése szerinti következő legmagasabb ajánlatot tevő
árverező nyeri.

A R. 8. § (8) bekezdés szerint: ha a (7) bekezdés szerinti ki nem fizetett földet alacsonyabb áron
vették meg, mint amennyit a fizetést elmulasztó árverező ajánlott, a fizetést elmulasztó köteles
a két ajánlat közötti különbözetet 15 napon belül megfizetni a mezőgazdasági igazgatási szerv
részére. 

Az árverés eredménytelen, ha nem tettek érvényes vételi ajánlatot, a felajánlott vételár a megismételt
árverésben sem érte  el  a  minimál  árat,  az  árverési  vevő  a  jogszabályban  foglaltak  alapján  nem
szerezheti meg a föld tulajdonjogát, az árverési vevő nem utalta át határidőben a teljes vételárat. Az
eredménytelen árverés esetén megismételt  árverést  kell  kitűzni.  A megismételt  árverés során a
felajánlott vételár nem lehet kevesebb a R. 7. § (2)–(4) bekezdése, illetve a 237/2009. (X. 20.)
Korm. rendelet 4. § (2a) bekezdése szerinti minimálár összegénél.  Ha a megismételt árverés is
eredménytelen, a mezőgazdasági igazgatási szerv az árverést sikertelennek nyilvánítja, kivéve, ha 

felszámolási  eljárás  során  a  Cstv.  49/A.  §  (5)  bekezdésében  vagy  49/B.  §  (7)  bekezdésében
foglaltaknak megfelelően a becsértéknek megfelelő értékesítésre kerül sor. 

Az árverési vevő letétbe helyezett előlegét be kell számítani a vételárba. Az árverési vevőn kívüli többi
árverező részére az előleg visszautalásáról  8 napon belül  intézkedni kell.  A kikiáltó  az árverésről
jegyzőkönyvet (a továbbiakban: árverési jegyzőkönyv) vesz fel. Az árverési jegyzőkönyvet az árverési
vevő is aláírásával látja el. 

A jegyzőkönyvbe foglalt  határozat ellen előterjesztett  fellebbezéssel támadható a határozatba nem
foglalt,  de  a  jegyzőkönyv  hatálya  alá  tartozó  egyéb  eljárási  cselekmény  is.  Ha  az  árverési
jegyzőkönyvbe foglalt  döntés  ellen  jogorvoslattal  nem élnek,  vagy valamennyi  azzal  kapcsolatban
megindított  jogorvoslati,  illetve  döntés-felülvizsgálati  eljárás  befejeződik,  az  árverés  nem
eredménytelen és a Vármegyei földhivatal az árverési jegyzőkönyvet záradékolja, a mezőgazdasági
igazgatási szerv határidő tűzésével haladéktalanul felhívja az árverési vevőt, hogy a teljes vételárat
utalja át az mezőgazdasági igazgatási szerv letéti számlájára; ha ezt elmulasztja, előlegét elveszti. 
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Azt az előleget, amelynek visszafizetését a R. 13.§ (1) bekezdés szerint az árverező nem igényelheti,
valamint  azt a vételár-különbözetet, amelyet a 8. § (8) bekezdése szerint a fizetést elmulasztó
megfizet, a mezőgazdasági igazgatási szerv átutalja a megkereső által megadott letéti, illetve
pénzforgalmi  számlára.  Ezek  az  összegek  a  végrehajtás,  a  felszámolás,  illetve  az
önkormányzati adósságrendezési eljárás értékesítési bevételeként számolhatók el. 

Az  mezőgazdasági  igazgatási  szerv  az  árverési  vevő  által  megfizetett  teljes  vételárat  átutalja  a
megkereső  által  megadott  letéti,  illetve  pénzforgalmi  számlára,  ezzel  egyidejűleg  a  záradékolt
jegyzőkönyvet is megküldi a megkeresőnek. A záradékolt jegyzőkönyv alapján felszámolási eljárásban
a felszámoló, önkormányzati adósságrendezési eljárásban a pénzügyi gondnok köti meg az árverési
vevővel  a  földtulajdon  átruházására  vonatkozó  szerződést,  és  megteszi  a  vevő  részére  történő
birtokbaadással összefüggő intézkedéseket. 

Ha az adós a tartozását megfizette vagy más egyéb okból nem állnak már fenn a föld árverésének
feltételei, a megkereső köteles ennek tényéről haladéktalanul, rövid úton értesíteni az mezőgazdasági
igazgatási  szervet.  Az eljárás megszüntetése esetén a befizetett  előleg és licitdíj  visszajár,  annak
visszautalásáról 8 napon belül intézkedni kell. 

A R. 15.  § (1) bekezdése szerint  ha az adós és annak tulajdonostársai  az árverés kitűzése előtt
együttesen kérik a végrehajtótól, illetve felszámolási eljárásban a felszámolótól, hogy az egész földet
vagy annak az adós és a kérelmező tulajdonostársak tulajdonában álló hányadát árverezzék el,  e
rendelet  rendelkezéseit  e  §-ban  foglalt  eltérésekkel  kell  alkalmazni.  Ha  az  adós  és  annak
tulajdonostársai az árverés kitűzéséig együttesen kérik, hogy az egész földet vagy annak az adós és a
kérelmező tulajdonostársak tulajdonában álló hányadát árverezzék el, akkor az árverést a kérelmező
tulajdonostársak tulajdoni hányadára is ki kell tűzni, a földre az adós kivételével bármelyik – e rendelet
feltételeinek megfelelő – kérelmező tulajdonostárs is árverezhet, az árverező tulajdonostárs a tulajdoni
hányadának  megfelelően  arányosan  csökkentett  előleget  köteles  letétbe  helyezni,  és  ha  a  földet
megvette, nem kell megfizetnie a vételárnak azt a részét, amely az ő tulajdoni hányadára esik, a nem
adós tulajdonostárs  tulajdoni  hányadának kikiáltási  ára  az  adós tulajdoni  hányadára  megállapított
becsérték  egész  földrészletre  vetített  összegének  a  tulajdoni  hányaddal  arányos  része,  a
tulajdonostárs  hozzájárulásával  lehet  az  ő  tulajdoni  hányadát  a  becsértékénél  alacsonyabb  áron,
felszámolási  eljárásban  pedig  az  adós  tulajdoni  hányadára  megállapított  minimálár  megadásával
elárverezni.

Ha a tulajdonostárs hozzájárult ahhoz, hogy az ő tulajdoni hányadát a becsértéknél alacsonyabb áron,
felszámolási  eljárásban  pedig  az  adós  tulajdoni  hányadára  megállapított  minimálár  megadásával
árverezzék  el,  akkor  a  tulajdoni  hányadra  legalacsonyabb  vételi  ajánlat  tehető.  Ha  a  föld  közös
tulajdonát  –  bírósági  határozat,  a  bíróság  által  jóváhagyott  egyezség  vagy  bírósági  végrehajtási
záradékkal ellátott okirat alapján – árveréssel kell megszüntetni, az ingatlanra bármelyik tulajdonostárs
is  árverezhet.  A  végrehajtó  a  legalacsonyabb  vételi  ajánlat  összegeként  a  bíróság  ítéletében
megállapított  legkisebb vételárat jelöli  meg. Az így megjelölt  vételárnál alacsonyabb összegben az
árverésen nem tehető érvényesen vételi ajánlat.

Miskolc, az időbélyegző szerint

Dr. Alakszai Zoltán főispán

nevében és megbízásából:

…………………………………………….

Vadász István

osztályvezető

Agrárügyi Főosztály, Földművelésügyi Osztály
3526 Miskolc Blaskovics u. 24. Telefon: (36-46) 503 428 Fax: (36-46) 531 039

Honlap:www.kormanyhivatal.hu   KRID azonosító:210327939
6

https://www.kormanyhivatal.hu/


Ügyiratszám: BO/36/2010-2/2023 Tárgy: Ingatlanárverési hirdetmény

Ügyintéző: Rusznák Tímea  Hiv.sz.: 281.V.0447/2013/207

Telefon: 06-46/503-428 Mell.: -

INGATLANÁRVERÉSI HIRDETMÉNY

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal, mint árverést lefolytató hatóság Gáspárné
Moczó Terézia  adós kölcsöntartozás és egyéb jogcímeken fennálló 900 000 Ft + 41 629,65 CHF
követelés behajtása iránt a KDB Bank Magyarország Zrt és társai  végrehajtást kérők érdekében
eljáró   Dr.  Schmalz  Péter  József  önálló  bírósági  végrehajtó  megkeresésére az  ingatlan-
nyilvántartásban 77410  helyrajzi számon  nyilvántartott, természetben Miskolc III. kerület zártkert
településen található ingatlan 1/1 tulajdoni illetőségére a mező-és erdőgazdasági földek forgalmáról
szóló  2013. évi  CXXII.  törvény 35.  § (1)  bekezdése alapján,  valamint  a mező- és erdőgazdasági
hasznosítású  földek  végrehajtási,  felszámolási  vagy  önkormányzati  adósságrendezési  eljárás
keretében  árverés  útján  történő  értékesítésének  szabályairól  szóló  191/2014.  (VII.31.)
Kormányrendelet értelmében 

2023.  év   május    hó   25  .  napján 09 óra 30 percre  

BO/36/      2010      /2023  
azonosító számon

       á r v e r é s t  

tűzök ki.

Az  árverés  helye:  Borsod-Abaúj-Zemplén  Vármegyei  Kormányhivatal Agrárügyi  Főosztály  
     Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

                  hivatali helyisége
                  3525 Miskolc, Vologda u.1.

Az árverés azonosító száma: BO/36/2010/2023

Végrehajtást kérők: Követelés jogcíme: Tőke:
KDB Bank Magyarország Zrt. kölcsöntartozás 41  629,65
CHF
KDB Bank Európa Zrt. perköltség 900 000 Ft

A föld ingatlan-nyilvántartási és földhasználati adatai:

1. Település neve  : Miskolc III. kerület

2. Fekvése  :   zártkert
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3. Helyrajzi száma  : 77410

4. Területnagysága  : 880 m2

5. Aranykorona értéke   : 2.14 Ak

6. Művelési ága:   kert és gazdasági épület

7. Jogi jelleg:  bányatelek

8. Tulajdonos neve  :  Gáspárné Moczó Terézia 1/1   tulajdoni hányad  

9. Felépítménye és annak jellege  : nincs megadva

10. Árverezett tulajdoni hányad  :1/1

11. Telki szolgalom, közérdekű használati jog, haszonélvezeti jog, zálogjog  :

Vezetékjog a VMM-211/2010 engedély számú Miskolc-Chinoin alállomás 1 

sz.  20 kV. Számú vezeték az ingatlan területéből 206 m2-t érint az MVM 

Émász Áramhálózati Kft. javára.

12. A földhasználati, erdőgazdálkodói nyilvántartásba bejegyzett földhasználat  : nincs megad-

va

Az ingatlan becsértéke: 375 000 Ft, amely egyben a kikiáltási ár.

Az árverésen tehető legalacsonyabb vételi ajánlat összege:: 187 500 Ft.

A licitküszöb összege: 8 000 Ft (10 millió Ft-ot meg nem haladó becsérték esetén a becsérték 2 %-a,
de  legalább  1000  Ft,  10  millió  Ft-ot  meghaladó  becsérték  felett  a  becsérték  1%-a  ezer  forintra
kerekítve.)

Az árverési előleg  37 500 Ft (a becsérték 10%-a)

Az árverési licitdíj: 10 000  Ft (a föld becsértékének 1%-a, de legalább 10 000 Ft és legfeljebb 100.000
Ft)

Az  előleg  letétbe  helyezése  és  a  licitdíj  megfizetése  a  Borsod-Abaúj-Zemplén  Vármegyei
Kormányhivatal  Magyar  Államkincstárnál  vezetett  10027006-00302797-20000002  számú  letéti
számlájára történő átutalással teljesíthető, amelynek során az árverés azonosító számát az átutalás
közleményében fel kell tüntetni. Az előleg és licitdíj összegét olyan időpontban kell átutalni, hogy
az  az  árverés  időpontját  megelőzően  megérkezzen  a  Borsod-Abaúj-Zemplén  Vármegyei
Kormányhivatal mezőgazdasági igazgatási szervének letéti számlájára.

A letétbe helyező akkor árverezhet, ha az átutalásról szóló terhelési értesítőt – a bank által lepecsételt
és  aláírt  banki  igazolást  –   legkésőbb  a  licit  megkezdése  előtt  a  hatóság  árverezést  lebonyolító
képviselőjének (kikiáltó) bemutatja, annak másolatát pedig részére átadja.

Felhívom az elővásárlásra jogosultak figyelmét,  hogy az elővásárlási  jogosultságuk gyakorlásának
feltétele az árverésen történő részvétel. Az elővásárlási jog jogosultjának a jogosultságot bizonyító
okiratait a licit megkezdése előtt a kikiáltónak át kell adnia. 

Az árverésről, ha  valamennyi megjelent írásban hozzájárul, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei
Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztály a mező-és erdőgazdasági hasznosítású
földek  végrehajtási-felszámolási  vagy  önkormányzati  adósságrendezési  eljárás  keretében  árverés
útján történő értékesítésének szabályairól szóló 191/2014. (VII.31.) Korm. rendelet 6. §-ában foglaltak
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szerint  kép-  és  hangfelvételt  készít  az  eljárás  jogszerű  lefolytatásának  ellenőrizhetősége
érdekében.

Az ingatlan megtekinthetőségének adatai: külső szemrevételezéssel bármikor, belülről pedig
közvetlenül a tulajdonossal (bentlakóval) előre egyeztetett időpontban.

Dr.  Schmalz Péter József önálló bírósági végrehajtó elérhetősége: 
cím :3530 Miskolc, Munkácsy Mihály utca 1. 1 em. 4.
levelezési cím: 3504 Miskolc, Pf: 74

Kérjük,  hogy az ügyben megküldött  iratokon az árverés  azonosító  számára szíveskedjenek
hivatkozni.

Az árverezőket érintő egyéb tudnivalók:

Az  árverezés  feltételeit  és  jogkövetkezményeit  a  mező-és  erdőgazdasági  hasznosítású  földek
végrehajtási,  felszámolási  vagy  önkormányzati  adósságrendezési  eljárás  keretében  árverés
útján  történő  értékesítésének  szabályairól  szóló  191/2014.  (VII.31.)  Korm.  rendelet  (a
továbbiakban: R.) szabályozza.

A földre az árverezhet, aki R. 5.§ (1) bekezdése szerint:

a)  aki  előlegként  a  föld  becsértékének  10%-át  legkésőbb  az  árverés  megkezdése  előtt  a
mezőgazdasági igazgatási szervnél letétbe helyezte, 
b) a licitdíjat megfizette
c)  a mező- és erdőgazdasági  földek forgalmáról  szóló  2013.  évi  CXXII.  törvény (a  továbbiakban:
Földforgalmi törvény) 35. § (3) bekezdés harmadik mondata szerinti körülmények fennállásáról szóló
hatósági  bizonyítványt  és  a  Földforgalmi  törvény  13–15.  §-a  szerinti  –  az ott  előírt  alakszerűségi
előírásoknak megfelelő – nyilatkozatokat csatolja,
d)  a Földforgalmi törvény 18.§ (1) bekezdés e) pontja szerinti, legfeljebb 20 km-es távolságra
vonatkozó feltételnek megfelel, és azt – az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló
384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 27.§-a szerinti  hatósági bizonyítvánnyal – igazolja 

(Földforgalmi törvény 18.§ (1) bekezdés e) pontja: az olyan földművest, akinek az életvitelszerű
lakáshasználata helye vagy a mezőgazdasági üzemközpontja legalább 3 éve olyan településen
van, amelynek közigazgatási határa az adás-vétel tárgyát képező föld fekvése szerinti település
közigazgatási határától közúton vagy közforgalom elől el nem zárt magánúton legfeljebb 20 km
távolságra van.)

A hatósági bizonyítvány kiállítása az ügyfél  Borsod–Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal
Földhivatali  Főosztályhoz (3525  Miskolc  Vologda  u.  4.)  benyújtott  kérelme  alapján  történik.  A
hatósági  bizonyítvány  a  föld  tulajdonjogának  megszerzésére  nem  jogosít,  csak  a  hatósági
bizonyítványban  megjelölt  föld  végrehajtási,  felszámolási  vagy  önkormányzati  adósságrendezési
eljárással  összefüggő  árverezésén  való  részvételhez  szükséges  vonatkozó  feltétel  fennállását
igazolja. 

Az árverésen történő részvételhez kiállított hatósági bizonyítvány tartalmazza a Földforgalmi
törvény 18.§ (1) bekezdés e) pontja szerinti, legfeljebb 20 km-es távolságra vonatkozó feltétel
fennállását. 

A hatósági bizonyítvány igénylésére irányuló kérelemben meg kell jelölni a mező- és erdőgazdasági
földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti
szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 13. § (1) bekezdés a) pontja szerinti adatokat, valamint az
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árverezésre  kerülő  föld  fekvésének  települését  és  helyrajzi  számát.  A  hatósági  bizonyítványt  a
kormányhivatal 15 napon belül állítja ki. 

Az előleg letétbe helyezése és a licitdíj megfizetése átutalással történhet, amelynek során az árverés
azonosító számát az átutalás közleményében fel kell tüntetni. Az előleg és a licitdíj összegét olyan
időpontban kell átutalni, hogy az az árverés időpontját megelőzően megérkezzen az mezőgazdasági
igazgatási szerv letéti számlájára. A letétbe helyező akkor árverezhet, ha az átutalásról szóló terhelési
értesítőt legkésőbb a licit megkezdése előtt a mezőgazdasági igazgatási szerv árverezést lebonyolító
képviselőjének (a továbbiakban: kikiáltó) bemutatja, annak eredeti példányát részére átadja. 

Nem árverezhet és a földet árverésen nem szerezheti meg 

a) a Vht. 123. § (2) bekezdésében meghatározott személy,
b) a Földforgalmi törvény 9. §-ában meghatározott személy, 
c) a Cstv. 49. § (3) és (3b) bekezdésében meghatározott személy,
d)  fővárosi  és  Vármegyei  kormányhivatal,  illetve  az  árveréssel  kapcsolatos  jogorvoslatot  elbíráló
hatóság  állományába  tartozó  olyan  személy,  aki  az  árverés  lebonyolításában,  illetve  az  árverési
jegyzőkönyv szerinti  határozatok meghozatalában, illetve a jogorvoslat  során történő elbírálásában
részt vesz,
e) a R. 5. § (1) bekezdésében foglaltaknak meg nem felelő személy. 

Az árverezés további feltételei

Az árverező személyesen vagy megbízottja, illetve képviselője útján árverezhet. Az Ingatlan-
nyilvántartásról  szóló  1997.  évi  CXLI.  törvény  (továbbiakban:Inytv.)  33.§  (2)-(3)  bekezdései
alapján,  ha  az  okiratot  a  nyilatkozattevő  helyett  meghatalmazott  írta  alá,  illetve  látta  el
kézjegyével, csatolni kell a meghatalmazást is, amelyet a bejegyzés alapjául szolgáló okiratra
előírt  alakszerűségek  szerint  kell  kiállítani,  tehát  a  meghatalmazást  közokiratba,  illetőleg
ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba kell foglalni.

Ha  a  felet  a  közjegyzői  okirat  elkészítésénél  meghatalmazott  képviseli,  az  ingatlan-nyilvántartási
eljárásban azt a magánokiratban foglalt meghatalmazást is el kell fogadni, amelyben a fél aláírását
közjegyző vagy magyar külképviseleti szerv hitelesítette.

Írásra  vagy  olvasásra  képtelen  személy  jognyilatkozatán  alapuló  bejegyzéshez,  a  nyilatkozat
közokiratba  foglalása  szükséges,  amelyben  e  körülményre  utalni  kell.  Az  árverésen  az  árverést
lefolytatón, a megkeresőn és a megkereső eljárásában szereplő feleken kívül az árverezők vehetnek
részt. 

Végrehajtási  eljárással  és  önkormányzati  adósságrendezési  eljárással  összefüggésben  lefolytatott
árverés  esetén  földre  legalább  a  kikiáltási  ár  felének  megfelelő  összeggel  tehető  érvényes vételi
ajánlat, de tanya esetén legalább a kikiáltási ár 70%-ának megfelelő összeggel tehető érvényes vételi
ajánlat, ha az adósnak ez az egyetlen lakóingatlana, lakóhelye ebben van, és a végrehajtási eljárás
megindítását  megelőző  6  hónapban  is  ebben  volt,  valamint,  ha  a  föld  Vht.  204/B.  §  szerinti
legalacsonyabb eladási  ár,  illetve a 237/2009. (X.  20.)  Korm. rendelet  4. § (2) bekezdése szerinti
minimálár  megadásával  kerül  árverésre,  csak  e  legalacsonyabb eladási  árat  elérő  összegű vételi
ajánlat tehető. 

A licitküszöb összege 10 millió Ft-ot meg nem haladó becsérték esetén a becsérték 2%-a, de legalább
1000 Ft, 10 millió Ft-ot meghaladó becsérték felett a becsérték 1%-a, ezer forintra kerekítve. Az a
vételi  ajánlat  érvényes,  amelynek  összege  –  legalább  a  licitküszöb  összegével  –  meghaladja  az
előzőleg tett érvényes vételi ajánlat összegét. Az árverező a vételi ajánlatot nem vonhatja vissza. 
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A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:81.§ (5) bekezdése alapján a tulajdonostárs az
elővásárlási  jogot  végrehajtási  árverés  esetén  is  gyakorolhatja.  Az  elővásárlási  jog  akkor
gyakorolható, ha annak jogosultja az árverezőre vonatkozó feltételeknek megfelel és az elővásárlási
jogosultságát bizonyító okiratokat a licit megkezdése előtt a kikiáltó részére átadja. 

Az elővásárlásra jogosult  a felajánlott  legmagasabb összegű érvényes vételi  ajánlattal megegyező
összegű  vételi  ajánlat  tételével  gyakorolhatja  elővásárlási  jogát.  Vételi  ajánlatot  elfogadó
nyilatkozatnak  csak  az  elővásárlásra  jogosult  által  a  felhívásra  haladéktalanul  megtett  nyilatkozat
minősül.  A  föld  árverési  vevője  a  legmagasabb összegű  érvényes  ajánlatot  tevő  árverező.  Ha a
legmagasabb összegű vételi ajánlatra vonatkozóan elővásárlásra jogosult tesz elfogadó nyilatkozatot,
az elővásárlásra jogosult lesz az árverési vevő. Ha több elővásárlásra jogosult tesz vételi ajánlatot
elfogadó nyilatkozatot,  közülük az első ranghelycsoportban szereplő elővásárlásra jogosult  lesz az
árverési  vevő.  Ha  ezen  első  ranghelycsoportban  több  elővásárlásra  jogosult  szerepel,  a  kikiáltó
helyben lefolytatott sorsolással dönt.

Érvényes vételi ajánlatnak R. 7.§ (8) bekezdés értelmében: a minimálárat elérő 3 legmagasabb
ajánlat minősül.

Amennyiben a legmagasabb összegű érvényes ajánlatot tevő árverező a vételárat nem utalta át
határidőben, az árverést a R. 8. § (7) bekezdése szerinti következő legmagasabb ajánlatot tevő
árverező nyeri.

A R. 8. § (8) bekezdés szerint: ha a (7) bekezdés szerinti ki nem fizetett földet alacsonyabb áron
vették meg, mint amennyit a fizetést elmulasztó árverező ajánlott, a fizetést elmulasztó köteles
a két ajánlat közötti különbözetet 15 napon belül megfizetni a mezőgazdasági igazgatási szerv
részére. 

Az árverés eredménytelen, ha nem tettek érvényes vételi ajánlatot, a felajánlott vételár a megismételt
árverésben sem érte  el  a  minimál  árat,  az  árverési  vevő  a  jogszabályban  foglaltak  alapján  nem
szerezheti meg a föld tulajdonjogát, az árverési vevő nem utalta át határidőben a teljes vételárat. Az
eredménytelen árverés esetén megismételt  árverést  kell  kitűzni.  A megismételt  árverés során a
felajánlott vételár nem lehet kevesebb a R. 7. § (2)–(4) bekezdése, illetve a 237/2009. (X. 20.)
Korm. rendelet 4. § (2a) bekezdése szerinti minimálár összegénél.  Ha a megismételt árverés is
eredménytelen, a mezőgazdasági igazgatási szerv az árverést sikertelennek nyilvánítja, kivéve, ha 

felszámolási  eljárás  során  a  Cstv.  49/A.  §  (5)  bekezdésében  vagy  49/B.  §  (7)  bekezdésében
foglaltaknak megfelelően a becsértéknek megfelelő értékesítésre kerül sor. 

Az árverési vevő letétbe helyezett előlegét be kell számítani a vételárba. Az árverési vevőn kívüli többi
árverező részére az előleg visszautalásáról  8 napon belül  intézkedni kell.  A kikiáltó  az árverésről
jegyzőkönyvet (a továbbiakban: árverési jegyzőkönyv) vesz fel. Az árverési jegyzőkönyvet az árverési
vevő is aláírásával látja el. 

A jegyzőkönyvbe foglalt  határozat ellen előterjesztett  fellebbezéssel támadható a határozatba nem
foglalt,  de  a  jegyzőkönyv  hatálya  alá  tartozó  egyéb  eljárási  cselekmény  is.  Ha  az  árverési
jegyzőkönyvbe foglalt  döntés  ellen  jogorvoslattal  nem élnek,  vagy valamennyi  azzal  kapcsolatban
megindított  jogorvoslati,  illetve  döntés-felülvizsgálati  eljárás  befejeződik,  az  árverés  nem
eredménytelen és a Vármegyei földhivatal az árverési jegyzőkönyvet záradékolja, a mezőgazdasági
igazgatási szerv határidő tűzésével haladéktalanul felhívja az árverési vevőt, hogy a teljes vételárat
utalja át az mezőgazdasági igazgatási szerv letéti számlájára; ha ezt elmulasztja, előlegét elveszti. 

Azt az előleget, amelynek visszafizetését a R. 13.§ (1) bekezdés szerint az árverező nem igényelheti,
valamint  azt a vételár-különbözetet, amelyet a 8. § (8) bekezdése szerint a fizetést elmulasztó
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megfizet, a mezőgazdasági igazgatási szerv átutalja a megkereső által megadott letéti, illetve
pénzforgalmi  számlára.  Ezek  az  összegek  a  végrehajtás,  a  felszámolás,  illetve  az
önkormányzati adósságrendezési eljárás értékesítési bevételeként számolhatók el. 

Az  mezőgazdasági  igazgatási  szerv  az  árverési  vevő  által  megfizetett  teljes  vételárat  átutalja  a
megkereső  által  megadott  letéti,  illetve  pénzforgalmi  számlára,  ezzel  egyidejűleg  a  záradékolt
jegyzőkönyvet is megküldi a megkeresőnek. A záradékolt jegyzőkönyv alapján felszámolási eljárásban
a felszámoló, önkormányzati adósságrendezési eljárásban a pénzügyi gondnok köti meg az árverési
vevővel  a  földtulajdon  átruházására  vonatkozó  szerződést,  és  megteszi  a  vevő  részére  történő
birtokbaadással összefüggő intézkedéseket. 

Ha az adós a tartozását megfizette vagy más egyéb okból nem állnak már fenn a föld árverésének
feltételei, a megkereső köteles ennek tényéről haladéktalanul, rövid úton értesíteni az mezőgazdasági
igazgatási  szervet.  Az eljárás megszüntetése esetén a befizetett  előleg és licitdíj  visszajár,  annak
visszautalásáról 8 napon belül intézkedni kell. 

A R. 15.  § (1) bekezdése szerint  ha az adós és annak tulajdonostársai  az árverés kitűzése előtt
együttesen kérik a végrehajtótól, illetve felszámolási eljárásban a felszámolótól, hogy az egész földet
vagy annak az adós és a kérelmező tulajdonostársak tulajdonában álló hányadát árverezzék el,  e
rendelet  rendelkezéseit  e  §-ban  foglalt  eltérésekkel  kell  alkalmazni.  Ha  az  adós  és  annak
tulajdonostársai az árverés kitűzéséig együttesen kérik, hogy az egész földet vagy annak az adós és a
kérelmező tulajdonostársak tulajdonában álló hányadát árverezzék el, akkor az árverést a kérelmező
tulajdonostársak tulajdoni hányadára is ki kell tűzni, a földre az adós kivételével bármelyik – e rendelet
feltételeinek megfelelő – kérelmező tulajdonostárs is árverezhet, az árverező tulajdonostárs a tulajdoni
hányadának  megfelelően  arányosan  csökkentett  előleget  köteles  letétbe  helyezni,  és  ha  a  földet
megvette, nem kell megfizetnie a vételárnak azt a részét, amely az ő tulajdoni hányadára esik, a nem
adós tulajdonostárs  tulajdoni  hányadának kikiáltási  ára  az  adós tulajdoni  hányadára  megállapított
becsérték  egész  földrészletre  vetített  összegének  a  tulajdoni  hányaddal  arányos  része,  a
tulajdonostárs  hozzájárulásával  lehet  az  ő  tulajdoni  hányadát  a  becsértékénél  alacsonyabb  áron,
felszámolási  eljárásban  pedig  az  adós  tulajdoni  hányadára  megállapított  minimálár  megadásával
elárverezni.

Ha a tulajdonostárs hozzájárult ahhoz, hogy az ő tulajdoni hányadát a becsértéknél alacsonyabb áron,
felszámolási  eljárásban  pedig  az  adós  tulajdoni  hányadára  megállapított  minimálár  megadásával
árverezzék  el,  akkor  a  tulajdoni  hányadra  legalacsonyabb  vételi  ajánlat  tehető.  Ha  a  föld  közös
tulajdonát  –  bírósági  határozat,  a  bíróság  által  jóváhagyott  egyezség  vagy  bírósági  végrehajtási
záradékkal ellátott okirat alapján – árveréssel kell megszüntetni, az ingatlanra bármelyik tulajdonostárs
is  árverezhet.  A  végrehajtó  a  legalacsonyabb  vételi  ajánlat  összegeként  a  bíróság  ítéletében
megállapított  legkisebb vételárat jelöli  meg. Az így megjelölt  vételárnál alacsonyabb összegben az
árverésen nem tehető érvényesen vételi ajánlat.

Miskolc, az időbélyegző szerint

Dr. Alakszai Zoltán főispán

nevében és megbízásából:

…………………………………………….

Vadász István

osztályvezető
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Ügyiratszám: BO/36/1484-2/2023 Tárgy: Ingatlanárverési hirdetmény

Ügyintéző: Rusznák Tímea  Hiv.sz.: 281.V.1427/2021/172

Telefon: 06-46/503-428 Mell.: -

INGATLANÁRVERÉSI HIRDETMÉNY

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal, mint árverést lefolytató hatóság Pohlottné
Budai Judit   adós díj és egyéb jogcímeken fennálló 27 376 885 Ft  követelés behajtása iránt az
Erinum Capital Zrt. és társai   végrehajtást kérők érdekében eljáró  Dr. Schmalz Péter József
önálló bírósági végrehajtó megkeresésére az ingatlan-nyilvántartásban 70348/4 helyrajzi számon
nyilvántartott,  természetben Miskolc  III.  kerület zártkert  településen  található  ingatlan 12/18
tulajdoni illetőségére a mező-és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 35.
§  (1)  bekezdése  alapján,  valamint  a  mező-  és  erdőgazdasági  hasznosítású  földek  végrehajtási,
felszámolási  vagy  önkormányzati  adósságrendezési  eljárás  keretében  árverés  útján  történő
értékesítésének szabályairól szóló 191/2014. (VII.31.) Kormányrendelet értelmében 

2023.  év   május    hó   25  .  napján 10 óra 00 percre  

BO/36/      1484      /2023  
azonosító számon

       á r v e r é s t  

tűzök ki.

Az  árverés  helye:  Borsod-Abaúj-Zemplén  Vármegyei  Kormányhivatal Agrárügyi  Főosztály  
     Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

                  hivatali helyisége
                  3525 Miskolc, Vologda u.1.

Az árverés azonosító száma: BO/36/1484/2023

Végrehajtást kérők: Követelés jogcíme: Tőke:
Erinum Capital Zrt. díj 100 999 Ft
OTP Faktoring Zrt. kölcsönösszeg 126 241 Ft
Intrum Zrt. kölcsönösszeg   71 287 Ft
Intrum Zrt. kölcsönösszeg   69 420 Ft
EOS Faktor Zrt. díj 259 769 Ft
Intrum Zrt. kölcsön         26 749 169 Ft

A föld ingatlan-nyilvántartási és földhasználati adatai:

1. Település neve  : Miskolc III. kerület
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2. Fekvése  :   zártkert

3. Helyrajzi száma  : 70348/4

4. Területnagysága  :4914 m2

5. Aranykorona értéke   :9.74  Ak

6. Művelési ága:   gyümölcsös             1673 m2          5.24 Ak

    rét                             3241 m2          4.50 Ak

7. Jogi jelleg:  nincs megadva

8. Tulajdonos neve  : Pohlottné Budai Judit 12/18    tulajdoni hányad  

Galamb József 6/18 tulajdoni hányad

9. Felépítménye és annak jellege  : nincs megadva

10. Árverezett tulajdoni hányad  :12/18

11. Telki szolgalom, közérdekű használati jog, haszonélvezeti jog, zálogjog  :nincs megadva

12. A földhasználati, erdőgazdálkodói nyilvántartásba bejegyzett földhasználat  : nincs megad-

va

Az ingatlan becsértéke: 653 000 Ft, amely egyben a kikiáltási ár.

Az árverésen tehető legalacsonyabb vételi ajánlat összege:: 326 500 Ft.

A licitküszöb összege:13 000 Ft (10 millió Ft-ot meg nem haladó becsérték esetén a becsérték 2 %-a,
de  legalább  1000  Ft,  10  millió  Ft-ot  meghaladó  becsérték  felett  a  becsérték  1%-a  ezer  forintra
kerekítve.)

Az árverési előleg  65 300 Ft (a becsérték 10%-a)

Az árverési licitdíj: 10 000  Ft (a föld becsértékének 1%-a, de legalább 10 000 Ft és legfeljebb 100.000
Ft)

Az  előleg  letétbe  helyezése  és  a  licitdíj  megfizetése  a  Borsod-Abaúj-Zemplén  Vármegyei
Kormányhivatal  Magyar  Államkincstárnál  vezetett  10027006-00302797-20000002  számú  letéti
számlájára történő átutalással teljesíthető, amelynek során az árverés azonosító számát az átutalás
közleményében fel kell tüntetni. Az előleg és licitdíj összegét olyan időpontban kell átutalni, hogy
az  az  árverés  időpontját  megelőzően  megérkezzen  a  Borsod-Abaúj-Zemplén  Vármegyei
Kormányhivatal mezőgazdasági igazgatási szervének letéti számlájára.

A letétbe helyező akkor árverezhet, ha az átutalásról szóló terhelési értesítőt – a bank által lepecsételt
és  aláírt  banki  igazolást  –   legkésőbb  a  licit  megkezdése  előtt  a  hatóság  árverezést  lebonyolító
képviselőjének (kikiáltó) bemutatja, annak másolatát pedig részére átadja.

Felhívom az elővásárlásra jogosultak figyelmét,  hogy az elővásárlási  jogosultságuk gyakorlásának
feltétele az árverésen történő részvétel. Az elővásárlási jog jogosultjának a jogosultságot bizonyító
okiratait a licit megkezdése előtt a kikiáltónak át kell adnia. 

Az árverésről, ha  valamennyi megjelent írásban hozzájárul, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei
Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztály a mező-és erdőgazdasági hasznosítású
földek  végrehajtási-felszámolási  vagy  önkormányzati  adósságrendezési  eljárás  keretében  árverés
útján történő értékesítésének szabályairól szóló 191/2014. (VII.31.) Korm. rendelet 6. §-ában foglaltak
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szerint  kép-  és  hangfelvételt  készít  az  eljárás  jogszerű  lefolytatásának  ellenőrizhetősége
érdekében.

Az ingatlan megtekinthetőségének adatai: külső szemrevételezéssel bármikor, belülről pedig
közvetlenül a tulajdonossal (bentlakóval) előre egyeztetett időpontban.

Dr.  Schmalz Péter József önálló bírósági végrehajtó elérhetősége: 
cím :3530 Miskolc, Munkácsy Mihály utca 1. 1 em. 4.
levelezési cím: 3504 Miskolc, Pf: 74

Kérjük,  hogy az ügyben megküldött  iratokon az árverés  azonosító  számára szíveskedjenek
hivatkozni.

Az árverezőket érintő egyéb tudnivalók:

Az  árverezés  feltételeit  és  jogkövetkezményeit  a  mező-és  erdőgazdasági  hasznosítású  földek
végrehajtási,  felszámolási  vagy  önkormányzati  adósságrendezési  eljárás  keretében  árverés
útján  történő  értékesítésének  szabályairól  szóló  191/2014.  (VII.31.)  Korm.  rendelet  (a
továbbiakban: R.) szabályozza.

A földre az árverezhet, aki R. 5.§ (1) bekezdése szerint:

a)  aki  előlegként  a  föld  becsértékének  10%-át  legkésőbb  az  árverés  megkezdése  előtt  a
mezőgazdasági igazgatási szervnél letétbe helyezte, 
b) a licitdíjat megfizette
c)  a mező- és erdőgazdasági  földek forgalmáról  szóló  2013.  évi  CXXII.  törvény (a  továbbiakban:
Földforgalmi törvény) 35. § (3) bekezdés harmadik mondata szerinti körülmények fennállásáról szóló
hatósági  bizonyítványt  és  a  Földforgalmi  törvény  13–15.  §-a  szerinti  –  az ott  előírt  alakszerűségi
előírásoknak megfelelő – nyilatkozatokat csatolja,
d)  a Földforgalmi törvény 18.§ (1) bekezdés e) pontja szerinti, legfeljebb 20 km-es távolságra
vonatkozó feltételnek megfelel, és azt – az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló
384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 27.§-a szerinti  hatósági bizonyítvánnyal – igazolja 

(Földforgalmi törvény 18.§ (1) bekezdés e) pontja: az olyan földművest, akinek az életvitelszerű
lakáshasználata helye vagy a mezőgazdasági üzemközpontja legalább 3 éve olyan településen
van, amelynek közigazgatási határa az adás-vétel tárgyát képező föld fekvése szerinti település
közigazgatási határától közúton vagy közforgalom elől el nem zárt magánúton legfeljebb 20 km
távolságra van.)

