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EnrrxnsirEst szenArYZAT
A Maradv{nyvagyon-hasznosit6 Zrt. (a tov6bbiakban: MVH), mint a kivezet6sre sz6nt 6llami
vagyon felett az dllamot megillet6 tulajdonosi jogok 6s kotelezetts6gek risszess6g6t gyakorl6, az
6llam kizdr6lagos tulajdon6ban A116 gazdaslgi t6rsasdg az 6llami varyonnal val6 gazddlkod{s tij,
korszer( rendj6nelg a hat6konyabb, eredm6nyesebb, kolts6gtakardkosabb vagyongazddlkodis

kialakitiis6nak keret6ben a tart6s 6rt6ket nem k6pvisel6 6s az dllami feladatok ell6t6sdhoz,
valamint az dllami vagyongazd6lkod6s c6ljaihoz nem illeszked6, kivezet6sre sz6nt 6llami vagyon
krilts6gtakar6kos, ryors 6s hat6kony 6rt6kesft6s6nek biztositisa 6rdek6ben az al6bbi
szabilyzatot alkotja:

r.

EnrExrsirEst szanAlvzlr cELlA, HATALvA, ALAnELVEK

7.

Szabdlyzatcdlja

1. $ felen lirt6kesit6si SzabAlyzat (a tovibbiakban: Szabitlyzat) c6lja, hogy - a vonatkoz6
jogszabdlyok, igy kiikinrisen a nemzeti vagyonr6l sz6l6 20L7.6vi CXCVI. tdrv6ny (a tovdbbiakban
N\rtv.), az dllami vagyonr6l sz6l6 2007. 6vi CVI. ttirv6ny (a tovdbbiakban: Vtv.) 6s az Sllami
vagyonnal val6 gazdilkoddsr6l sz6l6 254/2007. [X. 4.) Korm. rendelet (a tovdbbiakban: Vhr.)
alapjin - meghat6rozza az MVH tulajdonosi joggyakorlisa alatt 6116, kivezet6sre sz6nt 6llami
vagyon tulajdonjogdnak visszterhes 6truhizAsAra vonatkoz6 szabdlyokat.

2.
2.

Szabdlyzottdrgyihatdlya

t1) Aszabllyzat tdrgyi hat6lya - a jogszabdlyban rogzitett kiv6telekt6l eltekinwe - az Nvtv.
3. S (1) bekezd6s 7. pon$a szerinti kivezet6sre sz6nt 6llami vagyon kor6be tartozf
vagyonelemekre terjed ki, amelyek felett az dllamot megillet6 tulajdonosi jogok 6s
S

kotelezetts6gek <isszess6g1tavtv. 3. S (1a) bekezd6se alapj6n az MVH gyakorolja.
A Szab6lyzat tdrryi hat6lya nem terjed ki:
a) a kivezet6sre sz6nt dllami vagyonelemek tulajdonjoginak - vonatkoz6 jogszabdlyok

(2)

szerinti - ingyenesen ttirt6n6 6truh6z6s6ra,
b) az MVH sajat tulajdon6ban, valamint vagyonkezel6s6ben l6v6 varyonelemekre.
(3) A Vw. 1. S (4) bekezd6se alapj6n az 6llami tulajdonban 6116, a hat6lyos jogszabdlyok
szerint lakdsnak min6siil6 ingatlanok 6rt6kesft6s6re vonatkoz6 eljArAsokban a SzabAlyzat
rendelkez6seit a vonatkoz6 krilon torv6ny rendelkez6seivel tisszhangban kell alkalmazni.

3.

Szabdlyzatszemdlyi hatdlya

3. S (1) A Szabiiyzat szem6lyi hatdlya kiterjed az MVH-ra, az MVH munkavdllal6ira, az MVH
tigyfeleire (pl. 6rdekl6d6k, aj6nlattev6k, vev6k, el6vdsdrl6si jogosultak), 6s minden olyan
harmadik szem6lyre, szervezetre , aki az MVH-val az 6rt6kesit6sek lebonyolft6s6val kapcsolatban

kdtdtt szerz6d6s alapjdn az 6rt6kesit6s lebonyolit6s6ban kozrem(kodih r6szt vesz. Az
6rt6kesit6sek lebonyolitds6val kapcsolatban kdtdtt szerz6d6sekben rtigziteni kell, hogy az MVHval szerz6d6 f6l a Szab6lyzatot kdteles 6s jogosult megismerni, az abban foglaltakat tudomdsul
venni 6s alkalmazni.
(2) AszabAlyzat nyilv6nos, aztazMYH a honlapjdn kozzdteszl
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4.

