
A CÉG FEL ÜGYE LET Kft. (Cg.: [01 09 566915]; szék hely: 1074 Bu da pest, Do hány u. 54. fszt.) mint a Lu das Ma tyi Pan zió Kft.
„f. a.” (Cg.: [09 09 000735]; 4025 Deb re cen, Baj csy-Zsi linsz ky u. 1–3.; adó szám: [10492521-2-09]) – a fel szá mo lá si el já rás kez de -
mé nye zé sé nek idõ pont ja: 2011. szep tem ber 21. – Deb re ce ni Tör vény szék ál tal ki je lölt fel szá mo ló ja,

nyil vá nos ár ve rést

hirdet a társaság alább részletezett ingatlanának értékesítésére.
1. 4025 Deb re cen, Szé che nyi u. 48. 4/5 tu laj do ni há nyad.
Szek tor: 33.
Hely raj zi szám: 9122.
Meg ne ve zés: iro da ház.
Tel jes te rü let: 1.688 m2.
Az el adó ál tal hasz nált te rü let: 1.350 m2.
Öve ze ti be so ro lás: bel te rü let.
Tu laj do ni há nyad: 4/5.
Az in gat lan Deb re cen bel te rü le tén, a bel vá ros kö ze lé ben ta lál ha tó. Meg kö ze lí té se szi lárd bur ko la tú út ról, egy du far ton ke resz tül

le het sé ges. Az in gat lan kör nye ze té ben el sõ sor ban la kó- és ke res ke del mi in gat la nok van nak. Az in gat lan össz köz mû ves. Az in gat lan
osz tat lan kö zös tu laj don ban van. Az in gat lan bé relt, ben ne egy is ko la és egy or vo si ren de lõ mû kö dik, va la mint a ben ne ta lál ha tó szol -
gá la ti la kás ban lak nak.

A net tó becs ér ték: 58 000 000 Ft.
Ár ve ré si elõ leg a becs ér ték 5%-a: 2 900 000 Ft.
Az ár ve ré si li cit lép csõ: 2 900 000 Ft.
Az ár ve rés idõ pont ja: 2014. no vem ber 27. 10 óra.
Az ár ve rés he lye: Dr. Asz ta los Pé ter Köz jegy zõ Iro dá ja (3525 Mis kolc, Vá ros ház tér 2.).
Az in gat lan 2014. no vem ber 20-án elõ ze tes be je lent ke zés alap ján meg te kint he tõ. Be je lent ke zés és az in gat lan rész le tes le írá sa

meg te kint he tõ a fel szá mo ló Mis kol ci Iro dá já ban [3530 Mis kolc, Kis avas al só sor 22.; tel.: 06 (46) 354-484].
Az ár ve rés részt ve või el fo gad ják, hogy az in gat lant sze mé lye sen meg te kin tet ték és meg is mer ték. El adó az in gat lan va gyon tár gyak

is mert, eset le ges rej tett hi bá i val kap cso la tos kel lék sza va tos sá got ki zár ja, azt a ve võ tu do má sul ve szi. Az in gat lant a Pol gár és Vi dé ke
Ta ka rék szö vet ke zet, az ABN AM RO Ma gyar Bank Rt., Po csaj és Vi dé ke Ta ka rék szö vet ke zet vé te li és jel zá log jo ga ter he li, de a tör -
vény ere jé nél fog va a va gyon per- és te her men te sen ke rül ér té ke sí tés re.

Az ár ve ré sen va ló rész vé tel fel té te le az ár ve ré si elõ leg össze gé nek az ár ve rés meg kez dé sét meg elõ zõ en a fel szá mo ló nál tör té nõ
 letétbe he lye zé se. Az ár ve ré sen ered mény te le nül részt ve võk az ár ve rés le zá rá sát kö ve tõ en a be fi ze tett ár ve ré si elõ le get vissza kap ják.