A hatósági bizonyítvány kiállítása az ügyfél  Borsod–Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal
Földhivatali  Főosztályhoz (3525  Miskolc  Vologda  u.  4.)  benyújtott  kérelme  alapján  történik.  A
hatósági  bizonyítvány  a  föld  tulajdonjogának  megszerzésére  nem  jogosít,  csak  a  hatósági
bizonyítványban  megjelölt  föld  végrehajtási,  felszámolási  vagy  önkormányzati  adósságrendezési
eljárással  összefüggő  árverezésén  való  részvételhez  szükséges  vonatkozó  feltétel  fennállását
igazolja. 

Az árverésen történő részvételhez kiállított hatósági bizonyítvány tartalmazza a Földforgalmi
törvény 18.§ (1) bekezdés e) pontja szerinti, legfeljebb 20 km-es távolságra vonatkozó feltétel
fennállását. 

A hatósági bizonyítvány igénylésére irányuló kérelemben meg kell jelölni a mező- és erdőgazdasági
földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti
szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 13. § (1) bekezdés a) pontja szerinti adatokat, valamint az
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árverezésre  kerülő  föld  fekvésének  települését  és  helyrajzi  számát.  A  hatósági  bizonyítványt  a
kormányhivatal 15 napon belül állítja ki. 

Az előleg letétbe helyezése és a licitdíj megfizetése átutalással történhet, amelynek során az árverés
azonosító számát az átutalás közleményében fel kell tüntetni. Az előleg és a licitdíj összegét olyan
időpontban kell átutalni, hogy az az árverés időpontját megelőzően megérkezzen az mezőgazdasági
igazgatási szerv letéti számlájára. A letétbe helyező akkor árverezhet, ha az átutalásról szóló terhelési
értesítőt legkésőbb a licit megkezdése előtt a mezőgazdasági igazgatási szerv árverezést lebonyolító
képviselőjének (a továbbiakban: kikiáltó) bemutatja, annak eredeti példányát részére átadja. 

Nem árverezhet és a földet árverésen nem szerezheti meg 

a) a Vht. 123. § (2) bekezdésében meghatározott személy,
b) a Földforgalmi törvény 9. §-ában meghatározott személy, 
c) a Cstv. 49. § (3) és (3b) bekezdésében meghatározott személy,
d)  fővárosi  és  Vármegyei  kormányhivatal,  illetve  az  árveréssel  kapcsolatos  jogorvoslatot  elbíráló
hatóság  állományába  tartozó  olyan  személy,  aki  az  árverés  lebonyolításában,  illetve  az  árverési
jegyzőkönyv szerinti  határozatok meghozatalában, illetve a jogorvoslat  során történő elbírálásában
részt vesz,
e) a R. 5. § (1) bekezdésében foglaltaknak meg nem felelő személy. 

Az árverezés további feltételei

Az árverező személyesen vagy megbízottja, illetve képviselője útján árverezhet. Az Ingatlan-
nyilvántartásról  szóló  1997.  évi  CXLI.  törvény  (továbbiakban:Inytv.)  33.§  (2)-(3)  bekezdései
alapján,  ha  az  okiratot  a  nyilatkozattevő  helyett  meghatalmazott  írta  alá,  illetve  látta  el
kézjegyével, csatolni kell a meghatalmazást is, amelyet a bejegyzés alapjául szolgáló okiratra
előírt  alakszerűségek  szerint  kell  kiállítani,  tehát  a  meghatalmazást  közokiratba,  illetőleg
ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba kell foglalni.

Ha  a  felet  a  közjegyzői  okirat  elkészítésénél  meghatalmazott  képviseli,  az  ingatlan-nyilvántartási
eljárásban azt a magánokiratban foglalt meghatalmazást is el kell fogadni, amelyben a fél aláírását
közjegyző vagy magyar külképviseleti szerv hitelesítette.

Írásra  vagy  olvasásra  képtelen  személy  jognyilatkozatán  alapuló  bejegyzéshez,  a  nyilatkozat
közokiratba  foglalása  szükséges,  amelyben  e  körülményre  utalni  kell.  Az  árverésen  az  árverést
lefolytatón, a megkeresőn és a megkereső eljárásában szereplő feleken kívül az árverezők vehetnek
részt. 

Végrehajtási  eljárással  és  önkormányzati  adósságrendezési  eljárással  összefüggésben  lefolytatott
árverés  esetén  földre  legalább  a  kikiáltási  ár  felének  megfelelő  összeggel  tehető  érvényes vételi
ajánlat, de tanya esetén legalább a kikiáltási ár 70%-ának megfelelő összeggel tehető érvényes vételi
ajánlat, ha az adósnak ez az egyetlen lakóingatlana, lakóhelye ebben van, és a végrehajtási eljárás
megindítását  megelőző  6  hónapban  is  ebben  volt,  valamint,  ha  a  föld  Vht.  204/B.  §  szerinti
legalacsonyabb eladási  ár,  illetve a 237/2009. (X.  20.)  Korm. rendelet  4. § (2) bekezdése szerinti
minimálár  megadásával  kerül  árverésre,  csak  e  legalacsonyabb eladási  árat  elérő  összegű vételi
ajánlat tehető. 

A licitküszöb összege 10 millió Ft-ot meg nem haladó becsérték esetén a becsérték 2%-a, de legalább
1000 Ft, 10 millió Ft-ot meghaladó becsérték felett a becsérték 1%-a, ezer forintra kerekítve. Az a
vételi  ajánlat  érvényes,  amelynek  összege  –  legalább  a  licitküszöb  összegével  –  meghaladja  az
előzőleg tett érvényes vételi ajánlat összegét. Az árverező a vételi ajánlatot nem vonhatja vissza. 
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A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:81.§ (5) bekezdése alapján a tulajdonostárs az
elővásárlási  jogot  végrehajtási  árverés  esetén  is  gyakorolhatja.  Az  elővásárlási  jog  akkor
gyakorolható, ha annak jogosultja az árverezőre vonatkozó feltételeknek megfelel és az elővásárlási
jogosultságát bizonyító okiratokat a licit megkezdése előtt a kikiáltó részére átadja. 

Az elővásárlásra jogosult  a felajánlott  legmagasabb összegű érvényes vételi  ajánlattal megegyező
összegű  vételi  ajánlat  tételével  gyakorolhatja  elővásárlási  jogát.  Vételi  ajánlatot  elfogadó
nyilatkozatnak  csak  az  elővásárlásra  jogosult  által  a  felhívásra  haladéktalanul  megtett  nyilatkozat
minősül.  A  föld  árverési  vevője  a  legmagasabb összegű  érvényes  ajánlatot  tevő  árverező.  Ha a
legmagasabb összegű vételi ajánlatra vonatkozóan elővásárlásra jogosult tesz elfogadó nyilatkozatot,
az elővásárlásra jogosult lesz az árverési vevő. Ha több elővásárlásra jogosult tesz vételi ajánlatot
elfogadó nyilatkozatot,  közülük az első ranghelycsoportban szereplő elővásárlásra jogosult  lesz az
árverési  vevő.  Ha  ezen  első  ranghelycsoportban  több  elővásárlásra  jogosult  szerepel,  a  kikiáltó
helyben lefolytatott sorsolással dönt.

Érvényes vételi ajánlatnak R. 7.§ (8) bekezdés értelmében: a minimálárat elérő 3 legmagasabb
ajánlat minősül.

Amennyiben a legmagasabb összegű érvényes ajánlatot tevő árverező a vételárat nem utalta át
határidőben, az árverést a R. 8. § (7) bekezdése szerinti következő legmagasabb ajánlatot tevő
árverező nyeri.

A R. 8. § (8) bekezdés szerint: ha a (7) bekezdés szerinti ki nem fizetett földet alacsonyabb áron
vették meg, mint amennyit a fizetést elmulasztó árverező ajánlott, a fizetést elmulasztó köteles
a két ajánlat közötti különbözetet 15 napon belül megfizetni a mezőgazdasági igazgatási szerv
részére. 

Az árverés eredménytelen, ha nem tettek érvényes vételi ajánlatot, a felajánlott vételár a megismételt
árverésben sem érte  el  a  minimál  árat,  az  árverési  vevő  a  jogszabályban  foglaltak  alapján  nem
szerezheti meg a föld tulajdonjogát, az árverési vevő nem utalta át határidőben a teljes vételárat. Az
eredménytelen árverés esetén megismételt  árverést  kell  kitűzni.  A megismételt  árverés során a
felajánlott vételár nem lehet kevesebb a R. 7. § (2)–(4) bekezdése, illetve a 237/2009. (X. 20.)
Korm. rendelet 4. § (2a) bekezdése szerinti minimálár összegénél.  Ha a megismételt árverés is
eredménytelen, a mezőgazdasági igazgatási szerv az árverést sikertelennek nyilvánítja, kivéve, ha 

felszámolási  eljárás  során  a  Cstv.  49/A.  §  (5)  bekezdésében  vagy  49/B.  §  (7)  bekezdésében
foglaltaknak megfelelően a becsértéknek megfelelő értékesítésre kerül sor. 

Az árverési vevő letétbe helyezett előlegét be kell számítani a vételárba. Az árverési vevőn kívüli többi
árverező részére az előleg visszautalásáról  8 napon belül  intézkedni kell.  A kikiáltó  az árverésről
jegyzőkönyvet (a továbbiakban: árverési jegyzőkönyv) vesz fel. Az árverési jegyzőkönyvet az árverési
vevő is aláírásával látja el. 

A jegyzőkönyvbe foglalt  határozat ellen előterjesztett  fellebbezéssel támadható a határozatba nem
foglalt,  de  a  jegyzőkönyv  hatálya  alá  tartozó  egyéb  eljárási  cselekmény  is.  Ha  az  árverési
jegyzőkönyvbe foglalt  döntés  ellen  jogorvoslattal  nem élnek,  vagy valamennyi  azzal  kapcsolatban
megindított  jogorvoslati,  illetve  döntés-felülvizsgálati  eljárás  befejeződik,  az  árverés  nem
eredménytelen és a Vármegyei földhivatal az árverési jegyzőkönyvet záradékolja, a mezőgazdasági
igazgatási szerv határidő tűzésével haladéktalanul felhívja az árverési vevőt, hogy a teljes vételárat
utalja át az mezőgazdasági igazgatási szerv letéti számlájára; ha ezt elmulasztja, előlegét elveszti. 

Azt az előleget, amelynek visszafizetését a R. 13.§ (1) bekezdés szerint az árverező nem igényelheti,
valamint  azt a vételár-különbözetet, amelyet a 8. § (8) bekezdése szerint a fizetést elmulasztó
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megfizet, a mezőgazdasági igazgatási szerv átutalja a megkereső által megadott letéti, illetve
pénzforgalmi  számlára.  Ezek  az  összegek  a  végrehajtás,  a  felszámolás,  illetve  az
önkormányzati adósságrendezési eljárás értékesítési bevételeként számolhatók el. 

Az  mezőgazdasági  igazgatási  szerv  az  árverési  vevő  által  megfizetett  teljes  vételárat  átutalja  a
megkereső  által  megadott  letéti,  illetve  pénzforgalmi  számlára,  ezzel  egyidejűleg  a  záradékolt
jegyzőkönyvet is megküldi a megkeresőnek. A záradékolt jegyzőkönyv alapján felszámolási eljárásban
a felszámoló, önkormányzati adósságrendezési eljárásban a pénzügyi gondnok köti meg az árverési
vevővel  a  földtulajdon  átruházására  vonatkozó  szerződést,  és  megteszi  a  vevő  részére  történő
birtokbaadással összefüggő intézkedéseket. 

Ha az adós a tartozását megfizette vagy más egyéb okból nem állnak már fenn a föld árverésének
feltételei, a megkereső köteles ennek tényéről haladéktalanul, rövid úton értesíteni az mezőgazdasági
igazgatási  szervet.  Az eljárás megszüntetése esetén a befizetett  előleg és licitdíj  visszajár,  annak
visszautalásáról 8 napon belül intézkedni kell. 

A R. 15.  § (1) bekezdése szerint  ha az adós és annak tulajdonostársai  az árverés kitűzése előtt
együttesen kérik a végrehajtótól, illetve felszámolási eljárásban a felszámolótól, hogy az egész földet
vagy annak az adós és a kérelmező tulajdonostársak tulajdonában álló hányadát árverezzék el,  e
rendelet  rendelkezéseit  e  §-ban  foglalt  eltérésekkel  kell  alkalmazni.  Ha  az  adós  és  annak
tulajdonostársai az árverés kitűzéséig együttesen kérik, hogy az egész földet vagy annak az adós és a
kérelmező tulajdonostársak tulajdonában álló hányadát árverezzék el, akkor az árverést a kérelmező
tulajdonostársak tulajdoni hányadára is ki kell tűzni, a földre az adós kivételével bármelyik – e rendelet
feltételeinek megfelelő – kérelmező tulajdonostárs is árverezhet, az árverező tulajdonostárs a tulajdoni
hányadának  megfelelően  arányosan  csökkentett  előleget  köteles  letétbe  helyezni,  és  ha  a  földet
megvette, nem kell megfizetnie a vételárnak azt a részét, amely az ő tulajdoni hányadára esik, a nem
adós tulajdonostárs  tulajdoni  hányadának kikiáltási  ára  az  adós tulajdoni  hányadára  megállapított
becsérték  egész  földrészletre  vetített  összegének  a  tulajdoni  hányaddal  arányos  része,  a
tulajdonostárs  hozzájárulásával  lehet  az  ő  tulajdoni  hányadát  a  becsértékénél  alacsonyabb  áron,
felszámolási  eljárásban  pedig  az  adós  tulajdoni  hányadára  megállapított  minimálár  megadásával
elárverezni.

Ha a tulajdonostárs hozzájárult ahhoz, hogy az ő tulajdoni hányadát a becsértéknél alacsonyabb áron,
felszámolási  eljárásban  pedig  az  adós  tulajdoni  hányadára  megállapított  minimálár  megadásával
árverezzék  el,  akkor  a  tulajdoni  hányadra  legalacsonyabb  vételi  ajánlat  tehető.  Ha  a  föld  közös
tulajdonát  –  bírósági  határozat,  a  bíróság  által  jóváhagyott  egyezség  vagy  bírósági  végrehajtási
záradékkal ellátott okirat alapján – árveréssel kell megszüntetni, az ingatlanra bármelyik tulajdonostárs
is  árverezhet.  A  végrehajtó  a  legalacsonyabb  vételi  ajánlat  összegeként  a  bíróság  ítéletében
megállapított  legkisebb vételárat jelöli  meg. Az így megjelölt  vételárnál alacsonyabb összegben az
árverésen nem tehető érvényesen vételi ajánlat.

Miskolc, az időbélyegző szerint

Dr. Alakszai Zoltán főispán

nevében és megbízásából:

…………………………………………….

Vadász István

osztályvezető
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Ügyiratszám: BO/36/1456-2/2023 Tárgy: Ingatlanárverési hirdetmény

Ügyintéző: Rusznák Tímea  Hiv.sz.: 160.V.2019/2015/144

Telefon: 06-46/503-428 Mell.: -

INGATLANÁRVERÉSI HIRDETMÉNY

A  Borsod-Abaúj-Zemplén  Vármegyei  Kormányhivatal, mint  árverést  lefolytató  hatóság  Nagy-
Lezsák Tamás adós  díj  és egyéb jogcímeken fennálló 1 078 933 Ft  követelés behajtása iránt a
Intrum Zrt és társai  végrehajtást kérők érdekében eljáró  Dr. Kádár Petra Pálma önálló bírósági
végrehajtó  megkeresésére az  ingatlan-nyilvántartásban 2848/2 helyrajzi  számon  nyilvántartott,
természetben Nyékládháza zártkert településen található ingatlan 1/1 tulajdoni illetőségére a mező-
és erdőgazdasági földek forgalmáról  szóló 2013. évi  CXXII.  törvény 35.  § (1)  bekezdése alapján,
valamint  a  mező-  és  erdőgazdasági  hasznosítású  földek  végrehajtási,  felszámolási  vagy
önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján történő értékesítésének szabályairól
szóló 191/2014. (VII.31.) Kormányrendelet értelmében 

2023.  év   május    hó   25  .  napján 10 óra 30 percre  

BO/36/      1456      /2023  
azonosító számon

       á r v e r é s t  

tűzök ki.

Az  árverés  helye:  Borsod-Abaúj-Zemplén  Vármegyei  Kormányhivatal Agrárügyi  Főosztály  
     Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

                  hivatali helyisége
                  3525 Miskolc, Vologda u.1.

Az árverés azonosító száma: BO/36/1456/2023

Végrehajtást kérők: Követelés jogcíme: Tőke:
Intrum Zrt. díj 74 196 Ft
Nyékládháza Város Polg. Hiv. jegyzője tartozás 20 640 Ft
Miskolci Törvényszék tartozás            272 329 Ft
Intrum Zrt. tartozás            282 985 Ft
Intrum Zrt. tartozás            342 310 Ft
Intrum Zrt. tartozás              56 986 Ft
OTP Faktoring Zrt. tartozás 29 487 Ft
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A föld ingatlan-nyilvántartási és földhasználati adatai:

1. Település neve  : Nyékládháza

2. Fekvése  :   zártkert

3. Helyrajzi száma  : 2848/2

4. Területnagysága  : 771 m2

5. Aranykorona értéke   : 3.48 Ak

6. Művelési ága:   szőlő és gazdasági épület

7. Jogi jelleg:  nincs megadva

8. Tulajdonos neve  :  Nagy-Lezsák Tamás 1/1    tulajdoni hányad  

9. Felépítménye és annak jellege  : nincs megadva

10. Árverezett tulajdoni hányad  :1/1

11. Telki szolgalom, közérdekű használati jog, haszonélvezeti jog, zálogjog  :

Jelzálogjog 20 640 Ft és járulékai erejéig a Nyékládháza Város Önkormány-

zata javára.

12. A földhasználati, erdőgazdálkodói nyilvántartásba bejegyzett földhasználat  : nincs megad-

va

Az ingatlan becsértéke: 300 000 Ft, amely egyben a kikiáltási ár.

Az árverésen tehető legalacsonyabb vételi ajánlat összege:: 150 000 Ft.

A licitküszöb összege: 6 000 Ft (10 millió Ft-ot meg nem haladó becsérték esetén a becsérték 2 %-a,
de  legalább  1000  Ft,  10  millió  Ft-ot  meghaladó  becsérték  felett  a  becsérték  1%-a  ezer  forintra
kerekítve.)

Az árverési előleg  30 000 Ft (a becsérték 10%-a)

Az árverési licitdíj: 10 000  Ft (a föld becsértékének 1%-a, de legalább 10 000 Ft és legfeljebb 100.000
Ft)

Dr  Kádár Petra Pálma Önálló bírósági végrehajtó a 191/2014 ( VII:31) Korm.rendelet 18 § ( 3)
bekezdésében  foglaltak  szerint  ismét  megkereste  a  B-A-Z  Vármegyei  Kormányhivatal
Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztályát , mint árverést lefolytató hatóságot az árverés
lefolytatása érdekében.

Az önálló bírósági végrehajtó megkeresésében közölte, hogy az ingatlanra 155 000 Ft összegű
vételi ajánlat érkezett.

A vételi ajánlat figyelembe vételre kerül jelen ingatlanárverési eljárás lefolytatása során.

Az  előleg  letétbe  helyezése  és  a  licitdíj  megfizetése  a  Borsod-Abaúj-Zemplén  Vármegyei
Kormányhivatal  Magyar  Államkincstárnál  vezetett  10027006-00302797-20000002  számú  letéti
számlájára történő átutalással teljesíthető, amelynek során az árverés azonosító számát az átutalás
közleményében fel kell tüntetni. Az előleg és licitdíj összegét olyan időpontban kell átutalni, hogy
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az  az  árverés  időpontját  megelőzően  megérkezzen  a  Borsod-Abaúj-Zemplén  Vármegyei
Kormányhivatal mezőgazdasági igazgatási szervének letéti számlájára.

A letétbe helyező akkor árverezhet, ha az átutalásról szóló terhelési értesítőt – a bank által lepecsételt
és  aláírt  banki  igazolást  –   legkésőbb  a  licit  megkezdése  előtt  a  hatóság  árverezést  lebonyolító
képviselőjének (kikiáltó) bemutatja, annak másolatát pedig részére átadja.

Felhívom az elővásárlásra jogosultak figyelmét,  hogy az elővásárlási  jogosultságuk gyakorlásának
feltétele az árverésen történő részvétel. Az elővásárlási jog jogosultjának a jogosultságot bizonyító
okiratait a licit megkezdése előtt a kikiáltónak át kell adnia. 

Az árverésről, ha  valamennyi megjelent írásban hozzájárul, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei
Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztály a mező-és erdőgazdasági hasznosítású
földek  végrehajtási-felszámolási  vagy  önkormányzati  adósságrendezési  eljárás  keretében  árverés
útján történő értékesítésének szabályairól szóló 191/2014. (VII.31.) Korm. rendelet 6. §-ában foglaltak
szerint  kép-  és  hangfelvételt  készít  az  eljárás  jogszerű  lefolytatásának  ellenőrizhetősége
érdekében.

Az ingatlan megtekinthetőségének adatai: külső szemrevételezéssel bármikor, belülről pedig
közvetlenül a tulajdonossal (bentlakóval) előre egyeztetett időpontban.

Dr.  Kádár Petra Pálma önálló bírósági végrehajtó elérhetősége: 
cím :3530 Miskolc, Erzsébet tér 5 1/1
levelezési cím: 3504 Miskolc, PF. 92.

Kérjük,  hogy az ügyben megküldött  iratokon az árverés  azonosító  számára szíveskedjenek
hivatkozni.

Az árverezőket érintő egyéb tudnivalók:

Az  árverezés  feltételeit  és  jogkövetkezményeit  a  mező-és  erdőgazdasági  hasznosítású  földek
végrehajtási,  felszámolási  vagy  önkormányzati  adósságrendezési  eljárás  keretében  árverés
útján  történő  értékesítésének  szabályairól  szóló  191/2014.  (VII.31.)  Korm.  rendelet  (a
továbbiakban: R.) szabályozza.

A földre az árverezhet, aki R. 5.§ (1) bekezdése szerint:

a)  aki  előlegként  a  föld  becsértékének  10%-át  legkésőbb  az  árverés  megkezdése  előtt  a
mezőgazdasági igazgatási szervnél letétbe helyezte, 
b) a licitdíjat megfizette
c)  a mező- és erdőgazdasági  földek forgalmáról  szóló  2013.  évi  CXXII.  törvény (a  továbbiakban:
Földforgalmi törvény) 35. § (3) bekezdés harmadik mondata szerinti körülmények fennállásáról szóló
hatósági  bizonyítványt  és  a  Földforgalmi  törvény  13–15.  §-a  szerinti  –  az ott  előírt  alakszerűségi
előírásoknak megfelelő – nyilatkozatokat csatolja,
d)  a Földforgalmi törvény 18.§ (1) bekezdés e) pontja szerinti, legfeljebb 20 km-es távolságra
vonatkozó feltételnek megfelel, és azt – az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló
384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 27.§-a szerinti  hatósági bizonyítvánnyal – igazolja 

(Földforgalmi törvény 18.§ (1) bekezdés e) pontja: az olyan földművest, akinek az életvitelszerű
lakáshasználata helye vagy a mezőgazdasági üzemközpontja legalább 3 éve olyan településen
van, amelynek közigazgatási határa az adás-vétel tárgyát képező föld fekvése szerinti település
közigazgatási határától közúton vagy közforgalom elől el nem zárt magánúton legfeljebb 20 km
távolságra van.)
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A hatósági bizonyítvány kiállítása az ügyfél  Borsod–Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal
Földhivatali  Főosztályhoz (3525  Miskolc  Vologda  u.  4.)  benyújtott  kérelme  alapján  történik.  A
hatósági  bizonyítvány  a  föld  tulajdonjogának  megszerzésére  nem  jogosít,  csak  a  hatósági
bizonyítványban  megjelölt  föld  végrehajtási,  felszámolási  vagy  önkormányzati  adósságrendezési
eljárással  összefüggő  árverezésén  való  részvételhez  szükséges  vonatkozó  feltétel  fennállását
igazolja. 

Az árverésen történő részvételhez kiállított hatósági bizonyítvány tartalmazza a Földforgalmi
törvény 18.§ (1) bekezdés e) pontja szerinti, legfeljebb 20 km-es távolságra vonatkozó feltétel
fennállását. 

A hatósági bizonyítvány igénylésére irányuló kérelemben meg kell jelölni a mező- és erdőgazdasági
földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti
szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 13. § (1) bekezdés a) pontja szerinti adatokat, valamint az
árverezésre  kerülő  föld  fekvésének  települését  és  helyrajzi  számát.  A  hatósági  bizonyítványt  a
kormányhivatal 15 napon belül állítja ki. 

Az előleg letétbe helyezése és a licitdíj megfizetése átutalással történhet, amelynek során az árverés
azonosító számát az átutalás közleményében fel kell tüntetni. Az előleg és a licitdíj összegét olyan
időpontban kell átutalni, hogy az az árverés időpontját megelőzően megérkezzen az mezőgazdasági
igazgatási szerv letéti számlájára. A letétbe helyező akkor árverezhet, ha az átutalásról szóló terhelési
értesítőt legkésőbb a licit megkezdése előtt a mezőgazdasági igazgatási szerv árverezést lebonyolító
képviselőjének (a továbbiakban: kikiáltó) bemutatja, annak eredeti példányát részére átadja. 

Nem árverezhet és a földet árverésen nem szerezheti meg 

a) a Vht. 123. § (2) bekezdésében meghatározott személy,
b) a Földforgalmi törvény 9. §-ában meghatározott személy, 
c) a Cstv. 49. § (3) és (3b) bekezdésében meghatározott személy,
d)  fővárosi  és  Vármegyei  kormányhivatal,  illetve  az  árveréssel  kapcsolatos  jogorvoslatot  elbíráló
hatóság  állományába  tartozó  olyan  személy,  aki  az  árverés  lebonyolításában,  illetve  az  árverési
jegyzőkönyv szerinti  határozatok meghozatalában, illetve a jogorvoslat  során történő elbírálásában
részt vesz,
e) a R. 5. § (1) bekezdésében foglaltaknak meg nem felelő személy. 

Az árverezés további feltételei

Az árverező személyesen vagy megbízottja, illetve képviselője útján árverezhet. Az Ingatlan-
nyilvántartásról  szóló  1997.  évi  CXLI.  törvény  (továbbiakban:Inytv.)  33.§  (2)-(3)  bekezdései
alapján,  ha  az  okiratot  a  nyilatkozattevő  helyett  meghatalmazott  írta  alá,  illetve  látta  el
kézjegyével, csatolni kell a meghatalmazást is, amelyet a bejegyzés alapjául szolgáló okiratra
előírt  alakszerűségek  szerint  kell  kiállítani,  tehát  a  meghatalmazást  közokiratba,  illetőleg
ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba kell foglalni.

Ha  a  felet  a  közjegyzői  okirat  elkészítésénél  meghatalmazott  képviseli,  az  ingatlan-nyilvántartási
eljárásban azt a magánokiratban foglalt meghatalmazást is el kell fogadni, amelyben a fél aláírását
közjegyző vagy magyar külképviseleti szerv hitelesítette.

Írásra  vagy  olvasásra  képtelen  személy  jognyilatkozatán  alapuló  bejegyzéshez,  a  nyilatkozat
közokiratba  foglalása  szükséges,  amelyben  e  körülményre  utalni  kell.  Az  árverésen  az  árverést
lefolytatón, a megkeresőn és a megkereső eljárásában szereplő feleken kívül az árverezők vehetnek
részt. 
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Végrehajtási  eljárással  és  önkormányzati  adósságrendezési  eljárással  összefüggésben  lefolytatott
árverés  esetén  földre  legalább  a  kikiáltási  ár  felének  megfelelő  összeggel  tehető  érvényes vételi
ajánlat, de tanya esetén legalább a kikiáltási ár 70%-ának megfelelő összeggel tehető érvényes vételi
ajánlat, ha az adósnak ez az egyetlen lakóingatlana, lakóhelye ebben van, és a végrehajtási eljárás
megindítását  megelőző  6  hónapban  is  ebben  volt,  valamint,  ha  a  föld  Vht.  204/B.  §  szerinti
legalacsonyabb eladási  ár,  illetve a 237/2009. (X.  20.)  Korm. rendelet  4. § (2) bekezdése szerinti
minimálár  megadásával  kerül  árverésre,  csak  e  legalacsonyabb eladási  árat  elérő  összegű vételi
ajánlat tehető. 

A licitküszöb összege 10 millió Ft-ot meg nem haladó becsérték esetén a becsérték 2%-a, de legalább
1000 Ft, 10 millió Ft-ot meghaladó becsérték felett a becsérték 1%-a, ezer forintra kerekítve. Az a
vételi  ajánlat  érvényes,  amelynek  összege  –  legalább  a  licitküszöb  összegével  –  meghaladja  az
előzőleg tett érvényes vételi ajánlat összegét. Az árverező a vételi ajánlatot nem vonhatja vissza. 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:81.§ (5) bekezdése alapján a tulajdonostárs az
elővásárlási  jogot  végrehajtási  árverés  esetén  is  gyakorolhatja.  Az  elővásárlási  jog  akkor
gyakorolható, ha annak jogosultja az árverezőre vonatkozó feltételeknek megfelel és az elővásárlási
jogosultságát bizonyító okiratokat a licit megkezdése előtt a kikiáltó részére átadja. 

Az elővásárlásra jogosult  a felajánlott  legmagasabb összegű érvényes vételi  ajánlattal megegyező
összegű  vételi  ajánlat  tételével  gyakorolhatja  elővásárlási  jogát.  Vételi  ajánlatot  elfogadó
nyilatkozatnak  csak  az  elővásárlásra  jogosult  által  a  felhívásra  haladéktalanul  megtett  nyilatkozat
minősül.  A  föld  árverési  vevője  a  legmagasabb összegű  érvényes  ajánlatot  tevő  árverező.  Ha a
legmagasabb összegű vételi ajánlatra vonatkozóan elővásárlásra jogosult tesz elfogadó nyilatkozatot,
az elővásárlásra jogosult lesz az árverési vevő. Ha több elővásárlásra jogosult tesz vételi ajánlatot
elfogadó nyilatkozatot,  közülük az első ranghelycsoportban szereplő elővásárlásra jogosult  lesz az
árverési  vevő.  Ha  ezen  első  ranghelycsoportban  több  elővásárlásra  jogosult  szerepel,  a  kikiáltó
helyben lefolytatott sorsolással dönt.

Érvényes vételi ajánlatnak R. 7.§ (8) bekezdés értelmében: a minimálárat elérő 3 legmagasabb
ajánlat minősül.

Amennyiben a legmagasabb összegű érvényes ajánlatot tevő árverező a vételárat nem utalta át
határidőben, az árverést a R. 8. § (7) bekezdése szerinti következő legmagasabb ajánlatot tevő
árverező nyeri.

A R. 8. § (8) bekezdés szerint: ha a (7) bekezdés szerinti ki nem fizetett földet alacsonyabb áron
vették meg, mint amennyit a fizetést elmulasztó árverező ajánlott, a fizetést elmulasztó köteles
a két ajánlat közötti különbözetet 15 napon belül megfizetni a mezőgazdasági igazgatási szerv
részére. 

Az árverés eredménytelen, ha nem tettek érvényes vételi ajánlatot, a felajánlott vételár a megismételt
árverésben sem érte  el  a  minimál  árat,  az  árverési  vevő  a  jogszabályban  foglaltak  alapján  nem
szerezheti meg a föld tulajdonjogát, az árverési vevő nem utalta át határidőben a teljes vételárat. Az
eredménytelen árverés esetén megismételt  árverést  kell  kitűzni.  A megismételt  árverés során a
felajánlott vételár nem lehet kevesebb a R. 7. § (2)–(4) bekezdése, illetve a 237/2009. (X. 20.)
Korm. rendelet 4. § (2a) bekezdése szerinti minimálár összegénél.  Ha a megismételt árverés is
eredménytelen, a mezőgazdasági igazgatási szerv az árverést sikertelennek nyilvánítja, kivéve, ha 

felszámolási  eljárás  során  a  Cstv.  49/A.  §  (5)  bekezdésében  vagy  49/B.  §  (7)  bekezdésében
foglaltaknak megfelelően a becsértéknek megfelelő értékesítésre kerül sor. 

Az árverési vevő letétbe helyezett előlegét be kell számítani a vételárba. Az árverési vevőn kívüli többi
árverező részére az előleg visszautalásáról  8 napon belül  intézkedni kell.  A kikiáltó  az árverésről
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jegyzőkönyvet (a továbbiakban: árverési jegyzőkönyv) vesz fel. Az árverési jegyzőkönyvet az árverési
vevő is aláírásával látja el. 

A jegyzőkönyvbe foglalt  határozat ellen előterjesztett  fellebbezéssel támadható a határozatba nem
foglalt,  de  a  jegyzőkönyv  hatálya  alá  tartozó  egyéb  eljárási  cselekmény  is.  Ha  az  árverési
jegyzőkönyvbe foglalt  döntés  ellen  jogorvoslattal  nem élnek,  vagy valamennyi  azzal  kapcsolatban
megindított  jogorvoslati,  illetve  döntés-felülvizsgálati  eljárás  befejeződik,  az  árverés  nem
eredménytelen és a Vármegyei földhivatal az árverési jegyzőkönyvet záradékolja, a mezőgazdasági
igazgatási szerv határidő tűzésével haladéktalanul felhívja az árverési vevőt, hogy a teljes vételárat
utalja át az mezőgazdasági igazgatási szerv letéti számlájára; ha ezt elmulasztja, előlegét elveszti. 

Azt az előleget, amelynek visszafizetését a R. 13.§ (1) bekezdés szerint az árverező nem igényelheti,
valamint  azt a vételár-különbözetet, amelyet a 8. § (8) bekezdése szerint a fizetést elmulasztó
megfizet, a mezőgazdasági igazgatási szerv átutalja a megkereső által megadott letéti, illetve
pénzforgalmi  számlára.  Ezek  az  összegek  a  végrehajtás,  a  felszámolás,  illetve  az
önkormányzati adósságrendezési eljárás értékesítési bevételeként számolhatók el. 

Az  mezőgazdasági  igazgatási  szerv  az  árverési  vevő  által  megfizetett  teljes  vételárat  átutalja  a
megkereső  által  megadott  letéti,  illetve  pénzforgalmi  számlára,  ezzel  egyidejűleg  a  záradékolt
jegyzőkönyvet is megküldi a megkeresőnek. A záradékolt jegyzőkönyv alapján felszámolási eljárásban
a felszámoló, önkormányzati adósságrendezési eljárásban a pénzügyi gondnok köti meg az árverési
vevővel  a  földtulajdon  átruházására  vonatkozó  szerződést,  és  megteszi  a  vevő  részére  történő
birtokbaadással összefüggő intézkedéseket. 

Ha az adós a tartozását megfizette vagy más egyéb okból nem állnak már fenn a föld árverésének
feltételei, a megkereső köteles ennek tényéről haladéktalanul, rövid úton értesíteni az mezőgazdasági
igazgatási  szervet.  Az eljárás megszüntetése esetén a befizetett  előleg és licitdíj  visszajár,  annak
visszautalásáról 8 napon belül intézkedni kell. 

A R. 15.  § (1) bekezdése szerint  ha az adós és annak tulajdonostársai  az árverés kitűzése előtt
együttesen kérik a végrehajtótól, illetve felszámolási eljárásban a felszámolótól, hogy az egész földet
vagy annak az adós és a kérelmező tulajdonostársak tulajdonában álló hányadát árverezzék el,  e
rendelet  rendelkezéseit  e  §-ban  foglalt  eltérésekkel  kell  alkalmazni.  Ha  az  adós  és  annak
tulajdonostársai az árverés kitűzéséig együttesen kérik, hogy az egész földet vagy annak az adós és a
kérelmező tulajdonostársak tulajdonában álló hányadát árverezzék el, akkor az árverést a kérelmező
tulajdonostársak tulajdoni hányadára is ki kell tűzni, a földre az adós kivételével bármelyik – e rendelet
feltételeinek megfelelő – kérelmező tulajdonostárs is árverezhet, az árverező tulajdonostárs a tulajdoni
hányadának  megfelelően  arányosan  csökkentett  előleget  köteles  letétbe  helyezni,  és  ha  a  földet
megvette, nem kell megfizetnie a vételárnak azt a részét, amely az ő tulajdoni hányadára esik, a nem
adós tulajdonostárs  tulajdoni  hányadának kikiáltási  ára  az  adós tulajdoni  hányadára  megállapított
becsérték  egész  földrészletre  vetített  összegének  a  tulajdoni  hányaddal  arányos  része,  a
tulajdonostárs  hozzájárulásával  lehet  az  ő  tulajdoni  hányadát  a  becsértékénél  alacsonyabb  áron,
felszámolási  eljárásban  pedig  az  adós  tulajdoni  hányadára  megállapított  minimálár  megadásával
elárverezni.