Szabdlyzatiddbelihatdlya

4. S (1) A SzabAlyzat hat6lyba l6p6s6nek napia a miniszter j6vrihagy6 ddnt6se meghozataldnak
napja. A jelen SzabAlyzat rendelkez6seit annak hat6lybal6p6s6t krivetden megkezdett
6rt6kesit6si eljdr6sokban kell alkalmazni.
Az 6rt6kesit6si eljdris megkezd6s6nek
a) nyilvinos pAlyAzateset6n a nyilvdnos pily{zati felhivds MVH honlapj6n val6 kozz6t6tele,
b) zdrtkrirfi felhiv6s 6s versenyeztet6s mell6z6s6vel tort6n6 6rt6kesft6s eset6n a felhivds MVH
6ltali kikrild6se, amelynek t6ny6t zdrtkorri felhiv6s eset6n - a z6rtkorfi felhivds napj6n - az MVH
a holnapj6n nyilvinossd gra hozza,
c) elektronikus 6rver6si rendszer 0tj6n tort6n6 6rt6kesit6s eset6n az 6rver6si hirdetm6nynek az
elektronikus 6rver6si hirdetm6nyek nyilvintart6s6ban ttirt6n6 krizz6t6tele,
d) a Vhr. 2/M. S szerinti ing6sdg helyszini 6rt6kes(t6se eset6n, valamint a Vhr. 2/N. S szerinti

(2)

ingatlanirver6s eset6n az 6rt6kesft6sre illet6leg 6rver6sre vonatkoz6 hirdetm6ny MVH
honlapj6n trirt6n6 krizz6t6tele,
e) birmely egy6b 6rt6kesft6si eljdrds eset6n az MVH 6rt6kesit6si szdnd6k6nak (aj6nlat6nak)
harmadik szem6ly(ek) 16sz6re tort6n6 krizz6t6tele

min6siil.

5.
5. S Ielen

l.

SzabSlyzat alkalmaz{sdban

Ertelmezd rendelkezdsek
:

ajdnlati biztosftdk: az ajdnlattev6 ajdnlati kotdtts6ge megtart6sdnak biztosit6s6ra szolgil6
az MVH 6ltal megjel<ilt bankszimlSra az MVH 6ltal

pdnz<isszeg, amelyet az ajdnlattev6nek

meghatdrozott id6pontig kell 6tutalnia;

2. ajdnlattevfi: aki az 6rt6kesit6sre meghirdetett vagyonelem megv6tel6re 6rver6s eset6n az
6rver6s kezd6 6s zA16 id6pontja ktizott ajdnlatot tesz, pfilyAzat eset6n az ellirt hat6rid6re
aj6nlatot nyrijt be; ezen 6rt6kesit6si m6dokba nem tartoz6 esetben, aki a kivezet6sre szdnt dllami
vagyon kor6be tartozil vagyonelemre vonatkoz6an aiSnlatot tesz az irdnyad6 hat6rid6ben
(amennyiben az adott eljSriisban az ajdnlatt6telre hatdrid6 meghatdroz{srakeriilt);
3. drtrerdsi biztosftdk: az MVH mint ki(r6 6ltal megdllapitott p6nzdsszeg, melyet az 6rver6sen
val6 r6szv6tel felt6telek6nt az Srverez6nek a kiir6 iiltal megjeldlt let6ti sz6ml6ra, az drver6si
hirdetm6nyben meghatdrozott id6pontig kell 6tutalnia, vagy a kiir6si felt6telek szerinti mds
m6don a kifr6 r6sz6re megfizetnie;

4. drtterdsi hirdetmdny: az MVH irver6s kitriz6se ir6nti fr6sbeli (nyomtatott 6s/vagy
elektronikus) int6zked6se, valamint az EAR ig6nybev6tele eset6n az MVH adatszolg6ltatdsa
alapjiin az MNV Zrt. mint megbizott drver6s kitfiz6se ir6nti irdsbeli (elektronikus) int6zked6se;
5. druerez6: az a term6szetes szem6ly, aki a sajdt nev6ben vary mds szem6ly torv6nyes
k6pvisel6iek6nt vagy meghatalmazottjak6nt elj:irva az 6rver6sen r6szt vesz, illetve elektronikus
6rver6s eset6n az Srverez6k elektronikus nyilvdntartdsdban szerepl6 regisztrdlt felhaszniil6k6nt
szerepel;
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6. dtldthatf szewezet; az NvW. 3. S t1) bekezd6s 1. pontja szerinti szervezet, valamint az Nvtv.
14/B. S szerint az a gazdasdgi tirsasdg is, amelynek ktizvetlen vagy kdzvetett tulajdonosai
kiz6r6lag term6szetes szem6lyek, amennf ben

e szem6lyek

megismerhet6ek;

