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ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY 

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 

(1133 Budapest XIII. Pozsonyi út 56.) 

(a továbbiakban: MNV Zrt., Kiíró), 

az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) és az állami vagyonnal való 

gazdálkodásról szóló 254/2007 (X. 4.) Kormányrendelet (továbbiakban: Vhr.) szabályai alapján 

 

elektronikus árverés 

 

keretében az MNV Zrt. által üzemeltetett Elektronikus Aukciós Rendszer (továbbiakban: EAR) útján 

értékesíteni kívánja a Magyar Állam tulajdonában és az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alatt, 

valamint ingatlan-nyilvántartás szerinti közvetlen kezelésében álló alábbi vagyonelemeket [a 

továbbiakban: Ingatlanok]. 

 

Az árverésre kerülő Ingatlanok leírása: 

 

Cím Hrsz. Terület (m
2
) Megnevezés Tul. hányad 

7677 Orfű, Dollár u. 

24/A, 24/B és 28/A 
797/12 63.165 kivett strandfürdő 1/1 

Orfű, belterület 797/13 2.544 
kivett 2 egyéb 

épület  
1/1 

 

A fenti kettő ingatlan és az ingóságok egy árverési tételként kerülnek meghirdetésre.  

 

Az ingatlanok leírása: 

 

Az ingatlanok az ún. „Orfűi Aquapark 

néven funkcionálnak , Orfűn, a Pécsi-tó 

partján helyezkednek el, mintegy 6,3 ha 

területen. A vízi paradicsom 2016-ban 

nyerte el az „év fürdője” címet.  Az 

Aquapark a Dollár úton megközelíthető, a 

szomszédságában lévő önkormányzati 

tulajdonú nagyparkoló biztosítja a 

vendégek számára a parkolási lehetőséget. 

A közvetlen közelében Kempingek, 

vendéglők, part menti büfék, ill. apartman 

házak, kisebb vendégházak találhatóak. A 

komplexum közel 1400 m
2 

alapterületű 

élménymedencével, 43m
2 

pezsgő- 

medencével, gyermekmedencével, vízi játékokkal, bébi pancsolóval várj a vízi élmények szerelmeseit. 

Az Aquaparkban homokos strandröplabda- és műfüves labdarúgó pálya is található, a gyerekek részére 

pedig épített, sokszínű játszótér áll rendelkezésre.   

 

A régi strand területén új, feszített víztükrű élménymedence, verseny-úszómedence és pezsgőmedence 

épült, annak figyelembevételével, hogy a tó és a medence körül gyalogosan átjárható terület alakuljon 

ki. Az Aquapark termálvíz hiányában csak szezonálisan működtethető, jellemzően a nyári hónapokban 

3 hónap strandszezonhoz igazodik a nyitva tartása. A medencék fűtése gázzal történik, a keletkező 
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szennyvíz helyi tisztítással a szomszédos tóba kerül, a vízkivételi lehetőségét a területen lévő kút 

biztosítja.    

   

Sportmedence: 

A 2 méteres vízmélységű medence, alkalmas sportszerű úszásra, vízilabda-mérkőzések 

megrendezésére. Az élménymedencéket elválasztó sáv kialakítása azt is lehetővé teszi, hogy a tetejét 

lelátóként és napozóteraszként is lehessen használni. 

 
Jakuzzi medence: 

A medence 20 fő befogadására alkalmas, ülőfelületein pezsgő- és fúvófejek találhatók, így a fürdőzők 

hát-, derék- vagy combmasszázst is kaphatnak. 