Ha a tulajdonostárs hozzájárult ahhoz, hogy az ő tulajdoni hányadát a becsértéknél alacsonyabb áron,
felszámolási  eljárásban  pedig  az  adós  tulajdoni  hányadára  megállapított  minimálár  megadásával
árverezzék  el,  akkor  a  tulajdoni  hányadra  legalacsonyabb  vételi  ajánlat  tehető.  Ha  a  föld  közös
tulajdonát  –  bírósági  határozat,  a  bíróság  által  jóváhagyott  egyezség  vagy  bírósági  végrehajtási
záradékkal ellátott okirat alapján – árveréssel kell megszüntetni, az ingatlanra bármelyik tulajdonostárs
is  árverezhet.  A  végrehajtó  a  legalacsonyabb  vételi  ajánlat  összegeként  a  bíróság  ítéletében
megállapított  legkisebb vételárat jelöli  meg. Az így megjelölt  vételárnál alacsonyabb összegben az
árverésen nem tehető érvényesen vételi ajánlat.
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Miskolc, az időbélyegző szerint

Dr. Alakszai Zoltán főispán

nevében és megbízásából:

…………………………………………….

Vadász István

osztályvezető
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Ügyiratszám: BO/36/873-2/2023 Tárgy: Ingatlanárverési hirdetmény

Ügyintéző: Rusznák Tímea  Hiv.sz.: 262.V.1467/2021/61

Telefon: 06-46/503-428 Mell.: -

INGATLANÁRVERÉSI HIRDETMÉNY

A  Borsod-Abaúj-Zemplén  Vármegyei  Kormányhivatal, mint  árverést  lefolytató  hatóság
Hostyánszky Barbara adós kölcsöntartozás és egyéb jogcímeken fennálló 20 912 205 Ft követelés
behajtása iránt a MKK Magyar Követeléskezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság és társai
végrehajtást  kérők  érdekében  eljáró   Dr.  Tótszegi  Tibor  önálló  bírósági  végrehajtó
megkeresésére az ingatlan-nyilvántartásban 72904/4 helyrajzi számon  nyilvántartott, természetben
Miskolc  III.  kerület zártkert  településen  található  ingatlan 1/2  tulajdoni  illetőségére a  mező-és
erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 35. § (1) bekezdése alapján, valamint
a  mező-  és  erdőgazdasági  hasznosítású  földek  végrehajtási,  felszámolási  vagy  önkormányzati
adósságrendezési  eljárás  keretében  árverés  útján  történő  értékesítésének  szabályairól  szóló
191/2014. (VII.31.) Kormányrendelet értelmében 

2023.  év   május    hó   25  .  napján 11 óra 00 percre  

BO/36/      873      /2023  
azonosító számon

       á r v e r é s t  

tűzök ki.

Az  árverés  helye:  Borsod-Abaúj-Zemplén  Vármegyei  Kormányhivatal Agrárügyi  Főosztály  
     Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

                  hivatali helyisége
                  3525 Miskolc, Vologda u.1.

Az árverés azonosító száma: BO/36/873/2023

Végrehajtást kérők: Követelés jogcíme: Tőke:
MKK Magyar Követeléskezelő Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság kölcsöntartozás 2 403 400 Ft
Erinum Capatil Pénzügyi Szolgáltató 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság hitelszerződés 3 246 305 Ft
Somogyiné Hatvani Zsuzsanna Ágnes tartozás    131 250 Ft
Somogyiné Hatvani Zsuzsanna Ágnes tartozás    131 250 Ft
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Balla Laura tartozás            15 000 000 Ft

A föld ingatlan-nyilvántartási és földhasználati adatai:

1. Település neve  : Miskolc III. kerület

2. Fekvése  :   zártkert

3. Helyrajzi száma  : 72904/4

4. Területnagysága  : 1184 m2

5. Aranykorona értéke   : 2.88 Ak

6. Művelési ága:   gyümölcsös és út

7. Jogi jelleg:   bányatelek

8. Tulajdonos neve  :  Hostyánszky Barbara 1/2   tulajdoni hányad  

 Juhász Orsolya 1/2 tulajdoni hányad

9. Felépítménye és annak jellege  : nincs megadva

10. Árverezett tulajdoni hányad  : 1/2

11. Telki szolgalom, közérdekű használati jog, haszonélvezeti jog, zálogjog  :

Vezetékjog a VMM-608/2012 engedély számú Miskolc 0,4 kV-os 9 sz.  Számú 

vezetékrendszer az ingatlan területéből 63 m2-t érint az MVM Émász Áram-

hálózati Kft. javára.

Kártalanítási igény kizárása a 30 m2 alapterületű faház, gyümölcstároló és 

pihenő helyiségre a Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala javá-

ra.

Kártalanítási igény kizárása a gazdasági épületre a Miskolc Megyei Jogú Vá-

ros Polgármesteri Hivatala javára.

12. A földhasználati, erdőgazdálkodói nyilvántartásba bejegyzett földhasználat  : nincs megad-

va

Az ingatlan becsértéke: 210 000 Ft, amely egyben a kikiáltási ár.

Az árverésen tehető legalacsonyabb vételi ajánlat összege:: 105 000 Ft.

A licitküszöb összege: 4 000 Ft (10 millió Ft-ot meg nem haladó becsérték esetén a becsérték 2 %-a,
de  legalább  1000  Ft,  10  millió  Ft-ot  meghaladó  becsérték  felett  a  becsérték  1%-a  ezer  forintra
kerekítve.)

Az árverési előleg  21 000 Ft (a becsérték 10%-a)

Az árverési licitdíj: 10 000  Ft (a föld becsértékének 1%-a, de legalább 10 000 Ft és legfeljebb 100.000
Ft)

Az  előleg  letétbe  helyezése  és  a  licitdíj  megfizetése  a  Borsod-Abaúj-Zemplén  Vármegyei
Kormányhivatal  Magyar  Államkincstárnál  vezetett  10027006-00302797-20000002  számú  letéti
számlájára történő átutalással teljesíthető, amelynek során az árverés azonosító számát az átutalás
közleményében fel kell tüntetni. Az előleg és licitdíj összegét olyan időpontban kell átutalni, hogy
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az  az  árverés  időpontját  megelőzően  megérkezzen  a  Borsod-Abaúj-Zemplén  Vármegyei
Kormányhivatal mezőgazdasági igazgatási szervének letéti számlájára.

A letétbe helyező akkor árverezhet, ha az átutalásról szóló terhelési értesítőt – a bank által lepecsételt
és  aláírt  banki  igazolást  –   legkésőbb  a  licit  megkezdése  előtt  a  hatóság  árverezést  lebonyolító
képviselőjének (kikiáltó) bemutatja, annak másolatát pedig részére átadja.

Felhívom az elővásárlásra jogosultak figyelmét,  hogy az elővásárlási  jogosultságuk gyakorlásának
feltétele az árverésen történő részvétel. Az elővásárlási jog jogosultjának a jogosultságot bizonyító
okiratait a licit megkezdése előtt a kikiáltónak át kell adnia. 

Az árverésről, ha  valamennyi megjelent írásban hozzájárul, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei
Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztály a mező-és erdőgazdasági hasznosítású
földek  végrehajtási-felszámolási  vagy  önkormányzati  adósságrendezési  eljárás  keretében  árverés
útján történő értékesítésének szabályairól szóló 191/2014. (VII.31.) Korm. rendelet 6. §-ában foglaltak
szerint  kép-  és  hangfelvételt  készít  az  eljárás  jogszerű  lefolytatásának  ellenőrizhetősége
érdekében.

Az ingatlan megtekinthetőségének adatai: külső szemrevételezéssel bármikor, belülről pedig
közvetlenül a tulajdonossal (bentlakóval) előre egyeztetett időpontban.

Dr.  Tótszegi Tibor önálló bírósági végrehajtó elérhetősége: 
cím :2000 Szentendre , Sztaravodai út 90.

Kérjük,  hogy az ügyben megküldött  iratokon az árverés  azonosító  számára szíveskedjenek
hivatkozni.

Az árverezőket érintő egyéb tudnivalók:

Az  árverezés  feltételeit  és  jogkövetkezményeit  a  mező-és  erdőgazdasági  hasznosítású  földek
végrehajtási,  felszámolási  vagy  önkormányzati  adósságrendezési  eljárás  keretében  árverés
útján  történő  értékesítésének  szabályairól  szóló  191/2014.  (VII.31.)  Korm.  rendelet  (a
továbbiakban: R.) szabályozza.

A földre az árverezhet, aki R. 5.§ (1) bekezdése szerint:

a)  aki  előlegként  a  föld  becsértékének  10%-át  legkésőbb  az  árverés  megkezdése  előtt  a
mezőgazdasági igazgatási szervnél letétbe helyezte, 
b) a licitdíjat megfizette
c)  a mező- és erdőgazdasági  földek forgalmáról  szóló  2013.  évi  CXXII.  törvény (a  továbbiakban:
Földforgalmi törvény) 35. § (3) bekezdés harmadik mondata szerinti körülmények fennállásáról szóló
hatósági  bizonyítványt  és  a  Földforgalmi  törvény  13–15.  §-a  szerinti  –  az ott  előírt  alakszerűségi
előírásoknak megfelelő – nyilatkozatokat csatolja,
d)  a Földforgalmi törvény 18.§ (1) bekezdés e) pontja szerinti, legfeljebb 20 km-es távolságra
vonatkozó feltételnek megfelel, és azt – az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló
384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 27.§-a szerinti  hatósági bizonyítvánnyal – igazolja 

(Földforgalmi törvény 18.§ (1) bekezdés e) pontja: az olyan földművest, akinek az életvitelszerű
lakáshasználata helye vagy a mezőgazdasági üzemközpontja legalább 3 éve olyan településen
van, amelynek közigazgatási határa az adás-vétel tárgyát képező föld fekvése szerinti település
közigazgatási határától közúton vagy közforgalom elől el nem zárt magánúton legfeljebb 20 km
távolságra van.)

A hatósági bizonyítvány kiállítása az ügyfél  Borsod–Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal
Földhivatali  Főosztályhoz (3525  Miskolc  Vologda  u.  4.)  benyújtott  kérelme  alapján  történik.  A
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hatósági  bizonyítvány  a  föld  tulajdonjogának  megszerzésére  nem  jogosít,  csak  a  hatósági
bizonyítványban  megjelölt  föld  végrehajtási,  felszámolási  vagy  önkormányzati  adósságrendezési
eljárással  összefüggő  árverezésén  való  részvételhez  szükséges  vonatkozó  feltétel  fennállását
igazolja. 

Az árverésen történő részvételhez kiállított hatósági bizonyítvány tartalmazza a Földforgalmi
törvény 18.§ (1) bekezdés e) pontja szerinti, legfeljebb 20 km-es távolságra vonatkozó feltétel
fennállását. 

A hatósági bizonyítvány igénylésére irányuló kérelemben meg kell jelölni a mező- és erdőgazdasági
földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti
szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 13. § (1) bekezdés a) pontja szerinti adatokat, valamint az
árverezésre  kerülő  föld  fekvésének  települését  és  helyrajzi  számát.  A  hatósági  bizonyítványt  a
kormányhivatal 15 napon belül állítja ki. 

Az előleg letétbe helyezése és a licitdíj megfizetése átutalással történhet, amelynek során az árverés
azonosító számát az átutalás közleményében fel kell tüntetni. Az előleg és a licitdíj összegét olyan
időpontban kell átutalni, hogy az az árverés időpontját megelőzően megérkezzen az mezőgazdasági
igazgatási szerv letéti számlájára. A letétbe helyező akkor árverezhet, ha az átutalásról szóló terhelési
értesítőt legkésőbb a licit megkezdése előtt a mezőgazdasági igazgatási szerv árverezést lebonyolító
képviselőjének (a továbbiakban: kikiáltó) bemutatja, annak eredeti példányát részére átadja. 

Nem árverezhet és a földet árverésen nem szerezheti meg 

a) a Vht. 123. § (2) bekezdésében meghatározott személy,
b) a Földforgalmi törvény 9. §-ában meghatározott személy, 
c) a Cstv. 49. § (3) és (3b) bekezdésében meghatározott személy,
d)  fővárosi  és  Vármegyei  kormányhivatal,  illetve  az  árveréssel  kapcsolatos  jogorvoslatot  elbíráló
hatóság  állományába  tartozó  olyan  személy,  aki  az  árverés  lebonyolításában,  illetve  az  árverési
jegyzőkönyv szerinti  határozatok meghozatalában, illetve a jogorvoslat  során történő elbírálásában
részt vesz,
e) a R. 5. § (1) bekezdésében foglaltaknak meg nem felelő személy. 

Az árverezés további feltételei

Az árverező személyesen vagy megbízottja, illetve képviselője útján árverezhet. Az Ingatlan-
nyilvántartásról  szóló  1997.  évi  CXLI.  törvény  (továbbiakban:Inytv.)  33.§  (2)-(3)  bekezdései
alapján,  ha  az  okiratot  a  nyilatkozattevő  helyett  meghatalmazott  írta  alá,  illetve  látta  el
kézjegyével, csatolni kell a meghatalmazást is, amelyet a bejegyzés alapjául szolgáló okiratra
előírt  alakszerűségek  szerint  kell  kiállítani,  tehát  a  meghatalmazást  közokiratba,  illetőleg
ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba kell foglalni.

Ha  a  felet  a  közjegyzői  okirat  elkészítésénél  meghatalmazott  képviseli,  az  ingatlan-nyilvántartási
eljárásban azt a magánokiratban foglalt meghatalmazást is el kell fogadni, amelyben a fél aláírását
közjegyző vagy magyar külképviseleti szerv hitelesítette.

Írásra  vagy  olvasásra  képtelen  személy  jognyilatkozatán  alapuló  bejegyzéshez,  a  nyilatkozat
közokiratba  foglalása  szükséges,  amelyben  e  körülményre  utalni  kell.  Az  árverésen  az  árverést
lefolytatón, a megkeresőn és a megkereső eljárásában szereplő feleken kívül az árverezők vehetnek
részt. 

Végrehajtási  eljárással  és  önkormányzati  adósságrendezési  eljárással  összefüggésben  lefolytatott
árverés  esetén  földre  legalább  a  kikiáltási  ár  felének  megfelelő  összeggel  tehető  érvényes vételi
ajánlat, de tanya esetén legalább a kikiáltási ár 70%-ának megfelelő összeggel tehető érvényes vételi
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ajánlat, ha az adósnak ez az egyetlen lakóingatlana, lakóhelye ebben van, és a végrehajtási eljárás
megindítását  megelőző  6  hónapban  is  ebben  volt,  valamint,  ha  a  föld  Vht.  204/B.  §  szerinti
legalacsonyabb eladási  ár,  illetve a 237/2009. (X.  20.)  Korm. rendelet  4. § (2) bekezdése szerinti
minimálár  megadásával  kerül  árverésre,  csak  e  legalacsonyabb eladási  árat  elérő  összegű vételi
ajánlat tehető. 

A licitküszöb összege 10 millió Ft-ot meg nem haladó becsérték esetén a becsérték 2%-a, de legalább
1000 Ft, 10 millió Ft-ot meghaladó becsérték felett a becsérték 1%-a, ezer forintra kerekítve. Az a
vételi  ajánlat  érvényes,  amelynek  összege  –  legalább  a  licitküszöb  összegével  –  meghaladja  az
előzőleg tett érvényes vételi ajánlat összegét. Az árverező a vételi ajánlatot nem vonhatja vissza. 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:81.§ (5) bekezdése alapján a tulajdonostárs az
elővásárlási  jogot  végrehajtási  árverés  esetén  is  gyakorolhatja.  Az  elővásárlási  jog  akkor
gyakorolható, ha annak jogosultja az árverezőre vonatkozó feltételeknek megfelel és az elővásárlási
jogosultságát bizonyító okiratokat a licit megkezdése előtt a kikiáltó részére átadja. 

Az elővásárlásra jogosult  a felajánlott  legmagasabb összegű érvényes vételi  ajánlattal megegyező
összegű  vételi  ajánlat  tételével  gyakorolhatja  elővásárlási  jogát.  Vételi  ajánlatot  elfogadó
nyilatkozatnak  csak  az  elővásárlásra  jogosult  által  a  felhívásra  haladéktalanul  megtett  nyilatkozat
minősül.  A  föld  árverési  vevője  a  legmagasabb összegű  érvényes  ajánlatot  tevő  árverező.  Ha a
legmagasabb összegű vételi ajánlatra vonatkozóan elővásárlásra jogosult tesz elfogadó nyilatkozatot,
az elővásárlásra jogosult lesz az árverési vevő. Ha több elővásárlásra jogosult tesz vételi ajánlatot
elfogadó nyilatkozatot,  közülük az első ranghelycsoportban szereplő elővásárlásra jogosult  lesz az
árverési  vevő.  Ha  ezen  első  ranghelycsoportban  több  elővásárlásra  jogosult  szerepel,  a  kikiáltó
helyben lefolytatott sorsolással dönt.

Érvényes vételi ajánlatnak R. 7.§ (8) bekezdés értelmében: a minimálárat elérő 3 legmagasabb
ajánlat minősül.

Amennyiben a legmagasabb összegű érvényes ajánlatot tevő árverező a vételárat nem utalta át
határidőben, az árverést a R. 8. § (7) bekezdése szerinti következő legmagasabb ajánlatot tevő
árverező nyeri.

A R. 8. § (8) bekezdés szerint: ha a (7) bekezdés szerinti ki nem fizetett földet alacsonyabb áron
vették meg, mint amennyit a fizetést elmulasztó árverező ajánlott, a fizetést elmulasztó köteles
a két ajánlat közötti különbözetet 15 napon belül megfizetni a mezőgazdasági igazgatási szerv
részére. 

Az árverés eredménytelen, ha nem tettek érvényes vételi ajánlatot, a felajánlott vételár a megismételt
árverésben sem érte  el  a  minimál  árat,  az  árverési  vevő  a  jogszabályban  foglaltak  alapján  nem
szerezheti meg a föld tulajdonjogát, az árverési vevő nem utalta át határidőben a teljes vételárat. Az
eredménytelen árverés esetén megismételt  árverést  kell  kitűzni.  A megismételt  árverés során a
felajánlott vételár nem lehet kevesebb a R. 7. § (2)–(4) bekezdése, illetve a 237/2009. (X. 20.)
Korm. rendelet 4. § (2a) bekezdése szerinti minimálár összegénél.  Ha a megismételt árverés is
eredménytelen, a mezőgazdasági igazgatási szerv az árverést sikertelennek nyilvánítja, kivéve, ha 

felszámolási  eljárás  során  a  Cstv.  49/A.  §  (5)  bekezdésében  vagy  49/B.  §  (7)  bekezdésében
foglaltaknak megfelelően a becsértéknek megfelelő értékesítésre kerül sor. 

Az árverési vevő letétbe helyezett előlegét be kell számítani a vételárba. Az árverési vevőn kívüli többi
árverező részére az előleg visszautalásáról  8 napon belül  intézkedni kell.  A kikiáltó  az árverésről
jegyzőkönyvet (a továbbiakban: árverési jegyzőkönyv) vesz fel. Az árverési jegyzőkönyvet az árverési
vevő is aláírásával látja el. 
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A jegyzőkönyvbe foglalt  határozat ellen előterjesztett  fellebbezéssel támadható a határozatba nem
foglalt,  de  a  jegyzőkönyv  hatálya  alá  tartozó  egyéb  eljárási  cselekmény  is.  Ha  az  árverési
jegyzőkönyvbe foglalt  döntés  ellen  jogorvoslattal  nem élnek,  vagy valamennyi  azzal  kapcsolatban
megindított  jogorvoslati,  illetve  döntés-felülvizsgálati  eljárás  befejeződik,  az  árverés  nem
eredménytelen és a Vármegyei földhivatal az árverési jegyzőkönyvet záradékolja, a mezőgazdasági
igazgatási szerv határidő tűzésével haladéktalanul felhívja az árverési vevőt, hogy a teljes vételárat
utalja át az mezőgazdasági igazgatási szerv letéti számlájára; ha ezt elmulasztja, előlegét elveszti. 

Azt az előleget, amelynek visszafizetését a R. 13.§ (1) bekezdés szerint az árverező nem igényelheti,
valamint  azt a vételár-különbözetet, amelyet a 8. § (8) bekezdése szerint a fizetést elmulasztó
megfizet, a mezőgazdasági igazgatási szerv átutalja a megkereső által megadott letéti, illetve
pénzforgalmi  számlára.  Ezek  az  összegek  a  végrehajtás,  a  felszámolás,  illetve  az
önkormányzati adósságrendezési eljárás értékesítési bevételeként számolhatók el. 

Az  mezőgazdasági  igazgatási  szerv  az  árverési  vevő  által  megfizetett  teljes  vételárat  átutalja  a
megkereső  által  megadott  letéti,  illetve  pénzforgalmi  számlára,  ezzel  egyidejűleg  a  záradékolt
jegyzőkönyvet is megküldi a megkeresőnek. A záradékolt jegyzőkönyv alapján felszámolási eljárásban
a felszámoló, önkormányzati adósságrendezési eljárásban a pénzügyi gondnok köti meg az árverési
vevővel  a  földtulajdon  átruházására  vonatkozó  szerződést,  és  megteszi  a  vevő  részére  történő
birtokbaadással összefüggő intézkedéseket. 

Ha az adós a tartozását megfizette vagy más egyéb okból nem állnak már fenn a föld árverésének
feltételei, a megkereső köteles ennek tényéről haladéktalanul, rövid úton értesíteni az mezőgazdasági
igazgatási  szervet.  Az eljárás megszüntetése esetén a befizetett  előleg és licitdíj  visszajár,  annak
visszautalásáról 8 napon belül intézkedni kell. 

A R. 15.  § (1) bekezdése szerint  ha az adós és annak tulajdonostársai  az árverés kitűzése előtt
együttesen kérik a végrehajtótól, illetve felszámolási eljárásban a felszámolótól, hogy az egész földet
vagy annak az adós és a kérelmező tulajdonostársak tulajdonában álló hányadát árverezzék el,  e
rendelet  rendelkezéseit  e  §-ban  foglalt  eltérésekkel  kell  alkalmazni.  Ha  az  adós  és  annak
tulajdonostársai az árverés kitűzéséig együttesen kérik, hogy az egész földet vagy annak az adós és a
kérelmező tulajdonostársak tulajdonában álló hányadát árverezzék el, akkor az árverést a kérelmező
tulajdonostársak tulajdoni hányadára is ki kell tűzni, a földre az adós kivételével bármelyik – e rendelet
feltételeinek megfelelő – kérelmező tulajdonostárs is árverezhet, az árverező tulajdonostárs a tulajdoni
hányadának  megfelelően  arányosan  csökkentett  előleget  köteles  letétbe  helyezni,  és  ha  a  földet
megvette, nem kell megfizetnie a vételárnak azt a részét, amely az ő tulajdoni hányadára esik, a nem
adós tulajdonostárs  tulajdoni  hányadának kikiáltási  ára  az  adós tulajdoni  hányadára  megállapított
becsérték  egész  földrészletre  vetített  összegének  a  tulajdoni  hányaddal  arányos  része,  a
tulajdonostárs  hozzájárulásával  lehet  az  ő  tulajdoni  hányadát  a  becsértékénél  alacsonyabb  áron,
felszámolási  eljárásban  pedig  az  adós  tulajdoni  hányadára  megállapított  minimálár  megadásával
elárverezni.

Ha a tulajdonostárs hozzájárult ahhoz, hogy az ő tulajdoni hányadát a becsértéknél alacsonyabb áron,
felszámolási  eljárásban  pedig  az  adós  tulajdoni  hányadára  megállapított  minimálár  megadásával
árverezzék  el,  akkor  a  tulajdoni  hányadra  legalacsonyabb  vételi  ajánlat  tehető.  Ha  a  föld  közös
tulajdonát  –  bírósági  határozat,  a  bíróság  által  jóváhagyott  egyezség  vagy  bírósági  végrehajtási
záradékkal ellátott okirat alapján – árveréssel kell megszüntetni, az ingatlanra bármelyik tulajdonostárs
is  árverezhet.  A  végrehajtó  a  legalacsonyabb  vételi  ajánlat  összegeként  a  bíróság  ítéletében
megállapított  legkisebb vételárat jelöli  meg. Az így megjelölt  vételárnál alacsonyabb összegben az
árverésen nem tehető érvényesen vételi ajánlat.
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Miskolc, az időbélyegző szerint

Dr. Alakszai Zoltán főispán

nevében és megbízásából:

…………………………………………….

Vadász István

osztályvezető
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Ügyiratszám: BO/36/1120-2/2023 Tárgy: Ingatlanárverési hirdetmény

Ügyintéző: Rusznák Tímea  Hiv.sz.: 0355.V.2226/2007/246

Telefon: 06-46/503-428 Mell.: -

INGATLANÁRVERÉSI HIRDETMÉNY

A  Borsod-Abaúj-Zemplén  Vármegyei  Kormányhivatal, mint  árverést  lefolytató  hatóság  Tóth
Erzsébet   adós  kölcsön és egyéb jogcímeken fennálló 1 867 490 Ft  követelés behajtása iránt a
Morvai Jánosné és társai  végrehajtást kérők érdekében eljáró  Némethyné Dr. Erdősi Krisztina
önálló bírósági végrehajtó megkeresésére az ingatlan-nyilvántartásban 3170/14 helyrajzi számon
nyilvántartott,  természetben Nyékládháza  zártkert  településen  található  ingatlan 2/4 tulajdoni
illetőségére a mező-és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 35. § (1)
bekezdése  alapján,  valamint  a  mező-  és  erdőgazdasági  hasznosítású  földek  végrehajtási,
felszámolási  vagy  önkormányzati  adósságrendezési  eljárás  keretében  árverés  útján  történő
értékesítésének szabályairól szóló 191/2014. (VII.31.) Kormányrendelet értelmében 

2023.  év   május    hó   25  .  napján 13 óra 30 percre  

BO/36/      1120      /2023  
azonosító számon

       á r v e r é s t  

tűzök ki.

Az  árverés  helye:  Borsod-Abaúj-Zemplén  Vármegyei  Kormányhivatal Agrárügyi  Főosztály  
     Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

                  hivatali helyisége
                  3525 Miskolc, Vologda u.1.

Az árverés azonosító száma: BO/36/1120/2023

Végrehajtást kérők: Követelés jogcíme: Tőke:
Morvai Jánosné kölcsön 1 382 000 Ft
Magyar Cetelem Bank Zrt. egyéb    171 949 Ft
MKK Magyar Követeléskezelő Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság egyéb    313 541 Ft
A föld ingatlan-nyilvántartási és földhasználati adatai:

1. Település neve  : Nyékládháza
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2. Fekvése  :   zártkert

3. Helyrajzi száma  :3170/14

4. Területnagysága  : 1041 m2

5. Aranykorona értéke   : 3.62 Ak

6. Művelési ága:   szőlő és gazdasági épület

7. Jogi jelleg:   nincs megadva

8. Tulajdonos neve  :  Tóth Erzsébet  2/4   tulajdoni hányad  

Tóth István 2/4 tulajdoni hányad

9. Felépítménye és annak jellege  : nincs megadva

10. Árverezett tulajdoni hányad  : 2/4

11. Telki szolgalom, közérdekű használati jog, haszonélvezeti jog, zálogjog  :nincs megadva

12. A földhasználati, erdőgazdálkodói nyilvántartásba bejegyzett földhasználat  : nincs megad-

va

Az ingatlan becsértéke: 150 000 Ft, amely egyben a kikiáltási ár.

Az árverésen tehető legalacsonyabb vételi ajánlat összege:: 75 000 Ft.

A licitküszöb összege: 3 000 Ft (10 millió Ft-ot meg nem haladó becsérték esetén a becsérték 2 %-a,
de  legalább  1000  Ft,  10  millió  Ft-ot  meghaladó  becsérték  felett  a  becsérték  1%-a  ezer  forintra
kerekítve.)

Az árverési előleg  15 000 Ft (a becsérték 10%-a)

Az árverési licitdíj: 10 000  Ft (a föld becsértékének 1%-a, de legalább 10 000 Ft és legfeljebb 100.000
Ft)

Az  előleg  letétbe  helyezése  és  a  licitdíj  megfizetése  a  Borsod-Abaúj-Zemplén  Vármegyei
Kormányhivatal  Magyar  Államkincstárnál  vezetett  10027006-00302797-20000002  számú  letéti
számlájára történő átutalással teljesíthető, amelynek során az árverés azonosító számát az átutalás
közleményében fel kell tüntetni. Az előleg és licitdíj összegét olyan időpontban kell átutalni, hogy
az  az  árverés  időpontját  megelőzően  megérkezzen  a  Borsod-Abaúj-Zemplén  Vármegyei
Kormányhivatal mezőgazdasági igazgatási szervének letéti számlájára.

A letétbe helyező akkor árverezhet, ha az átutalásról szóló terhelési értesítőt – a bank által lepecsételt
és  aláírt  banki  igazolást  –   legkésőbb  a  licit  megkezdése  előtt  a  hatóság  árverezést  lebonyolító
képviselőjének (kikiáltó) bemutatja, annak másolatát pedig részére átadja.

Felhívom az elővásárlásra jogosultak figyelmét,  hogy az elővásárlási  jogosultságuk gyakorlásának
feltétele az árverésen történő részvétel. Az elővásárlási jog jogosultjának a jogosultságot bizonyító
okiratait a licit megkezdése előtt a kikiáltónak át kell adnia. 

Az árverésről, ha  valamennyi megjelent írásban hozzájárul, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei
Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztály a mező-és erdőgazdasági hasznosítású
földek  végrehajtási-felszámolási  vagy  önkormányzati  adósságrendezési  eljárás  keretében  árverés
útján történő értékesítésének szabályairól szóló 191/2014. (VII.31.) Korm. rendelet 6. §-ában foglaltak
szerint  kép-  és  hangfelvételt  készít  az  eljárás  jogszerű  lefolytatásának  ellenőrizhetősége
érdekében.
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Az ingatlan megtekinthetőségének adatai: külső szemrevételezéssel bármikor, belülről pedig
közvetlenül a tulajdonossal (bentlakóval) előre egyeztetett időpontban.

   Némethyné  Dr. Erdősi Krisztina önálló bírósági végrehajtó elérhetősége  : 
cím :1042 Budapest, Munkásotthon u.44. 1/8
levelezési cím: 1384 Budapest, PF. 772

Kérjük,  hogy az ügyben megküldött  iratokon az árverés  azonosító  számára szíveskedjenek
hivatkozni.

Az árverezőket érintő egyéb tudnivalók:

Az  árverezés  feltételeit  és  jogkövetkezményeit  a  mező-és  erdőgazdasági  hasznosítású  földek
végrehajtási,  felszámolási  vagy  önkormányzati  adósságrendezési  eljárás  keretében  árverés
útján  történő  értékesítésének  szabályairól  szóló  191/2014.  (VII.31.)  Korm.  rendelet  (a
továbbiakban: R.) szabályozza.

A földre az árverezhet, aki R. 5.§ (1) bekezdése szerint:

a)  aki  előlegként  a  föld  becsértékének  10%-át  legkésőbb  az  árverés  megkezdése  előtt  a
mezőgazdasági igazgatási szervnél letétbe helyezte, 
b) a licitdíjat megfizette
c)  a mező- és erdőgazdasági  földek forgalmáról  szóló  2013.  évi  CXXII.  törvény (a  továbbiakban:
Földforgalmi törvény) 35. § (3) bekezdés harmadik mondata szerinti körülmények fennállásáról szóló
hatósági  bizonyítványt  és  a  Földforgalmi  törvény  13–15.  §-a  szerinti  –  az ott  előírt  alakszerűségi
előírásoknak megfelelő – nyilatkozatokat csatolja,
d)  a Földforgalmi törvény 18.§ (1) bekezdés e) pontja szerinti, legfeljebb 20 km-es távolságra
vonatkozó feltételnek megfelel, és azt – az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló
384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 27.§-a szerinti  hatósági bizonyítvánnyal – igazolja 

(Földforgalmi törvény 18.§ (1) bekezdés e) pontja: az olyan földművest, akinek az életvitelszerű
lakáshasználata helye vagy a mezőgazdasági üzemközpontja legalább 3 éve olyan településen
van, amelynek közigazgatási határa az adás-vétel tárgyát képező föld fekvése szerinti település
közigazgatási határától közúton vagy közforgalom elől el nem zárt magánúton legfeljebb 20 km
távolságra van.)

A hatósági bizonyítvány kiállítása az ügyfél  Borsod–Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal
Földhivatali  Főosztályhoz (3525  Miskolc  Vologda  u.  4.)  benyújtott  kérelme  alapján  történik.  A
hatósági  bizonyítvány  a  föld  tulajdonjogának  megszerzésére  nem  jogosít,  csak  a  hatósági
bizonyítványban  megjelölt  föld  végrehajtási,  felszámolási  vagy  önkormányzati  adósságrendezési
eljárással  összefüggő  árverezésén  való  részvételhez  szükséges  vonatkozó  feltétel  fennállását
igazolja. 

Az árverésen történő részvételhez kiállított hatósági bizonyítvány tartalmazza a Földforgalmi
törvény 18.§ (1) bekezdés e) pontja szerinti, legfeljebb 20 km-es távolságra vonatkozó feltétel
fennállását. 

A hatósági bizonyítvány igénylésére irányuló kérelemben meg kell jelölni a mező- és erdőgazdasági
földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti
szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 13. § (1) bekezdés a) pontja szerinti adatokat, valamint az
árverezésre  kerülő  föld  fekvésének  települését  és  helyrajzi  számát.  A  hatósági  bizonyítványt  a
kormányhivatal 15 napon belül állítja ki. 
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Az előleg letétbe helyezése és a licitdíj megfizetése átutalással történhet, amelynek során az árverés
azonosító számát az átutalás közleményében fel kell tüntetni. Az előleg és a licitdíj összegét olyan
időpontban kell átutalni, hogy az az árverés időpontját megelőzően megérkezzen az mezőgazdasági
igazgatási szerv letéti számlájára. A letétbe helyező akkor árverezhet, ha az átutalásról szóló terhelési
értesítőt legkésőbb a licit megkezdése előtt a mezőgazdasági igazgatási szerv árverezést lebonyolító
képviselőjének (a továbbiakban: kikiáltó) bemutatja, annak eredeti példányát részére átadja. 

Nem árverezhet és a földet árverésen nem szerezheti meg 

a) a Vht. 123. § (2) bekezdésében meghatározott személy,
b) a Földforgalmi törvény 9. §-ában meghatározott személy, 
c) a Cstv. 49. § (3) és (3b) bekezdésében meghatározott személy,
d)  fővárosi  és  Vármegyei  kormányhivatal,  illetve  az  árveréssel  kapcsolatos  jogorvoslatot  elbíráló
hatóság  állományába  tartozó  olyan  személy,  aki  az  árverés  lebonyolításában,  illetve  az  árverési
jegyzőkönyv szerinti  határozatok meghozatalában, illetve a jogorvoslat  során történő elbírálásában
részt vesz,
e) a R. 5. § (1) bekezdésében foglaltaknak meg nem felelő személy. 

Az árverezés további feltételei

Az árverező személyesen vagy megbízottja, illetve képviselője útján árverezhet. Az Ingatlan-
nyilvántartásról  szóló  1997.  évi  CXLI.  törvény  (továbbiakban:Inytv.)  33.§  (2)-(3)  bekezdései
alapján,  ha  az  okiratot  a  nyilatkozattevő  helyett  meghatalmazott  írta  alá,  illetve  látta  el
kézjegyével, csatolni kell a meghatalmazást is, amelyet a bejegyzés alapjául szolgáló okiratra
előírt  alakszerűségek  szerint  kell  kiállítani,  tehát  a  meghatalmazást  közokiratba,  illetőleg
ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba kell foglalni.

Ha  a  felet  a  közjegyzői  okirat  elkészítésénél  meghatalmazott  képviseli,  az  ingatlan-nyilvántartási
eljárásban azt a magánokiratban foglalt meghatalmazást is el kell fogadni, amelyben a fél aláírását
közjegyző vagy magyar külképviseleti szerv hitelesítette.

Írásra  vagy  olvasásra  képtelen  személy  jognyilatkozatán  alapuló  bejegyzéshez,  a  nyilatkozat
közokiratba  foglalása  szükséges,  amelyben  e  körülményre  utalni  kell.  Az  árverésen  az  árverést
lefolytatón, a megkeresőn és a megkereső eljárásában szereplő feleken kívül az árverezők vehetnek
részt. 

Végrehajtási  eljárással  és  önkormányzati  adósságrendezési  eljárással  összefüggésben  lefolytatott
árverés  esetén  földre  legalább  a  kikiáltási  ár  felének  megfelelő  összeggel  tehető  érvényes vételi
ajánlat, de tanya esetén legalább a kikiáltási ár 70%-ának megfelelő összeggel tehető érvényes vételi
ajánlat, ha az adósnak ez az egyetlen lakóingatlana, lakóhelye ebben van, és a végrehajtási eljárás
megindítását  megelőző  6  hónapban  is  ebben  volt,  valamint,  ha  a  föld  Vht.  204/B.  §  szerinti
legalacsonyabb eladási  ár,  illetve a 237/2009. (X.  20.)  Korm. rendelet  4. § (2) bekezdése szerinti
minimálár  megadásával  kerül  árverésre,  csak  e  legalacsonyabb eladási  árat  elérő  összegű vételi
ajánlat tehető. 

A licitküszöb összege 10 millió Ft-ot meg nem haladó becsérték esetén a becsérték 2%-a, de legalább
1000 Ft, 10 millió Ft-ot meghaladó becsérték felett a becsérték 1%-a, ezer forintra kerekítve. Az a
vételi  ajánlat  érvényes,  amelynek  összege  –  legalább  a  licitküszöb  összegével  –  meghaladja  az
előzőleg tett érvényes vételi ajánlat összegét. Az árverező a vételi ajánlatot nem vonhatja vissza. 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:81.§ (5) bekezdése alapján a tulajdonostárs az
elővásárlási  jogot  végrehajtási  árverés  esetén  is  gyakorolhatja.  Az  elővásárlási  jog  akkor
gyakorolható, ha annak jogosultja az árverezőre vonatkozó feltételeknek megfelel és az elővásárlási
jogosultságát bizonyító okiratokat a licit megkezdése előtt a kikiáltó részére átadja. 
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Az elővásárlásra jogosult  a felajánlott  legmagasabb összegű érvényes vételi  ajánlattal megegyező
összegű  vételi  ajánlat  tételével  gyakorolhatja  elővásárlási  jogát.  Vételi  ajánlatot  elfogadó
nyilatkozatnak  csak  az  elővásárlásra  jogosult  által  a  felhívásra  haladéktalanul  megtett  nyilatkozat
minősül.  A  föld  árverési  vevője  a  legmagasabb összegű  érvényes  ajánlatot  tevő  árverező.  Ha a
legmagasabb összegű vételi ajánlatra vonatkozóan elővásárlásra jogosult tesz elfogadó nyilatkozatot,
az elővásárlásra jogosult lesz az árverési vevő. Ha több elővásárlásra jogosult tesz vételi ajánlatot
elfogadó nyilatkozatot,  közülük az első ranghelycsoportban szereplő elővásárlásra jogosult  lesz az
árverési  vevő.  Ha  ezen  első  ranghelycsoportban  több  elővásárlásra  jogosult  szerepel,  a  kikiáltó
helyben lefolytatott sorsolással dönt.