7. csomagban tdrtdnf drtdkesftds: erym6st6l elktikintil6 eg5memfi vagy egymdssal alkot6r6szi
kapcsolatban nem 6116, de gazdasigi, jogi vagy funkcion6lis egys6get kfipezd vagyontdrgyak
egytittes 6rt6kesit6se, amely eset6n csak a vagyontdrgyak teljes egflszire, mint dologrisszess6gre
vonatkoz6 ajdnlat fogadhat6 el;
B. EAR (Elektronikus Aukcids Rendszer): az MNV Zrt. eltal mfik<idtetett 6s a vil6ghdl6n a
www.e-arveres.mnv.hu oldalon el6rhet6 feltilet, amelyen az MNV Zrt az 6rver6seket kbzz6teszi,
az 6rverez6ket nyilvdntartdsba veszi, 6s amelyen az 6werez6k az elektronikus ingatlan6rver6seken, az elektronikus ing6-6rver6seken, tovdbbi az elektronikus tdrsasdgi r6szesed6s,
illetve egy6b 6rt6kpapir 6rver6seken elektronikus riton v6teli aidnlatot tehetnek;
EAR Felhaszndldsi Szabdlyzat: az Elektronikus Aukci6s Rendszer jogszabdlyban meg nem
hat6rozott 6ltal6nos felt6teleit 6s szabdlyait megdllapit6, a nemzeti vagyon kezel6s66rt felel6s

9.

t6rca n6lktili miniszter eltal i6vahagyott, az EAR feltileten ktizz6tett 6s hat6lyos felhaszndlisi 6s
a

datke zel 6 s i szab Slyzat;

10.

ellendrtdk: az dllami varyon 6rt6kesft6s6re ir6nyul6 elj6r6s eredm6nyek|nt, az dllami
vagyon tulajdonjoga fej6ben a tulajdonjogot megszerz6 Altal fizetend6 p6nztisszegben kifeiezett
6rt6k;

11.

6rtdkesftds: 6llami vagyon tulajdonjogdnak b6rmely fogcimen ttirt6n6, visszterhes

6truhdz6sa;

72.

forgalmi 6rt6k: az tigylet tArgyAt k6pez6 6llami vagyon feletti valamely iog - az adott
felt6telek 6s krirtilm6nyek figyelembev6tel6vel tort6n6 - 6tenged6s66rt a szabad piacon,
ftiggetlen felek krizritt el6rhet6 redlis ellen6rt6k, amelyet a jelen Szabdlyzatban foglaltak szerint
6rt6kbecsl6s 6llapit meg;

13.

kifr6: kivezet6sre szdnt 6llami varyon p6lydztatis vagy 6rver6s fti6n

t<irt6n6

6rt6kesit6se eset6n az MVH;

74.

kikidltdsi dr: a kivezet6sre szint dllami vagyon kor6be tartozd varyonelemek eset6n
legal6bb az 6rver6sen vary az elektronikus 6rver6sen 6rt6kesft6sre keriil6 vagyontdrgy korrig6lt
forgalmi 6rt6ke, kiv6ve a Vhr. zlF. S (4) bekezd6s szerinti esetben (azaz 25 milli6 forintot
meghalad6 forgalmi 6rt6kfi ingatlan eset6ben), amelyben a kiki6lt6si 6r legaldbb a vagyontdrry
forgalmi 6rt6ke;

15.

korrigdltforgalmi 6rtdk: a kivezet6sre

sz6nt 6llami vagyon kor6be tartoz6 vagyontdrgy

Vw.42/H. S (3) bekezd6s6ben foglaltak szerint - azaz a vagyontdrgy rendelkez6sre 6116 forgalmi
6rt6ke mellett az 6rt6kesit6sre szint vag5ronelem t6rol5sa, Sllagmeg6rz6se, 6rz6s-v6delme 6s
mrikodtet6se kolts6geinek, az esetleges rijabb 6rt6kesit6si eljir6s ktilts6geineh az dllagroml6sb6l
ered6 6rt6kcsokken6snek, ing6s6g eset6n a vagyonelem sziillitisival, megsemmisitds6vel vagy
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hullad6kk6nt tort6n6 kezel6s6vel kapcsolatos rdfordit6soknak, valamint
keresleti viszonyoknak a figyelembev6tel6vel