Az ár ve rést meg fe le lõ aján lat hi á nyá ban a fel szá mo ló ered mény te len nek nyil vá nít ja.
Az ár ve rés meg kez dé sét meg elõ zõ en az ár ve ré sen részt ven ni kí vá nó ma gán sze mé lyek nek sze mély azo nos sá gu kat, míg gaz da sá gi

tár sa sá gok ese tén az azt kép vi se lõk nek sze mély azo nos sá guk iga zo lá sa mel lett kép vi se le ti jo go sult sá gu kat is ere de ti, 30 nap nál nem
ré geb bi cég ki vo nat tal és hi te les alá írá si cím pél dánnyal iga zol ni szük sé ges.

A tár sa ság az in gat lant áfa men te sen ér té ke sí ti.
Az ár ve ré sen nem ve het nek részt az 1991. évi XLIX. tv. 49. § (3) be kez dé sé ben ne ve sí tet tek.
Az 1991. évi XLIX. tv. 49/C. § (3) be kez dés sze rint az elõ vá sár lás ra jo go sul tak e jo gu kat az ár ve rés le zá rá sát kö ve tõ en, a vég le ge -

sen ki ala kult vé tel ár is me re té ben az ár ve rés he lyén sze mé lye sen gya ko rol hat ják. Az elõ vá sár lá si jo got kö ve te lés be szá mí tá sá val nem
le het ér vé nye sí te ni.

Az ár ve rés le zá rá sá val az ár ve rés nyer te se és az el adó kö zött adás vé te li szer zõ dés jön lét re, a szer zõ dés sel kap cso la tos do ku men tu -
mok alá írá sá ra az ár ve rés le zá rá sát kö ve tõ 15 na pon be lül ke rül sor. Az ár ve ré sen ki ala kult vé tel árat az ár ve rés nyer te sé nek az ár ve rést 
kö ve tõ 15. na pig az el adó Lu das Ma tyi Kft. „f. a.” Ra if fe i sen Bank Zrt.-nél ve ze tett 12046133-01341994-00100004 szá mú szám lá já ra 
kell meg fi zet nie. Amennyi ben ezt a ve võ el mu laszt ja, úgy az ár ve ré si elõ le gét el ve szí ti.

Az ár ve rés sel kap cso lat ban in for má ció kér he tõ Ma tiz Tün de fel szá mo ló biz tos tól [tel.: 06 (70) 507-8779].

* * *

A Kvan tál Gaz da sá gi Ta nács adó és Szol gál ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság (Cg.: [01 09 364827]; szék he lye: 1122 Bu da -
pest, Vá ros ma jor u. 74.), mint az Ipa ri Épü let fej lesz tõ és In gat lan for gal ma zó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság „f. a.”
(Cg.: [20 09 070837]; 8900 Za la eger szeg, Ady End re u. 4. C lh. II. 5.; kép vi se li: Var sá nyi Ist ván fel szá mo ló biz tos; to váb bi ak ban:
adós) fel szá mo ló ja a csõd el já rás ról és a fel szá mo lá si el já rás ról szó ló 1991. évi XLIX. tör vény (a to váb bi ak ban: Cstv.) 49. §-a alap ján
köz zé te szi a

3/2014/Ipa ri Épü let fej lesz tõ szá mú nyil vá nos pá lyá za ti fel hí vást

az adós tulajdonát képezõ alábbi vagyonelemek vonatkozásában:

A) In gat lan
A Bu da pest XIX. ker., bel te rü let, 164579/54. hrsz. alat ti, ter mé szet ben 1194 Bu da pest XIX. ke rü let, Hof herr Al bert u. 13–15.

(illetve  1195 Bu da pest XIX. ke rü let, Tóth Ár pád u. 8.) szám alat ti, „ki vett üze mi te rü let” meg je lö lé sû, 1 ha 1.934 m2 alap te rü le tû
 ingatlan 1/1 tu laj do ni há nya da (to váb bi ak ban: in gat lan).
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