Érvényes vételi ajánlatnak R. 7.§ (8) bekezdés értelmében: a minimálárat elérő 3 legmagasabb
ajánlat minősül.

Amennyiben a legmagasabb összegű érvényes ajánlatot tevő árverező a vételárat nem utalta át
határidőben, az árverést a R. 8. § (7) bekezdése szerinti következő legmagasabb ajánlatot tevő
árverező nyeri.

A R. 8. § (8) bekezdés szerint: ha a (7) bekezdés szerinti ki nem fizetett földet alacsonyabb áron
vették meg, mint amennyit a fizetést elmulasztó árverező ajánlott, a fizetést elmulasztó köteles
a két ajánlat közötti különbözetet 15 napon belül megfizetni a mezőgazdasági igazgatási szerv
részére. 

Az árverés eredménytelen, ha nem tettek érvényes vételi ajánlatot, a felajánlott vételár a megismételt
árverésben sem érte  el  a  minimál  árat,  az  árverési  vevő  a  jogszabályban  foglaltak  alapján  nem
szerezheti meg a föld tulajdonjogát, az árverési vevő nem utalta át határidőben a teljes vételárat. Az
eredménytelen árverés esetén megismételt  árverést  kell  kitűzni.  A megismételt  árverés során a
felajánlott vételár nem lehet kevesebb a R. 7. § (2)–(4) bekezdése, illetve a 237/2009. (X. 20.)
Korm. rendelet 4. § (2a) bekezdése szerinti minimálár összegénél.  Ha a megismételt árverés is
eredménytelen, a mezőgazdasági igazgatási szerv az árverést sikertelennek nyilvánítja, kivéve, ha 

felszámolási  eljárás  során  a  Cstv.  49/A.  §  (5)  bekezdésében  vagy  49/B.  §  (7)  bekezdésében
foglaltaknak megfelelően a becsértéknek megfelelő értékesítésre kerül sor. 

Az árverési vevő letétbe helyezett előlegét be kell számítani a vételárba. Az árverési vevőn kívüli többi
árverező részére az előleg visszautalásáról  8 napon belül  intézkedni kell.  A kikiáltó  az árverésről
jegyzőkönyvet (a továbbiakban: árverési jegyzőkönyv) vesz fel. Az árverési jegyzőkönyvet az árverési
vevő is aláírásával látja el. 

A jegyzőkönyvbe foglalt  határozat ellen előterjesztett  fellebbezéssel támadható a határozatba nem
foglalt,  de  a  jegyzőkönyv  hatálya  alá  tartozó  egyéb  eljárási  cselekmény  is.  Ha  az  árverési
jegyzőkönyvbe foglalt  döntés  ellen  jogorvoslattal  nem élnek,  vagy valamennyi  azzal  kapcsolatban
megindított  jogorvoslati,  illetve  döntés-felülvizsgálati  eljárás  befejeződik,  az  árverés  nem
eredménytelen és a Vármegyei földhivatal az árverési jegyzőkönyvet záradékolja, a mezőgazdasági
igazgatási szerv határidő tűzésével haladéktalanul felhívja az árverési vevőt, hogy a teljes vételárat
utalja át az mezőgazdasági igazgatási szerv letéti számlájára; ha ezt elmulasztja, előlegét elveszti. 

Azt az előleget, amelynek visszafizetését a R. 13.§ (1) bekezdés szerint az árverező nem igényelheti,
valamint  azt a vételár-különbözetet, amelyet a 8. § (8) bekezdése szerint a fizetést elmulasztó
megfizet, a mezőgazdasági igazgatási szerv átutalja a megkereső által megadott letéti, illetve
pénzforgalmi  számlára.  Ezek  az  összegek  a  végrehajtás,  a  felszámolás,  illetve  az
önkormányzati adósságrendezési eljárás értékesítési bevételeként számolhatók el. 
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Az  mezőgazdasági  igazgatási  szerv  az  árverési  vevő  által  megfizetett  teljes  vételárat  átutalja  a
megkereső  által  megadott  letéti,  illetve  pénzforgalmi  számlára,  ezzel  egyidejűleg  a  záradékolt
jegyzőkönyvet is megküldi a megkeresőnek. A záradékolt jegyzőkönyv alapján felszámolási eljárásban
a felszámoló, önkormányzati adósságrendezési eljárásban a pénzügyi gondnok köti meg az árverési
vevővel  a  földtulajdon  átruházására  vonatkozó  szerződést,  és  megteszi  a  vevő  részére  történő
birtokbaadással összefüggő intézkedéseket. 

Ha az adós a tartozását megfizette vagy más egyéb okból nem állnak már fenn a föld árverésének
feltételei, a megkereső köteles ennek tényéről haladéktalanul, rövid úton értesíteni az mezőgazdasági
igazgatási  szervet.  Az eljárás megszüntetése esetén a befizetett  előleg és licitdíj  visszajár,  annak
visszautalásáról 8 napon belül intézkedni kell. 

A R. 15.  § (1) bekezdése szerint  ha az adós és annak tulajdonostársai  az árverés kitűzése előtt
együttesen kérik a végrehajtótól, illetve felszámolási eljárásban a felszámolótól, hogy az egész földet
vagy annak az adós és a kérelmező tulajdonostársak tulajdonában álló hányadát árverezzék el,  e
rendelet  rendelkezéseit  e  §-ban  foglalt  eltérésekkel  kell  alkalmazni.  Ha  az  adós  és  annak
tulajdonostársai az árverés kitűzéséig együttesen kérik, hogy az egész földet vagy annak az adós és a
kérelmező tulajdonostársak tulajdonában álló hányadát árverezzék el, akkor az árverést a kérelmező
tulajdonostársak tulajdoni hányadára is ki kell tűzni, a földre az adós kivételével bármelyik – e rendelet
feltételeinek megfelelő – kérelmező tulajdonostárs is árverezhet, az árverező tulajdonostárs a tulajdoni
hányadának  megfelelően  arányosan  csökkentett  előleget  köteles  letétbe  helyezni,  és  ha  a  földet
megvette, nem kell megfizetnie a vételárnak azt a részét, amely az ő tulajdoni hányadára esik, a nem
adós tulajdonostárs  tulajdoni  hányadának kikiáltási  ára  az  adós tulajdoni  hányadára  megállapított
becsérték  egész  földrészletre  vetített  összegének  a  tulajdoni  hányaddal  arányos  része,  a
tulajdonostárs  hozzájárulásával  lehet  az  ő  tulajdoni  hányadát  a  becsértékénél  alacsonyabb  áron,
felszámolási  eljárásban  pedig  az  adós  tulajdoni  hányadára  megállapított  minimálár  megadásával
elárverezni.

Ha a tulajdonostárs hozzájárult ahhoz, hogy az ő tulajdoni hányadát a becsértéknél alacsonyabb áron,
felszámolási  eljárásban  pedig  az  adós  tulajdoni  hányadára  megállapított  minimálár  megadásával
árverezzék  el,  akkor  a  tulajdoni  hányadra  legalacsonyabb  vételi  ajánlat  tehető.  Ha  a  föld  közös
tulajdonát  –  bírósági  határozat,  a  bíróság  által  jóváhagyott  egyezség  vagy  bírósági  végrehajtási
záradékkal ellátott okirat alapján – árveréssel kell megszüntetni, az ingatlanra bármelyik tulajdonostárs
is  árverezhet.  A  végrehajtó  a  legalacsonyabb  vételi  ajánlat  összegeként  a  bíróság  ítéletében
megállapított  legkisebb vételárat jelöli  meg. Az így megjelölt  vételárnál alacsonyabb összegben az
árverésen nem tehető érvényesen vételi ajánlat.

Miskolc, az időbélyegző szerint

Dr. Alakszai Zoltán főispán

nevében és megbízásából:

…………………………………………….

Vadász István

osztályvezető
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Ügyiratszám: BO/36/1497-2/2023 Tárgy: Ingatlanárverési hirdetmény

Ügyintéző: Rusznák Tímea  Hiv.sz.: 296.V.0974/2014/334

Telefon: 06-46/503-428 Mell.: -

INGATLANÁRVERÉSI HIRDETMÉNY

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal, mint árverést lefolytató hatóság  Mészáros
Nikoletta adós  kártérítés és egyéb jogcímeken fennálló 3 741 473 Ft  követelés behajtása iránt a
Magyar Biztosítók Szövetsége és társai  végrehajtást kérők érdekében eljáró  Dr. Poráczki Rita
önálló bírósági végrehajtó megkeresésére az ingatlan-nyilvántartásban 76180/11 helyrajzi számon
nyilvántartott,  természetben Miskolc  III.  kerület zártkert  településen  található  ingatlan 130/873
tulajdoni illetőségére a mező-és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 35.
§  (1)  bekezdése  alapján,  valamint  a  mező-  és  erdőgazdasági  hasznosítású  földek  végrehajtási,
felszámolási  vagy  önkormányzati  adósságrendezési  eljárás  keretében  árverés  útján  történő
értékesítésének szabályairól szóló 191/2014. (VII.31.) Kormányrendelet értelmében 

2023.  év   május    hó   25  .  napján 14 óra 00 percre  

BO/36/      1497      /2023  
azonosító számon

       á r v e r é s t  

tűzök ki.

Az  árverés  helye:  Borsod-Abaúj-Zemplén  Vármegyei  Kormányhivatal Agrárügyi  Főosztály  
     Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

                  hivatali helyisége
                  3525 Miskolc, Vologda u.1.

Az árverés azonosító száma: BO/36/1497/2023

Végrehajtást kérők: Követelés jogcíme: Tőke:
Magyar Biztosítók Szövetsége kártérítés 353 223 Ft
AxFina Hungary Zrt. szerződésből eredő követelés         1 828 098 Ft
Nyíri Attila kölcsönszerződés 899 780 Ft
Dreher Sörgyárak Zrt. tartozás 660 372 Ft

A föld ingatlan-nyilvántartási és földhasználati adatai:
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1. Település neve  : Miskolc III. kerület

2. Fekvése  :   zártkert

3. Helyrajzi száma  : 76180/11

4. Területnagysága  : 871 m2

5. Aranykorona értéke   : 2.12 Ak

6. Művelési ága:   kert 

7. Jogi jelleg:  nincs megadva

8. Tulajdonos neve  :  Mészáros Nikoletta 130/873   tulajdoni hányad  

   Jacsó József 216/873 tulajdoni hányad

    Mészáros Lajos József 130/873 tulajdoni hányad

   Mészáros Leslie 130/873 tulajdoni hányad

   Muskatal Lajos 25/873 tulajdoni hányad

   Jacsó Tibor 217/873 tulajdoni hányad

   Muskatal Beáta 25/873 tulajdoni hányad

9. Felépítménye és annak jellege  : nincs megadva

10. Árverezett tulajdoni hányad  :130/873

11. Telki szolgalom, közérdekű használati jog, haszonélvezeti jog, zálogjog  :

Vezetékjog a VMM-404/2012 engedély számú Diósgyőr 0,4 kV-os 1 sz.  Szá-

mú vezetékrendszer az ingatlan területéből 26 m2-t érint az MVM Émász 

Áramhálózati Kft. javára.

Kártalanítási igény kizárása az épített gazdasági épületre a Miskolc Megyei 

Jogú Város Polgármesteri Hivatala javára.

12. A földhasználati, erdőgazdálkodói nyilvántartásba bejegyzett földhasználat  : nincs megad-

va

Az ingatlan becsértéke: 53 000 Ft, amely egyben a kikiáltási ár.

Az árverésen tehető legalacsonyabb vételi ajánlat összege:: 26 500 Ft.

A licitküszöb összege: 1 000 Ft (10 millió Ft-ot meg nem haladó becsérték esetén a becsérték 2 %-a,
de  legalább  1000  Ft,  10  millió  Ft-ot  meghaladó  becsérték  felett  a  becsérték  1%-a  ezer  forintra
kerekítve.)

Az árverési előleg  5 300 Ft (a becsérték 10%-a)

Az árverési licitdíj: 10 000  Ft (a föld becsértékének 1%-a, de legalább 10 000 Ft és legfeljebb 100.000
Ft)

Az  előleg  letétbe  helyezése  és  a  licitdíj  megfizetése  a  Borsod-Abaúj-Zemplén  Vármegyei
Kormányhivatal  Magyar  Államkincstárnál  vezetett  10027006-00302797-20000002  számú  letéti
számlájára történő átutalással teljesíthető, amelynek során az árverés azonosító számát az átutalás
közleményében fel kell tüntetni. Az előleg és licitdíj összegét olyan időpontban kell átutalni, hogy
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az  az  árverés  időpontját  megelőzően  megérkezzen  a  Borsod-Abaúj-Zemplén  Vármegyei
Kormányhivatal mezőgazdasági igazgatási szervének letéti számlájára.

A letétbe helyező akkor árverezhet, ha az átutalásról szóló terhelési értesítőt – a bank által lepecsételt
és  aláírt  banki  igazolást  –   legkésőbb  a  licit  megkezdése  előtt  a  hatóság  árverezést  lebonyolító
képviselőjének (kikiáltó) bemutatja, annak másolatát pedig részére átadja.

Felhívom az elővásárlásra jogosultak figyelmét,  hogy az elővásárlási  jogosultságuk gyakorlásának
feltétele az árverésen történő részvétel. Az elővásárlási jog jogosultjának a jogosultságot bizonyító
okiratait a licit megkezdése előtt a kikiáltónak át kell adnia. 

Az árverésről, ha  valamennyi megjelent írásban hozzájárul, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei
Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztály a mező-és erdőgazdasági hasznosítású
földek  végrehajtási-felszámolási  vagy  önkormányzati  adósságrendezési  eljárás  keretében  árverés
útján történő értékesítésének szabályairól szóló 191/2014. (VII.31.) Korm. rendelet 6. §-ában foglaltak
szerint  kép-  és  hangfelvételt  készít  az  eljárás  jogszerű  lefolytatásának  ellenőrizhetősége
érdekében.

Az ingatlan megtekinthetőségének adatai: külső szemrevételezéssel bármikor, belülről pedig
közvetlenül a tulajdonossal (bentlakóval) előre egyeztetett időpontban.

Dr.  Poráczki Rita önálló bírósági végrehajtó elérhetősége: 
cím :3525 Miskolc, Kazinczy Ferenc utca 10 Fszt/4
levelezési cím: 3501 Miskolc, Pf: 426.

Kérjük,  hogy az ügyben megküldött  iratokon az árverés  azonosító  számára szíveskedjenek
hivatkozni.

Az árverezőket érintő egyéb tudnivalók:

Az  árverezés  feltételeit  és  jogkövetkezményeit  a  mező-és  erdőgazdasági  hasznosítású  földek
végrehajtási,  felszámolási  vagy  önkormányzati  adósságrendezési  eljárás  keretében  árverés
útján  történő  értékesítésének  szabályairól  szóló  191/2014.  (VII.31.)  Korm.  rendelet  (a
továbbiakban: R.) szabályozza.

A földre az árverezhet, aki R. 5.§ (1) bekezdése szerint:

a)  aki  előlegként  a  föld  becsértékének  10%-át  legkésőbb  az  árverés  megkezdése  előtt  a
mezőgazdasági igazgatási szervnél letétbe helyezte, 
b) a licitdíjat megfizette
c)  a mező- és erdőgazdasági  földek forgalmáról  szóló  2013.  évi  CXXII.  törvény (a  továbbiakban:
Földforgalmi törvény) 35. § (3) bekezdés harmadik mondata szerinti körülmények fennállásáról szóló
hatósági  bizonyítványt  és  a  Földforgalmi  törvény  13–15.  §-a  szerinti  –  az ott  előírt  alakszerűségi
előírásoknak megfelelő – nyilatkozatokat csatolja,
d)  a Földforgalmi törvény 18.§ (1) bekezdés e) pontja szerinti, legfeljebb 20 km-es távolságra
vonatkozó feltételnek megfelel, és azt – az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló
384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 27.§-a szerinti  hatósági bizonyítvánnyal – igazolja 

(Földforgalmi törvény 18.§ (1) bekezdés e) pontja: az olyan földművest, akinek az életvitelszerű
lakáshasználata helye vagy a mezőgazdasági üzemközpontja legalább 3 éve olyan településen
van, amelynek közigazgatási határa az adás-vétel tárgyát képező föld fekvése szerinti település
közigazgatási határától közúton vagy közforgalom elől el nem zárt magánúton legfeljebb 20 km
távolságra van.)
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A hatósági bizonyítvány kiállítása az ügyfél  Borsod–Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal
Földhivatali  Főosztályhoz (3525  Miskolc  Vologda  u.  4.)  benyújtott  kérelme  alapján  történik.  A
hatósági  bizonyítvány  a  föld  tulajdonjogának  megszerzésére  nem  jogosít,  csak  a  hatósági
bizonyítványban  megjelölt  föld  végrehajtási,  felszámolási  vagy  önkormányzati  adósságrendezési
eljárással  összefüggő  árverezésén  való  részvételhez  szükséges  vonatkozó  feltétel  fennállását
igazolja. 

Az árverésen történő részvételhez kiállított hatósági bizonyítvány tartalmazza a Földforgalmi
törvény 18.§ (1) bekezdés e) pontja szerinti, legfeljebb 20 km-es távolságra vonatkozó feltétel
fennállását. 

A hatósági bizonyítvány igénylésére irányuló kérelemben meg kell jelölni a mező- és erdőgazdasági
földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti
szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 13. § (1) bekezdés a) pontja szerinti adatokat, valamint az
árverezésre  kerülő  föld  fekvésének  települését  és  helyrajzi  számát.  A  hatósági  bizonyítványt  a
kormányhivatal 15 napon belül állítja ki. 

Az előleg letétbe helyezése és a licitdíj megfizetése átutalással történhet, amelynek során az árverés
azonosító számát az átutalás közleményében fel kell tüntetni. Az előleg és a licitdíj összegét olyan
időpontban kell átutalni, hogy az az árverés időpontját megelőzően megérkezzen az mezőgazdasági
igazgatási szerv letéti számlájára. A letétbe helyező akkor árverezhet, ha az átutalásról szóló terhelési
értesítőt legkésőbb a licit megkezdése előtt a mezőgazdasági igazgatási szerv árverezést lebonyolító
képviselőjének (a továbbiakban: kikiáltó) bemutatja, annak eredeti példányát részére átadja. 

Nem árverezhet és a földet árverésen nem szerezheti meg 

a) a Vht. 123. § (2) bekezdésében meghatározott személy,
b) a Földforgalmi törvény 9. §-ában meghatározott személy, 
c) a Cstv. 49. § (3) és (3b) bekezdésében meghatározott személy,
d)  fővárosi  és  Vármegyei  kormányhivatal,  illetve  az  árveréssel  kapcsolatos  jogorvoslatot  elbíráló
hatóság  állományába  tartozó  olyan  személy,  aki  az  árverés  lebonyolításában,  illetve  az  árverési
jegyzőkönyv szerinti  határozatok meghozatalában, illetve a jogorvoslat  során történő elbírálásában
részt vesz,
e) a R. 5. § (1) bekezdésében foglaltaknak meg nem felelő személy. 

Az árverezés további feltételei

Az árverező személyesen vagy megbízottja, illetve képviselője útján árverezhet. Az Ingatlan-
nyilvántartásról  szóló  1997.  évi  CXLI.  törvény  (továbbiakban:Inytv.)  33.§  (2)-(3)  bekezdései
alapján,  ha  az  okiratot  a  nyilatkozattevő  helyett  meghatalmazott  írta  alá,  illetve  látta  el
kézjegyével, csatolni kell a meghatalmazást is, amelyet a bejegyzés alapjául szolgáló okiratra
előírt  alakszerűségek  szerint  kell  kiállítani,  tehát  a  meghatalmazást  közokiratba,  illetőleg
ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba kell foglalni.

Ha  a  felet  a  közjegyzői  okirat  elkészítésénél  meghatalmazott  képviseli,  az  ingatlan-nyilvántartási
eljárásban azt a magánokiratban foglalt meghatalmazást is el kell fogadni, amelyben a fél aláírását
közjegyző vagy magyar külképviseleti szerv hitelesítette.

Írásra  vagy  olvasásra  képtelen  személy  jognyilatkozatán  alapuló  bejegyzéshez,  a  nyilatkozat
közokiratba  foglalása  szükséges,  amelyben  e  körülményre  utalni  kell.  Az  árverésen  az  árverést
lefolytatón, a megkeresőn és a megkereső eljárásában szereplő feleken kívül az árverezők vehetnek
részt. 
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Végrehajtási  eljárással  és  önkormányzati  adósságrendezési  eljárással  összefüggésben  lefolytatott
árverés  esetén  földre  legalább  a  kikiáltási  ár  felének  megfelelő  összeggel  tehető  érvényes vételi
ajánlat, de tanya esetén legalább a kikiáltási ár 70%-ának megfelelő összeggel tehető érvényes vételi
ajánlat, ha az adósnak ez az egyetlen lakóingatlana, lakóhelye ebben van, és a végrehajtási eljárás
megindítását  megelőző  6  hónapban  is  ebben  volt,  valamint,  ha  a  föld  Vht.  204/B.  §  szerinti
legalacsonyabb eladási  ár,  illetve a 237/2009. (X.  20.)  Korm. rendelet  4. § (2) bekezdése szerinti
minimálár  megadásával  kerül  árverésre,  csak  e  legalacsonyabb eladási  árat  elérő  összegű vételi
ajánlat tehető. 

A licitküszöb összege 10 millió Ft-ot meg nem haladó becsérték esetén a becsérték 2%-a, de legalább
1000 Ft, 10 millió Ft-ot meghaladó becsérték felett a becsérték 1%-a, ezer forintra kerekítve. Az a
vételi  ajánlat  érvényes,  amelynek  összege  –  legalább  a  licitküszöb  összegével  –  meghaladja  az
előzőleg tett érvényes vételi ajánlat összegét. Az árverező a vételi ajánlatot nem vonhatja vissza. 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:81.§ (5) bekezdése alapján a tulajdonostárs az
elővásárlási  jogot  végrehajtási  árverés  esetén  is  gyakorolhatja.  Az  elővásárlási  jog  akkor
gyakorolható, ha annak jogosultja az árverezőre vonatkozó feltételeknek megfelel és az elővásárlási
jogosultságát bizonyító okiratokat a licit megkezdése előtt a kikiáltó részére átadja. 

Az elővásárlásra jogosult  a felajánlott  legmagasabb összegű érvényes vételi  ajánlattal megegyező
összegű  vételi  ajánlat  tételével  gyakorolhatja  elővásárlási  jogát.  Vételi  ajánlatot  elfogadó
nyilatkozatnak  csak  az  elővásárlásra  jogosult  által  a  felhívásra  haladéktalanul  megtett  nyilatkozat
minősül.  A  föld  árverési  vevője  a  legmagasabb összegű  érvényes  ajánlatot  tevő  árverező.  Ha a
legmagasabb összegű vételi ajánlatra vonatkozóan elővásárlásra jogosult tesz elfogadó nyilatkozatot,
az elővásárlásra jogosult lesz az árverési vevő. Ha több elővásárlásra jogosult tesz vételi ajánlatot
elfogadó nyilatkozatot,  közülük az első ranghelycsoportban szereplő elővásárlásra jogosult  lesz az
árverési  vevő.  Ha  ezen  első  ranghelycsoportban  több  elővásárlásra  jogosult  szerepel,  a  kikiáltó
helyben lefolytatott sorsolással dönt.

Érvényes vételi ajánlatnak R. 7.§ (8) bekezdés értelmében: a minimálárat elérő 3 legmagasabb
ajánlat minősül.

Amennyiben a legmagasabb összegű érvényes ajánlatot tevő árverező a vételárat nem utalta át
határidőben, az árverést a R. 8. § (7) bekezdése szerinti következő legmagasabb ajánlatot tevő
árverező nyeri.

A R. 8. § (8) bekezdés szerint: ha a (7) bekezdés szerinti ki nem fizetett földet alacsonyabb áron
vették meg, mint amennyit a fizetést elmulasztó árverező ajánlott, a fizetést elmulasztó köteles
a két ajánlat közötti különbözetet 15 napon belül megfizetni a mezőgazdasági igazgatási szerv
részére. 

Az árverés eredménytelen, ha nem tettek érvényes vételi ajánlatot, a felajánlott vételár a megismételt
árverésben sem érte  el  a  minimál  árat,  az  árverési  vevő  a  jogszabályban  foglaltak  alapján  nem
szerezheti meg a föld tulajdonjogát, az árverési vevő nem utalta át határidőben a teljes vételárat. Az
eredménytelen árverés esetén megismételt  árverést  kell  kitűzni.  A megismételt  árverés során a
felajánlott vételár nem lehet kevesebb a R. 7. § (2)–(4) bekezdése, illetve a 237/2009. (X. 20.)
Korm. rendelet 4. § (2a) bekezdése szerinti minimálár összegénél.  Ha a megismételt árverés is
eredménytelen, a mezőgazdasági igazgatási szerv az árverést sikertelennek nyilvánítja, kivéve, ha 

felszámolási  eljárás  során  a  Cstv.  49/A.  §  (5)  bekezdésében  vagy  49/B.  §  (7)  bekezdésében
foglaltaknak megfelelően a becsértéknek megfelelő értékesítésre kerül sor. 

Az árverési vevő letétbe helyezett előlegét be kell számítani a vételárba. Az árverési vevőn kívüli többi
árverező részére az előleg visszautalásáról  8 napon belül  intézkedni kell.  A kikiáltó  az árverésről
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jegyzőkönyvet (a továbbiakban: árverési jegyzőkönyv) vesz fel. Az árverési jegyzőkönyvet az árverési
vevő is aláírásával látja el. 

A jegyzőkönyvbe foglalt  határozat ellen előterjesztett  fellebbezéssel támadható a határozatba nem
foglalt,  de  a  jegyzőkönyv  hatálya  alá  tartozó  egyéb  eljárási  cselekmény  is.  Ha  az  árverési
jegyzőkönyvbe foglalt  döntés  ellen  jogorvoslattal  nem élnek,  vagy valamennyi  azzal  kapcsolatban
megindított  jogorvoslati,  illetve  döntés-felülvizsgálati  eljárás  befejeződik,  az  árverés  nem
eredménytelen és a Vármegyei földhivatal az árverési jegyzőkönyvet záradékolja, a mezőgazdasági
igazgatási szerv határidő tűzésével haladéktalanul felhívja az árverési vevőt, hogy a teljes vételárat
utalja át az mezőgazdasági igazgatási szerv letéti számlájára; ha ezt elmulasztja, előlegét elveszti. 

Azt az előleget, amelynek visszafizetését a R. 13.§ (1) bekezdés szerint az árverező nem igényelheti,
valamint  azt a vételár-különbözetet, amelyet a 8. § (8) bekezdése szerint a fizetést elmulasztó
megfizet, a mezőgazdasági igazgatási szerv átutalja a megkereső által megadott letéti, illetve
pénzforgalmi  számlára.  Ezek  az  összegek  a  végrehajtás,  a  felszámolás,  illetve  az
önkormányzati adósságrendezési eljárás értékesítési bevételeként számolhatók el. 

Az  mezőgazdasági  igazgatási  szerv  az  árverési  vevő  által  megfizetett  teljes  vételárat  átutalja  a
megkereső  által  megadott  letéti,  illetve  pénzforgalmi  számlára,  ezzel  egyidejűleg  a  záradékolt
jegyzőkönyvet is megküldi a megkeresőnek. A záradékolt jegyzőkönyv alapján felszámolási eljárásban
a felszámoló, önkormányzati adósságrendezési eljárásban a pénzügyi gondnok köti meg az árverési
vevővel  a  földtulajdon  átruházására  vonatkozó  szerződést,  és  megteszi  a  vevő  részére  történő
birtokbaadással összefüggő intézkedéseket. 

Ha az adós a tartozását megfizette vagy más egyéb okból nem állnak már fenn a föld árverésének
feltételei, a megkereső köteles ennek tényéről haladéktalanul, rövid úton értesíteni az mezőgazdasági
igazgatási  szervet.  Az eljárás megszüntetése esetén a befizetett  előleg és licitdíj  visszajár,  annak
visszautalásáról 8 napon belül intézkedni kell. 

A R. 15.  § (1) bekezdése szerint  ha az adós és annak tulajdonostársai  az árverés kitűzése előtt
együttesen kérik a végrehajtótól, illetve felszámolási eljárásban a felszámolótól, hogy az egész földet
vagy annak az adós és a kérelmező tulajdonostársak tulajdonában álló hányadát árverezzék el,  e
rendelet  rendelkezéseit  e  §-ban  foglalt  eltérésekkel  kell  alkalmazni.  Ha  az  adós  és  annak
tulajdonostársai az árverés kitűzéséig együttesen kérik, hogy az egész földet vagy annak az adós és a
kérelmező tulajdonostársak tulajdonában álló hányadát árverezzék el, akkor az árverést a kérelmező
tulajdonostársak tulajdoni hányadára is ki kell tűzni, a földre az adós kivételével bármelyik – e rendelet
feltételeinek megfelelő – kérelmező tulajdonostárs is árverezhet, az árverező tulajdonostárs a tulajdoni
hányadának  megfelelően  arányosan  csökkentett  előleget  köteles  letétbe  helyezni,  és  ha  a  földet
megvette, nem kell megfizetnie a vételárnak azt a részét, amely az ő tulajdoni hányadára esik, a nem
adós tulajdonostárs  tulajdoni  hányadának kikiáltási  ára  az  adós tulajdoni  hányadára  megállapított
becsérték  egész  földrészletre  vetített  összegének  a  tulajdoni  hányaddal  arányos  része,  a
tulajdonostárs  hozzájárulásával  lehet  az  ő  tulajdoni  hányadát  a  becsértékénél  alacsonyabb  áron,
felszámolási  eljárásban  pedig  az  adós  tulajdoni  hányadára  megállapított  minimálár  megadásával
elárverezni.

Ha a tulajdonostárs hozzájárult ahhoz, hogy az ő tulajdoni hányadát a becsértéknél alacsonyabb áron,
felszámolási  eljárásban  pedig  az  adós  tulajdoni  hányadára  megállapított  minimálár  megadásával
árverezzék  el,  akkor  a  tulajdoni  hányadra  legalacsonyabb  vételi  ajánlat  tehető.  Ha  a  föld  közös
tulajdonát  –  bírósági  határozat,  a  bíróság  által  jóváhagyott  egyezség  vagy  bírósági  végrehajtási
záradékkal ellátott okirat alapján – árveréssel kell megszüntetni, az ingatlanra bármelyik tulajdonostárs
is  árverezhet.  A  végrehajtó  a  legalacsonyabb  vételi  ajánlat  összegeként  a  bíróság  ítéletében
megállapított  legkisebb vételárat jelöli  meg. Az így megjelölt  vételárnál alacsonyabb összegben az
árverésen nem tehető érvényesen vételi ajánlat.
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Miskolc, az időbélyegző szerint

Dr. Alakszai Zoltán főispán

nevében és megbízásából:

…………………………………………….

Vadász István

osztályvezető
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Ügyiratszám: BO/36/1850-2/2023 Tárgy: Ingatlanárverési hirdetmény

Ügyintéző: Rusznák Tímea  Hiv.sz.: 229.V.1456/2014/206

Telefon: 06-46/503-428 Mell.: -

INGATLANÁRVERÉSI HIRDETMÉNY

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal, mint árverést lefolytató hatóság  Farkasné
Varga Krisztina Katalin  adós telefonszolg. Szerződés és egyéb jogcímeken fennálló 737 421 Ft
követelés behajtása iránt a Intrum Zrt. és társai  végrehajtást kérők érdekében eljáró  Dr. Kisely
Alexandra  önálló  bírósági  végrehajtó  megkeresésére az  ingatlan-nyilvántartásban 74082/1
helyrajzi  számon  nyilvántartott,  természetben Miskolc  III.  kerület zártkert  településen  található
ingatlan 1/1  tulajdoni  illetőségére a  mező-és  erdőgazdasági  földek  forgalmáról  szóló  2013.  évi
CXXII. törvény 35. § (1) bekezdése alapján, valamint a mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek
végrehajtási,  felszámolási  vagy  önkormányzati  adósságrendezési  eljárás  keretében  árverés  útján
történő értékesítésének szabályairól szóló 191/2014. (VII.31.) Kormányrendelet értelmében 

2023.  év   május    hó   30  .  napján 09 óra 00 percre  

BO/36/      1850      /2023  
azonosító számon

       á r v e r é s t  

tűzök ki.

Az  árverés  helye:  Borsod-Abaúj-Zemplén  Vármegyei  Kormányhivatal Agrárügyi  Főosztály  
     Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

                  hivatali helyisége
                  3525 Miskolc, Vologda u.1.

Az árverés azonosító száma: BO/36/1850/2023

Végrehajtást kérők: Követelés jogcíme: Tőke:
Intrum Zrt. telefonszolg. Szerződés 101 104 Ft
Intrum Zrt. telefonszolg. Szerződés   52 514 Ft
Intrum Zrt. telefonszolg. Szerződés   92 721 Ft
EOS Faktor Magyarország Zrt. távközlési szerződés   13 125 Ft
Intrum Zrt. telefonszolg. Szerződés   69 011 Ft
Intrum Zrt. telefonszolg. Szerződés   58 981 Ft
MKK Magyar Követeléskezelő Zrt. kölcsönszerződés 169 026 Ft
MKK Magyar Követeléskezelő Zrt. kölcsönszerződés 180 939 Ft
A föld ingatlan-nyilvántartási és földhasználati adatai:
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1. Település neve  : Miskolc III. kerület

2. Fekvése  :   zártkert

3. Helyrajzi száma  : 74082/1

4. Területnagysága  : 2835 m2

5. Aranykorona értéke   : 7.96 Ak

6. Művelési ága:   kert                776 m2         1.89 Ak

  szőlő 2059 m2        6.07 Ak

7. Jogi jelleg:   bányatelek

8. Tulajdonos neve  :  Farkasné Varga Krisztina Katalin 1/1   tulajdoni hányad  

9. Felépítménye és annak jellege  : nincs megadva

10. Árverezett tulajdoni hányad  :1/1

11. Telki szolgalom, közérdekű használati jog, haszonélvezeti jog, zálogjog  :

Kártalanítási igény kizárása  a Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hi-

vatala javára.

12. A földhasználati, erdőgazdálkodói nyilvántartásba bejegyzett földhasználat  : nincs megad-

va

Az ingatlan becsértéke:1 200 000 Ft, amely egyben a kikiáltási ár.

Az árverésen tehető legalacsonyabb vételi ajánlat összege:: 600 000 Ft.

A licitküszöb összege: 24 000 Ft (10 millió Ft-ot meg nem haladó becsérték esetén a becsérték 2 %-a,
de  legalább  1000  Ft,  10  millió  Ft-ot  meghaladó  becsérték  felett  a  becsérték  1%-a  ezer  forintra
kerekítve.)

Az árverési előleg  120 000 Ft (a becsérték 10%-a)

Az árverési licitdíj: 12 000  Ft (a föld becsértékének 1%-a, de legalább 10 000 Ft és legfeljebb 100.000
Ft)

Az  előleg  letétbe  helyezése  és  a  licitdíj  megfizetése  a  Borsod-Abaúj-Zemplén  Vármegyei
Kormányhivatal  Magyar  Államkincstárnál  vezetett  10027006-00302797-20000002  számú  letéti
számlájára történő átutalással teljesíthető, amelynek során az árverés azonosító számát az átutalás
közleményében fel kell tüntetni. Az előleg és licitdíj összegét olyan időpontban kell átutalni, hogy
az  az  árverés  időpontját  megelőzően  megérkezzen  a  Borsod-Abaúj-Zemplén  Vármegyei
Kormányhivatal mezőgazdasági igazgatási szervének letéti számlájára.

A letétbe helyező akkor árverezhet, ha az átutalásról szóló terhelési értesítőt – a bank által lepecsételt
és  aláírt  banki  igazolást  –   legkésőbb  a  licit  megkezdése  előtt  a  hatóság  árverezést  lebonyolító
képviselőjének (kikiáltó) bemutatja, annak másolatát pedig részére átadja.

Felhívom az elővásárlásra jogosultak figyelmét,  hogy az elővásárlási  jogosultságuk gyakorlásának
feltétele az árverésen történő részvétel. Az elővásárlási jog jogosultjának a jogosultságot bizonyító
okiratait a licit megkezdése előtt a kikiáltónak át kell adnia. 
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Az árverésről, ha  valamennyi megjelent írásban hozzájárul, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei
Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztály a mező-és erdőgazdasági hasznosítású
földek  végrehajtási-felszámolási  vagy  önkormányzati  adósságrendezési  eljárás  keretében  árverés
útján történő értékesítésének szabályairól szóló 191/2014. (VII.31.) Korm. rendelet 6. §-ában foglaltak
szerint  kép-  és  hangfelvételt  készít  az  eljárás  jogszerű  lefolytatásának  ellenőrizhetősége
érdekében.

Az ingatlan megtekinthetőségének adatai: külső szemrevételezéssel bármikor, belülről pedig
közvetlenül a tulajdonossal (bentlakóval) előre egyeztetett időpontban.