16.

a

fenn6ll6 piaci

- megdllapitott 6rt6ke;

kiizeli hozzdtartozf: a Ptk. B:1. $ [1) bekezd6s 1. pontja alapj6n a

hflzastArs, az

egyenes6gbeli rokon, az rirokbefogadott, a mostoha- 6s a nevelt gyermek, az orokbefogad6-, a

mostoha- 6s a nevel6sztil6 6s

a

tesW6c

L7.

ltcitdlds: az 6rt6kesit6s olyan m6dja, amely sordn az aktu6lis legmagasabb 6rv6nyes
ajdnlat nyomon krivethet6s6ge mellett biztositott a kordbbindl magasabb <isszegri ajiinlat
megt6tel6nek a lehet6s6ge azzal,hogy az 6rt6kesit6si elj6rdst a kiki6lt6si 6rat el6r6, legmagasabb
osszegfi, 6rv6nyes, hatdrid6ben be6rkezett v6teli a;dnlatot tev6 nyeri meg;

18.

MVH els6 szdmrt vezetdje: az MVH felett tulajdonosi iogokat gyakorl6 szervezet 6ltal
alapit6i hat6rozatban az MVH v ezfirigazgat6j ak6nt ki j el tilt szem6ly.

L9.

nyertes ajdnlat: az drver6s sordn a legmagasabb osszegfi 6rv6nyes v6teli aj6nlatot tett
Swerezl aj6nlata, pAlylzat eset6n a pllyAzati kiir6s szerinti legiobb ajinlat, 6s katal6guson
kereszttil tort6n6 6rt6kesit6s sor6n a v6tel6rk6nt meghat6rozott risszeget legkor6bban
megaj6nl6, 6rv6nyes v6teli aj6nlaq

20.

nyertes ajdnlattevdi az a term6szetes vagy jogi szem6ly, aki sajdt nev6ben vary az
Aryerez6 eltal k6pviselve az elektronikus 6rver6s sor6n nyertes ajdnlatot telt, pilyAzat eset6n a
pAlyizati kiir6s szerinti legjobb aj6nlatot nyrijtotta be, 6s katal6guson kereszttil tort6n6
6rt6kesit6s sor6n a v6tel6rk6nt meghatdrozott <isszeget legkor6bban megaj6nl6, 6rv6nyes v6teli
aj6nlatot tev6 szem6ly;

21.

nyilvdnos pdlydzat: olyan pdly6zat, amelyen az ajinlattev6k krire el6re meg nem

hatSrozhat6, illetve a meghatdrozott ajdnlattev6i korbe tartoz6k sz6ma nem ismert;

22.

pdlydzati biztos[tdk: a pAlyAzaton val6 r6szv6tel felt6telek6nt az MVH pillylzati
biztosit6k addsdt irhatja el6, amit az MVH 6ltal meghat{rozott id6pontig kell az MVH eltal
megjelolt let6ti sz6ml6ra dtutalni vagy a pilyflzati felhiviisban meghat6rozott m6don az MVH
rendelkez6s6re bocsdtani;

23.

pdlydz6: a pSlylzati felhivds alapjdn aj6nlatot tev6 szem6ly, illetve az egytittes pAlyAzan
ajdnlatt6tel c6ljdb6l alapitott - a p{ly{zati elj6r6s 6s a szerz6d6skot6s sor6n egyetemleges
felel6ss6gfi - ajdnlattev6i kozriss6g vagy m6s alkalmi egyestil5s (konzorcium);

24.

Ptk: a Polg6ri Torv6nykonyvr6l sz6l6 2013.6vi V. torv6ny;

25.

szem6ly: a term6szetes szem6ly, a iogi szem6ly 6s a iogi szem6lyis6g n6lktili gazdiilkod6
szefiiezet;

26.

vev6: az 6rt6kes(t6si eljiiriis eredm6nyek6nt kiv6lasztott, az adott vagyonelem

tulajdondnak 6truh6ziis6ra irdnyul6 szerz6d6st vev6k6nt megkotni jogosult szem6ly (ide6rwe az
el6v6s6rl6si iogdval 616 jogosultat is);
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27.

vdteldr: az 6rt6kesft6si elj6r6s sor{n kivdlasztott vev6 (ide6rwe az el0vAsirldsi jog6val
616 jogosultat is) 6ltal az adott vagyonelem tulajdon6nak dtruhiz6sira ir6nyul6 szerz6d6sben a
vagyonelem v6tel6rak6nt fizetend6 osszeg;