 

 
 

Élmény medence: 

 A szabálytalan alakú élménymedence elemei a következőek: 

 víz sodrás: a medencében elhelyezett köríves térrészen oldalfúvókák áramoltatják  a vizet, 

amely a fürdőzőket körbe sodorja, 

 vízgombák: ezek a „vízköpők” a vízfelületből emelkednek ki, és körívesen folytatják le a 

vizet, 

 családi csúszda: a sziget kiemelt részéről egy nyitott hullámcsúszdát használhatnak a 

vendégek, a csúszda szélessége lehetővé teszi, hogy egyszerre akár többen, összekapaszkodva 

is lecsússzanak, 

 váll és nyak masszázs: a medence oldalfalain váll és nyakmasszírozó berendezések találhatók, 

 derék és vádli masszázs: a medence oldalfalában négy masszírozó berendezés található, 

 pezsgőlapok: a medence fenéklemezében speciális lapok találhatók, melyek alulról levegőt 

nyomnak a víztérbe, kellemes pezsgést biztosítva ezáltal, 

 fekvőpad: a medencetérbe kiemelt fekvő padokat építenek, melyek fenéklemezébe fúvókák 

nyomják be a vizet és ezzel érik el a masszírozó hatás felületet, 

 vízesés barlang: a medence közepére kerülő sziget alatt egy barlangszerűen kialakított fedett 

átjáró készült, mely végein vízesésen keresztül lehet ki-be járni . 

 

Csúszdák (5db) 

Az Aquaparkban élménycsúszdák várják a fürdőzőket. A fiatalabbak a külön nekik kiépített 

gyerekcsúszdán szórakozhatnak, míg a felnőttek számára négyfajta, egy „indítótoronyra” kapcsolt 

csúszda épült.  
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Gyermekmedence:  

A gyermekmedence kiépítésénél az egészen kicsi és a nagyobb gyerekekre egyaránt gondoltak. 

A kisebbek számára pancsoló épült, míg a nagyobbakat élménymedence várja, ennek megfelelően két 

különálló víztérrel rendelkezik és összesen 5 db játékelemet tartalmaz. A 10-30 cm vízmélységű 

medence az 1-3 éveseknek készült, a 35-65 cm vízmélységű medence a 3-8 éveseknek készült. A 

gyermekmedence az Aquapark egész területéről jól látható és főként könnyen megközelíthető, ezzel is 

segítve a családosokat. 

 

 
 

Épületek elhelyezkedése, jellemzése: 

A telekterületeken összesen 6db felépítmény helyezkedik el. A fogadóépület, konyha épület, fedett 

várakozótér, öltöző épületegyüttes majdhogynem egybeépítettek, a telekterület É-i telekhatáránál 

kaptak helyet, az illemhely a telekterület középpontja körül, a főépület együttestől D-i irányba 

található. A telekterület Ny-i oldalhatárhoz közel található egy nyitott rendezvénytér, mely 300 fő 

befogadására alkalmas lelátóval és külön álló szabadtéri színpaddal rendelkezik, valamint egy 

műfüves labdarúgó pálya is. 

A felépítmények összességében átlagos/jó külső,- és belső állapotúak, az épületek karbantartási 

munkáit évről-évre folyamatosan végzik, nagyobb kardinális felújítási munka a 2009-2010-es óta még 

nem készült. 

 

Fogadóépület: 

Az ingatlan jegykezelőként, elsősegély helyiségként funkcionál, a látogatók számára itt több pénztáron 

és beengedő kapun keresztül lehetséges a be,- és kilépés. Az épület földszintes kialakítású, az egyes 

funkciók külön épületrészben elhelyezettek, de a tetőszerkezet természetben egymáshoz kapcsolja 

őket.  

 

Konyha épület / Fedett várakozótér: 

Az épület melegkonyhaként funkcionál, közvetlen É-i csatlakozásánál fedett várakozótér kialakított. 

Az épület földszintes kialakítású, alaprajzi elrendezése funkciójának megfelelő. A konyha maximális 

kapacitása 300 adagra korlátozott, jellemzően nyitott térben és a fedett várakozótéren is tudja fogadni, 

kiszolgálni a vendégeket. A fedett várakozótér maximális kapacitása 120 fő.  