Dr.  Kisely Alexandra önálló bírósági végrehajtó elérhetősége: 
cím :3525 Miskolc, Kazinczy Ferenc utca 10 Fszt/4
levelezési cím: 3501 Miskolc, Pf: 59.

Kérjük,  hogy az ügyben megküldött  iratokon az árverés  azonosító  számára szíveskedjenek
hivatkozni.

Az árverezőket érintő egyéb tudnivalók:

Az  árverezés  feltételeit  és  jogkövetkezményeit  a  mező-és  erdőgazdasági  hasznosítású  földek
végrehajtási,  felszámolási  vagy  önkormányzati  adósságrendezési  eljárás  keretében  árverés
útján  történő  értékesítésének  szabályairól  szóló  191/2014.  (VII.31.)  Korm.  rendelet  (a
továbbiakban: R.) szabályozza.

A földre az árverezhet, aki R. 5.§ (1) bekezdése szerint:

a)  aki  előlegként  a  föld  becsértékének  10%-át  legkésőbb  az  árverés  megkezdése  előtt  a
mezőgazdasági igazgatási szervnél letétbe helyezte, 
b) a licitdíjat megfizette
c)  a mező- és erdőgazdasági  földek forgalmáról  szóló  2013.  évi  CXXII.  törvény (a  továbbiakban:
Földforgalmi törvény) 35. § (3) bekezdés harmadik mondata szerinti körülmények fennállásáról szóló
hatósági  bizonyítványt  és  a  Földforgalmi  törvény  13–15.  §-a  szerinti  –  az ott  előírt  alakszerűségi
előírásoknak megfelelő – nyilatkozatokat csatolja,
A Földforgalmi  törvény 18.§ (1)  bekezdés e)  pontja  szerinti,  legfeljebb 20 km-es távolságra
vonatkozó feltételnek megfelel, és azt – az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló
384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 27.§-a szerinti  hatósági bizonyítvánnyal – igazolja 

(Földforgalmi törvény 18.§ (1) bekezdés e) pontja: az olyan földművest, akinek az életvitelszerű
lakáshasználata helye vagy a mezőgazdasági üzemközpontja legalább 3 éve olyan településen
van, amelynek közigazgatási határa az adás-vétel tárgyát képező föld fekvése szerinti település
közigazgatási határától közúton vagy közforgalom elől el nem zárt magánúton legfeljebb 20 km
távolságra van.)

A hatósági bizonyítvány kiállítása az ügyfél  Borsod–Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal
Földhivatali  Főosztályhoz (3525  Miskolc  Vologda  u.  4.)  benyújtott  kérelme  alapján  történik.  A
hatósági  bizonyítvány  a  föld  tulajdonjogának  megszerzésére  nem  jogosít,  csak  a  hatósági
bizonyítványban  megjelölt  föld  végrehajtási,  felszámolási  vagy  önkormányzati  adósságrendezési
eljárással  összefüggő  árverezésén  való  részvételhez  szükséges  vonatkozó  feltétel  fennállását
igazolja. 

Az árverésen történő részvételhez kiállított hatósági bizonyítvány tartalmazza a Földforgalmi
törvény 18.§ (1) bekezdés e) pontja szerinti, legfeljebb 20 km-es távolságra vonatkozó feltétel
fennállását. 
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A hatósági bizonyítvány igénylésére irányuló kérelemben meg kell jelölni a mező- és erdőgazdasági
földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti
szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 13. § (1) bekezdés a) pontja szerinti adatokat, valamint az
árverezésre  kerülő  föld  fekvésének  települését  és  helyrajzi  számát.  A  hatósági  bizonyítványt  a
kormányhivatal 15 napon belül állítja ki. 

Az előleg letétbe helyezése és a licitdíj megfizetése átutalással történhet, amelynek során az árverés
azonosító számát az átutalás közleményében fel kell tüntetni. Az előleg és a licitdíj összegét olyan
időpontban kell átutalni, hogy az az árverés időpontját megelőzően megérkezzen az mezőgazdasági
igazgatási szerv letéti számlájára. A letétbe helyező akkor árverezhet, ha az átutalásról szóló terhelési
értesítőt legkésőbb a licit megkezdése előtt a mezőgazdasági igazgatási szerv árverezést lebonyolító
képviselőjének (a továbbiakban: kikiáltó) bemutatja, annak eredeti példányát részére átadja. 

Nem árverezhet és a földet árverésen nem szerezheti meg 

a) a Vht. 123. § (2) bekezdésében meghatározott személy,
b) a Földforgalmi törvény 9. §-ában meghatározott személy, 
c) a Cstv. 49. § (3) és (3b) bekezdésében meghatározott személy,
d)  fővárosi  és  Vármegyei  kormányhivatal,  illetve  az  árveréssel  kapcsolatos  jogorvoslatot  elbíráló
hatóság  állományába  tartozó  olyan  személy,  aki  az  árverés  lebonyolításában,  illetve  az  árverési
jegyzőkönyv szerinti  határozatok meghozatalában, illetve a jogorvoslat  során történő elbírálásában
részt vesz,
e) a R. 5. § (1) bekezdésében foglaltaknak meg nem felelő személy. 

Az árverezés további feltételei

Az árverező személyesen vagy megbízottja, illetve képviselője útján árverezhet. Az Ingatlan-
nyilvántartásról  szóló  1997.  évi  CXLI.  törvény  (továbbiakban:Inytv.)  33.§  (2)-(3)  bekezdései
alapján,  ha  az  okiratot  a  nyilatkozattevő  helyett  meghatalmazott  írta  alá,  illetve  látta  el
kézjegyével, csatolni kell a meghatalmazást is, amelyet a bejegyzés alapjául szolgáló okiratra
előírt  alakszerűségek  szerint  kell  kiállítani,  tehát  a  meghatalmazást  közokiratba,  illetőleg
ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba kell foglalni.

Ha  a  felet  a  közjegyzői  okirat  elkészítésénél  meghatalmazott  képviseli,  az  ingatlan-nyilvántartási
eljárásban azt a magánokiratban foglalt meghatalmazást is el kell fogadni, amelyben a fél aláírását
közjegyző vagy magyar külképviseleti szerv hitelesítette.

Írásra  vagy  olvasásra  képtelen  személy  jognyilatkozatán  alapuló  bejegyzéshez,  a  nyilatkozat
közokiratba  foglalása  szükséges,  amelyben  e  körülményre  utalni  kell.  Az  árverésen  az  árverést
lefolytatón, a megkeresőn és a megkereső eljárásában szereplő feleken kívül az árverezők vehetnek
részt. 

Végrehajtási  eljárással  és  önkormányzati  adósságrendezési  eljárással  összefüggésben  lefolytatott
árverés  esetén  földre  legalább  a  kikiáltási  ár  felének  megfelelő  összeggel  tehető  érvényes vételi
ajánlat, de tanya esetén legalább a kikiáltási ár 70%-ának megfelelő összeggel tehető érvényes vételi
ajánlat, ha az adósnak ez az egyetlen lakóingatlana, lakóhelye ebben van, és a végrehajtási eljárás
megindítását  megelőző  6  hónapban  is  ebben  volt,  valamint,  ha  a  föld  Vht.  204/B.  §  szerinti
legalacsonyabb eladási  ár,  illetve a 237/2009. (X.  20.)  Korm. rendelet  4. § (2) bekezdése szerinti
minimálár  megadásával  kerül  árverésre,  csak  e  legalacsonyabb eladási  árat  elérő  összegű vételi
ajánlat tehető. 

A licitküszöb összege 10 millió Ft-ot meg nem haladó becsérték esetén a becsérték 2%-a, de legalább
1000 Ft, 10 millió Ft-ot meghaladó becsérték felett a becsérték 1%-a, ezer forintra kerekítve. Az a
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vételi  ajánlat  érvényes,  amelynek  összege  –  legalább  a  licitküszöb  összegével  –  meghaladja  az
előzőleg tett érvényes vételi ajánlat összegét. Az árverező a vételi ajánlatot nem vonhatja vissza. 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:81.§ (5) bekezdése alapján a tulajdonostárs az
elővásárlási  jogot  végrehajtási  árverés  esetén  is  gyakorolhatja.  Az  elővásárlási  jog  akkor
gyakorolható, ha annak jogosultja az árverezőre vonatkozó feltételeknek megfelel és az elővásárlási
jogosultságát bizonyító okiratokat a licit megkezdése előtt a kikiáltó részére átadja. 

Az elővásárlásra jogosult  a felajánlott  legmagasabb összegű érvényes vételi  ajánlattal megegyező
összegű  vételi  ajánlat  tételével  gyakorolhatja  elővásárlási  jogát.  Vételi  ajánlatot  elfogadó
nyilatkozatnak  csak  az  elővásárlásra  jogosult  által  a  felhívásra  haladéktalanul  megtett  nyilatkozat
minősül.  A  föld  árverési  vevője  a  legmagasabb összegű  érvényes  ajánlatot  tevő  árverező.  Ha a
legmagasabb összegű vételi ajánlatra vonatkozóan elővásárlásra jogosult tesz elfogadó nyilatkozatot,
az elővásárlásra jogosult lesz az árverési vevő. Ha több elővásárlásra jogosult tesz vételi ajánlatot
elfogadó nyilatkozatot,  közülük az első ranghelycsoportban szereplő elővásárlásra jogosult  lesz az
árverési  vevő.  Ha  ezen  első  ranghelycsoportban  több  elővásárlásra  jogosult  szerepel,  a  kikiáltó
helyben lefolytatott sorsolással dönt.

Érvényes vételi ajánlatnak R. 7.§ (8) bekezdés értelmében: a minimálárat elérő 3 legmagasabb
ajánlat minősül.

Amennyiben a legmagasabb összegű érvényes ajánlatot tevő árverező a vételárat nem utalta át
határidőben, az árverést a R. 8. § (7) bekezdése szerinti következő legmagasabb ajánlatot tevő
árverező nyeri.

A R. 8. § (8) bekezdés szerint: ha a (7) bekezdés szerinti ki nem fizetett földet alacsonyabb áron
vették meg, mint amennyit a fizetést elmulasztó árverező ajánlott, a fizetést elmulasztó köteles
a két ajánlat közötti különbözetet 15 napon belül megfizetni a mezőgazdasági igazgatási szerv
részére. 

Az árverés eredménytelen, ha nem tettek érvényes vételi ajánlatot, a felajánlott vételár a megismételt
árverésben sem érte  el  a  minimál  árat,  az  árverési  vevő  a  jogszabályban  foglaltak  alapján  nem
szerezheti meg a föld tulajdonjogát, az árverési vevő nem utalta át határidőben a teljes vételárat. Az
eredménytelen árverés esetén megismételt  árverést  kell  kitűzni.  A megismételt  árverés során a
felajánlott vételár nem lehet kevesebb a R. 7. § (2)–(4) bekezdése, illetve a 237/2009. (X. 20.)
Korm. rendelet 4. § (2a) bekezdése szerinti minimálár összegénél.  Ha a megismételt árverés is
eredménytelen, a mezőgazdasági igazgatási szerv az árverést sikertelennek nyilvánítja, kivéve, ha 

felszámolási  eljárás  során  a  Cstv.  49/A.  §  (5)  bekezdésében  vagy  49/B.  §  (7)  bekezdésében
foglaltaknak megfelelően a becsértéknek megfelelő értékesítésre kerül sor. 

Az árverési vevő letétbe helyezett előlegét be kell számítani a vételárba. Az árverési vevőn kívüli többi
árverező részére az előleg visszautalásáról  8 napon belül  intézkedni kell.  A kikiáltó  az árverésről
jegyzőkönyvet (a továbbiakban: árverési jegyzőkönyv) vesz fel. Az árverési jegyzőkönyvet az árverési
vevő is aláírásával látja el. 

A jegyzőkönyvbe foglalt  határozat ellen előterjesztett  fellebbezéssel támadható a határozatba nem
foglalt,  de  a  jegyzőkönyv  hatálya  alá  tartozó  egyéb  eljárási  cselekmény  is.  Ha  az  árverési
jegyzőkönyvbe foglalt  döntés  ellen  jogorvoslattal  nem élnek,  vagy valamennyi  azzal  kapcsolatban
megindított  jogorvoslati,  illetve  döntés-felülvizsgálati  eljárás  befejeződik,  az  árverés  nem
eredménytelen és a Vármegyei földhivatal az árverési jegyzőkönyvet záradékolja, a mezőgazdasági
igazgatási szerv határidő tűzésével haladéktalanul felhívja az árverési vevőt, hogy a teljes vételárat
utalja át az mezőgazdasági igazgatási szerv letéti számlájára; ha ezt elmulasztja, előlegét elveszti. 
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Azt az előleget, amelynek visszafizetését a R. 13.§ (1) bekezdés szerint az árverező nem igényelheti,
valamint  azt a vételár-különbözetet, amelyet a 8. § (8) bekezdése szerint a fizetést elmulasztó
megfizet, a mezőgazdasági igazgatási szerv átutalja a megkereső által megadott letéti, illetve
pénzforgalmi  számlára.  Ezek  az  összegek  a  végrehajtás,  a  felszámolás,  illetve  az
önkormányzati adósságrendezési eljárás értékesítési bevételeként számolhatók el. 

Az  mezőgazdasági  igazgatási  szerv  az  árverési  vevő  által  megfizetett  teljes  vételárat  átutalja  a
megkereső  által  megadott  letéti,  illetve  pénzforgalmi  számlára,  ezzel  egyidejűleg  a  záradékolt
jegyzőkönyvet is megküldi a megkeresőnek. A záradékolt jegyzőkönyv alapján felszámolási eljárásban
a felszámoló, önkormányzati adósságrendezési eljárásban a pénzügyi gondnok köti meg az árverési
vevővel  a  földtulajdon  átruházására  vonatkozó  szerződést,  és  megteszi  a  vevő  részére  történő
birtokbaadással összefüggő intézkedéseket. 

Ha az adós a tartozását megfizette vagy más egyéb okból nem állnak már fenn a föld árverésének
feltételei, a megkereső köteles ennek tényéről haladéktalanul, rövid úton értesíteni az mezőgazdasági
igazgatási  szervet.  Az eljárás megszüntetése esetén a befizetett  előleg és licitdíj  visszajár,  annak
visszautalásáról 8 napon belül intézkedni kell. 

A R. 15.  § (1) bekezdése szerint  ha az adós és annak tulajdonostársai  az árverés kitűzése előtt
együttesen kérik a végrehajtótól, illetve felszámolási eljárásban a felszámolótól, hogy az egész földet
vagy annak az adós és a kérelmező tulajdonostársak tulajdonában álló hányadát árverezzék el,  e
rendelet  rendelkezéseit  e  §-ban  foglalt  eltérésekkel  kell  alkalmazni.  Ha  az  adós  és  annak
tulajdonostársai az árverés kitűzéséig együttesen kérik, hogy az egész földet vagy annak az adós és a
kérelmező tulajdonostársak tulajdonában álló hányadát árverezzék el, akkor az árverést a kérelmező
tulajdonostársak tulajdoni hányadára is ki kell tűzni, a földre az adós kivételével bármelyik – e rendelet
feltételeinek megfelelő – kérelmező tulajdonostárs is árverezhet, az árverező tulajdonostárs a tulajdoni
hányadának  megfelelően  arányosan  csökkentett  előleget  köteles  letétbe  helyezni,  és  ha  a  földet
megvette, nem kell megfizetnie a vételárnak azt a részét, amely az ő tulajdoni hányadára esik, a nem
adós tulajdonostárs  tulajdoni  hányadának kikiáltási  ára  az  adós tulajdoni  hányadára  megállapított
becsérték  egész  földrészletre  vetített  összegének  a  tulajdoni  hányaddal  arányos  része,  a
tulajdonostárs  hozzájárulásával  lehet  az  ő  tulajdoni  hányadát  a  becsértékénél  alacsonyabb  áron,
felszámolási  eljárásban  pedig  az  adós  tulajdoni  hányadára  megállapított  minimálár  megadásával
elárverezni.

Ha a tulajdonostárs hozzájárult ahhoz, hogy az ő tulajdoni hányadát a becsértéknél alacsonyabb áron,
felszámolási  eljárásban  pedig  az  adós  tulajdoni  hányadára  megállapított  minimálár  megadásával
árverezzék  el,  akkor  a  tulajdoni  hányadra  legalacsonyabb  vételi  ajánlat  tehető.  Ha  a  föld  közös
tulajdonát  –  bírósági  határozat,  a  bíróság  által  jóváhagyott  egyezség  vagy  bírósági  végrehajtási
záradékkal ellátott okirat alapján – árveréssel kell megszüntetni, az ingatlanra bármelyik tulajdonostárs
is  árverezhet.  A  végrehajtó  a  legalacsonyabb  vételi  ajánlat  összegeként  a  bíróság  ítéletében
megállapított  legkisebb vételárat jelöli  meg. Az így megjelölt  vételárnál alacsonyabb összegben az
árverésen nem tehető érvényesen vételi ajánlat.

Miskolc, az időbélyegző szerint

Dr. Alakszai Zoltán főispán

nevében és megbízásából:

…………………………………………….

Vadász István

osztályvezető
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Ügyiratszám: BO/36/1849-2/2023 Tárgy: Ingatlanárverési hirdetmény

Ügyintéző: Rusznák Tímea  Hiv.sz.: 229.V.0525/2014/97

Telefon: 06-46/503-428 Mell.: -

INGATLANÁRVERÉSI HIRDETMÉNY

A  Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei  Kormányhivatal, mint  árverést  lefolytató  hatóság  Galamb
Miklós ( ügygondnoka: Dr. Hircsu Krisztina) adós hitelszerződés és egyéb jogcímeken fennálló
626 230 Ft követelés behajtása iránt a MKK Magyar Követeléskezelő Zrt. és társai  végrehajtást
kérők  érdekében  eljáró   Dr.  Kisely  Alexandra  önálló  bírósági  végrehajtó  megkeresésére az
ingatlan-nyilvántartásban 77331  helyrajzi számon  nyilvántartott,  természetben Miskolc III.  kerület
zártkert  településen található ingatlan 1/1  tulajdoni illetőségére a mező-és erdőgazdasági földek
forgalmáról  szóló  2013.  évi  CXXII.  törvény  35.  §  (1)  bekezdése  alapján,  valamint  a  mező-  és
erdőgazdasági hasznosítású földek végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési
eljárás  keretében  árverés  útján  történő  értékesítésének  szabályairól  szóló  191/2014.  (VII.31.)
Kormányrendelet értelmében 

2023.  év   május    hó   30  .  napján 09 óra 30 percre  

BO/36/      1849      /2023  
azonosító számon

       á r v e r é s t  

tűzök ki.

Az  árverés  helye:  Borsod-Abaúj-Zemplén  Vármegyei  Kormányhivatal Agrárügyi  Főosztály  
     Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

                  hivatali helyisége
                  3525 Miskolc, Vologda u.1.

Az árverés azonosító száma: BO/36/1849/2023

Végrehajtást kérők: Követelés jogcíme: Tőke:
MKK  Magyar Követeléskezelő Zrt. hitelszerződés 70 000 Ft
OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt. kölcsöntartozás 48 002 Ft
ÉMÁSZ Nyrt. villamosenergia-szolg. Szerz.            221 989 Ft
Intrum Zrt. villamos energia szolg. Szerz.           240 000 Ft
M.M.J.V. Önkormányzata használati díj              46 239 Ft
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A föld ingatlan-nyilvántartási és földhasználati adatai:

1. Település neve  : Miskolc III. kerület

2. Fekvése  :   zártkert

3. Helyrajzi száma  : 77331

4. Területnagysága  : 772 m2

5. Aranykorona értéke   : 2.42 Ak

6. Művelési ága:   kert 

7. Jogi jelleg:   nincs megadva

8. Tulajdonos neve  :  Galamb Miklós 1/1   tulajdoni hányad  

9. Felépítménye és annak jellege  : nincs megadva

10. Árverezett tulajdoni hányad  :1/1

11. Telki szolgalom, közérdekű használati jog, haszonélvezeti jog, zálogjog  :

Vezetékjog a VMM-211/2010 engedély számú ( 18079) Miskolc-Chinoin alállo-

más 1 sz. 20 kV számú vezeték az ingatlan területéből 193 m2-t érint MVM 

Émász Áramhálózati Kft. javára.

Vezetékjog a VMM-575/2012 engedély számú  (20734) Újdiósgyőr 0,4 kV-os 1

sz  vezetékrendszer az ingatlan területéből 6 m2-t érint az MVM Émász 

Áramhálózati Kft. javára.

12. A földhasználati, erdőgazdálkodói nyilvántartásba bejegyzett földhasználat  : nincs megad-

va

Az ingatlan becsértéke:400 000 Ft, amely egyben a kikiáltási ár.

Az árverésen tehető legalacsonyabb vételi ajánlat összege:: 200 000 Ft.

A licitküszöb összege: 8 000 Ft (10 millió Ft-ot meg nem haladó becsérték esetén a becsérték 2 %-a,
de  legalább  1000  Ft,  10  millió  Ft-ot  meghaladó  becsérték  felett  a  becsérték  1%-a  ezer  forintra
kerekítve.)

Az árverési előleg  40 000 Ft (a becsérték 10%-a)

Az árverési licitdíj: 10 000  Ft (a föld becsértékének 1%-a, de legalább 10 000 Ft és legfeljebb 100.000
Ft)

Az  előleg  letétbe  helyezése  és  a  licitdíj  megfizetése  a  Borsod-Abaúj-Zemplén  Vármegyei
Kormányhivatal  Magyar  Államkincstárnál  vezetett  10027006-00302797-20000002  számú  letéti
számlájára történő átutalással teljesíthető, amelynek során az árverés azonosító számát az átutalás
közleményében fel kell tüntetni. Az előleg és licitdíj összegét olyan időpontban kell átutalni, hogy
az  az  árverés  időpontját  megelőzően  megérkezzen  a  Borsod-Abaúj-Zemplén  Vármegyei
Kormányhivatal mezőgazdasági igazgatási szervének letéti számlájára.

A letétbe helyező akkor árverezhet, ha az átutalásról szóló terhelési értesítőt – a bank által lepecsételt
és  aláírt  banki  igazolást  –   legkésőbb  a  licit  megkezdése  előtt  a  hatóság  árverezést  lebonyolító
képviselőjének (kikiáltó) bemutatja, annak másolatát pedig részére átadja.
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Felhívom az elővásárlásra jogosultak figyelmét,  hogy az elővásárlási  jogosultságuk gyakorlásának
feltétele az árverésen történő részvétel. Az elővásárlási jog jogosultjának a jogosultságot bizonyító
okiratait a licit megkezdése előtt a kikiáltónak át kell adnia. 

Az árverésről, ha  valamennyi megjelent írásban hozzájárul, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei
Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztály a mező-és erdőgazdasági hasznosítású
földek  végrehajtási-felszámolási  vagy  önkormányzati  adósságrendezési  eljárás  keretében  árverés
útján történő értékesítésének szabályairól szóló 191/2014. (VII.31.) Korm. rendelet 6. §-ában foglaltak
szerint  kép-  és  hangfelvételt  készít  az  eljárás  jogszerű  lefolytatásának  ellenőrizhetősége
érdekében.

Az ingatlan megtekinthetőségének adatai: külső szemrevételezéssel bármikor, belülről pedig
közvetlenül a tulajdonossal (bentlakóval) előre egyeztetett időpontban.

Dr.  Kisely Alexandra önálló bírósági végrehajtó elérhetősége: 
cím :3525 Miskolc, Kazinczy Ferenc utca 10 Fszt/4
levelezési cím: 3501 Miskolc, Pf: 59.

Kérjük,  hogy az ügyben megküldött  iratokon az árverés  azonosító  számára szíveskedjenek
hivatkozni.

Az árverezőket érintő egyéb tudnivalók:

Az  árverezés  feltételeit  és  jogkövetkezményeit  a  mező-és  erdőgazdasági  hasznosítású  földek
végrehajtási,  felszámolási  vagy  önkormányzati  adósságrendezési  eljárás  keretében  árverés
útján  történő  értékesítésének  szabályairól  szóló  191/2014.  (VII.31.)  Korm.  rendelet  (a
továbbiakban: R.) szabályozza.

A földre az árverezhet, aki R. 5.§ (1) bekezdése szerint:

a)  aki  előlegként  a  föld  becsértékének  10%-át  legkésőbb  az  árverés  megkezdése  előtt  a
mezőgazdasági igazgatási szervnél letétbe helyezte, 
b) a licitdíjat megfizette
c)  a mező- és erdőgazdasági  földek forgalmáról  szóló  2013.  évi  CXXII.  törvény (a  továbbiakban:
Földforgalmi törvény) 35. § (3) bekezdés harmadik mondata szerinti körülmények fennállásáról szóló
hatósági  bizonyítványt  és  a  Földforgalmi  törvény  13–15.  §-a  szerinti  –  az ott  előírt  alakszerűségi
előírásoknak megfelelő – nyilatkozatokat csatolja,
A Földforgalmi  törvény 18.§ (1)  bekezdés e)  pontja  szerinti,  legfeljebb 20 km-es távolságra
vonatkozó feltételnek megfelel, és azt – az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló
384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 27.§-a szerinti  hatósági bizonyítvánnyal – igazolja 

(Földforgalmi törvény 18.§ (1) bekezdés e) pontja: az olyan földművest, akinek az életvitelszerű
lakáshasználata helye vagy a mezőgazdasági üzemközpontja legalább 3 éve olyan településen
van, amelynek közigazgatási határa az adás-vétel tárgyát képező föld fekvése szerinti település
közigazgatási határától közúton vagy közforgalom elől el nem zárt magánúton legfeljebb 20 km
távolságra van.)

A hatósági bizonyítvány kiállítása az ügyfél  Borsod–Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal
Földhivatali  Főosztályhoz (3525  Miskolc  Vologda  u.  4.)  benyújtott  kérelme  alapján  történik.  A
hatósági  bizonyítvány  a  föld  tulajdonjogának  megszerzésére  nem  jogosít,  csak  a  hatósági
bizonyítványban  megjelölt  föld  végrehajtási,  felszámolási  vagy  önkormányzati  adósságrendezési
eljárással  összefüggő  árverezésén  való  részvételhez  szükséges  vonatkozó  feltétel  fennállását
igazolja. 
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Az árverésen történő részvételhez kiállított hatósági bizonyítvány tartalmazza a Földforgalmi
törvény 18.§ (1) bekezdés e) pontja szerinti, legfeljebb 20 km-es távolságra vonatkozó feltétel
fennállását. 

A hatósági bizonyítvány igénylésére irányuló kérelemben meg kell jelölni a mező- és erdőgazdasági
földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti
szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 13. § (1) bekezdés a) pontja szerinti adatokat, valamint az
árverezésre  kerülő  föld  fekvésének  települését  és  helyrajzi  számát.  A  hatósági  bizonyítványt  a
kormányhivatal 15 napon belül állítja ki. 

Az előleg letétbe helyezése és a licitdíj megfizetése átutalással történhet, amelynek során az árverés
azonosító számát az átutalás közleményében fel kell tüntetni. Az előleg és a licitdíj összegét olyan
időpontban kell átutalni, hogy az az árverés időpontját megelőzően megérkezzen az mezőgazdasági
igazgatási szerv letéti számlájára. A letétbe helyező akkor árverezhet, ha az átutalásról szóló terhelési
értesítőt legkésőbb a licit megkezdése előtt a mezőgazdasági igazgatási szerv árverezést lebonyolító
képviselőjének (a továbbiakban: kikiáltó) bemutatja, annak eredeti példányát részére átadja. 

Nem árverezhet és a földet árverésen nem szerezheti meg 

a) a Vht. 123. § (2) bekezdésében meghatározott személy,
b) a Földforgalmi törvény 9. §-ában meghatározott személy, 
c) a Cstv. 49. § (3) és (3b) bekezdésében meghatározott személy,
d)  fővárosi  és  Vármegyei  kormányhivatal,  illetve  az  árveréssel  kapcsolatos  jogorvoslatot  elbíráló
hatóság  állományába  tartozó  olyan  személy,  aki  az  árverés  lebonyolításában,  illetve  az  árverési
jegyzőkönyv szerinti  határozatok meghozatalában, illetve a jogorvoslat  során történő elbírálásában
részt vesz,
e) a R. 5. § (1) bekezdésében foglaltaknak meg nem felelő személy. 

Az árverezés további feltételei

Az árverező személyesen vagy megbízottja, illetve képviselője útján árverezhet. Az Ingatlan-
nyilvántartásról  szóló  1997.  évi  CXLI.  törvény  (továbbiakban:Inytv.)  33.§  (2)-(3)  bekezdései
alapján,  ha  az  okiratot  a  nyilatkozattevő  helyett  meghatalmazott  írta  alá,  illetve  látta  el
kézjegyével, csatolni kell a meghatalmazást is, amelyet a bejegyzés alapjául szolgáló okiratra
előírt  alakszerűségek  szerint  kell  kiállítani,  tehát  a  meghatalmazást  közokiratba,  illetőleg
ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba kell foglalni.

Ha  a  felet  a  közjegyzői  okirat  elkészítésénél  meghatalmazott  képviseli,  az  ingatlan-nyilvántartási
eljárásban azt a magánokiratban foglalt meghatalmazást is el kell fogadni, amelyben a fél aláírását
közjegyző vagy magyar külképviseleti szerv hitelesítette.

Írásra  vagy  olvasásra  képtelen  személy  jognyilatkozatán  alapuló  bejegyzéshez,  a  nyilatkozat
közokiratba  foglalása  szükséges,  amelyben  e  körülményre  utalni  kell.  Az  árverésen  az  árverést
lefolytatón, a megkeresőn és a megkereső eljárásában szereplő feleken kívül az árverezők vehetnek
részt. 

Végrehajtási  eljárással  és  önkormányzati  adósságrendezési  eljárással  összefüggésben  lefolytatott
árverés  esetén  földre  legalább  a  kikiáltási  ár  felének  megfelelő  összeggel  tehető  érvényes vételi
ajánlat, de tanya esetén legalább a kikiáltási ár 70%-ának megfelelő összeggel tehető érvényes vételi
ajánlat, ha az adósnak ez az egyetlen lakóingatlana, lakóhelye ebben van, és a végrehajtási eljárás
megindítását  megelőző  6  hónapban  is  ebben  volt,  valamint,  ha  a  föld  Vht.  204/B.  §  szerinti
legalacsonyabb eladási  ár,  illetve a 237/2009. (X.  20.)  Korm. rendelet  4. § (2) bekezdése szerinti
minimálár  megadásával  kerül  árverésre,  csak  e  legalacsonyabb eladási  árat  elérő  összegű vételi
ajánlat tehető. 
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A licitküszöb összege 10 millió Ft-ot meg nem haladó becsérték esetén a becsérték 2%-a, de legalább
1000 Ft, 10 millió Ft-ot meghaladó becsérték felett a becsérték 1%-a, ezer forintra kerekítve. Az a
vételi  ajánlat  érvényes,  amelynek  összege  –  legalább  a  licitküszöb  összegével  –  meghaladja  az
előzőleg tett érvényes vételi ajánlat összegét. Az árverező a vételi ajánlatot nem vonhatja vissza. 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:81.§ (5) bekezdése alapján a tulajdonostárs az
elővásárlási  jogot  végrehajtási  árverés  esetén  is  gyakorolhatja.  Az  elővásárlási  jog  akkor
gyakorolható, ha annak jogosultja az árverezőre vonatkozó feltételeknek megfelel és az elővásárlási
jogosultságát bizonyító okiratokat a licit megkezdése előtt a kikiáltó részére átadja. 

Az elővásárlásra jogosult  a felajánlott  legmagasabb összegű érvényes vételi  ajánlattal megegyező
összegű  vételi  ajánlat  tételével  gyakorolhatja  elővásárlási  jogát.  Vételi  ajánlatot  elfogadó
nyilatkozatnak  csak  az  elővásárlásra  jogosult  által  a  felhívásra  haladéktalanul  megtett  nyilatkozat
minősül.  A  föld  árverési  vevője  a  legmagasabb összegű  érvényes  ajánlatot  tevő  árverező.  Ha a
legmagasabb összegű vételi ajánlatra vonatkozóan elővásárlásra jogosult tesz elfogadó nyilatkozatot,
az elővásárlásra jogosult lesz az árverési vevő. Ha több elővásárlásra jogosult tesz vételi ajánlatot
elfogadó nyilatkozatot,  közülük az első ranghelycsoportban szereplő elővásárlásra jogosult  lesz az
árverési  vevő.  Ha  ezen  első  ranghelycsoportban  több  elővásárlásra  jogosult  szerepel,  a  kikiáltó
helyben lefolytatott sorsolással dönt.

Érvényes vételi ajánlatnak R. 7.§ (8) bekezdés értelmében: a minimálárat elérő 3 legmagasabb
ajánlat minősül.

Amennyiben a legmagasabb összegű érvényes ajánlatot tevő árverező a vételárat nem utalta át
határidőben, az árverést a R. 8. § (7) bekezdése szerinti következő legmagasabb ajánlatot tevő
árverező nyeri.

A R. 8. § (8) bekezdés szerint: ha a (7) bekezdés szerinti ki nem fizetett földet alacsonyabb áron
vették meg, mint amennyit a fizetést elmulasztó árverező ajánlott, a fizetést elmulasztó köteles
a két ajánlat közötti különbözetet 15 napon belül megfizetni a mezőgazdasági igazgatási szerv
részére. 

Az árverés eredménytelen, ha nem tettek érvényes vételi ajánlatot, a felajánlott vételár a megismételt
árverésben sem érte  el  a  minimál  árat,  az  árverési  vevő  a  jogszabályban  foglaltak  alapján  nem
szerezheti meg a föld tulajdonjogát, az árverési vevő nem utalta át határidőben a teljes vételárat. Az
eredménytelen árverés esetén megismételt  árverést  kell  kitűzni.  A megismételt  árverés során a
felajánlott vételár nem lehet kevesebb a R. 7. § (2)–(4) bekezdése, illetve a 237/2009. (X. 20.)
Korm. rendelet 4. § (2a) bekezdése szerinti minimálár összegénél.  Ha a megismételt árverés is
eredménytelen, a mezőgazdasági igazgatási szerv az árverést sikertelennek nyilvánítja, kivéve, ha 

felszámolási  eljárás  során  a  Cstv.  49/A.  §  (5)  bekezdésében  vagy  49/B.  §  (7)  bekezdésében
foglaltaknak megfelelően a becsértéknek megfelelő értékesítésre kerül sor. 

Az árverési vevő letétbe helyezett előlegét be kell számítani a vételárba. Az árverési vevőn kívüli többi
árverező részére az előleg visszautalásáról  8 napon belül  intézkedni kell.  A kikiáltó  az árverésről
jegyzőkönyvet (a továbbiakban: árverési jegyzőkönyv) vesz fel. Az árverési jegyzőkönyvet az árverési
vevő is aláírásával látja el. 

A jegyzőkönyvbe foglalt  határozat ellen előterjesztett  fellebbezéssel támadható a határozatba nem
foglalt,  de  a  jegyzőkönyv  hatálya  alá  tartozó  egyéb  eljárási  cselekmény  is.  Ha  az  árverési
jegyzőkönyvbe foglalt  döntés  ellen  jogorvoslattal  nem élnek,  vagy valamennyi  azzal  kapcsolatban
megindított  jogorvoslati,  illetve  döntés-felülvizsgálati  eljárás  befejeződik,  az  árverés  nem
eredménytelen és a Vármegyei földhivatal az árverési jegyzőkönyvet záradékolja, a mezőgazdasági
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igazgatási szerv határidő tűzésével haladéktalanul felhívja az árverési vevőt, hogy a teljes vételárat
utalja át az mezőgazdasági igazgatási szerv letéti számlájára; ha ezt elmulasztja, előlegét elveszti. 

Azt az előleget, amelynek visszafizetését a R. 13.§ (1) bekezdés szerint az árverező nem igényelheti,
valamint  azt a vételár-különbözetet, amelyet a 8. § (8) bekezdése szerint a fizetést elmulasztó
megfizet, a mezőgazdasági igazgatási szerv átutalja a megkereső által megadott letéti, illetve
pénzforgalmi  számlára.  Ezek  az  összegek  a  végrehajtás,  a  felszámolás,  illetve  az
önkormányzati adósságrendezési eljárás értékesítési bevételeként számolhatók el. 

Az  mezőgazdasági  igazgatási  szerv  az  árverési  vevő  által  megfizetett  teljes  vételárat  átutalja  a
megkereső  által  megadott  letéti,  illetve  pénzforgalmi  számlára,  ezzel  egyidejűleg  a  záradékolt
jegyzőkönyvet is megküldi a megkeresőnek. A záradékolt jegyzőkönyv alapján felszámolási eljárásban
a felszámoló, önkormányzati adósságrendezési eljárásban a pénzügyi gondnok köti meg az árverési
vevővel  a  földtulajdon  átruházására  vonatkozó  szerződést,  és  megteszi  a  vevő  részére  történő
birtokbaadással összefüggő intézkedéseket. 

Ha az adós a tartozását megfizette vagy más egyéb okból nem állnak már fenn a föld árverésének
feltételei, a megkereső köteles ennek tényéről haladéktalanul, rövid úton értesíteni az mezőgazdasági
igazgatási  szervet.  Az eljárás megszüntetése esetén a befizetett  előleg és licitdíj  visszajár,  annak
visszautalásáról 8 napon belül intézkedni kell. 