28. villdmdr: a kivezet6sre szdnt dllami varyon ktir6be tartoz6 vagyonelem licitdldst
Iehet6v6 tev6 6rt6kesit6se eset6n a vagyontdrry korrigiilt forgalmi 6rt6k6t meghalad6 6r,
amelynek vev6 dltali megfizet6se eset6n sor kenilhet a vagyonelem azonnali 6rt6kesit6s6re;
29.

zdrtkiirfi felhfvds: egyidejfileg, krizvetleniil 6s azonos m6don legaldbb k6t, egymdst6l

ftiggetlen 6rdekelt irdsbeli vagy elektronikus riton tort6n6 felhivdsa aidnlatt6telre.

6,

Alapelvek

6. S (1) Az MVH feladata a kivezet6sre sz6nt dllami vagyon tekintet6ben a varyonelemek
kolts6gtakar6kos, gyors 6s hat6kony elidegenit6se, azoknak az dllami tulajdonb6l tort6n6
miel6bbi kivezet6s6nek biztositisa hat6kony, c6lszerfi, kolts6gtakar6kos, tdrsadalmilag hasznos
megoldSsokkal.

tZ)

Az MVH a kivezetrSsre sz6nt dllami vagyon 6rt6kesit6se sor6n a kereskedelmi 6szszerris6g

krivetelm6ny6nek megfelel6en jAr el azzal, hogy az MVH a kivezet6sre szint dllami vagyont
b6rmely, a Vtv.-ben meghatirozott vagy egy6b olyan eljdrdssal 6rt6kesitheti, amely megfelel az
6rintett vagyonelem kereskedelmi forgalma sordn 6ltal6ban alkalmazofr, az adott piacon
szokdsos 6rt6kesit6si m6dokra vonatkoz6 szab6lyoknak 6s a kivezet6sre szdnt 6llami varyon

tekintet6ben az 6llami tulajdon gyors, hat6kony, c6lszerfi 6s k<ils6gtakar6kos megszfin6s6t
eredm6nyezi.
t3) A kivezet6sre sz6nt dllami vagyon 6rt6kesit6s6nek els6dleges c6lja a kolts6gtakar6kos,
flszszerii 6llami vagyongazd6lkod6s felt6teleinek biztositisa, amely c6lok megel6zik az
6rt6ka16nyossdg kovetelm6ny6nek 6rv6nyesft6s6t
(4) Az MVH a kivezet6sre sz6nt iillami vagyon tfpusdra, jelleg6re, fizikai 6llapotdra, a piaci
viszonyokra, tovdbb6 a vagyonelemek kolts6gtakar6kos, gyors 6s hat6kony elidegenit6s6re,
nemzeti vagyon krir6b6l ttirt6n6 kivezet6s6re, mint vagyongazd6lkoddsi ktivetelm6nyekre,
valamint a vdrhat6 bev6telekre figyelemmel jogosult drinteni a varyont6rry dllami tulajdonb6l
val6 kivezet6s6nek m6djdr6l.
(5) A kivezet6sre sz6nt dllami vagyon 6rt6kesit6s6re jogszab6lyban, valamint ielen
Szab6lyzatban rogzitett esetekben forgalmi 6rt6k alatt is sor kertilhet.
(6) Amennyiben az MVH meg6llapftia, hory valamely kivezet6sre sz6nt 6llami vagyonba
tartoz6 ingatlan forgalmi 6rt6ke meghaladja a Vtv. 421A. S [2) bekezd6s c) pontia szerinti 25
milli6 forintot, az ingatlan 6rt6kesit6s6t legal6bb forgalmi 6rt6ken kell megkfs6relnie.
(7) A jogszab6lyi, valamint jelen Szabdlyzatban foglalt keretek koz<itt az MVH m6rlegel6si
jogkor6be tartozik annak eldont6se, hogy a jogszabdlyban 6s jelen Szab6lyzatban rogzitett
alapelvek figyelembev6tel6vel a kivezet6sre sz6nt vagyonelemeket versenyeztet6ssel vagy
versenyeztet6s mell6z6s6vel 6rt6kesiti.
tB) A versenyeztet6s c6lja, hogy a varyonelemek elidegenit6s6re irdnyul6 szerz6d6st - a
vagyonelem ielleg6re tekintettel - az MVH a legkedvez6bb felt6telekkel kosse meg. A
versenyeztet6s sor6n az MVH ktiteles biztositani a versenyeztet6s tisztas6gdt, nyilv6noss6git 6s
- az ut6lagos ellen6rz6s lehet6v6 t6tele c6li6b6l - a megfelel6 dokumentdlts6git.
(9) Az 6rt6kesft6s sorin a versenyeztet6s mell6zhet6, amennyiben a vdlasztott 6rt6kesit6si
m6d a kereskedelmi forgalma sor6n 6ltal6ban alkalmazoff, az adott piacon szokisos 6rtdkesft6si
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m6dokra vonatkoz6 szabdlyoknak megfelel 6s a kivezet6sre szdnt illami vagyon tekintet6ben az
dllami tulaidon gyors, hat6kony, c6lszerfi 6s krilts6gtakar6kos megszfin6s6t eredm6nyezi, azzal,