 

Öltöző épület: 

Az épület öltözőként funkcionál, az épület központi középső részében elhelyezkedő előtérből nyílik 

két külön elhelyezett akadálymentes Wc, majd az É-i és D-i szárnyban elkülönített női és férfi kabinos 

öltözőrendszer, öltözőszekrények, valamint vizesblokk (zuhanyzók, Wc, kézmosók) vannak. Ebben az 

épületben kapott helyet a dolgozók szociális blokkjai, melyekből kettő is kialakított, megközelítésük 

az épület Ny-i oldaláról kialakított. Az épület földszintes kialakítású.  

 

Illemhely:  

Az épület mosdóként, zuhanyzóként és Wc-ként funkcionál, található benne egy takarítóeszköz tároló 

helyiség is. Alaprajzi elrendezését tekintve egy-egy elkülönített női és férfi vizesblokk kialakított 

benne. Az épület földszintes kialakítású.  

 

Gépészeti épület / Ülepítő medence: 

Az épület a 797/13 Hrsz.-ú ingatlan területén helyezkedik el szabadon álló beépítéssel. Funkcióját 

tekintve a strandfürdő vízkezelését látja el, de található benne iroda és szociális blokk rész is. A 

vízkezelő épület működési elve a következő. A strandfürdő területén található fúrt kútból a víz az 

épületbe lévő víztisztító és klórozó berendezéseken keresztül halad az épület D-i oldalánál lévő 
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tartályokba, majd elvezetik a strandfürdő medencéihez a tisztított vizet. A medencék használati vizét 

visszavezetik az ülepítő medencékbe, majd a tisztított/ülepítésen áteső vizet visszaengedik a Pécsi-

tóba.  

 

Az Orfű belterület 797/12 hrsz.-ú ingatlant tulajdoni lap szerint: 

- Vízvezetési szolgalmi jog a vázrajzon megjelölt nyomvonalon 1856 m2 nagyságú területre. 

   Jogosult: Orfű Község Önkormányzat (7677 Orfű, Széchenyi István tér 1.)  

- Vezetékjog közcélú villamos légvezeték illetve földkábel létesítésére és karbantartására a 

vázrajzon megjelölt nyomvonalon. 

  Jogosult: E.ON Dél-Dunántúli Áramhálózati Zrt. (7626 Pécs, Búza tér 8/A)  

 

Az Orfű belterület 797/13 hrsz.-ú ingatlant tulajdoni lap szerint: 

- Orfű Belterület 797/9 hrsz.-t illetően Útszolgalmi jog a vázrajzon feltüntetett nyomvonalon 

188 m2 területre (R.: 62680/2006.11.06.). 

 

Tulajdoni lapon nem szereplő terhek: 

A helyi építési szabályzat 2. sz. függeléke alapján az Orfű 797/12 hrsz. alatt felvett Aquapark 

megnevezésű ingatlant a 74845 azonosító számon régészeti lelőhelyként tartja nyílván. A 

Miniszterelnökség Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárának TKF-7/323/2/2020 

iktatószámmal ellátott nyilatkozata alapján a tárgyi ingatlan nem „védetté nyilvánított régészeti 

lelőhely” vagy „műemlék” jogi jellegű, az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. 

(X.4.) Korm. rendelet 25.§ (5) bekezdése értelmében a kulturális örökség védelméért felelős 

miniszter előzetes egyetértése nem szükséges a tárgyi földrészlet tulajdonjogának átruházásához. 

 

A helyi építési szabályzat 4. sz. függeléke alapján a 797/12 hrsz. alatt felvett Dollár utca 

Aquapark Pavilonjai Helyi védettséget élveznek.  

 

Egyebekben az ingatlanok per-, teher- és igénymentesek. 

 

Elővásárlási jog: nem áll fenn.  Az önkormányzat elővásárlási joga az Orfű Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 8/2019. (X. 01.) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról alapján 

sem áll fenn. 

 

Felépítményes ingatlan esetében:  

 

 
 

Fő funkciója: strandfürdő  

Építés éve: 1980-90-es évek 

Műszaki állapot: átlagos, folyamatosan karbantartott 

 

Ingóságokkal együtt történő értékesítés: az Aquapark a rendeltetésszerű működéséhez szükséges 

1014 db ingósággal együttesen kerül értékesítésre.  
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Megnevezés Menny. 