A R. 15.  § (1) bekezdése szerint  ha az adós és annak tulajdonostársai  az árverés kitűzése előtt
együttesen kérik a végrehajtótól, illetve felszámolási eljárásban a felszámolótól, hogy az egész földet
vagy annak az adós és a kérelmező tulajdonostársak tulajdonában álló hányadát árverezzék el,  e
rendelet  rendelkezéseit  e  §-ban  foglalt  eltérésekkel  kell  alkalmazni.  Ha  az  adós  és  annak
tulajdonostársai az árverés kitűzéséig együttesen kérik, hogy az egész földet vagy annak az adós és a
kérelmező tulajdonostársak tulajdonában álló hányadát árverezzék el, akkor az árverést a kérelmező
tulajdonostársak tulajdoni hányadára is ki kell tűzni, a földre az adós kivételével bármelyik – e rendelet
feltételeinek megfelelő – kérelmező tulajdonostárs is árverezhet, az árverező tulajdonostárs a tulajdoni
hányadának  megfelelően  arányosan  csökkentett  előleget  köteles  letétbe  helyezni,  és  ha  a  földet
megvette, nem kell megfizetnie a vételárnak azt a részét, amely az ő tulajdoni hányadára esik, a nem
adós tulajdonostárs  tulajdoni  hányadának kikiáltási  ára  az  adós tulajdoni  hányadára  megállapított
becsérték  egész  földrészletre  vetített  összegének  a  tulajdoni  hányaddal  arányos  része,  a
tulajdonostárs  hozzájárulásával  lehet  az  ő  tulajdoni  hányadát  a  becsértékénél  alacsonyabb  áron,
felszámolási  eljárásban  pedig  az  adós  tulajdoni  hányadára  megállapított  minimálár  megadásával
elárverezni.

Ha a tulajdonostárs hozzájárult ahhoz, hogy az ő tulajdoni hányadát a becsértéknél alacsonyabb áron,
felszámolási  eljárásban  pedig  az  adós  tulajdoni  hányadára  megállapított  minimálár  megadásával
árverezzék  el,  akkor  a  tulajdoni  hányadra  legalacsonyabb  vételi  ajánlat  tehető.  Ha  a  föld  közös
tulajdonát  –  bírósági  határozat,  a  bíróság  által  jóváhagyott  egyezség  vagy  bírósági  végrehajtási
záradékkal ellátott okirat alapján – árveréssel kell megszüntetni, az ingatlanra bármelyik tulajdonostárs
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is  árverezhet.  A  végrehajtó  a  legalacsonyabb  vételi  ajánlat  összegeként  a  bíróság  ítéletében
megállapított  legkisebb vételárat jelöli  meg. Az így megjelölt  vételárnál alacsonyabb összegben az
árverésen nem tehető érvényesen vételi ajánlat.

Miskolc, az időbélyegző szerint

Dr. Alakszai Zoltán főispán

nevében és megbízásából:

…………………………………………….

Vadász István

osztályvezető
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Ügyiratszám: BO/36/1907-2/2023 Tárgy: Ingatlanárverési hirdetmény

Ügyintéző: Rusznák Tímea Hiv.sz.: 0150.V.0864/2012/192

Telefon: 06-46/503-428 Mell.: -

INGATLANÁRVERÉSI HIRDETMÉNY

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal, mint árverést lefolytató hatóság  Bóta István
adós  villamosenergia-szolg.  szerződés és  egyéb  jogcímeken fennálló  2 811  277 Ft   követelés
behajtása iránt  az  B2Kapital  Magyarország Zrt. és társai végrehajtást  kérők érdekében eljáró Dr.
Zelena  Gergely  önálló  bírósági  végrehajtó megkeresésére  az  ingatlan-nyilvántartásban 2848/3
helyrajzi számon nyilvántartott, természetben Nyékládháza zártkert településen található ingatlan 1/1
tulajdoni illetőségére a mező-és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 35. §
(1)  bekezdése  alapján,  valamint  a  mező-  és  erdőgazdasági  hasznosítású  földek  végrehajtási,
felszámolási  vagy  önkormányzati  adósságrendezési  eljárás  keretében  árverés  útján  történő
értékesítésének szabályairól szóló 191/2014. (VII.31.) Kormányrendelet értelmében 

2023. év május  .   hó   30    napján   10   óra 00 percre  

BO/36/1907      /      2023  
azonosító számon

á r v e r é s t

tűzök ki.

Az árverés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály 
     Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

                  hivatali helyisége  3525 Miskolc, Vologda u.1.

Az árverés azonosító száma: BO/36/1907/2023

Végrehajtást kérők:        Követelés jogcíme:         Tőke:
B2Kapital Magyarország Zrt. villamosenergia-szolg. Szerződés    949 564 Ft
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Intrum Justitia Zrt. telefonszolg. Szerződés      94 705 Ft
Intrum Justitia Zrt. telefonszolg. Szerződés    114 039 Ft
Intrum Justitia Zrt. telofonszolg. Szerződés    111 271 Ft
Bíró István kártérítés    423 000 Ft
Kovács Pál kártérítés      18 000 Ft
Nemzeti Adó- és Vámhivatal B-A-Z Megyei
Adóigazgatósága VH O3. Adótartozás 1 100 698 Ft

A föld ingatlan-nyilvántartási és földhasználati adatai:

1. Település neve  : Nyékládháza 

2. Fekvése  : zártkert

3. Helyrajzi száma  : 2848/3

4. Területnagysága  : 712 m2

5. Aranykorona értéke  : 1.24 Ak

6. Művelési ága:   kert és gazdasági épület 

7. Tulajdonosok neve  : Bóta István 1/1  tulajdoni hányad

8. Felépítménye és annak jellege  : nincs megadva

9. Jogi jelleg:   nincs megadva

10. Árverezett tulajdoni hányad  : 1/1

11. Telki szolgalom, közérdekű használati jog, haszonélvezeti jog, zálogjog  :nincs megadva

12. A földhasználat, erdőgazdálkodói nyilvántartásba bejegyzett földhasználat  : nincs megadva

Az ingatlan becsértéke: 300 000 Ft, amely egyben a kikiáltási ár.

Az árverésen tehető legalacsonyabb vételi ajánlat összege: 150 000 Ft.

A licitküszöb összege: 6 000 Ft (10 millió Ft-ot meg nem haladó becsérték esetén a becsérték 2 %-a, de
legalább 1000 Ft, 10 millió Ft-ot meghaladó becsérték felett a becsérték 1%-a ezer forintra kerekítve.

Az árverési előleg: 30 000 Ft (a becsérték 10%-a)

Az árverési licitdíj: 10 000 Ft (a föld becsértékének 1%-a, de legalább 10 000 Ft és legfeljebb 100.000
Ft)

Dr  Zelena  Gergely Önálló  bírósági  végrehajtó  a  191/2014  (  VII:31)  Korm.rendelet  18  §  (  3)
bekezdésében foglaltak szerint ismét megkereste a B-A-Z Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi
Főosztály Földművelésügyi Osztályát , mint árverést lefolytató hatóságot az árverés lefolytatása
érdekében.
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Az önálló bírósági végrehajtó megkeresésében közölte, hogy az ingatlanra  155 000 Ft összegű
vételi ajánlat érkezett.

A vételi ajánlat figyelembe vételre kerül jelen ingatlanárverési eljárás lefolytatása során.

Az előleg letétbe helyezése és a licitdíj megfizetése a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal
Magyar  Államkincstárnál  vezetett  10027006-00302797-20000002  számú  letéti  számlájára  történő
átutalással teljesíthető, amelynek során az árverés azonosító számát az átutalás közleményében fel kell
tüntetni. Az előleg és licitdíj összegét olyan időpontban kell átutalni, hogy az az árverés időpontját
megelőzően megérkezzen a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal  mezőgazdasági
igazgatási szervének letéti számlájára.

A  letétbe  helyező  akkor  árverezhet,  ha  az  átutalásról  szóló  terhelési  értesítőt  –  a  bank  által
lepecsételt  és  aláírt  banki  igazolást –   legkésőbb a  licit  megkezdése  előtt  a  hatóság  árverezést
lebonyolító képviselőjének (kikiáltó) bemutatja, annak másolatát pedig részére átadja.

Felhívom az elővásárlásra jogosultak figyelmét, hogy az elővásárlási jogosultságuk gyakorlásának
feltétele  az  árverésen  történő  részvétel.  Az  elővásárlási  jog  jogosultjának  a  jogosultságot  bizonyító
okiratait a licit megkezdése előtt a kikiáltónak át kell adnia. 
Az  árverésről,  ha  valamennyi  megjelent  írásban  hozzájárul, a  Borsod-Abaúj-Zemplén  Vármegyei
Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztály a mező-és erdőgazdasági hasznosítású
földek végrehajtási-felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján
történő értékesítésének szabályairól szóló 191/2014. (VII.31.) Korm. rendelet 6. §-ában foglaltak szerint
kép- és hangfelvételt készít az eljárás jogszerű lefolytatásának ellenőrizhetősége érdekében.

Az ingatlan megtekinthetőségének adatai: külső szemrevételezéssel bármikor

Dr. Zelena Gergely   önálló bírósági végrehajtó elérhetősége:  
Cím. 3530 Miskolc, Erzsébet tér 5. Fszt/3
Levélcím: 3504 Miskolc, Pf: 19.
e-mail: vh.0150@mbvk.hu

Kérjük,  hogy  az  ügyben  megküldött  iratokon  az  árverés  azonosító  számára  szíveskedjenek
hivatkozni.

Az árverezőket érintő egyéb tudnivalók:

Az  árverezés  feltételeit  és  jogkövetkezményeit  a  mező-és  erdőgazdasági  hasznosítású  földek
végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján
történő értékesítésének szabályairól szóló 191/2014. (VII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.)
szabályozza.

A földre az árverezhet, aki R. 5.§ (1) bekezdése szerint:

a) aki előlegként a föld becsértékének 10%-át legkésőbb az árverés megkezdése előtt a mezőgazdasági
igazgatási szervnél letétbe helyezte, 
b) a licitdíjat megfizette
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c)  a  mező-  és  erdőgazdasági  földek  forgalmáról  szóló  2013.  évi  CXXII.  törvény  (a  továbbiakban:
Földforgalmi törvény) 35. § (3) bekezdés harmadik mondata szerinti  körülmények fennállásáról szóló
hatósági  bizonyítványt  és  a  Földforgalmi  törvény  13–15.  §-a  szerinti  –  az  ott  előírt  alakszerűségi
előírásoknak megfelelő – nyilatkozatokat csatolja,
A  Földforgalmi  törvény  18.§  (1)  bekezdés  e)  pontja  szerinti,  legfeljebb  20  km-es  távolságra
vonatkozó feltételnek megfelel, és azt – az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló
384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 27.§-a szerinti  hatósági bizonyítvánnyal – igazolja 

(Földforgalmi törvény 18.§ (1) bekezdés e) pontja: az olyan földművest, akinek  az életvitelszerű
lakáshasználata helye  vagy a mezőgazdasági üzemközpontja legalább 3 éve  olyan  településen
van, amelynek közigazgatási határa az adás-vétel tárgyát képező föld fekvése szerinti település
közigazgatási határától közúton vagy közforgalom elől el nem zárt magánúton legfeljebb 20 km
távolságra van.)

A hatósági  bizonyítvány  kiállítása  az  ügyfél  Borsod–Abaúj-Zemplén  Vármegyei  Kormányhivatal
Földhivatali  Főosztályhoz (3525  Miskolc  Vologda  u.  4.)  benyújtott  kérelme  alapján  történik.  A
hatósági  bizonyítvány  a  föld  tulajdonjogának  megszerzésére  nem  jogosít,  csak  a  hatósági
bizonyítványban  megjelölt  föld  végrehajtási,  felszámolási  vagy  önkormányzati  adósságrendezési
eljárással összefüggő árverezésén való részvételhez szükséges vonatkozó feltétel fennállását igazolja. 

Az  árverésen  történő  részvételhez  kiállított  hatósági  bizonyítvány  tartalmazza  a  Földforgalmi
törvény 18.§ (1) bekezdés e) pontja szerinti,  legfeljebb 20 km-es távolságra vonatkozó feltétel
fennállását. 

A hatósági bizonyítvány igénylésére irányuló kérelemben meg kell  jelölni  a mező- és erdőgazdasági
földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII.  törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti
szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 13. § (1) bekezdés a) pontja szerinti adatokat, valamint az
árverezésre  kerülő  föld  fekvésének  települését  és  helyrajzi  számát.  A  hatósági  bizonyítványt  a
kormányhivatal 15 napon belül állítja ki. 

Az előleg letétbe helyezése és a licitdíj megfizetése átutalással történhet, amelynek során az árverés
azonosító  számát az átutalás közleményében fel  kell  tüntetni.  Az előleg és a  licitdíj  összegét olyan
időpontban kell  átutalni,  hogy az az árverés időpontját megelőzően megérkezzen az mezőgazdasági
igazgatási szerv letéti számlájára. A letétbe helyező akkor árverezhet, ha az átutalásról szóló terhelési
értesítőt legkésőbb a licit  megkezdése előtt a mezőgazdasági igazgatási szerv árverezést lebonyolító
képviselőjének (a továbbiakban: kikiáltó) bemutatja, annak eredeti példányát részére átadja. 

Nem árverezhet és a földet árverésen nem szerezheti meg 

a) a Vht. 123. § (2) bekezdésében meghatározott személy,
b) a Földforgalmi törvény 9. §-ában meghatározott személy, 
c) a Cstv. 49. § (3) és (3b) bekezdésében meghatározott személy,
d) fővárosi és Vármegyei kormányhivatal, illetve az árveréssel kapcsolatos jogorvoslatot elbíráló hatóság
állományába tartozó olyan személy,  aki  az árverés lebonyolításában, illetve az árverési  jegyzőkönyv
szerinti határozatok meghozatalában, illetve a jogorvoslat során történő elbírálásában részt vesz,
e) a R. 5. § (1) bekezdésében foglaltaknak meg nem felelő személy. 
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Az árverezés további feltételei

Az  árverező  személyesen  vagy  megbízottja,  illetve  képviselője  útján  árverezhet.  Az  Ingatlan-
nyilvántartásról  szóló  1997.  évi  CXLI.  törvény  (továbbiakban:Inytv.)  33.§  (2)-(3)  bekezdései
alapján,  ha  az  okiratot  a  nyilatkozattevő  helyett  meghatalmazott  írta  alá,  illetve  látta  el
kézjegyével,  csatolni  kell  a meghatalmazást is,  amelyet a bejegyzés alapjául szolgáló okiratra
előírt alakszerűségek szerint kell kiállítani, tehát a meghatalmazást közokiratba, illetőleg ügyvéd
által ellenjegyzett magánokiratba kell foglalni.

Ha  a  felet  a  közjegyzői  okirat  elkészítésénél  meghatalmazott  képviseli,  az  ingatlan-nyilvántartási
eljárásban azt  a  magánokiratban foglalt  meghatalmazást  is  el  kell  fogadni,  amelyben a fél  aláírását
közjegyző vagy magyar külképviseleti szerv hitelesítette.

Írásra vagy olvasásra képtelen személy jognyilatkozatán alapuló bejegyzéshez, a nyilatkozat közokiratba
foglalása  szükséges,  amelyben  e  körülményre  utalni  kell.  Az  árverésen  az  árverést  lefolytatón,  a
megkeresőn és a megkereső eljárásában szereplő feleken kívül az árverezők vehetnek részt. 

Végrehajtási  eljárással  és  önkormányzati  adósságrendezési  eljárással  összefüggésben  lefolytatott
árverés esetén földre legalább a kikiáltási ár felének megfelelő összeggel tehető érvényes vételi ajánlat,
de tanya esetén legalább a kikiáltási ár 70%-ának megfelelő összeggel tehető érvényes vételi ajánlat, ha
az adósnak ez az egyetlen lakóingatlana, lakóhelye ebben van, és a végrehajtási eljárás megindítását
megelőző 6 hónapban is ebben volt, valamint, ha a föld Vht. 204/B. § szerinti legalacsonyabb eladási ár,
illetve a 237/2009. (X. 20.)  Korm. rendelet  4.  § (2) bekezdése szerinti  minimálár megadásával kerül
árverésre, csak e legalacsonyabb eladási árat elérő összegű vételi ajánlat tehető. 

A licitküszöb összege 10 millió Ft-ot meg nem haladó becsérték esetén a becsérték 2%-a, de legalább
1000 Ft, 10 millió Ft-ot meghaladó becsérték felett a becsérték 1%-a, ezer forintra kerekítve. Az a vételi
ajánlat érvényes, amelynek összege – legalább a licitküszöb összegével – meghaladja az előzőleg tett
érvényes vételi ajánlat összegét. Az árverező a vételi ajánlatot nem vonhatja vissza. 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:81.§ (5) bekezdése alapján a tulajdonostárs az
elővásárlási jogot végrehajtási árverés esetén is gyakorolhatja. Az elővásárlási jog akkor gyakorolható,
ha annak jogosultja  az árverezőre vonatkozó feltételeknek megfelel  és az elővásárlási  jogosultságát
bizonyító okiratokat a licit megkezdése előtt a kikiáltó részére átadja. 

Az  elővásárlásra  jogosult  a  felajánlott  legmagasabb  összegű  érvényes  vételi  ajánlattal  megegyező
összegű vételi ajánlat tételével gyakorolhatja elővásárlási jogát. Vételi ajánlatot elfogadó nyilatkozatnak
csak  az  elővásárlásra  jogosult  által  a  felhívásra  haladéktalanul  megtett  nyilatkozat  minősül.  A  föld
árverési vevője a legmagasabb összegű érvényes ajánlatot tevő árverező. Ha a legmagasabb összegű
vételi ajánlatra vonatkozóan elővásárlásra jogosult tesz elfogadó nyilatkozatot, az elővásárlásra jogosult
lesz az árverési vevő. Ha több elővásárlásra jogosult tesz vételi ajánlatot elfogadó nyilatkozatot, közülük
az  első  ranghelycsoportban  szereplő  elővásárlásra  jogosult  lesz  az  árverési  vevő.  Ha  ezen  első
ranghelycsoportban több elővásárlásra jogosult szerepel, a kikiáltó helyben lefolytatott sorsolással dönt.
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Érvényes vételi ajánlatnak R. 7.§ (8) bekezdés értelmében: a minimálárat elérő 3 legmagasabb
ajánlat minősül.

Amennyiben a legmagasabb összegű érvényes ajánlatot tevő árverező a vételárat nem utalta át
határidőben, az árverést a R. 8. § (7) bekezdése szerinti következő legmagasabb ajánlatot tevő
árverező nyeri.

A R. 8. § (8) bekezdés szerint: ha a (7) bekezdés szerinti ki nem fizetett földet alacsonyabb áron
vették meg, mint amennyit a fizetést elmulasztó árverező ajánlott, a fizetést elmulasztó köteles a
két  ajánlat  közötti  különbözetet  15  napon belül  megfizetni  a  mezőgazdasági  igazgatási  szerv
részére. 

Az árverés eredménytelen, ha nem tettek érvényes vételi ajánlatot, a felajánlott vételár a megismételt
árverésben  sem  érte  el  a  minimál  árat,  az  árverési  vevő  a  jogszabályban  foglaltak  alapján  nem
szerezheti meg a föld tulajdonjogát, az árverési vevő nem utalta át határidőben a teljes vételárat. Az
eredménytelen  árverés  esetén  megismételt  árverést  kell  kitűzni.  A  megismételt  árverés  során  a
felajánlott vételár nem lehet kevesebb a R. 7. § (2)–(4) bekezdése, illetve a 237/2009. (X. 20.) Korm.
rendelet  4.  §  (2a)  bekezdése  szerinti  minimálár  összegénél.  Ha  a  megismételt  árverés  is
eredménytelen, a mezőgazdasági igazgatási szerv az árverést sikertelennek nyilvánítja, kivéve, ha 

felszámolási eljárás során a Cstv. 49/A. § (5) bekezdésében vagy 49/B. § (7) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően a becsértéknek megfelelő értékesítésre kerül sor. 

Az árverési vevő letétbe helyezett előlegét be kell számítani a vételárba. Az árverési vevőn kívüli többi
árverező  részére  az  előleg  visszautalásáról  8  napon  belül  intézkedni  kell.  A  kikiáltó  az  árverésről
jegyzőkönyvet (a továbbiakban: árverési jegyzőkönyv) vesz fel. Az árverési jegyzőkönyvet az árverési
vevő is aláírásával látja el. 

A  jegyzőkönyvbe  foglalt  határozat  ellen  előterjesztett  fellebbezéssel  támadható  a  határozatba  nem
foglalt, de a jegyzőkönyv hatálya alá tartozó egyéb eljárási cselekmény is. Ha az árverési jegyzőkönyvbe
foglalt  döntés  ellen  jogorvoslattal  nem  élnek,  vagy  valamennyi  azzal  kapcsolatban  megindított
jogorvoslati,  illetve  döntés-felülvizsgálati  eljárás  befejeződik,  az  árverés  nem  eredménytelen  és  a
Vármegyei földhivatal az árverési jegyzőkönyvet záradékolja, a mezőgazdasági igazgatási szerv határidő
tűzésével haladéktalanul felhívja az árverési vevőt, hogy a teljes vételárat utalja át az mezőgazdasági
igazgatási szerv letéti számlájára; ha ezt elmulasztja, előlegét elveszti. 

Azt az előleget, amelynek visszafizetését a R. 13.§ (1) bekezdés szerint az árverező nem igényelheti,
valamint  azt  a  vételár-különbözetet,  amelyet a 8.  §  (8)  bekezdése szerint  a fizetést  elmulasztó
megfizet,  a  mezőgazdasági  igazgatási  szerv átutalja  a  megkereső által  megadott  letéti,  illetve
pénzforgalmi számlára. Ezek az összegek a végrehajtás, a felszámolás, illetve az önkormányzati
adósságrendezési eljárás értékesítési bevételeként számolhatók el. 

Az  mezőgazdasági  igazgatási  szerv  az  árverési  vevő  által  megfizetett  teljes  vételárat  átutalja  a
megkereső  által  megadott  letéti,  illetve  pénzforgalmi  számlára,  ezzel  egyidejűleg  a  záradékolt
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jegyzőkönyvet is megküldi a megkeresőnek. A záradékolt jegyzőkönyv alapján felszámolási eljárásban a
felszámoló,  önkormányzati  adósságrendezési  eljárásban  a  pénzügyi  gondnok  köti  meg  az  árverési
vevővel  a  földtulajdon  átruházására  vonatkozó  szerződést,  és  megteszi  a  vevő  részére  történő
birtokbaadással összefüggő intézkedéseket. 

Ha az adós a tartozását megfizette vagy más egyéb okból nem állnak már fenn a föld árverésének
feltételei, a megkereső köteles ennek tényéről haladéktalanul, rövid úton értesíteni az mezőgazdasági
igazgatási  szervet.  Az  eljárás  megszüntetése  esetén  a  befizetett  előleg  és  licitdíj  visszajár,  annak
visszautalásáról 8 napon belül intézkedni kell. 

A  R.  15.  §  (1)  bekezdése  szerint  ha  az  adós  és  annak  tulajdonostársai  az  árverés  kitűzése  előtt
együttesen kérik a végrehajtótól, illetve felszámolási eljárásban a felszámolótól, hogy az egész földet
vagy  annak  az  adós  és  a  kérelmező  tulajdonostársak  tulajdonában  álló  hányadát  árverezzék  el,  e
rendelet  rendelkezéseit  e  §-ban  foglalt  eltérésekkel  kell  alkalmazni.  Ha  az  adós  és  annak
tulajdonostársai az árverés kitűzéséig együttesen kérik, hogy az egész földet vagy annak az adós és a
kérelmező tulajdonostársak tulajdonában álló hányadát árverezzék el, akkor az árverést a kérelmező
tulajdonostársak tulajdoni hányadára is ki kell tűzni, a földre az adós kivételével bármelyik – e rendelet
feltételeinek megfelelő – kérelmező tulajdonostárs is árverezhet, az árverező tulajdonostárs a tulajdoni
hányadának  megfelelően  arányosan  csökkentett  előleget  köteles  letétbe  helyezni,  és  ha  a  földet
megvette, nem kell megfizetnie a vételárnak azt a részét, amely az ő tulajdoni hányadára esik, a nem
adós  tulajdonostárs  tulajdoni  hányadának  kikiáltási  ára  az  adós  tulajdoni  hányadára  megállapított
becsérték egész földrészletre vetített összegének a tulajdoni hányaddal arányos része, a tulajdonostárs
hozzájárulásával  lehet  az  ő  tulajdoni  hányadát  a  becsértékénél  alacsonyabb  áron,  felszámolási
eljárásban pedig az adós tulajdoni hányadára megállapított minimálár megadásával elárverezni.

Ha a tulajdonostárs hozzájárult ahhoz, hogy az ő tulajdoni hányadát a becsértéknél alacsonyabb áron,
felszámolási  eljárásban  pedig  az  adós  tulajdoni  hányadára  megállapított  minimálár  megadásával
árverezzék el, akkor a tulajdoni hányadra legalacsonyabb vételi ajánlat tehető. Ha a föld közös tulajdonát
– bírósági határozat, a bíróság által jóváhagyott egyezség vagy bírósági végrehajtási záradékkal ellátott
okirat alapján – árveréssel kell  megszüntetni,  az ingatlanra bármelyik tulajdonostárs is árverezhet. A
végrehajtó  a  legalacsonyabb vételi  ajánlat  összegeként  a  bíróság  ítéletében megállapított  legkisebb
vételárat  jelöli  meg.  Az  így  megjelölt  vételárnál  alacsonyabb  összegben  az  árverésen  nem tehető
érvényesen vételi ajánlat.

Miskolc, az időbélyegző szerint

Dr. Alakszai Zoltán főispán

nevében és megbízásából:

…………………………………………….

Vadász István

osztályvezető
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Ügyiratszám: BO/36/1432-5/2023 Tárgy: Ingatlanárverési hirdetmény

Ügyintéző: Rusznák Tímea  Hiv.sz.: 229.V.2021/2013/102

Telefon: 06-46/503-428 Mell.: -

INGATLANÁRVERÉSI HIRDETMÉNY

ISMÉTELT

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal, mint árverést lefolytató hatóság Gulyás Attila
adós hitelszerződés és egyéb  jogcímeken fennálló  6 380 124 Ft követelés behajtása iránt az  MKK
Magyar Követeléskezelő Zrt. és társai  végrehajtást kérők érdekében eljáró  dr. Kisely Alexandra
önálló  bírósági  végrehajtó  megkeresésére az  ingatlan-nyilvántartásban 2605/4  helyrajzi  számon
nyilvántartott,  természetben Nyékládháza  zártkert településen  található  ingatlan 1/1 tulajdoni
illetőségére a  mező-és  erdőgazdasági  földek  forgalmáról  szóló  2013.  évi  CXXII.  törvény  35.  §  (1)
bekezdése alapján, valamint a mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek végrehajtási, felszámolási
vagy  önkormányzati  adósságrendezési  eljárás  keretében  árverés  útján  történő  értékesítésének
szabályairól szóló 191/2014. (VII.31.) Kormányrendelet értelmében 

2023.  év   május    hó   30  .  napján   10   óra 30 percre  

BO/36/      1432      /2023  
azonosító számon

 i s m é t e l t e n  á      r v e r é s t  

tűzök ki.

Az árverés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály 
     Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

     hivatali helyisége
     3525 Miskolc, Vologda u.1.

Az árverés azonosító száma: BO/36/1432/2023

Végrehajtást kérők: Követelés jogcíme: Tőke:
MKK Magyar Követeléskezelő Zrt. hitelszerződés 5 665 000 Ft
EOS Faktor Magyarország Zrt. hitelszerződés      45 203 Ft
MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. távhőszolg. Szerződés    161 577 Ft
MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. távhőszolg. Szerződés    141 470 Ft
M.M.J.V Önkormányzata használati díj    212 694 Ft
Intrum Zrt. telefonszolg. Szerződés      88 202 Ft
Intrum Zrt. telefonszolg.szerződés      65 978 Ft
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A föld ingatlan-nyilvántartási és földhasználati adatai:

1. Település neve  : Nyékládháza

2. Fekvése  :   Zártkert

3. Helyrajzi száma  : 2605/4

4. Területnagysága  : 1698 m2

5. Aranykorona értéke   : 8.85 Ak

6. Művelési ága:   szőlő

7. Jogi jelleg:   nincs megadva

8. Tulajdonos neve  : Gulyás Attila 1/1 tulajdoni hányad

9. Felépítménye és annak jellege  : nincs megadva

10. Árverezett tulajdoni hányad  : 1/1

11. Telki szolgalom, közérdekű használati jog, haszonélvezeti jog, zálogjog  :

Vezeték jog a VMM-583/2012 engedély számú ( 21125) Nyékládháza 0.4 kV-os 1 

sz. vezetékrendszer az ingatlan területéből 7 m2-t érint az MVM Émász Áram-

hálózati Kft. javára.

12. A földhasználati, erdőgazdálkodói nyilvántartásba bejegyzett földhasználat  :nincs megadva

Az ingatlan becsértéke:  1 500.000 Ft, amely egyben a kikiáltási ár.

Az árverésen tehető legalacsonyabb vételi ajánlat összege::  750.000 Ft.

A licitküszöb összege: 30 000 Ft (10 millió Ft-ot meg nem haladó becsérték esetén a becsérték 2 %-a,
de legalább 1000 Ft, 10 millió Ft-ot meghaladó becsérték felett a becsérték 1%-a ezer forintra kerekítve.)

Az árverési előleg  150.000 Ft (a becsérték 10%-a)

Az árverési licitdíj: 15 000 Ft (a föld becsértékének 1%-a, de legalább 10 000 Ft és legfeljebb 10.000 Ft)

Az előleg letétbe helyezése és a licitdíj megfizetése a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal
Magyar  Államkincstárnál  vezetett  10027006-00302797-20000002  számú  letéti  számlájára  történő
átutalással teljesíthető, amelynek során az árverés azonosító számát az átutalás közleményében fel kell
tüntetni. Az előleg és licitdíj összegét olyan időpontban kell átutalni, hogy az az árverés időpontját
megelőzően megérkezzen a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal  mezőgazdasági
igazgatási szervének letéti számlájára.

A letétbe helyező akkor árverezhet, ha az átutalásról szóló terhelési értesítőt – a bank által lepecsételt és
aláírt  banki  igazolást  –   legkésőbb  a  licit  megkezdése  előtt  a  hatóság  árverezést  lebonyolító
képviselőjének (kikiáltó) bemutatja, annak másolatát pedig részére átadja.

Felhívom  az  elővásárlásra  jogosultak  figyelmét,  hogy  az  elővásárlási  jogosultságuk  gyakorlásának
feltétele  az  árverésen  történő  részvétel.  Az  elővásárlási  jog  jogosultjának  a  jogosultságot  bizonyító
okiratait a licit megkezdése előtt a kikiáltónak át kell adnia. 
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Az  árverésről,  ha  valamennyi  megjelent  írásban  hozzájárul, a  Borsod-Abaúj-Zemplén  Vármegyei
Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztály a mező-és erdőgazdasági hasznosítású
földek végrehajtási-felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján
történő értékesítésének szabályairól szóló 191/2014. (VII.31.) Korm. rendelet 6. §-ában foglaltak szerint
kép- és hangfelvételt készít az eljárás jogszerű lefolytatásának ellenőrizhetősége érdekében.

Az ingatlan megtekinthetőségének adatai: külső  szemrevételezéssel  bármikor,  belülről  pedig
közvetlenül a tulajdonossal (bentlakóval) előre egyeztetett időpontban.

Dr.   Kisely Alexandra    önálló bírósági végrehajtó elérhetősége  : 
cím: 3525 Miskolc, Kazinczy Ferenc utca 10. Fszt.4.
levelezési cím: 3501 Miskolc, Pf: 59.

Kérjük,  hogy  az  ügyben  megküldött  iratokon  az  árverés  azonosító  számára  szíveskedjenek
hivatkozni.

Az árverezőket érintő egyéb tudnivalók:

Az  árverezés  feltételeit  és  jogkövetkezményeit  a  mező-és  erdőgazdasági  hasznosítású  földek
végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján
történő értékesítésének szabályairól szóló 191/2014. (VII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.)
szabályozza.

A földre az árverezhet, aki R. 5.§ (1) bekezdése szerint:

a) aki előlegként a föld becsértékének 10%-át legkésőbb az árverés megkezdése előtt a mezőgazdasági
igazgatási szervnél letétbe helyezte, 
b) a licitdíjat megfizette
c)  a  mező-  és  erdőgazdasági  földek  forgalmáról  szóló  2013.  évi  CXXII.  törvény  (a  továbbiakban:
Földforgalmi törvény) 35. § (3) bekezdés harmadik mondata szerinti  körülmények fennállásáról szóló
hatósági  bizonyítványt  és  a  Földforgalmi  törvény  13–15.  §-a  szerinti  –  az  ott  előírt  alakszerűségi
előírásoknak megfelelő – nyilatkozatokat csatolja,
d)  a Földforgalmi törvény 18.§ (1) bekezdés e) pontja szerinti,  legfeljebb 20 km-es távolságra
vonatkozó feltételnek megfelel, és azt – az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló
384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 27.§-a szerinti  hatósági bizonyítvánnyal – igazolja 

(Földforgalmi törvény 18.§ (1) bekezdés e) pontja: az olyan földművest, akinek  az életvitelszerű
lakáshasználata helye  vagy a mezőgazdasági üzemközpontja legalább 3 éve  olyan  településen
van, amelynek közigazgatási határa az adás-vétel tárgyát képező föld fekvése szerinti település
közigazgatási határától közúton vagy közforgalom elől el nem zárt magánúton legfeljebb 20 km
távolságra van.)

A hatósági  bizonyítvány  kiállítása  az  ügyfél  Borsod–Abaúj-Zemplén  Vármegyei  Kormányhivatal
Földhivatali  Főosztályhoz (3525  Miskolc  Vologda  u.  4.)  benyújtott  kérelme  alapján  történik.  A
hatósági  bizonyítvány  a  föld  tulajdonjogának  megszerzésére  nem  jogosít,  csak  a  hatósági
bizonyítványban  megjelölt  föld  végrehajtási,  felszámolási  vagy  önkormányzati  adósságrendezési
eljárással összefüggő árverezésén való részvételhez szükséges vonatkozó feltétel fennállását igazolja. 

Az  árverésen  történő  részvételhez  kiállított  hatósági  bizonyítvány  tartalmazza  a  Földforgalmi
törvény 18.§ (1) bekezdés e) pontja szerinti,  legfeljebb 20 km-es távolságra vonatkozó feltétel
fennállását. 

A hatósági bizonyítvány igénylésére irányuló kérelemben meg kell  jelölni  a mező- és erdőgazdasági
földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII.  törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti
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szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 13. § (1) bekezdés a) pontja szerinti adatokat, valamint az
árverezésre  kerülő  föld  fekvésének  települését  és  helyrajzi  számát.  A  hatósági  bizonyítványt  a
kormányhivatal 15 napon belül állítja ki. 

Az előleg letétbe helyezése és a licitdíj megfizetése átutalással történhet, amelynek során az árverés
azonosító  számát az átutalás közleményében fel  kell  tüntetni.  Az előleg és a  licitdíj  összegét olyan
időpontban kell  átutalni,  hogy az az árverés időpontját megelőzően megérkezzen az mezőgazdasági
igazgatási szerv letéti számlájára. A letétbe helyező akkor árverezhet, ha az átutalásról szóló terhelési
értesítőt legkésőbb a licit  megkezdése előtt a mezőgazdasági igazgatási szerv árverezést lebonyolító
képviselőjének (a továbbiakban: kikiáltó) bemutatja, annak eredeti példányát részére átadja. 

Nem árverezhet és a földet árverésen nem szerezheti meg 

a) a Vht. 123. § (2) bekezdésében meghatározott személy,
b) a Földforgalmi törvény 9. §-ában meghatározott személy, 
c) a Cstv. 49. § (3) és (3b) bekezdésében meghatározott személy,
d) fővárosi és Vármegyei kormányhivatal, illetve az árveréssel kapcsolatos jogorvoslatot elbíráló hatóság
állományába tartozó olyan személy,  aki  az árverés lebonyolításában, illetve az árverési  jegyzőkönyv
szerinti határozatok meghozatalában, illetve a jogorvoslat során történő elbírálásában részt vesz,
e) a R. 5. § (1) bekezdésében foglaltaknak meg nem felelő személy. 

Az árverezés további feltételei

Az  árverező  személyesen  vagy  megbízottja,  illetve  képviselője  útján  árverezhet.  Az  Ingatlan-
nyilvántartásról  szóló  1997.  évi  CXLI.  törvény  (továbbiakban:Inytv.)  33.§  (2)-(3)  bekezdései
alapján,  ha  az  okiratot  a  nyilatkozattevő  helyett  meghatalmazott  írta  alá,  illetve  látta  el
kézjegyével,  csatolni  kell  a meghatalmazást is,  amelyet a bejegyzés alapjául szolgáló okiratra
előírt alakszerűségek szerint kell kiállítani, tehát a meghatalmazást közokiratba, illetőleg ügyvéd
által ellenjegyzett magánokiratba kell foglalni.

Ha  a  felet  a  közjegyzői  okirat  elkészítésénél  meghatalmazott  képviseli,  az  ingatlan-nyilvántartási
eljárásban azt  a  magánokiratban foglalt  meghatalmazást  is  el  kell  fogadni,  amelyben a fél  aláírását
közjegyző vagy magyar külképviseleti szerv hitelesítette.

Írásra vagy olvasásra képtelen személy jognyilatkozatán alapuló bejegyzéshez, a nyilatkozat közokiratba
foglalása  szükséges,  amelyben  e  körülményre  utalni  kell.  Az  árverésen  az  árverést  lefolytatón,  a
megkeresőn és a megkereső eljárásában szereplő feleken kívül az árverezők vehetnek részt. 

Végrehajtási  eljárással  és  önkormányzati  adósságrendezési  eljárással  összefüggésben  lefolytatott
árverés esetén földre legalább a kikiáltási ár felének megfelelő összeggel tehető érvényes vételi ajánlat,
de tanya esetén legalább a kikiáltási ár 70%-ának megfelelő összeggel tehető érvényes vételi ajánlat, ha
az adósnak ez az egyetlen lakóingatlana, lakóhelye ebben van, és a végrehajtási eljárás megindítását
megelőző 6 hónapban is ebben volt, valamint, ha a föld Vht. 204/B. § szerinti legalacsonyabb eladási ár,
illetve a 237/2009. (X. 20.)  Korm. rendelet  4.  § (2) bekezdése szerinti  minimálár megadásával kerül
árverésre, csak e legalacsonyabb eladási árat elérő összegű vételi ajánlat tehető. 