hogy ebben az esetben az MVH

a

vagyontirgyat kriteles legaldbb

a

forgalmi 6rt6ken

elidegeniteni.

rr.

EnrExrsirEsRnvonlTKoz6ArrnrfuuosszABALyoK

7.

Altatdnos Szabdlyok

7. S t1) A Vtv. 6s a Vhr. adta keretek koztitt, az MVH-val szemben tdmasztott elvdrdsokra
tekintettel az MVH minden olyan 6rt6kesit6si m6dot, csatorndt ig6nybe vehet, amely az dllami
tulajdon gyors, hat6kony, c6lszerri 6s kolts6gtakar6kos kivezetrSs6t eredm6nyezi. Minden
alkalmazott 6rt6kesit6si m6d eset6ben az MVH koteles biztositani a vagyonelem 6llami varyoni
korb6l tort6n6 kivezet6s6nek 6tl6that6sdg6t, dokument6ltsigdt.
(2) A vagyonelem vonatkozdsdban 6rt6kesit6si eljdr6s meginditdsinak felt6tele a dont6s
el6k6szft6 szervezeti erys6g eltal k6szitett el6terjeszt6s, amely alapjdn a dont6si jogkorrel
rendelkez6 szemdly a varyonelem (ek) 6rtdkesit6s6r6l dtint6st hoz. A dtint6s-el6k6szit6
szervezeti erys6g az el6terjeszt6sben javaslatot tesz a kivezet6sre szint dllami vagyon kordbe
tartoz6 vagyonelem 6rt6kesit6si m6djdra, liciteldst lehet6v6 tev6 6rt6kesit6si m6d eset6ben a
kiki6ltisi 6rra, egy6b esetben a v6tel6rra, valamint megjeloli a versenyeztet6s mell6z6s6vel
t<irt6n6 6rt6kesit6s 6s z6rtkorfi felhivds eset6ben az ajdnlatt6telre felhivand6 szem6lyt.
(3) A kivezet6sre sz6nt 6llami varyonelem 6rt6kesit6s6re kiz6r6lag a vagyonelem forgalmi
6rt6k6nek meghatirozds6t kovet6en kertilhet sor. A vagyonelem forgalmi 6rt6k6nek
megdllapft6sAt - az MVH Ert6kbecsl6si SzabillyzatAban foglaltak, valamint az 6rt6kbecsl6si
szakmai standardok alapjiin - az MVH dltal foglalkoztatott 6rt6kbecsl6 (bels6 6rt6kbecsl6, illewe
a tirsasigi r6szesed6sek eset6n a vagyon6rt6kel6si bizotts6g) vary az MVH altal megbfzott
6rt6kbecsl6 (ktils6 6rt6kbecsl6) v6gzi el.

(4) A kivezet6sre sz6nt 6llami vagyonba tartoz6 ingatlanok

6rt6kesit6s6nek feltdtele

tanfsiwiny rendelkez6sre 6ll6sa, amennyiben az szriks6ges az 6ptiletek energetikai
jellemz6inek tan(sftisAr6l sz6l6 t7612008. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatdrozottak
energetikai
szerint.

8.

S [1) Az Nvtv. 13. S (2) bekezd6se 6s 3. S (2) bekezd6se szerint nemzeti vagyon tulaidonjog6t
6truhdzni term6szetes szem6ly vagy 6tl6that6 szervezet r6sz6re lehet. Az Nvw. 3. $ (1) bekezd6s
1. pontja szerinti 6tl6that6 szervezeti min6s6gre vonatkoz6 c6gszerfien al6frt nyilatkozatot az
aj6nlattev6nek szerz6d6skot6st megel6z6en be kell nyrijtania az MVH rflsz|re, azzal,hogy ezen
nyilatkozat mell6zhet6 az NvW. 14/8. S alapj6n, ha az 6truhdzis olyan gazdasdgi t6rsas6g