(db) 

Öltözőszekrény vendég piros hosszú 4 

Öltözőszekrény vendég narancssárga hosszú 4 

Öltözőszekrény vendég piros közepes 1 

Öltözőszekrény vendég narancssárga közepes 1 

Öltözőszekrény vendég piros 1 

Öltözőszekrény vendég narancssárga rövid 1 

Öltözői pad 240 x 33 x 45 cm 16 

Beépített pult 230cm 1 

Kulcstartó szekrény 3 x 1,5m 1 

Íróasztal 173 x 75cm pénztár 4 

Kanapé textilbőr 80 x 180 x 70 cm 2 

Öltözőszekrény személyzeti 2 

Öltözőszekrény személyzeti 2 

Tároló polcsor 6 polcos 100 x 200 x 30cm iro 1 

Öltözői pad 150 x 33 x 45 cm 2 

Kültéri pad 27 

Kültéri pihenőszék 67 

Kültéri pihenőszék 105 

Kültéri hulladékgyűjtő 30 

Kültéri hintaágy 1600 x 2250 x 1760 cm 10 

Vízalatti medencetisztító 1 

Takarítógép 1 

Takarítógép 1 

Fűnyíró gyűjtőkosaras 1000 NM/óra 1 

Falra szerelt kézszárító 6 

Fűnyíró traktor gyújtós Partner 1 

Forgó munkaszék karfával 5 

Lábtörlő szőnyeg 90 x 150 10 

Tükörfal 120 x 200 4 

Fagytest 700 

Fa tetőszerkezet (bontható és újraszerelhető) 1 

Medence tisztító porszívó 1 

Összes db szám: 1014 

 

 

Közművek: termálvíz nincs, vezetékes gázzal, víz- és szennyvízcsatorna, elektromos áram 

közművekkel ellátott, a vízkivételi lehetőségét a területen lévő fúrt kút biztosítja. A keletkező 

technológiai szennyvíz vízjogi engedély alapján helyi tisztítással a szomszédos tóba kerül bevezetésre, 

a medencék vizének felmelegítése gázzal történik.  

Övezeti besorolás: Orfű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2019. (X. 01.) 

önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról alapján az Orfű 797/12 hrsz.-ú ingatlan „K-st” 

jelű Különleges (sportolási és szabadidős építmények) az Orfű 797/13 hrsz.-ú ingatlan a Vi-3 jelű 

építési övezetbe tartozik.  
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A helyi építési szabályzat előírása az ingatlan tekintetében: 

17. „Vi” jelű Intézményi építési övezet  

18. §  
(1) Az intézmény terület elsősorban igazgatási, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális rendeltetést 

szolgáló épületek elhelyezésére szolgál.  

(2) Az intézmény területen elhelyezhető épület - az (1) bekezdésben foglaltakon kívül -:  

a) iroda,  

b) kereskedelmi, szolgáltató, szállás,  

c) kulturális, közösségi szórakoztató,  

d) hitéleti és  

e) sport rendeltetést is tartalmazhat.  

(3) A (2) bekezdés a)-e) pontjában felsorolt rendeltetést tartalmazó épületben a tulajdonos, a használó 

és a személyzet számára szolgáló lakás, továbbá más lakás a helyi építési szabályzatban meghatározott 

számban és módon (önálló lakó vagy más rendeltetésű épületben meghatározott szintszám felett) 

alakítható ki.  

(4) A területen betartandó telekalakítási és beépítési előírásokat a következő táblázatok tartalmazzák: 

 
21. „K” jelű Különleges építési övezetek  
22. § (1) A különleges területbe azok a területek tartoznak, amelyek a rajtuk elhelyezendő építmények 

különlegessége miatt (helyhez kötöttek, jelentős hatást gyakorolnak a környezetükre, vagy a 

környezetük megengedett külső hatásaitól is védelmet igényelnek) és más beépítésre szánt terület-

felhasználású területektől eltérnek.  