A licitküszöb összege 10 millió Ft-ot meg nem haladó becsérték esetén a becsérték 2%-a, de legalább
1000 Ft, 10 millió Ft-ot meghaladó becsérték felett a becsérték 1%-a, ezer forintra kerekítve. Az a vételi
ajánlat érvényes, amelynek összege – legalább a licitküszöb összegével – meghaladja az előzőleg tett
érvényes vételi ajánlat összegét. Az árverező a vételi ajánlatot nem vonhatja vissza. 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:81.§ (5) bekezdése alapján a tulajdonostárs az
elővásárlási jogot végrehajtási árverés esetén is gyakorolhatja. Az elővásárlási jog akkor gyakorolható,
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ha annak jogosultja  az árverezőre vonatkozó feltételeknek megfelel  és az elővásárlási  jogosultságát
bizonyító okiratokat a licit megkezdése előtt a kikiáltó részére átadja. 

Az  elővásárlásra  jogosult  a  felajánlott  legmagasabb  összegű  érvényes  vételi  ajánlattal  megegyező
összegű vételi ajánlat tételével gyakorolhatja elővásárlási jogát. Vételi ajánlatot elfogadó nyilatkozatnak
csak  az  elővásárlásra  jogosult  által  a  felhívásra  haladéktalanul  megtett  nyilatkozat  minősül.  A  föld
árverési vevője a legmagasabb összegű érvényes ajánlatot tevő árverező. Ha a legmagasabb összegű
vételi ajánlatra vonatkozóan elővásárlásra jogosult tesz elfogadó nyilatkozatot, az elővásárlásra jogosult
lesz az árverési vevő. Ha több elővásárlásra jogosult tesz vételi ajánlatot elfogadó nyilatkozatot, közülük
az  első  ranghelycsoportban  szereplő  elővásárlásra  jogosult  lesz  az  árverési  vevő.  Ha  ezen  első
ranghelycsoportban több elővásárlásra jogosult szerepel, a kikiáltó helyben lefolytatott sorsolással dönt.

Érvényes vételi ajánlatnak R. 7.§ (8) bekezdés értelmében: a minimálárat elérő 3 legmagasabb
ajánlat minősül.

Amennyiben a legmagasabb összegű érvényes ajánlatot tevő árverező a vételárat nem utalta át
határidőben, az árverést a R. 8. § (7) bekezdése szerinti következő legmagasabb ajánlatot tevő
árverező nyeri.

A R. 8. § (8) bekezdés szerint: ha a (7) bekezdés szerinti ki nem fizetett földet alacsonyabb áron
vették meg, mint amennyit a fizetést elmulasztó árverező ajánlott, a fizetést elmulasztó köteles a
két  ajánlat  közötti  különbözetet  15  napon belül  megfizetni  a  mezőgazdasági  igazgatási  szerv
részére. 

Az árverés eredménytelen, ha nem tettek érvényes vételi ajánlatot, a felajánlott vételár a megismételt
árverésben  sem  érte  el  a  minimál  árat,  az  árverési  vevő  a  jogszabályban  foglaltak  alapján  nem
szerezheti meg a föld tulajdonjogát, az árverési vevő nem utalta át határidőben a teljes vételárat. Az
eredménytelen  árverés  esetén  megismételt  árverést  kell  kitűzni.  A  megismételt  árverés  során  a
felajánlott vételár nem lehet kevesebb a R. 7. § (2)–(4) bekezdése, illetve a 237/2009. (X. 20.) Korm.
rendelet  4.  §  (2a)  bekezdése  szerinti  minimálár  összegénél.  Ha  a  megismételt  árverés  is
eredménytelen, a mezőgazdasági igazgatási szerv az árverést sikertelennek nyilvánítja, kivéve, ha 

felszámolási eljárás során a Cstv. 49/A. § (5) bekezdésében vagy 49/B. § (7) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően a becsértéknek megfelelő értékesítésre kerül sor. 

Az árverési vevő letétbe helyezett előlegét be kell számítani a vételárba. Az árverési vevőn kívüli többi
árverező  részére  az  előleg  visszautalásáról  8  napon  belül  intézkedni  kell.  A  kikiáltó  az  árverésről
jegyzőkönyvet (a továbbiakban: árverési jegyzőkönyv) vesz fel. Az árverési jegyzőkönyvet az árverési
vevő is aláírásával látja el. 

A  jegyzőkönyvbe  foglalt  határozat  ellen  előterjesztett  fellebbezéssel  támadható  a  határozatba  nem
foglalt, de a jegyzőkönyv hatálya alá tartozó egyéb eljárási cselekmény is. Ha az árverési jegyzőkönyvbe
foglalt  döntés  ellen  jogorvoslattal  nem  élnek,  vagy  valamennyi  azzal  kapcsolatban  megindított
jogorvoslati,  illetve  döntés-felülvizsgálati  eljárás  befejeződik,  az  árverés  nem  eredménytelen  és  a
Vármegyei földhivatal az árverési jegyzőkönyvet záradékolja, a mezőgazdasági igazgatási szerv határidő
tűzésével haladéktalanul felhívja az árverési vevőt, hogy a teljes vételárat utalja át az mezőgazdasági
igazgatási szerv letéti számlájára; ha ezt elmulasztja, előlegét elveszti. 

Azt az előleget, amelynek visszafizetését a R. 13.§ (1) bekezdés szerint az árverező nem igényelheti,
valamint  azt  a  vételár-különbözetet,  amelyet a 8.  §  (8)  bekezdése szerint  a fizetést  elmulasztó
megfizet,  a  mezőgazdasági  igazgatási  szerv átutalja  a  megkereső által  megadott  letéti,  illetve
pénzforgalmi számlára. Ezek az összegek a végrehajtás, a felszámolás, illetve az önkormányzati
adósságrendezési eljárás értékesítési bevételeként számolhatók el. 
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Az  mezőgazdasági  igazgatási  szerv  az  árverési  vevő  által  megfizetett  teljes  vételárat  átutalja  a
megkereső  által  megadott  letéti,  illetve  pénzforgalmi  számlára,  ezzel  egyidejűleg  a  záradékolt
jegyzőkönyvet is megküldi a megkeresőnek. A záradékolt jegyzőkönyv alapján felszámolási eljárásban a
felszámoló,  önkormányzati  adósságrendezési  eljárásban  a  pénzügyi  gondnok  köti  meg  az  árverési
vevővel  a  földtulajdon  átruházására  vonatkozó  szerződést,  és  megteszi  a  vevő  részére  történő
birtokbaadással összefüggő intézkedéseket. 

Ha az adós a tartozását megfizette vagy más egyéb okból nem állnak már fenn a föld árverésének
feltételei, a megkereső köteles ennek tényéről haladéktalanul, rövid úton értesíteni az mezőgazdasági
igazgatási  szervet.  Az  eljárás  megszüntetése  esetén  a  befizetett  előleg  és  licitdíj  visszajár,  annak
visszautalásáról 8 napon belül intézkedni kell. 

A  R.  15.  §  (1)  bekezdése  szerint  ha  az  adós  és  annak  tulajdonostársai  az  árverés  kitűzése  előtt
együttesen kérik a végrehajtótól, illetve felszámolási eljárásban a felszámolótól, hogy az egész földet
vagy  annak  az  adós  és  a  kérelmező  tulajdonostársak  tulajdonában  álló  hányadát  árverezzék  el,  e
rendelet  rendelkezéseit  e  §-ban  foglalt  eltérésekkel  kell  alkalmazni.  Ha  az  adós  és  annak
tulajdonostársai az árverés kitűzéséig együttesen kérik, hogy az egész földet vagy annak az adós és a
kérelmező tulajdonostársak tulajdonában álló hányadát árverezzék el, akkor az árverést a kérelmező
tulajdonostársak tulajdoni hányadára is ki kell tűzni, a földre az adós kivételével bármelyik – e rendelet
feltételeinek megfelelő – kérelmező tulajdonostárs is árverezhet, az árverező tulajdonostárs a tulajdoni
hányadának  megfelelően  arányosan  csökkentett  előleget  köteles  letétbe  helyezni,  és  ha  a  földet
megvette, nem kell megfizetnie a vételárnak azt a részét, amely az ő tulajdoni hányadára esik, a nem
adós  tulajdonostárs  tulajdoni  hányadának  kikiáltási  ára  az  adós  tulajdoni  hányadára  megállapított
becsérték egész földrészletre vetített összegének a tulajdoni hányaddal arányos része, a tulajdonostárs
hozzájárulásával  lehet  az  ő  tulajdoni  hányadát  a  becsértékénél  alacsonyabb  áron,  felszámolási
eljárásban pedig az adós tulajdoni hányadára megállapított minimálár megadásával elárverezni.

Ha a tulajdonostárs hozzájárult ahhoz, hogy az ő tulajdoni hányadát a becsértéknél alacsonyabb áron,
felszámolási  eljárásban  pedig  az  adós  tulajdoni  hányadára  megállapított  minimálár  megadásával
árverezzék el, akkor a tulajdoni hányadra legalacsonyabb vételi ajánlat tehető. Ha a föld közös tulajdonát
– bírósági határozat, a bíróság által jóváhagyott egyezség vagy bírósági végrehajtási záradékkal ellátott
okirat alapján – árveréssel kell  megszüntetni,  az ingatlanra bármelyik tulajdonostárs is árverezhet. A
végrehajtó  a  legalacsonyabb vételi  ajánlat  összegeként  a  bíróság  ítéletében megállapított  legkisebb
vételárat  jelöli  meg.  Az  így  megjelölt  vételárnál  alacsonyabb  összegben  az  árverésen  nem tehető
érvényesen vételi ajánlat.

Miskolc, az időbélyegző szerint

Dr. Alakszai Zoltán főispán

nevében és megbízásából:

…………………………………………….

Vadász István

osztályvezető
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Ügyiratszám: BO/36/994-5/2023 Tárgy: Ingatlanárverési hirdetmény

Ügyintéző: Rusznák Tímea  Hiv.sz.: 160.V.1359/2015/303

Telefon: 06-46/503-428 Mell.: -

INGATLANÁRVERÉSI HIRDETMÉNY

ISMÉTELT

A  Borsod-Abaúj-Zemplén  Vármegyei  Kormányhivatal, mint  árverést  lefolytató  hatóság Bodnár
Imre  adós kölcsönösszeg és egyéb jogcímeken fennálló 12.356.789 Ft követelés behajtása iránt az
OTP Faktoring Zrt. és társai végrehajtást kérők érdekében eljáró dr. Kádár Petra Pálma  önálló
bírósági  végrehajtó  megkeresésére az  ingatlan-nyilvántartásban 75392  helyrajzi  számon
nyilvántartott, természetben Miskolc III. kerület zártkert településen található ingatlan 1/3 tulajdoni
illetőségére a mező-és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 35. § (1)
bekezdése  alapján,  valamint  a  mező-  és  erdőgazdasági  hasznosítású  földek  végrehajtási,
felszámolási  vagy  önkormányzati  adósságrendezési  eljárás  keretében  árverés  útján  történő
értékesítésének szabályairól szóló 191/2014. (VII.31.) Kormányrendelet értelmében 

2023.  év   május    hó   30  .  napján   11   óra 00 percre  

BO/36/      994      /2023  
azonosító számon

 i s m é t e l t e n        á r v e r é s t  

tűzök ki.

Az  árverés  helye:  Borsod-Abaúj-Zemplén  Vármegyei  Kormányhivatal Agrárügyi  Főosztály  
     Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

     hivatali helyisége
     3525 Miskolc, Vologda u.1.

Az árverés azonosító száma: BO/36/994/2023

Végrehajtást kérők: Követelés jogcíme: Tőke:
OTP Faktoring Zrt. kölcsönösszeg 12.235.250.-
Ft
Inhold Pénzügyi Zrt. kölcsönszerződés      121.539.-
Ft 

A föld ingatlan-nyilvántartási és földhasználati adatai:

1. Település neve  : Miskolc III. kerület

2. Fekvése  :   Zártkert

3. Helyrajzi száma  :75392
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4. Területnagysága  : 834 m2

5. Aranykorona értéke   : 2,61 Ak

6. Művelési ága:  kert és gazdasági épület

7. Jogi jelleg:   nincs megadva

8. Tulajdonos neve  : Bodnár Imre 1/3 tulajdoni hányad

         Magyar Állam 1/3 tulajdoni hányad

  A jogviszonyban a Magyar Államot a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 

Zrt. képviseli

          Fonó Éva 1/3 tulajdoni hányad

9. Felépítménye és annak jellege  : gazdasági épület

10. Lakó marad:   nincs ilyen személy

11. Árverezett tulajdoni hányad  : 1/3

12. Telki szolgalom, közérdekű használati jog, haszonélvezeti jog, zálogjog  :

  Miskolc Vármegyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala javára bejegyzett 

                  építési tilalom.

13. A földhasználati, erdőgazdálkodói nyilvántartásba bejegyzett földhasználat  : nincs megad-

va

Az ingatlan becsértéke:  200.000 Ft, amely egyben a kikiáltási ár.

Az árverésen tehető legalacsonyabb vételi ajánlat összege::  100.000 Ft.

A licitküszöb összege: 4.000 Ft (10 millió Ft-ot meg nem haladó becsérték esetén a becsérték 2 %-a,
de  legalább  1000  Ft,  10  millió  Ft-ot  meghaladó  becsérték  felett  a  becsérték  1%-a  ezer  forintra
kerekítve.)

Az árverési előleg  20.000 Ft (a becsérték 10%-a)

Az árverési licitdíj: 10.000 Ft (a föld becsértékének 1%-a, de legalább 10 000 Ft és legfeljebb 10.000
Ft)

Az  előleg  letétbe  helyezése  és  a  licitdíj  megfizetése  a  Borsod-Abaúj-Zemplén  Vármegyei
Kormányhivatal  Magyar  Államkincstárnál  vezetett  10027006-00302797-20000002  számú  letéti
számlájára történő átutalással teljesíthető, amelynek során az árverés azonosító számát az átutalás
közleményében fel kell tüntetni. Az előleg és licitdíj összegét olyan időpontban kell átutalni, hogy
az  az  árverés  időpontját  megelőzően  megérkezzen  a  Borsod-Abaúj-Zemplén  Vármegyei
Kormányhivatal mezőgazdasági igazgatási szervének letéti számlájára.

A letétbe helyező akkor árverezhet, ha az átutalásról szóló terhelési értesítőt – a bank által lepecsételt
és  aláírt  banki  igazolást  –   legkésőbb  a  licit  megkezdése  előtt  a  hatóság  árverezést  lebonyolító
képviselőjének (kikiáltó) bemutatja, annak másolatát pedig részére átadja.
Felhívom az elővásárlásra jogosultak figyelmét,  hogy az elővásárlási  jogosultságuk gyakorlásának
feltétele az árverésen történő részvétel. Az elővásárlási jog jogosultjának a jogosultságot bizonyító
okiratait a licit megkezdése előtt a kikiáltónak át kell adnia. 
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Az árverésről, ha  valamennyi megjelent írásban hozzájárul, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei
Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztály a mező-és erdőgazdasági hasznosítású
földek  végrehajtási-felszámolási  vagy  önkormányzati  adósságrendezési  eljárás  keretében  árverés
útján történő értékesítésének szabályairól szóló 191/2014. (VII.31.) Korm. rendelet 6. §-ában foglaltak
szerint  kép-  és  hangfelvételt  készít  az  eljárás  jogszerű  lefolytatásának  ellenőrizhetősége
érdekében.

Az ingatlan megtekinthetőségének adatai: külső szemrevételezéssel bármikor, belülről pedig
közvetlenül a tulajdonossal (bentlakóval) előre egyeztetett időpontban.

Dr.   Kádár Petra Pálma    önálló bírósági végrehajtó elérhetősége  : 
cím: 3530 Miskolc, Erzsébet tér 5. I/1.
Telefonszám: 06-46-620-380

Kérjük,  hogy az ügyben megküldött  iratokon az árverés  azonosító  számára szíveskedjenek
hivatkozni.

Az árverezőket érintő egyéb tudnivalók:

Az  árverezés  feltételeit  és  jogkövetkezményeit  a  mező-és  erdőgazdasági  hasznosítású  földek
végrehajtási,  felszámolási  vagy  önkormányzati  adósságrendezési  eljárás  keretében  árverés
útján  történő  értékesítésének  szabályairól  szóló  191/2014.  (VII.31.)  Korm.  rendelet  (a
továbbiakban: R.) szabályozza.

A földre az árverezhet, aki R. 5.§ (1) bekezdése szerint:

a)  aki  előlegként  a  föld  becsértékének  10%-át  legkésőbb  az  árverés  megkezdése  előtt  a
mezőgazdasági igazgatási szervnél letétbe helyezte, 
b) a licitdíjat megfizette
c)  a mező- és erdőgazdasági  földek forgalmáról  szóló  2013.  évi  CXXII.  törvény (a  továbbiakban:
Földforgalmi törvény) 35. § (3) bekezdés harmadik mondata szerinti körülmények fennállásáról szóló
hatósági  bizonyítványt  és  a  Földforgalmi  törvény  13–15.  §-a  szerinti  –  az ott  előírt  alakszerűségi
előírásoknak megfelelő – nyilatkozatokat csatolja,
d)  a Földforgalmi törvény 18.§ (1) bekezdés e) pontja szerinti, legfeljebb 20 km-es távolságra
vonatkozó feltételnek megfelel, és azt – az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló
384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 27.§-a szerinti  hatósági bizonyítvánnyal – igazolja 

(Földforgalmi törvény 18.§ (1) bekezdés e) pontja: az olyan földművest, akinek az életvitelszerű
lakáshasználata helye vagy a mezőgazdasági üzemközpontja legalább 3 éve olyan településen
van, amelynek közigazgatási határa az adás-vétel tárgyát képező föld fekvése szerinti település
közigazgatási határától közúton vagy közforgalom elől el nem zárt magánúton legfeljebb 20 km
távolságra van.)

A hatósági bizonyítvány kiállítása az ügyfél  Borsod–Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal
Földhivatali  Főosztályhoz (3525  Miskolc  Vologda  u.  4.)  benyújtott  kérelme  alapján  történik.  A
hatósági  bizonyítvány  a  föld  tulajdonjogának  megszerzésére  nem  jogosít,  csak  a  hatósági
bizonyítványban  megjelölt  föld  végrehajtási,  felszámolási  vagy  önkormányzati  adósságrendezési
eljárással  összefüggő  árverezésén  való  részvételhez  szükséges  vonatkozó  feltétel  fennállását
igazolja. 

Az árverésen történő részvételhez kiállított hatósági bizonyítvány tartalmazza a Földforgalmi
törvény 18.§ (1) bekezdés e) pontja szerinti, legfeljebb 20 km-es távolságra vonatkozó feltétel
fennállását. 
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A hatósági bizonyítvány igénylésére irányuló kérelemben meg kell jelölni a mező- és erdőgazdasági
földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti
szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 13. § (1) bekezdés a) pontja szerinti adatokat, valamint az
árverezésre  kerülő  föld  fekvésének  települését  és  helyrajzi  számát.  A  hatósági  bizonyítványt  a
kormányhivatal 15 napon belül állítja ki. 

Az előleg letétbe helyezése és a licitdíj megfizetése átutalással történhet, amelynek során az árverés
azonosító számát az átutalás közleményében fel kell tüntetni. Az előleg és a licitdíj összegét olyan
időpontban kell átutalni, hogy az az árverés időpontját megelőzően megérkezzen az mezőgazdasági
igazgatási szerv letéti számlájára. A letétbe helyező akkor árverezhet, ha az átutalásról szóló terhelési
értesítőt legkésőbb a licit megkezdése előtt a mezőgazdasági igazgatási szerv árverezést lebonyolító
képviselőjének (a továbbiakban: kikiáltó) bemutatja, annak eredeti példányát részére átadja. 

Nem árverezhet és a földet árverésen nem szerezheti meg 

a) a Vht. 123. § (2) bekezdésében meghatározott személy,
b) a Földforgalmi törvény 9. §-ában meghatározott személy, 
c) a Cstv. 49. § (3) és (3b) bekezdésében meghatározott személy,
d)  fővárosi  és  Vármegyei  kormányhivatal,  illetve  az  árveréssel  kapcsolatos  jogorvoslatot  elbíráló
hatóság  állományába  tartozó  olyan  személy,  aki  az  árverés  lebonyolításában,  illetve  az  árverési
jegyzőkönyv szerinti  határozatok meghozatalában, illetve a jogorvoslat  során történő elbírálásában
részt vesz,
e) a R. 5. § (1) bekezdésében foglaltaknak meg nem felelő személy. 

Az árverezés további feltételei

Az árverező személyesen vagy megbízottja, illetve képviselője útján árverezhet. Az Ingatlan-
nyilvántartásról  szóló  1997.  évi  CXLI.  törvény  (továbbiakban:Inytv.)  33.§  (2)-(3)  bekezdései
alapján,  ha  az  okiratot  a  nyilatkozattevő  helyett  meghatalmazott  írta  alá,  illetve  látta  el
kézjegyével, csatolni kell a meghatalmazást is, amelyet a bejegyzés alapjául szolgáló okiratra
előírt  alakszerűségek  szerint  kell  kiállítani,  tehát  a  meghatalmazást  közokiratba,  illetőleg
ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba kell foglalni.

Ha  a  felet  a  közjegyzői  okirat  elkészítésénél  meghatalmazott  képviseli,  az  ingatlan-nyilvántartási
eljárásban azt a magánokiratban foglalt meghatalmazást is el kell fogadni, amelyben a fél aláírását
közjegyző vagy magyar külképviseleti szerv hitelesítette.

Írásra  vagy  olvasásra  képtelen  személy  jognyilatkozatán  alapuló  bejegyzéshez,  a  nyilatkozat
közokiratba  foglalása  szükséges,  amelyben  e  körülményre  utalni  kell.  Az  árverésen  az  árverést
lefolytatón, a megkeresőn és a megkereső eljárásában szereplő feleken kívül az árverezők vehetnek
részt. 

Végrehajtási  eljárással  és  önkormányzati  adósságrendezési  eljárással  összefüggésben  lefolytatott
árverés  esetén  földre  legalább  a  kikiáltási  ár  felének  megfelelő  összeggel  tehető  érvényes vételi
ajánlat, de tanya esetén legalább a kikiáltási ár 70%-ának megfelelő összeggel tehető érvényes vételi
ajánlat, ha az adósnak ez az egyetlen lakóingatlana, lakóhelye ebben van, és a végrehajtási eljárás
megindítását  megelőző  6  hónapban  is  ebben  volt,  valamint,  ha  a  föld  Vht.  204/B.  §  szerinti
legalacsonyabb eladási  ár,  illetve a 237/2009. (X.  20.)  Korm. rendelet  4. § (2) bekezdése szerinti
minimálár  megadásával  kerül  árverésre,  csak  e  legalacsonyabb eladási  árat  elérő  összegű vételi
ajánlat tehető. 

A licitküszöb összege 10 millió Ft-ot meg nem haladó becsérték esetén a becsérték 2%-a, de legalább
1000 Ft, 10 millió Ft-ot meghaladó becsérték felett a becsérték 1%-a, ezer forintra kerekítve. Az a
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vételi  ajánlat  érvényes,  amelynek  összege  –  legalább  a  licitküszöb  összegével  –  meghaladja  az
előzőleg tett érvényes vételi ajánlat összegét. Az árverező a vételi ajánlatot nem vonhatja vissza. 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:81.§ (5) bekezdése alapján a tulajdonostárs az
elővásárlási  jogot  végrehajtási  árverés  esetén  is  gyakorolhatja.  Az  elővásárlási  jog  akkor
gyakorolható, ha annak jogosultja az árverezőre vonatkozó feltételeknek megfelel és az elővásárlási
jogosultságát bizonyító okiratokat a licit megkezdése előtt a kikiáltó részére átadja. 

Az elővásárlásra jogosult  a felajánlott  legmagasabb összegű érvényes vételi  ajánlattal megegyező
összegű  vételi  ajánlat  tételével  gyakorolhatja  elővásárlási  jogát.  Vételi  ajánlatot  elfogadó
nyilatkozatnak  csak  az  elővásárlásra  jogosult  által  a  felhívásra  haladéktalanul  megtett  nyilatkozat
minősül.  A  föld  árverési  vevője  a  legmagasabb összegű  érvényes  ajánlatot  tevő  árverező.  Ha a
legmagasabb összegű vételi ajánlatra vonatkozóan elővásárlásra jogosult tesz elfogadó nyilatkozatot,
az elővásárlásra jogosult lesz az árverési vevő. Ha több elővásárlásra jogosult tesz vételi ajánlatot
elfogadó nyilatkozatot,  közülük az első ranghelycsoportban szereplő elővásárlásra jogosult  lesz az
árverési  vevő.  Ha  ezen  első  ranghelycsoportban  több  elővásárlásra  jogosult  szerepel,  a  kikiáltó
helyben lefolytatott sorsolással dönt.

Érvényes vételi ajánlatnak R. 7.§ (8) bekezdés értelmében: a minimálárat elérő 3 legmagasabb
ajánlat minősül.

Amennyiben a legmagasabb összegű érvényes ajánlatot tevő árverező a vételárat nem utalta át
határidőben, az árverést a R. 8. § (7) bekezdése szerinti következő legmagasabb ajánlatot tevő
árverező nyeri.

A R. 8. § (8) bekezdés szerint: ha a (7) bekezdés szerinti ki nem fizetett földet alacsonyabb áron
vették meg, mint amennyit a fizetést elmulasztó árverező ajánlott, a fizetést elmulasztó köteles
a két ajánlat közötti különbözetet 15 napon belül megfizetni a mezőgazdasági igazgatási szerv
részére. 

Az árverés eredménytelen, ha nem tettek érvényes vételi ajánlatot, a felajánlott vételár a megismételt
árverésben sem érte  el  a  minimál  árat,  az  árverési  vevő  a  jogszabályban  foglaltak  alapján  nem
szerezheti meg a föld tulajdonjogát, az árverési vevő nem utalta át határidőben a teljes vételárat. Az
eredménytelen árverés esetén megismételt  árverést  kell  kitűzni.  A megismételt  árverés során a
felajánlott vételár nem lehet kevesebb a R. 7. § (2)–(4) bekezdése, illetve a 237/2009. (X. 20.)
Korm. rendelet 4. § (2a) bekezdése szerinti minimálár összegénél.  Ha a megismételt árverés is
eredménytelen, a mezőgazdasági igazgatási szerv az árverést sikertelennek nyilvánítja, kivéve, ha 

felszámolási  eljárás  során  a  Cstv.  49/A.  §  (5)  bekezdésében  vagy  49/B.  §  (7)  bekezdésében
foglaltaknak megfelelően a becsértéknek megfelelő értékesítésre kerül sor. 

Az árverési vevő letétbe helyezett előlegét be kell számítani a vételárba. Az árverési vevőn kívüli többi
árverező részére az előleg visszautalásáról  8 napon belül  intézkedni kell.  A kikiáltó  az árverésről
jegyzőkönyvet (a továbbiakban: árverési jegyzőkönyv) vesz fel. Az árverési jegyzőkönyvet az árverési
vevő is aláírásával látja el. 

A jegyzőkönyvbe foglalt  határozat ellen előterjesztett  fellebbezéssel támadható a határozatba nem
foglalt,  de  a  jegyzőkönyv  hatálya  alá  tartozó  egyéb  eljárási  cselekmény  is.  Ha  az  árverési
jegyzőkönyvbe foglalt  döntés  ellen  jogorvoslattal  nem élnek,  vagy valamennyi  azzal  kapcsolatban
megindított  jogorvoslati,  illetve  döntés-felülvizsgálati  eljárás  befejeződik,  az  árverés  nem
eredménytelen és a Vármegyei földhivatal az árverési jegyzőkönyvet záradékolja, a mezőgazdasági
igazgatási szerv határidő tűzésével haladéktalanul felhívja az árverési vevőt, hogy a teljes vételárat
utalja át az mezőgazdasági igazgatási szerv letéti számlájára; ha ezt elmulasztja, előlegét elveszti. 
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Azt az előleget, amelynek visszafizetését a R. 13.§ (1) bekezdés szerint az árverező nem igényelheti,
valamint  azt a vételár-különbözetet, amelyet a 8. § (8) bekezdése szerint a fizetést elmulasztó
megfizet, a mezőgazdasági igazgatási szerv átutalja a megkereső által megadott letéti, illetve
pénzforgalmi  számlára.  Ezek  az  összegek  a  végrehajtás,  a  felszámolás,  illetve  az
önkormányzati adósságrendezési eljárás értékesítési bevételeként számolhatók el. 

Az  mezőgazdasági  igazgatási  szerv  az  árverési  vevő  által  megfizetett  teljes  vételárat  átutalja  a
megkereső  által  megadott  letéti,  illetve  pénzforgalmi  számlára,  ezzel  egyidejűleg  a  záradékolt
jegyzőkönyvet is megküldi a megkeresőnek. A záradékolt jegyzőkönyv alapján felszámolási eljárásban
a felszámoló, önkormányzati adósságrendezési eljárásban a pénzügyi gondnok köti meg az árverési
vevővel  a  földtulajdon  átruházására  vonatkozó  szerződést,  és  megteszi  a  vevő  részére  történő
birtokbaadással összefüggő intézkedéseket. 

Ha az adós a tartozását megfizette vagy más egyéb okból nem állnak már fenn a föld árverésének
feltételei, a megkereső köteles ennek tényéről haladéktalanul, rövid úton értesíteni az mezőgazdasági
igazgatási  szervet.  Az eljárás megszüntetése esetén a befizetett  előleg és licitdíj  visszajár,  annak
visszautalásáról 8 napon belül intézkedni kell. 

A R. 15.  § (1) bekezdése szerint  ha az adós és annak tulajdonostársai  az árverés kitűzése előtt
együttesen kérik a végrehajtótól, illetve felszámolási eljárásban a felszámolótól, hogy az egész földet
vagy annak az adós és a kérelmező tulajdonostársak tulajdonában álló hányadát árverezzék el,  e
rendelet  rendelkezéseit  e  §-ban  foglalt  eltérésekkel  kell  alkalmazni.  Ha  az  adós  és  annak
tulajdonostársai az árverés kitűzéséig együttesen kérik, hogy az egész földet vagy annak az adós és a
kérelmező tulajdonostársak tulajdonában álló hányadát árverezzék el, akkor az árverést a kérelmező
tulajdonostársak tulajdoni hányadára is ki kell tűzni, a földre az adós kivételével bármelyik – e rendelet
feltételeinek megfelelő – kérelmező tulajdonostárs is árverezhet, az árverező tulajdonostárs a tulajdoni
hányadának  megfelelően  arányosan  csökkentett  előleget  köteles  letétbe  helyezni,  és  ha  a  földet
megvette, nem kell megfizetnie a vételárnak azt a részét, amely az ő tulajdoni hányadára esik, a nem
adós tulajdonostárs  tulajdoni  hányadának kikiáltási  ára  az  adós tulajdoni  hányadára  megállapított
becsérték  egész  földrészletre  vetített  összegének  a  tulajdoni  hányaddal  arányos  része,  a
tulajdonostárs  hozzájárulásával  lehet  az  ő  tulajdoni  hányadát  a  becsértékénél  alacsonyabb  áron,
felszámolási  eljárásban  pedig  az  adós  tulajdoni  hányadára  megállapított  minimálár  megadásával
elárverezni.

Ha a tulajdonostárs hozzájárult ahhoz, hogy az ő tulajdoni hányadát a becsértéknél alacsonyabb áron,
felszámolási  eljárásban  pedig  az  adós  tulajdoni  hányadára  megállapított  minimálár  megadásával
árverezzék  el,  akkor  a  tulajdoni  hányadra  legalacsonyabb  vételi  ajánlat  tehető.  Ha  a  föld  közös
tulajdonát  –  bírósági  határozat,  a  bíróság  által  jóváhagyott  egyezség  vagy  bírósági  végrehajtási
záradékkal ellátott okirat alapján – árveréssel kell megszüntetni, az ingatlanra bármelyik tulajdonostárs
is  árverezhet.  A  végrehajtó  a  legalacsonyabb  vételi  ajánlat  összegeként  a  bíróság  ítéletében
megállapított  legkisebb vételárat jelöli  meg. Az így megjelölt  vételárnál alacsonyabb összegben az
árverésen nem tehető érvényesen vételi ajánlat.

Miskolc, az időbélyegző szerint

Dr. Alakszai Zoltán főispán

nevében és megbízásából:

…………………………………………….

Vadász István

osztályvezető
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Ügyiratszám: BO/36/1428-4/2023 Tárgy: Ingatlanárverési hirdetmény

Ügyintéző: Rusznák Tímea  Hiv.sz.: 229.V.1223/2021/80

Telefon: 06-46/503-428 Mell.: -

INGATLANÁRVERÉSI HIRDETMÉNY

ISMÉTELT

A  Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei  Kormányhivatal, mint  árverést  lefolytató  hatóság Galamb
Piroska adós telefonszolg.szerődés és egyéb jogcímeken fennálló 868 071 Ft követelés behajtása
iránt az Inhold Pénzügyi Zrt.. és társai végrehajtást kérők érdekében eljáró dr. Kisely Alexandra
önálló bírósági végrehajtó  megkeresésére az ingatlan-nyilvántartásban 72181  helyrajzi  számon
nyilvántartott, természetben Miskolc III. kerület zártkert településen található ingatlan 1/4 tulajdoni
illetőségére a mező-és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 35. § (1)
bekezdése  alapján,  valamint  a  mező-  és  erdőgazdasági  hasznosítású  földek  végrehajtási,
felszámolási  vagy  önkormányzati  adósságrendezési  eljárás  keretében  árverés  útján  történő
értékesítésének szabályairól szóló 191/2014. (VII.31.) Kormányrendelet értelmében 

2023.  év   május    hó   30  .  napján   13   óra 30 percre  

BO/36/      1428      /2023  
azonosító számon

 i s m é t e l t e n        á r v e r é s t  

tűzök ki.

Az  árverés  helye:  Borsod-Abaúj-Zemplén  Vármegyei  Kormányhivatal Agrárügyi  Főosztály  
     Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

     hivatali helyisége
     3525 Miskolc, Vologda u.1.

Az árverés azonosító száma: BO/36/1428/2023

Végrehajtást kérők: Követelés jogcíme: Tőke:
Inhold Pénzügyi Zrt. telefonszolg. Szerződés 153 062 Ft
Intrum Zrt. földgázszolg.szerződés   36 764 Ft
Intrum Zrt. telefonszolg. Szerződés   92 899 Ft
Nemzeti Adó-és Vámhivatal B-A-Z Vármegyei adótartozás 585
346 Ft
Adóigazgatósága 

A föld ingatlan-nyilvántartási és földhasználati adatai:
1. Település neve  : Miskolc III. kerület
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2. Fekvése  :   Zártkert

3. Helyrajzi száma  :72181

4. Területnagysága  : 800 m2

5. Aranykorona értéke   : 1.67 Ak

6. Művelési ága:   gyümölcsös és gazdasági épület

7. Jogi jelleg:   bányatelek

8. Tulajdonos neve  : Galamb Piroska 1/4 tulajdoni hányad

         Galamb Miklós 1/4  tulajdoni hányad

         Galamb Bernadett 1/4  tulajdoni hányad

          Galamb Terézia 1/4 tulajdoni hányad

9. Felépítménye és annak jellege  : nincs megadva

10. Árverezett tulajdoni hányad  : 1/4

11. Telki szolgalom, közérdekű használati jog, haszonélvezeti jog, zálogjog  :

Vezeték jog a VMM-608/2012 engedély számú ( 20801) Miskolc 0.4 kV-os 9 

sz. vezetékrendszer az ingatlan területéből 10 m2-t érint az MVM Émász 

Áramhálózati Kft. javára.

12. A földhasználati, erdőgazdálkodói nyilvántartásba bejegyzett földhasználat  :nincs megad-

va

Az ingatlan becsértéke:  150.000 Ft, amely egyben a kikiáltási ár.

Az árverésen tehető legalacsonyabb vételi ajánlat összege::  75.000 Ft.

A licitküszöb összege: 3 000 Ft (10 millió Ft-ot meg nem haladó becsérték esetén a becsérték 2 %-a,
de  legalább  1000  Ft,  10  millió  Ft-ot  meghaladó  becsérték  felett  a  becsérték  1%-a  ezer  forintra
kerekítve.)

Az árverési előleg  15.000 Ft (a becsérték 10%-a)

Az árverési licitdíj: 10 000 Ft (a föld becsértékének 1%-a, de legalább 10 000 Ft és legfeljebb 100.000
Ft)

Az  előleg  letétbe  helyezése  és  a  licitdíj  megfizetése  a  Borsod-Abaúj-Zemplén  Vármegyei
Kormányhivatal  Magyar  Államkincstárnál  vezetett  10027006-00302797-20000002  számú  letéti
számlájára történő átutalással teljesíthető, amelynek során az árverés azonosító számát az átutalás
közleményében fel kell tüntetni. Az előleg és licitdíj összegét olyan időpontban kell átutalni, hogy
az  az  árverés  időpontját  megelőzően  megérkezzen  a  Borsod-Abaúj-Zemplén  Vármegyei
Kormányhivatal mezőgazdasági igazgatási szervének letéti számlájára.

A letétbe helyező akkor árverezhet, ha az átutalásról szóló terhelési értesítőt – a bank által lepecsételt
és  aláírt  banki  igazolást  –   legkésőbb  a  licit  megkezdése  előtt  a  hatóság  árverezést  lebonyolító
képviselőjének (kikiáltó) bemutatja, annak másolatát pedig részére átadja.

Felhívom az elővásárlásra jogosultak figyelmét,  hogy az elővásárlási  jogosultságuk gyakorlásának
feltétele az árverésen történő részvétel. Az elővásárlási jog jogosultjának a jogosultságot bizonyító
okiratait a licit megkezdése előtt a kikiáltónak át kell adnia. 
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Az árverésről, ha  valamennyi megjelent írásban hozzájárul, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei
Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztály a mező-és erdőgazdasági hasznosítású
földek  végrehajtási-felszámolási  vagy  önkormányzati  adósságrendezési  eljárás  keretében  árverés
útján történő értékesítésének szabályairól szóló 191/2014. (VII.31.) Korm. rendelet 6. §-ában foglaltak
szerint  kép-  és  hangfelvételt  készít  az  eljárás  jogszerű  lefolytatásának  ellenőrizhetősége
érdekében.