r6sz|re tort6nik, amelynek kozvetlen vagy k<izvetett tulajdonosai kizdr6lag term6szetes
tartalmf nyilatkozat alapjin

szem6lyek, amennyiben e szem6lyek megismerhet6ek. Val6tlan

kotott szerz6d6s semmis.
(2) Az MVH a kivezet6sre sz6nt dllami vagyonelemek 6rt6kesit6se sor6n kikdtheti, hogy a
vagyonelem 6rt6kesft6s6re nem keriilhet sor olyan aj6nlattev6 szem6ly r6sz6re, amely/aki az
MVH-val szemben fenniill6 lejdrt tartozdssal rendelkezik, 6s ilyen esetben a szerzddiskrit6sre
kizdr6lag az aj6nlattev6nek az MVH-val szembeni tartozdsmentessdge eset6n kertilhet sor.

9. S t1) felen Szabiilyzat szerinti bdrmely 6rt6kesit6si m6d eset6n az MVH jogosult:

a) az ajdnlatt6teli felhiv6s - ajdnlattdteli hatirid6 letelte el6tti visszavonds6ra,
b) pllydzati felhfvds aienlatt6teli hat6rid6 Ietelte el6tti visszavon6sdra,
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c)
d)

e)

az erver6si hirdetm6nynek az 6rver6s v6gleges eredmriny6nek megdllapit6sa el6tt
tort6n6 visszavondsira,
versenyeztet6s mell6z6s6vel tdrt6n6 6rt6kesit6s eset6n a megktild<itt v6teli ajdnlatnak az
ai6nlatt6teli hatirid6 letelte el6tti visszavondsira;
6rt6kesit6sre vonatkoz6
esetdn
birmely egy6b 6rt6kesit6si
sz6nd6knyilatkozatdnak (elad{si aj6nlat6nak) vev6 6ltali elfogaddsa el6tt visszavondsdra,

m6d

az

6s

0

p{lyAzat eset6n a beadisi hatirid6letelte el6tti 10. napig a pAlyAzati felhivdsban foglalt

felt6telek csak kiv6telesen indokolt esetben tort6n6 m6dosit{sdra, azzal, hogy a
m6dositis kozz6t6tel6re a pAlyAzati felhivds k<izz6t6tel6vel kapcsolatosan ielen
Szabdlyzatban el6irt krivetelm6nyek ir6nyad6k.
(2) Az (l) bekezd6s szerinti jogosultsdgokat az MVH b6rmely kirt6ritr6si, kdrtalanitdsi,
kompenzdci6s kotelezetts6g n6lktl jogosult gyakorolni.
10. S Az 6rt6kesit6si elj6r6sok 6s az azok eredm6nyek6nt megk<itend6 - Magyarorsz{g hat6ra
altal kdrbezdrt teriileten l6v6 nemzeti vagyonra vonatkoz6 - addsv6teli szerz6d6sek iriinyad6
nyelve minden esetben a maryar nyelv, 6s az ir{nyad6 joga minden esetben a magyar iog. fogvita
eset6re kizdr6lag a magyar bir6sdg joghat6sdga krithet6 ki. A magyar bfr6s6g joghat6s6g6nak
kiz6r6lagossdga nem 6rinti a v6lasztottbfr6sdg kikrit6s6nek jog6t.
11. $ Olyan term6szetes szem6ly, akinek iognyilatkozata megt6tel6hez torv6nyes k6pvisel6ie
vagy hat6sdgi hozzAiArul6s sztiks6ges, csak abban az esetben kothet az MVH-val addsv6teli
szerz6d6st, ha a varyonelem megszerz6s6hez sziiks6ges jogszab6ly 6ltal meghatirozott
hozz1i{rulAsok, nyilatkozatok legk6s6bb az ad6sv6teli szerz6d6s megkot6s6re meghatirozott
id6pontban rendelkez6sre 6llnak.
12. S (1) Az MVH tulaidonosi iogryakorldsa al6 tartoz6, mfivel6s al6l kivett v6dett term6szeti
teriilet 6rt6kesit6s6re akkor van lehet6s6g, ha
a) az adott ingatlan kozvetlentl hat6ros azzal a magdntulajdonban dll6 tertilettel, amelynek
tulajdonosa a v6teli aiinlatot benyriitotta az MVH rdsz6re 6s