(2) A területen az építési övezetek fő rendeltetésének megfelelő, valamint az ahhoz kapcsolódó 

építmények helyezhetők el.  

(3) Zöldfelület jellegű különleges területek építési övezetei: 

a) Az építési övezet a község jelentős zöldfelülettel rendelkező különleges területeit foglalja magában.  

b) Az egyes építési övezetekben a meghatározott rendeltetést szolgáló, ill. az ahhoz kapcsolódó ellátási 

(közösségi) létesítmény építése engedélyezett.  

(4) A terület építési övezeteit, valamint az azokban betartandó telekalakítási és beépítési előírásokat a 

következő táblázatok tartalmazzák. 

(4.2) Sportolási és szabadidős építmények:  
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Bérleti, használati viszonyok: 

Az ingatlan nem hasznosított. 

 

Birtok-átruházás: 

Az adásvételi szerződés rendelkezéseinek megfelelően, de a vételár maradéktalan megfizetését követő 

30 napon belül az ingatlan birtokba adható. 

 

A Kiíró az árverésre kerülő Ingatlanok rendelkezésre álló további adatait – ideértve az 

Ingatlanokról készített képfelvételeket – az EAR felületén, a világhálón folyamatosan elérhető 

https://e-arveres.mnv.hu hivatkozási helyen teszi közzé. Az árverésre kerülő Ingatlanokra 

kizárólag elektronikus úton lehetséges árverezni.  

 

Az EAR felületéhez árverezőként csatlakozhat az  

- a személy, vagy 

- a nemzeti vagyonról szóló 2011. CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható 

szervezet, amely, vagy amelynek képviselője  

az ügyfélkapun azonosítható, a személyes adatok kezelésére vonatkozó hozzájárulást megadja, és az 

EAR felhasználási szabályzatában foglaltakat elfogadja. 

 

Az elektronikus árverésre vonatkozó legfontosabb információk: 

 

Kikiáltási ár*: 1.086.281.000,- Ft 

Licitlépcső összege:        2.000.000,- Ft 

Árverési biztosíték összege:   271.570.000,- Ft 

Árverés kezdetének időpontja: 2020.07.27.  

Árverési biztosíték átutalásához szükséges biztosíték 

befizetési azonosító generálásának határideje:  

2020.08.04. 16:00 óra 

Árverési biztosíték átutalásának határideje**: 2020.08.04. 23:59 óra 

Licit időszak kezdete: 2020.08.06. 08:00 óra 

Árverés lezárásának (licitnapló lezárásának) időpontja: 2020.08.10. 21:00 óra 

Megtekintés időpont: 2020.07.29. 14:00-tól 15:30-ig 

Ajánlati kötöttség időtartama: maximum 60 nap 

Az Ingatlanok vagyonkezelője / tájékoztatás az MNV 

Zrt. közvetlen kezelésében állásáról: 

Ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett 

tulajdonosi joggyakorló: MNV Zrt. 

Az Ingatlanokon fennálló jogok és terhek: Az Orfű belterület 797/12 hrsz.-ú 

ingatlant tulajdoni lap szerint: 

Vízvezetési szolgalmi jog a vázrajzon 

megjelölt nyomvonalon 1856 m2 

nagyságú területre. Jogosult: Orfű 

Község Önkormányzat (7677 Orfű, 

Széchenyi István tér 1.)  

Vezetékjog közcélú villamos légvezeték 

illetve földkábel létesítésére és 

karbantartására a vázrajzon megjelölt 

nyomvonalon. Jogosult: E.ON Dél-

Dunántúli Áramhálózati Zrt. (7626 

Pécs, Búza tér 8/A)  

Régészeti lelőhely 

Dollár utca Aquapark Pavilonjai Helyi 

védettségűek 
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Az Orfű belterület 797/13 hrsz.-ú 

ingatlant tulajdoni lap szerint: 

Orfű Belterület 797/9 hrsz.-t illetően 

Útszolgalmi jog a vázrajzon feltüntetett 

nyomvonalon 188 m2 területre (R.: 

62680/2006.11.06.). 
* Az árverésen a licitálás az EAR felhasználási szabályzatban rögzítettek szerint történik. A kikiáltási ár ÁFA tartalmára 

vonatkozóan az EAR felhasználási szabályzata III.5.5. A) pontja vonatkozik. 