Az ingatlan megtekinthetőségének adatai: külső szemrevételezéssel bármikor, belülről pedig
közvetlenül a tulajdonossal (bentlakóval) előre egyeztetett időpontban.

Dr.   Kisely Alexandra    önálló bírósági végrehajtó elérhetősége  : 
cím: 3525 Miskolc, Kazinczy Ferenc utca 10. Fszt.4.
levelezési cím: 3501 Miskolc, Pf: 59.

Kérjük,  hogy az ügyben megküldött  iratokon az árverés  azonosító  számára szíveskedjenek
hivatkozni.

Az árverezőket érintő egyéb tudnivalók:

Az  árverezés  feltételeit  és  jogkövetkezményeit  a  mező-és  erdőgazdasági  hasznosítású  földek
végrehajtási,  felszámolási  vagy  önkormányzati  adósságrendezési  eljárás  keretében  árverés
útján  történő  értékesítésének  szabályairól  szóló  191/2014.  (VII.31.)  Korm.  rendelet  (a
továbbiakban: R.) szabályozza.

A földre az árverezhet, aki R. 5.§ (1) bekezdése szerint:

a)  aki  előlegként  a  föld  becsértékének  10%-át  legkésőbb  az  árverés  megkezdése  előtt  a
mezőgazdasági igazgatási szervnél letétbe helyezte, 
b) a licitdíjat megfizette
c)  a mező- és erdőgazdasági  földek forgalmáról  szóló  2013.  évi  CXXII.  törvény (a  továbbiakban:
Földforgalmi törvény) 35. § (3) bekezdés harmadik mondata szerinti körülmények fennállásáról szóló
hatósági  bizonyítványt  és  a  Földforgalmi  törvény  13–15.  §-a  szerinti  –  az ott  előírt  alakszerűségi
előírásoknak megfelelő – nyilatkozatokat csatolja,
d)  a Földforgalmi törvény 18.§ (1) bekezdés e) pontja szerinti, legfeljebb 20 km-es távolságra
vonatkozó feltételnek megfelel, és azt – az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló
384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 27.§-a szerinti  hatósági bizonyítvánnyal – igazolja 

(Földforgalmi törvény 18.§ (1) bekezdés e) pontja: az olyan földművest, akinek az életvitelszerű
lakáshasználata helye vagy a mezőgazdasági üzemközpontja legalább 3 éve olyan településen
van, amelynek közigazgatási határa az adás-vétel tárgyát képező föld fekvése szerinti település
közigazgatási határától közúton vagy közforgalom elől el nem zárt magánúton legfeljebb 20 km
távolságra van.)

A hatósági bizonyítvány kiállítása az ügyfél  Borsod–Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal
Földhivatali  Főosztályhoz (3525  Miskolc  Vologda  u.  4.)  benyújtott  kérelme  alapján  történik.  A
hatósági  bizonyítvány  a  föld  tulajdonjogának  megszerzésére  nem  jogosít,  csak  a  hatósági
bizonyítványban  megjelölt  föld  végrehajtási,  felszámolási  vagy  önkormányzati  adósságrendezési
eljárással  összefüggő  árverezésén  való  részvételhez  szükséges  vonatkozó  feltétel  fennállását
igazolja. 

Az árverésen történő részvételhez kiállított hatósági bizonyítvány tartalmazza a Földforgalmi
törvény 18.§ (1) bekezdés e) pontja szerinti, legfeljebb 20 km-es távolságra vonatkozó feltétel
fennállását. 
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A hatósági bizonyítvány igénylésére irányuló kérelemben meg kell jelölni a mező- és erdőgazdasági
földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti
szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 13. § (1) bekezdés a) pontja szerinti adatokat, valamint az
árverezésre  kerülő  föld  fekvésének  települését  és  helyrajzi  számát.  A  hatósági  bizonyítványt  a
kormányhivatal 15 napon belül állítja ki. 

Az előleg letétbe helyezése és a licitdíj megfizetése átutalással történhet, amelynek során az árverés
azonosító számát az átutalás közleményében fel kell tüntetni. Az előleg és a licitdíj összegét olyan
időpontban kell átutalni, hogy az az árverés időpontját megelőzően megérkezzen az mezőgazdasági
igazgatási szerv letéti számlájára. A letétbe helyező akkor árverezhet, ha az átutalásról szóló terhelési
értesítőt legkésőbb a licit megkezdése előtt a mezőgazdasági igazgatási szerv árverezést lebonyolító
képviselőjének (a továbbiakban: kikiáltó) bemutatja, annak eredeti példányát részére átadja. 

Nem árverezhet és a földet árverésen nem szerezheti meg 

a) a Vht. 123. § (2) bekezdésében meghatározott személy,
b) a Földforgalmi törvény 9. §-ában meghatározott személy, 
c) a Cstv. 49. § (3) és (3b) bekezdésében meghatározott személy,
d)  fővárosi  és  Vármegyei  kormányhivatal,  illetve  az  árveréssel  kapcsolatos  jogorvoslatot  elbíráló
hatóság  állományába  tartozó  olyan  személy,  aki  az  árverés  lebonyolításában,  illetve  az  árverési
jegyzőkönyv szerinti  határozatok meghozatalában, illetve a jogorvoslat  során történő elbírálásában
részt vesz,
e) a R. 5. § (1) bekezdésében foglaltaknak meg nem felelő személy. 

Az árverezés további feltételei

Az árverező személyesen vagy megbízottja, illetve képviselője útján árverezhet. Az Ingatlan-
nyilvántartásról  szóló  1997.  évi  CXLI.  törvény  (továbbiakban:Inytv.)  33.§  (2)-(3)  bekezdései
alapján,  ha  az  okiratot  a  nyilatkozattevő  helyett  meghatalmazott  írta  alá,  illetve  látta  el
kézjegyével, csatolni kell a meghatalmazást is, amelyet a bejegyzés alapjául szolgáló okiratra
előírt  alakszerűségek  szerint  kell  kiállítani,  tehát  a  meghatalmazást  közokiratba,  illetőleg
ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba kell foglalni.

Ha  a  felet  a  közjegyzői  okirat  elkészítésénél  meghatalmazott  képviseli,  az  ingatlan-nyilvántartási
eljárásban azt a magánokiratban foglalt meghatalmazást is el kell fogadni, amelyben a fél aláírását
közjegyző vagy magyar külképviseleti szerv hitelesítette.

Írásra  vagy  olvasásra  képtelen  személy  jognyilatkozatán  alapuló  bejegyzéshez,  a  nyilatkozat
közokiratba  foglalása  szükséges,  amelyben  e  körülményre  utalni  kell.  Az  árverésen  az  árverést
lefolytatón, a megkeresőn és a megkereső eljárásában szereplő feleken kívül az árverezők vehetnek
részt. 

Végrehajtási  eljárással  és  önkormányzati  adósságrendezési  eljárással  összefüggésben  lefolytatott
árverés  esetén  földre  legalább  a  kikiáltási  ár  felének  megfelelő  összeggel  tehető  érvényes vételi
ajánlat, de tanya esetén legalább a kikiáltási ár 70%-ának megfelelő összeggel tehető érvényes vételi
ajánlat, ha az adósnak ez az egyetlen lakóingatlana, lakóhelye ebben van, és a végrehajtási eljárás
megindítását  megelőző  6  hónapban  is  ebben  volt,  valamint,  ha  a  föld  Vht.  204/B.  §  szerinti
legalacsonyabb eladási  ár,  illetve a 237/2009. (X.  20.)  Korm. rendelet  4. § (2) bekezdése szerinti
minimálár  megadásával  kerül  árverésre,  csak  e  legalacsonyabb eladási  árat  elérő  összegű vételi
ajánlat tehető. 

A licitküszöb összege 10 millió Ft-ot meg nem haladó becsérték esetén a becsérték 2%-a, de legalább
1000 Ft, 10 millió Ft-ot meghaladó becsérték felett a becsérték 1%-a, ezer forintra kerekítve. Az a
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vételi  ajánlat  érvényes,  amelynek  összege  –  legalább  a  licitküszöb  összegével  –  meghaladja  az
előzőleg tett érvényes vételi ajánlat összegét. Az árverező a vételi ajánlatot nem vonhatja vissza. 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:81.§ (5) bekezdése alapján a tulajdonostárs az
elővásárlási  jogot  végrehajtási  árverés  esetén  is  gyakorolhatja.  Az  elővásárlási  jog  akkor
gyakorolható, ha annak jogosultja az árverezőre vonatkozó feltételeknek megfelel és az elővásárlási
jogosultságát bizonyító okiratokat a licit megkezdése előtt a kikiáltó részére átadja. 

Az elővásárlásra jogosult  a felajánlott  legmagasabb összegű érvényes vételi  ajánlattal megegyező
összegű  vételi  ajánlat  tételével  gyakorolhatja  elővásárlási  jogát.  Vételi  ajánlatot  elfogadó
nyilatkozatnak  csak  az  elővásárlásra  jogosult  által  a  felhívásra  haladéktalanul  megtett  nyilatkozat
minősül.  A  föld  árverési  vevője  a  legmagasabb összegű  érvényes  ajánlatot  tevő  árverező.  Ha a
legmagasabb összegű vételi ajánlatra vonatkozóan elővásárlásra jogosult tesz elfogadó nyilatkozatot,
az elővásárlásra jogosult lesz az árverési vevő. Ha több elővásárlásra jogosult tesz vételi ajánlatot
elfogadó nyilatkozatot,  közülük az első ranghelycsoportban szereplő elővásárlásra jogosult  lesz az
árverési  vevő.  Ha  ezen  első  ranghelycsoportban  több  elővásárlásra  jogosult  szerepel,  a  kikiáltó
helyben lefolytatott sorsolással dönt.

Érvényes vételi ajánlatnak R. 7.§ (8) bekezdés értelmében: a minimálárat elérő 3 legmagasabb
ajánlat minősül.

Amennyiben a legmagasabb összegű érvényes ajánlatot tevő árverező a vételárat nem utalta át
határidőben, az árverést a R. 8. § (7) bekezdése szerinti következő legmagasabb ajánlatot tevő
árverező nyeri.

A R. 8. § (8) bekezdés szerint: ha a (7) bekezdés szerinti ki nem fizetett földet alacsonyabb áron
vették meg, mint amennyit a fizetést elmulasztó árverező ajánlott, a fizetést elmulasztó köteles
a két ajánlat közötti különbözetet 15 napon belül megfizetni a mezőgazdasági igazgatási szerv
részére. 

Az árverés eredménytelen, ha nem tettek érvényes vételi ajánlatot, a felajánlott vételár a megismételt
árverésben sem érte  el  a  minimál  árat,  az  árverési  vevő  a  jogszabályban  foglaltak  alapján  nem
szerezheti meg a föld tulajdonjogát, az árverési vevő nem utalta át határidőben a teljes vételárat. Az
eredménytelen árverés esetén megismételt  árverést  kell  kitűzni.  A megismételt  árverés során a
felajánlott vételár nem lehet kevesebb a R. 7. § (2)–(4) bekezdése, illetve a 237/2009. (X. 20.)
Korm. rendelet 4. § (2a) bekezdése szerinti minimálár összegénél.  Ha a megismételt árverés is
eredménytelen, a mezőgazdasági igazgatási szerv az árverést sikertelennek nyilvánítja, kivéve, ha 

felszámolási  eljárás  során  a  Cstv.  49/A.  §  (5)  bekezdésében  vagy  49/B.  §  (7)  bekezdésében
foglaltaknak megfelelően a becsértéknek megfelelő értékesítésre kerül sor. 

Az árverési vevő letétbe helyezett előlegét be kell számítani a vételárba. Az árverési vevőn kívüli többi
árverező részére az előleg visszautalásáról  8 napon belül  intézkedni kell.  A kikiáltó  az árverésről
jegyzőkönyvet (a továbbiakban: árverési jegyzőkönyv) vesz fel. Az árverési jegyzőkönyvet az árverési
vevő is aláírásával látja el. 

A jegyzőkönyvbe foglalt  határozat ellen előterjesztett  fellebbezéssel támadható a határozatba nem
foglalt,  de  a  jegyzőkönyv  hatálya  alá  tartozó  egyéb  eljárási  cselekmény  is.  Ha  az  árverési
jegyzőkönyvbe foglalt  döntés  ellen  jogorvoslattal  nem élnek,  vagy valamennyi  azzal  kapcsolatban
megindított  jogorvoslati,  illetve  döntés-felülvizsgálati  eljárás  befejeződik,  az  árverés  nem
eredménytelen és a Vármegyei földhivatal az árverési jegyzőkönyvet záradékolja, a mezőgazdasági
igazgatási szerv határidő tűzésével haladéktalanul felhívja az árverési vevőt, hogy a teljes vételárat
utalja át az mezőgazdasági igazgatási szerv letéti számlájára; ha ezt elmulasztja, előlegét elveszti. 
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Azt az előleget, amelynek visszafizetését a R. 13.§ (1) bekezdés szerint az árverező nem igényelheti,
valamint  azt a vételár-különbözetet, amelyet a 8. § (8) bekezdése szerint a fizetést elmulasztó
megfizet, a mezőgazdasági igazgatási szerv átutalja a megkereső által megadott letéti, illetve
pénzforgalmi  számlára.  Ezek  az  összegek  a  végrehajtás,  a  felszámolás,  illetve  az
önkormányzati adósságrendezési eljárás értékesítési bevételeként számolhatók el. 

Az  mezőgazdasági  igazgatási  szerv  az  árverési  vevő  által  megfizetett  teljes  vételárat  átutalja  a
megkereső  által  megadott  letéti,  illetve  pénzforgalmi  számlára,  ezzel  egyidejűleg  a  záradékolt
jegyzőkönyvet is megküldi a megkeresőnek. A záradékolt jegyzőkönyv alapján felszámolási eljárásban
a felszámoló, önkormányzati adósságrendezési eljárásban a pénzügyi gondnok köti meg az árverési
vevővel  a  földtulajdon  átruházására  vonatkozó  szerződést,  és  megteszi  a  vevő  részére  történő
birtokbaadással összefüggő intézkedéseket. 

Ha az adós a tartozását megfizette vagy más egyéb okból nem állnak már fenn a föld árverésének
feltételei, a megkereső köteles ennek tényéről haladéktalanul, rövid úton értesíteni az mezőgazdasági
igazgatási  szervet.  Az eljárás megszüntetése esetén a befizetett  előleg és licitdíj  visszajár,  annak
visszautalásáról 8 napon belül intézkedni kell. 

A R. 15.  § (1) bekezdése szerint  ha az adós és annak tulajdonostársai  az árverés kitűzése előtt
együttesen kérik a végrehajtótól, illetve felszámolási eljárásban a felszámolótól, hogy az egész földet
vagy annak az adós és a kérelmező tulajdonostársak tulajdonában álló hányadát árverezzék el,  e
rendelet  rendelkezéseit  e  §-ban  foglalt  eltérésekkel  kell  alkalmazni.  Ha  az  adós  és  annak
tulajdonostársai az árverés kitűzéséig együttesen kérik, hogy az egész földet vagy annak az adós és a
kérelmező tulajdonostársak tulajdonában álló hányadát árverezzék el, akkor az árverést a kérelmező
tulajdonostársak tulajdoni hányadára is ki kell tűzni, a földre az adós kivételével bármelyik – e rendelet
feltételeinek megfelelő – kérelmező tulajdonostárs is árverezhet, az árverező tulajdonostárs a tulajdoni
hányadának  megfelelően  arányosan  csökkentett  előleget  köteles  letétbe  helyezni,  és  ha  a  földet
megvette, nem kell megfizetnie a vételárnak azt a részét, amely az ő tulajdoni hányadára esik, a nem
adós tulajdonostárs  tulajdoni  hányadának kikiáltási  ára  az  adós tulajdoni  hányadára  megállapított
becsérték  egész  földrészletre  vetített  összegének  a  tulajdoni  hányaddal  arányos  része,  a
tulajdonostárs  hozzájárulásával  lehet  az  ő  tulajdoni  hányadát  a  becsértékénél  alacsonyabb  áron,
felszámolási  eljárásban  pedig  az  adós  tulajdoni  hányadára  megállapított  minimálár  megadásával
elárverezni.

Ha a tulajdonostárs hozzájárult ahhoz, hogy az ő tulajdoni hányadát a becsértéknél alacsonyabb áron,
felszámolási  eljárásban  pedig  az  adós  tulajdoni  hányadára  megállapított  minimálár  megadásával
árverezzék  el,  akkor  a  tulajdoni  hányadra  legalacsonyabb  vételi  ajánlat  tehető.  Ha  a  föld  közös
tulajdonát  –  bírósági  határozat,  a  bíróság  által  jóváhagyott  egyezség  vagy  bírósági  végrehajtási
záradékkal ellátott okirat alapján – árveréssel kell megszüntetni, az ingatlanra bármelyik tulajdonostárs
is  árverezhet.  A  végrehajtó  a  legalacsonyabb  vételi  ajánlat  összegeként  a  bíróság  ítéletében
megállapított  legkisebb vételárat jelöli  meg. Az így megjelölt  vételárnál alacsonyabb összegben az
árverésen nem tehető érvényesen vételi ajánlat.

Miskolc, az időbélyegző szerint

Dr. Alakszai Zoltán főispán

nevében és megbízásából:

…………………………………………….

Vadász István

osztályvezető
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	INGATLANÁRVERÉSI HIRDETMÉNY
	MÓDOSÍTÁSA
	

		SDADMS Zrt.
	2023-02-27T10:55:05+0000
	PoszeidonServer digital signer
	PoszeidonServer digital signer
	Rusznák Tímea


		2023-02-27T10:55:05+0000
	Not specified


		SDADMS Zrt.
	2023-02-27T11:45:49+0000
	PoszeidonServer digital signer
	PoszeidonServer digital signer
	Kiadmányozta: Vadász István


		2023-02-27T11:45:50+0000
	Not specified


		SDADMS Zrt.
	2023-02-27T10:54:50+0000
	PoszeidonServer digital signer
	PoszeidonServer digital signer
	Rusznák Tímea


		2023-02-27T10:54:50+0000
	Not specified


		SDADMS Zrt.
	2023-02-27T11:45:31+0000
	PoszeidonServer digital signer
	PoszeidonServer digital signer
	Kiadmányozta: Vadász István


		2023-02-27T11:45:31+0000
	Not specified


		SDADMS Zrt.
	2023-02-27T10:54:42+0000
	PoszeidonServer digital signer
	PoszeidonServer digital signer
	Rusznák Tímea


		2023-02-27T10:54:43+0000
	Not specified


		SDADMS Zrt.
	2023-02-27T11:45:21+0000
	PoszeidonServer digital signer
	PoszeidonServer digital signer
	Kiadmányozta: Vadász István


		2023-02-27T11:45:22+0000
	Not specified


		SDADMS Zrt.
	2023-02-27T10:54:37+0000
	PoszeidonServer digital signer
	PoszeidonServer digital signer
	Rusznák Tímea


		2023-02-27T10:54:38+0000
	Not specified


		SDADMS Zrt.
	2023-02-27T11:45:15+0000
	PoszeidonServer digital signer
	PoszeidonServer digital signer
	Kiadmányozta: Vadász István


		2023-02-27T11:45:15+0000
	Not specified


		SDADMS Zrt.
	2023-02-27T10:54:53+0000
	PoszeidonServer digital signer
	PoszeidonServer digital signer
	Rusznák Tímea


		2023-02-27T10:54:54+0000
	Not specified


		SDADMS Zrt.
	2023-02-27T11:45:34+0000
	PoszeidonServer digital signer
	PoszeidonServer digital signer
	Kiadmányozta: Vadász István


		2023-02-27T11:45:35+0000
	Not specified


		SDADMS Zrt.
	2023-02-28T12:58:16+0000
	PoszeidonServer digital signer
	PoszeidonServer digital signer
	Kiadmányozta: Vadász István


		2023-02-28T12:58:17+0000
	Not specified


		SDADMS Zrt.
	2023-03-01T07:03:04+0000
	PoszeidonServer digital signer
	PoszeidonServer digital signer
	Rusznák Tímea


		2023-03-01T07:03:05+0000
	Not specified


		SDADMS Zrt.
	2023-03-02T13:28:48+0000
	PoszeidonServer digital signer
	PoszeidonServer digital signer
	Rusznák Tímea


		2023-03-02T13:28:48+0000
	Not specified


		SDADMS Zrt.
	2023-03-02T13:44:28+0000
	PoszeidonServer digital signer
	PoszeidonServer digital signer
	Kiadmányozta: Vadász István


		2023-03-02T13:44:29+0000
	Not specified


		SDADMS Zrt.
	2023-03-02T13:28:51+0000
	PoszeidonServer digital signer
	PoszeidonServer digital signer
	Rusznák Tímea


		2023-03-02T13:28:52+0000
	Not specified


		SDADMS Zrt.
	2023-03-02T13:44:50+0000
	PoszeidonServer digital signer
	PoszeidonServer digital signer
	Kiadmányozta: Vadász István


		2023-03-02T13:44:51+0000
	Not specified


		SDADMS Zrt.
	2023-03-02T13:28:50+0000
	PoszeidonServer digital signer
	PoszeidonServer digital signer
	Rusznák Tímea


		2023-03-02T13:28:50+0000
	Not specified


		SDADMS Zrt.
	2023-03-02T13:44:49+0000
	PoszeidonServer digital signer
	PoszeidonServer digital signer
	Kiadmányozta: Vadász István


		2023-03-02T13:44:49+0000
	Not specified


		SDADMS Zrt.
	2023-03-03T07:03:49+0000
	PoszeidonServer digital signer
	PoszeidonServer digital signer
	Rusznák Tímea


		2023-03-03T07:03:50+0000
	Not specified


		SDADMS Zrt.
	2023-03-03T07:16:15+0000
	PoszeidonServer digital signer
	PoszeidonServer digital signer
	Kiadmányozta: Vadász István


		2023-03-03T07:16:16+0000
	Not specified


		SDADMS Zrt.
	2023-03-03T07:03:51+0000
	PoszeidonServer digital signer
	PoszeidonServer digital signer
	Rusznák Tímea


		2023-03-03T07:03:52+0000
	Not specified


		SDADMS Zrt.
	2023-03-03T07:16:19+0000
	PoszeidonServer digital signer
	PoszeidonServer digital signer
	Kiadmányozta: Vadász István


		2023-03-03T07:16:19+0000
	Not specified


		SDADMS Zrt.
	2023-03-03T08:19:04+0000
	PoszeidonServer digital signer
	PoszeidonServer digital signer
	Rusznák Tímea


		2023-03-03T08:19:04+0000
	Not specified


		SDADMS Zrt.
	2023-03-03T08:40:38+0000
	PoszeidonServer digital signer
	PoszeidonServer digital signer
	Kiadmányozta: Vadász István


		2023-03-03T08:40:39+0000
	Not specified


		SDADMS Zrt.
	2023-03-03T07:03:44+0000
	PoszeidonServer digital signer
	PoszeidonServer digital signer
	Rusznák Tímea


		2023-03-03T07:03:45+0000
	Not specified


		SDADMS Zrt.
	2023-03-03T07:16:09+0000
	PoszeidonServer digital signer
	PoszeidonServer digital signer
	Kiadmányozta: Vadász István


		2023-03-03T07:16:10+0000
	Not specified


		SDADMS Zrt.
	2023-03-03T08:18:58+0000
	PoszeidonServer digital signer
	PoszeidonServer digital signer
	Rusznák Tímea


		2023-03-03T08:18:59+0000
	Not specified


		SDADMS Zrt.
	2023-03-03T08:40:21+0000
	PoszeidonServer digital signer
	PoszeidonServer digital signer
	Kiadmányozta: Vadász István


		2023-03-03T08:40:22+0000
	Not specified


		SDADMS Zrt.
	2023-03-03T07:03:41+0000
	PoszeidonServer digital signer
	PoszeidonServer digital signer
	Rusznák Tímea


		2023-03-03T07:03:42+0000
	Not specified


		SDADMS Zrt.
	2023-03-03T07:16:05+0000
	PoszeidonServer digital signer
	PoszeidonServer digital signer
	Kiadmányozta: Vadász István


		2023-03-03T07:16:06+0000
	Not specified


		SDADMS Zrt.
	2023-03-10T07:54:16+0000
	PoszeidonServer digital signer
	PoszeidonServer digital signer
	Rusznák Tímea


		2023-03-10T07:54:17+0000
	Not specified


		SDADMS Zrt.
	2023-03-13T07:26:01+0000
	PoszeidonServer digital signer
	PoszeidonServer digital signer
	Kiadmányozta: Vadász István


		2023-03-13T07:26:02+0000
	Not specified


		SDADMS Zrt.
	2023-03-10T07:54:06+0000
	PoszeidonServer digital signer
	PoszeidonServer digital signer
	Rusznák Tímea


		2023-03-10T07:54:06+0000
	Not specified


		SDADMS Zrt.
	2023-03-13T07:25:13+0000
	PoszeidonServer digital signer
	PoszeidonServer digital signer
	Kiadmányozta: Vadász István


		2023-03-13T07:25:14+0000
	Not specified


		SDADMS Zrt.
	2023-03-10T07:54:06+0000
	PoszeidonServer digital signer
	PoszeidonServer digital signer
	Rusznák Tímea


		2023-03-10T07:54:06+0000
	Not specified


		SDADMS Zrt.
	2023-03-13T07:25:13+0000
	PoszeidonServer digital signer
	PoszeidonServer digital signer
	Kiadmányozta: Vadász István


		2023-03-13T07:25:14+0000
	Not specified


		SDADMS Zrt.
	2023-03-10T07:54:09+0000
	PoszeidonServer digital signer
	PoszeidonServer digital signer
	Rusznák Tímea


		2023-03-10T07:54:10+0000
	Not specified


		SDADMS Zrt.
	2023-03-13T07:25:05+0000
	PoszeidonServer digital signer
	PoszeidonServer digital signer
	Kiadmányozta: Vadász István


		2023-03-13T07:25:06+0000
	Not specified


		SDADMS Zrt.
	2023-03-10T07:54:29+0000
	PoszeidonServer digital signer
	PoszeidonServer digital signer
	Rusznák Tímea


		2023-03-10T07:54:30+0000
	Not specified


		SDADMS Zrt.
	2023-03-13T07:26:18+0000
	PoszeidonServer digital signer
	PoszeidonServer digital signer
	Kiadmányozta: Vadász István


		2023-03-13T07:26:18+0000
	Not specified


		SDADMS Zrt.
	2023-03-13T09:24:11+0000
	PoszeidonServer digital signer
	PoszeidonServer digital signer
	Rusznák Tímea


		2023-03-13T09:24:11+0000
	Not specified


		SDADMS Zrt.
	2023-03-13T09:49:26+0000
	PoszeidonServer digital signer
	PoszeidonServer digital signer
	Kiadmányozta: Vadász István


		2023-03-13T09:49:27+0000
	Not specified


		SDADMS Zrt.
	2023-03-13T09:23:57+0000
	PoszeidonServer digital signer
	PoszeidonServer digital signer
	Rusznák Tímea


		2023-03-13T09:23:58+0000
	Not specified


		SDADMS Zrt.
	2023-03-13T09:49:05+0000
	PoszeidonServer digital signer
	PoszeidonServer digital signer
	Kiadmányozta: Vadász István


		2023-03-13T09:49:12+0000
	Not specified


		SDADMS Zrt.
	2023-03-13T10:37:53+0000
	PoszeidonServer digital signer
	PoszeidonServer digital signer
	Rusznák Tímea


		2023-03-13T10:37:54+0000
	Not specified


		SDADMS Zrt.
	2023-03-13T12:34:54+0000
	PoszeidonServer digital signer
	PoszeidonServer digital signer
	Kiadmányozta: Vadász István


		2023-03-13T12:34:55+0000
	Not specified


		SDADMS Zrt.
	2023-03-16T12:44:44+0000
	PoszeidonServer digital signer
	PoszeidonServer digital signer
	Rusznák Tímea


		2023-03-16T12:44:45+0000
	Not specified


		SDADMS Zrt.
	2023-03-16T16:25:18+0000
	PoszeidonServer digital signer
	PoszeidonServer digital signer
	Kiadmányozta: Vadász István


		2023-03-16T16:25:19+0000
	Not specified


		SDADMS Zrt.
	2023-03-13T10:37:55+0000
	PoszeidonServer digital signer
	PoszeidonServer digital signer
	Rusznák Tímea


		2023-03-13T10:37:55+0000
	Not specified


		SDADMS Zrt.
	2023-03-13T12:34:51+0000
	PoszeidonServer digital signer
	PoszeidonServer digital signer
	Kiadmányozta: Vadász István


		2023-03-13T12:34:52+0000
	Not specified


		SDADMS Zrt.
	2023-03-17T07:10:51+0000
	PoszeidonServer digital signer
	PoszeidonServer digital signer
	Rusznák Tímea


		2023-03-17T07:10:51+0000
	Not specified


		SDADMS Zrt.
	2023-03-17T07:50:17+0000
	PoszeidonServer digital signer
	PoszeidonServer digital signer
	Kiadmányozta: Vadász István


		2023-03-17T07:50:17+0000
	Not specified


		SDADMS Zrt.
	2023-03-17T07:10:59+0000
	PoszeidonServer digital signer
	PoszeidonServer digital signer
	Rusznák Tímea


		2023-03-17T07:10:59+0000
	Not specified


		SDADMS Zrt.
	2023-03-17T07:50:24+0000
	PoszeidonServer digital signer
	PoszeidonServer digital signer
	Kiadmányozta: Vadász István


		2023-03-17T07:50:25+0000
	Not specified


		SDADMS Zrt.
	2023-03-17T09:46:23+0000
	PoszeidonServer digital signer
	PoszeidonServer digital signer
	Rusznák Tímea


		2023-03-17T09:46:24+0000
	Not specified


		SDADMS Zrt.
	2023-03-17T09:59:25+0000
	PoszeidonServer digital signer
	PoszeidonServer digital signer
	Kiadmányozta: Vadász István


		2023-03-17T09:59:25+0000
	Not specified


		SDADMS Zrt.
	2023-03-20T07:17:09+0000
	PoszeidonServer digital signer
	PoszeidonServer digital signer
	Rusznák Tímea


		2023-03-20T07:17:09+0000
	Not specified


		SDADMS Zrt.
	2023-03-20T07:29:17+0000
	PoszeidonServer digital signer
	PoszeidonServer digital signer
	Kiadmányozta: Vadász István


		2023-03-20T07:29:18+0000
	Not specified


		SDADMS Zrt.
	2023-03-20T07:16:50+0000
	PoszeidonServer digital signer
	PoszeidonServer digital signer
	Rusznák Tímea


		2023-03-20T07:16:51+0000
	Not specified


		SDADMS Zrt.
	2023-03-20T07:28:55+0000
	PoszeidonServer digital signer
	PoszeidonServer digital signer
	Kiadmányozta: Vadász István


		2023-03-20T07:28:55+0000
	Not specified


		SDADMS Zrt.
	2023-03-20T07:16:45+0000
	PoszeidonServer digital signer
	PoszeidonServer digital signer
	Rusznák Tímea


		2023-03-20T07:16:46+0000
	Not specified


		SDADMS Zrt.
	2023-03-20T07:28:51+0000
	PoszeidonServer digital signer
	PoszeidonServer digital signer
	Kiadmányozta: Vadász István


		2023-03-20T07:28:51+0000
	Not specified


		SDADMS Zrt.
	2023-03-20T07:16:56+0000
	PoszeidonServer digital signer
	PoszeidonServer digital signer
	Rusznák Tímea


		2023-03-20T07:16:56+0000
	Not specified


		SDADMS Zrt.
	2023-03-20T07:29:01+0000
	PoszeidonServer digital signer
	PoszeidonServer digital signer
	Kiadmányozta: Vadász István


		2023-03-20T07:29:02+0000
	Not specified


		SDADMS Zrt.
	2023-03-24T09:01:16+0000
	PoszeidonServer digital signer
	PoszeidonServer digital signer
	Rusznák Tímea


		2023-03-24T09:01:16+0000
	Not specified


		SDADMS Zrt.
	2023-03-24T09:17:00+0000
	PoszeidonServer digital signer
	PoszeidonServer digital signer
	Kiadmányozta: Vadász István


		2023-03-24T09:17:01+0000
	Not specified


		SDADMS Zrt.
	2023-03-24T09:01:07+0000
	PoszeidonServer digital signer
	PoszeidonServer digital signer
	Rusznák Tímea


		2023-03-24T09:01:07+0000
	Not specified


		SDADMS Zrt.
	2023-03-24T09:16:49+0000
	PoszeidonServer digital signer
	PoszeidonServer digital signer
	Kiadmányozta: Vadász István


		2023-03-24T09:16:50+0000
	Not specified


		SDADMS Zrt.
	2023-03-24T09:01:19+0000
	PoszeidonServer digital signer
	PoszeidonServer digital signer
	Rusznák Tímea


		2023-03-24T09:01:20+0000
	Not specified


		SDADMS Zrt.
	2023-03-24T09:17:05+0000
	PoszeidonServer digital signer
	PoszeidonServer digital signer
	Kiadmányozta: Vadász István


		2023-03-24T09:17:06+0000
	Not specified


		SDADMS Zrt.
	2023-03-24T09:01:30+0000
	PoszeidonServer digital signer
	PoszeidonServer digital signer
	Rusznák Tímea


		2023-03-24T09:01:30+0000
	Not specified


		SDADMS Zrt.
	2023-03-24T09:17:18+0000
	PoszeidonServer digital signer
	PoszeidonServer digital signer
	Kiadmányozta: Vadász István


		2023-03-24T09:17:19+0000
	Not specified


		SDADMS Zrt.
	2023-03-24T09:00:59+0000
	PoszeidonServer digital signer
	PoszeidonServer digital signer
	Rusznák Tímea


		2023-03-24T09:01:00+0000
	Not specified


		SDADMS Zrt.
	2023-03-24T09:16:38+0000
	PoszeidonServer digital signer
	PoszeidonServer digital signer
	Kiadmányozta: Vadász István


		2023-03-24T09:16:38+0000
	Not specified


		SDADMS Zrt.
	2023-03-29T07:38:27+0000
	PoszeidonServer digital signer
	PoszeidonServer digital signer
	Rusznák Tímea


		2023-03-29T07:38:27+0000
	Not specified


		SDADMS Zrt.
	2023-03-29T07:41:13+0000
	PoszeidonServer digital signer
	PoszeidonServer digital signer
	Kiadmányozta: Vadász István


		2023-03-29T07:41:14+0000
	Not specified


		SDADMS Zrt.
	2023-03-24T09:01:04+0000
	PoszeidonServer digital signer
	PoszeidonServer digital signer
	Rusznák Tímea


		2023-03-24T09:01:05+0000
	Not specified


		SDADMS Zrt.
	2023-03-24T09:16:47+0000
	PoszeidonServer digital signer
	PoszeidonServer digital signer
	Kiadmányozta: Vadász István


		2023-03-24T09:16:48+0000
	Not specified


		SDADMS Zrt.
	2023-03-29T07:38:31+0000
	PoszeidonServer digital signer
	PoszeidonServer digital signer
	Rusznák Tímea


		2023-03-29T07:38:31+0000
	Not specified


		SDADMS Zrt.
	2023-03-29T07:41:16+0000
	PoszeidonServer digital signer
	PoszeidonServer digital signer
	Kiadmányozta: Vadász István


		2023-03-29T07:41:17+0000
	Not specified


		SDADMS Zrt.
	2023-03-29T07:38:35+0000
	PoszeidonServer digital signer
	PoszeidonServer digital signer
	Rusznák Tímea


		2023-03-29T07:38:35+0000
	Not specified


		SDADMS Zrt.
	2023-03-29T07:41:19+0000
	PoszeidonServer digital signer
	PoszeidonServer digital signer
	Kiadmányozta: Vadász István


		2023-03-29T07:41:19+0000
	Not specified


		SDADMS Zrt.
	2023-03-30T12:35:52+0000
	PoszeidonServer digital signer
	PoszeidonServer digital signer
	Rusznák Tímea


		2023-03-30T12:35:53+0000
	Not specified


		SDADMS Zrt.
	2023-03-30T13:40:49+0000
	PoszeidonServer digital signer
	PoszeidonServer digital signer
	Kiadmányozta: Vadász István


		2023-03-30T13:40:50+0000
	Not specified


		SDADMS Zrt.
	2023-03-27T10:24:11+0000
	PoszeidonServer digital signer
	PoszeidonServer digital signer
	Rusznák Tímea


		2023-03-27T10:24:11+0000
	Not specified


		SDADMS Zrt.
	2023-03-27T11:19:42+0000
	PoszeidonServer digital signer
	PoszeidonServer digital signer
	Kiadmányozta: Vadász István


		2023-03-27T11:19:43+0000
	Not specified


		SDADMS Zrt.
	2023-03-27T09:29:11+0000
	PoszeidonServer digital signer
	PoszeidonServer digital signer
	Rusznák Tímea


		2023-03-27T09:29:12+0000
	Not specified


		SDADMS Zrt.
	2023-03-27T11:19:24+0000
	PoszeidonServer digital signer
	PoszeidonServer digital signer
	Kiadmányozta: Vadász István


		2023-03-27T11:19:24+0000
	Not specified


		SDADMS Zrt.
	2023-03-27T09:29:14+0000
	PoszeidonServer digital signer
	PoszeidonServer digital signer
	Rusznák Tímea


		2023-03-27T09:29:15+0000
	Not specified


		SDADMS Zrt.
	2023-03-27T11:19:37+0000
	PoszeidonServer digital signer
	PoszeidonServer digital signer
	Kiadmányozta: Vadász István


		2023-03-27T11:19:38+0000
	Not specified