**A meghatározott időpont az árverési biztosíték MNV Zrt. letéti bankszámláján történő jóváírásának határideje 

 

A Kiíró tájékoztatja az árverezőket, hogy a kikiáltási ár az alábbiak szerint oszlik meg 

dologösszességként kiírt ingatlanok és ingóságok között: 

Orfű, belterület 797/12 hrsz.: 812.000.000,- Ft + ÁFA 

Orfű, belterület 797/13 hrsz.: 38.000.000,- Ft + ÁFA 

Ingóságok: 5.339.370,- Ft + ÁFA 

 

A Kiíró felhívja az árverezők figyelmét, hogy licitálni csak dologösszegre lehet, az egyes ingatlanok 

és ingóságok vételára a licittel arányosan nő. 

 

A Kiíró az árverésre jelentkezőknek az árverésen történő részvétel feltételeként árverési biztosíték 

megfizetését írja elő. Az árverési biztosíték befizetésére a pénzkezelés biztonsága érdekében csak 

átutalással kerülhet sor. 

 

Az árverési biztosítékot az árverésen való részvétel feltételeként az árverezőnek az MNV Zrt. 

10032000-01501504 letéti számlájára a fent megadott befizetési határidőig kell átutalással teljesíteni. 

Az árverési biztosíték megfizetése akkor minősül teljesítettnek, amikor az Kiíró letéti számláján 

az jóváírásra került. 
 

Az átutalási közlemény rovatában kérjük feltüntetni biztosíték befizetési azonosítóját! A 

biztosíték befizetési azonosító kizárólag bejelentkezés után, adott árverés adatlapján generálható. 

Bármely árverésen való részvételhez egyedi biztosíték befizetési azonosító szükséges. Az árverező az 

azonosító létrehozásakor választja ki, hogy saját nevében vagy meghatalmazottként kíván 

licitálni. Később nincs erre lehetőség! 

 

A Kiíró felhívja az árverezők figyelmét, hogy az Eladó adásvételi szerződésben rögzítésre kerülő 

módon történő elállása esetén, a Vevő által fizetendő meghiúsulási kötbér összege megegyezik az 

árverési biztosíték összegével. Azaz az Eladó adásvételi szerződésben rögzítettek szerint történő 

elállása esetén, a Vevő által korábban megfizetett árverési biztosíték összege meghiúsulási kötbérként 

visszavonhatatlanul az Eladót illeti. 

 

Az árverezők elektronikus nyilvántartásába bejegyzett árverező az elektronikus árverési hirdetmény 

közzétételét követően, az árverés licitidőszakának kezdőidőpontjától, az árveréshez tartozó licitnapló 

lezárásáig azonosítójának, valamint a vételi ajánlat összegének megadásával elektronikus úton vételi 

ajánlatot tehet az értékesíteni szánt vagyontárgyra. Az elektronikus árverésen csak az az árverezők 

elektronikus nyilvántartásába bejegyzett (regisztrált) személy vehet részt, aki vagy amely nem áll a 

kizárás hatálya alatt. 

 

Az árverés során tett vételi ajánlat nem vonható vissza és az árverező ajánlati kötöttsége az 

adásvételi szerződés létrejöttéig, de legkésőbb a végleges eredményhirdetést követő 60 napig, 

vagy az árverés eredménytelenné nyilvánításáig áll fenn. 

 

A jelen Hirdetményben foglaltakon túl az EAR felhasználási szabályzata tartalmazza a licitálás 

szabályait, a szerződéskötés feltételeit, a jogi és természetes személyek része előírt szerződéskötési 

kötelezettségeket, a vételár megfizetésével kapcsolatos információkat, továbbá a birtokátruházás 

folyamatát. 
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A nyertes árverező köteles az árverés tárgyának végleges eredményhirdetését követő 15 napon, vagy a 

Kiíró szerződéskötésre felhívó levelének kézhezvételétől számított 15 napon belül a szerződést 

megkötni. A Kiíró felhívja az árverezők figyelmét, hogy a Kiíró által küldött, szerződéskötésre felhívó 

levél kézhezvételétől számított 15 nap jogvesztőnek minősül a szerződéskötés szempontjából. 

 

A nyertes árverező – elővásárlási jog, valamint harmadik személy hozzájárulási kötelezettsége 

fennállása esetén – amennyiben az elővásárlásra jogosult nem élt vételi szándékával vagy a szükséges 

harmadik személy hozzájárulása rendelkezésre áll, köteles a szerződést a Kiíró szerződéskötésre 

felhívó levelének kézhezvételétől számított 15 napon belül megkötni. A Kiíró felhívja az árverezők 

figyelmét, hogy a Kiíró. által küldött, szerződéskötésre felhívó levél kézhezvételétől számított 15 nap 

jogvesztőnek minősül a szerződéskötés szempontjából. 

 

Az adott Ingatlanok árverési biztosítékon felüli vételár-része egy összegben, átutalással fizethető meg 

legkésőbb a szerződés megkötését követő 30 napon belül a Kiíró Magyar Államkincstárnál vezetett 

10032000-01457522 számlaszámára. Árverezők tudomásul veszik, hogy a vételár megfizetése akkor 

minősül teljesítettnek, amikor az Kiíró Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01457522 számú 

számláján jóváírásra került. 

 

A Kiíró felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a nyertes árverező a jelen hirdetményben előírt 

határidő alatt a szerződést neki felróható okból nem köti meg, vagy a teljes vételárat nem fizeti 

meg, úgy kell tekinteni, hogy a jogügylettől visszalépett. Ilyen esetben a befizetett árverési 

biztosítékot elveszti és felelős a szerződéskötés meghiúsulásából az árvereztetőt ért károkért, 

továbbá viselni köteles az árvereztető ebből fakadó költségeit. 

 

A Kiíró kifejezetten felhívja az árverezők figyelmét arra, hogy az eladásra kínált Ingatlan műemléki 

környezetbe tartozása, illetve helyi egyedi védelem alatt állása miatti építési és használati 

korlátozásokkal kapcsolatos információkat maguk is kötelesek beszerezni és nem hagyatkozhatnak 

kizárólag a Kiíró által adott tájékoztatásra. Az árverezők tudomásul veszik, hogy az ezzel kapcsolatos 

információhiány miatt sem a Kiíróval, sem a Magyar Állammal szemben nem élnek a jövőben 

semmilyen követeléssel, vagy igénnyel. 

 

Az Ingatlanokon esetlegesen található tűzivíztározóra, ásott kútra, földalatti tartályra (továbbiakban 

létesítmény) vonatkozóan környezetvédelmi feltárás nem volt, környezetvédelmi szakvélemény nem 

készült. Árverezők tudomásul veszik, hogy ezen létesítményekkel kapcsolatos esetleges környezeti 

károkért a Kiíró, vagy a Magyar Állam nem vállal sem felelősséget, sem szavatosságot, az esetleges 

károk elhárítása a vevőt terheli. Az árverezők tudomásul veszik, hogy a létesítménnyel kapcsolatos 

esetleges környezeti károk miatt sem a Kiíróval, sem a Magyar Állammal szemben nem élnek a 

jövőben semmilyen követeléssel, vagy igénnyel. 

 

Az árverezők tudomásul veszik, hogy az Ingatlanok építési övezeti besorolása, az építési övezeti 

besorolás önkormányzat általi módosítása, megváltoztatása miatt sem a Kiíróval, sem a Magyar 

Állammal szemben nem élnek a jövőben semmilyen követeléssel, vagy igénnyel. 

 

A Kiíró tájékoztatja az árverezőket, hogy a telekhatárokat nem mérte fel, erre tekintettel a telekhatárok 

ingatlan-nyilvántartásban rögzített adatoknak megfelelőssége tekintetében a kellékszavatosságát 

kizárja. Ennek megfelelően az esetleges eltérések miatt, az árverezők sem a Kiíróval, sem a Magyar 

Állammal szemben semmilyen követelést vagy igényt nem támasztanak a jövőben. 

 

Az Ingatlanokon található felépítményekre vonatkozó építési és használatba vételi engedélye hiánya 

miatt az árverezők sem a Kiíróval, sem a Magyar Állammal szemben semmilyen követelést vagy igényt 

nem támasztanak a jövőben. 

 

Az árverezők kifejezetten elfogadják, hogy az ingatlan-nyilvántartásban feltüntetett Ingatlanok léte, 

illetve mérete a tényleges valós, jelenlegi állapottól eltérhet, így árverezők a tényleges, megtekintett 
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állapotnak megfelelően, illetve azt tudomásul véve teszik meg az ajánlatukat és az esetleges eltérések 

miatt az árverezők sem a Kiíróval, sem a Magyar Állammal szemben semmilyen követelést vagy 

igényt nem támasztanak a jövőben. 

 

Az árverezők kifejezetten elfogadják, hogy az Ingatlanok állapotáról, szerkezetéről, az Ingatlanokra 

vonatkozó helyi és országos előírásokról – így különösen az Ingatlanok övezeti besorolásáról – a 

Kiírótól független forrásból, kellő körültekintéssel tájékozódnak és nem hagyatkoznak kizárólag a 

Kiíró állításaira. Az árverező az Ingatlanokra vonatkozó árverési ajánlatát az Ingatlanok árverező által 

ellenőrzött műszaki állapotának, és a Kiírótól független forrásból ellenőrzött műszaki jellemzőinek – 

így különösen övezeti besorolásának – ismeretében teszi meg. Így az Ingatlanok műszaki állapotával, 

valamint azzal kapcsolatban hogy a hivatalos, illetve a tényleges adatok a Kiíró által közölttől 

esetlegesen eltérnek, az árverezők sem most, sem a jövőben sem a Magyar Állammal, sem a Kiíróval 

szemben semmilyen igényt, követelést nem támasztanak, ilyen esetleges követelésekről előre és 

visszavonhatatlanul lemondanak. A kiíró mindezekre tekintettel kizárja a jelen hirdetményben 

feltüntetett adatok tekintetében a kellékszavatosságát. 

 

Az árverezők tudomásul veszik, hogy a jelen Ingatlanokra vonatkozó adásvételi szerződést a 

szerződő felek a Kiíró által rendelkezésre bocsátásra kerülő szerződéstervezet alapján fogják 

megkötni, amely szerződés tervezetén lényegi változtatásokat nem jogosultak tenni. 

 

A Kiíró felhívja az árverezők figyelmét, hogy a nyertes árverező kockázata az Ingatlanok mérete 

és elhelyezkedése tekintetében a kiírást követően esetlegesen bekövetkező ingatlan-nyilvántartási 

hatósági térképezési kijavítás következményeinek (előnyök/hátrányok egyaránt) viselése. 

A Kiíró tájékoztatja az árverezőket arról, hogy az MNV Zrt. a Vhr. 47/M.§ (3) bekezdés c) pontja 

alapján jogosult az árverést érvényes vételi ajánlat esetén a Felhasználási Szabályzat III. 4. 13. pontja 

szerinti végleges eredményhirdetésig eredménytelenné nyilvánítani. 

 

 

Az Kiíró az elektronikus árverés során felmerülő, az EAR használatával kapcsolatos technikai és 

egyéb kérdésekben telefonos, illetve elektronikus levelezés útján nyújt segítséget az alábbi 

elérhetőségeken: 

+36-1/467-55-67 munkanapokon 9:00-22:00 között), e-arveres@mnv.hu 

mailto:e-arveres@mnv.hu