b) a v6dett term6szeti tertiletek term6szetv6delmi

kezel6s66rt felel6s szerv az adott
ingatlan tekintet6ben megdllapitotta, hogy az ingatlan v6detts6gi szintj6nek fenntartisa
annak dllami tulajdonb6l val6 kikeriil6se eset6n is biztosfthat6, 6s meghatlrozta ennek
felt6teleit.
(2) Osztatlan kozris tulaidonban 6116 v6dett term6szeti tertilet eset6ben az MVH tulajdonosi
joggyakorliisa al6 tartoz6 tulajdoni hinyad 6rt6kes[t6s6re akkor van lehet6s6g, ha a foldr6szlet
tekintet6ben az Sllam kisebbs6gi tulajdonostdrsnak min6stil 6s olyan tulaidonostdrst6l 6rkezik a
v6teli ajenlat, aki az aj6nlata megt6telekor legaldbb 3 6ve tulajdoni h6nyaddal rendelkezik.
(3) A mez6-6s erd6gazdas6gi foldek forgalm6r6l sz6l6 torv6ny szerinti ktlfdldi term6szetes
szem6ly 6s jogi szem6ly a f<ildnek nem min6stil6, a teleptil6s ktiltertilet6n fekv6 v6dett
term6szeti tenilet tulaidoniogit a term6szet v6delm6r6l s26161996. 6vi LIII. w. 68/A. S-a alapjdn
nem szerezheti meg.

(4)

Nemzeti varyon kor6be tartoz6 mrieml6k tulajdonjog6nak 6truhAz{sAra irdnyul6
jogtigyletre a kulturdlis or<iks6g v6delm66rt felel6s miniszter j6v6hagy6sa eset6n van lehet6s6g a
kultur6lis or<iks6g v6delm6r6l sz6l6200l.6vi LXIV. ttirv6ny 44. S-a alapi6n.

2.
13.

S (1) Az 6rt6kesit6si

0sszefdrhetetlensdgiszabdlyokdstitoloftdelem
eli6ris lebonyolftdsiban, illeWe az 6rt6kesit6si eljdrdshoz kapcsol6d6

6rt6kel6s6ben 6s elbfrSld's6ban nem vehet 16szt:
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a) az ajSnlatot tev6 term6szetes

szem6ly

6s annak

k6pvisel6je, alkalmazottja,

foglalkoztatottja, alkalm az6ja 6s foglalkoztat6ja,

b) az ajdnlatot tev6

gazd6lkod6 szervezet k6pvisel6je, tulajdonosa, tagia, vezetf
tiszts6gvisel6je, feltigyel6bizotts6gi tagia, alkalmazottla vagy mis szerz6d6ses jogviszony

c)

alapiiin foglalkoztatottja,
annak a gazd6lkod6 szervezetnek a k6pvisel6je, vezeti tiszts6gvisel6je, alkalmazottja

(foglalkoztatottja), amelyben az ajdnlatot tev6 ktizvetlen vagy ktizvetett befolydssal
rendelkezik, vagy amelynek a tulajdonosa, tagia,
d) az a)-c) pontban megjelolt szem6lyek ktizeli hozzitartozfia,
e) akit6l bdrmely okn{l fogva nem vdrhat6 el az tigy tSrgyilagos meglt6l6se.
(2) Az 6rt6kesit6si eljirds lebonyolit6sdban, illewe az 6rt6kesft6si elj6r6shoz kapcsol6d6
6rt6kel6s6ben vary elbirilSsiban r6szt vev6 kriteles halad6ktalanul bejelenteni, ha vele szemben
bdrmilyen risszef6rhetetlens6gi ok iill fenn.
(3) lirt6kesit6si eljiir6sban {rverez6k6nt, aj6nlattev6k6n! vev6k6nt, illeWe ezek torv6nyes 6s
szervezeti k6pvisel6ik6nt, valamint meghatalmazottaik6nt nem vehetnek r6szt az MVH
munkav6llal6i.
(4) Osszef6rhetetlens6gi k6rd6sben vita eset6n az MVH els6 szdmri vezetlje dtint. Ha az
osszef6rhetetlens6gi vita az MVH els6 sz6mri vezet6j6nek szem6ly6t illet6en meriil fel, akkor a
vit6ban az MVH lgazgat6slga d<int.
t5) Ha az 6rt6kesit6s lebonyolitisdban, illewe az 6rt6kesft6si eljdrdshoz kapcsol6d6
6rt6kel6s6ben 6s elbfr6ldsdban r6sztvev6 osszef6rhetetlens6get 6szlel, kdteles ezt a MVH els6
szdmti vezetlje fel6 frdsban bejelenteni.
14. S Az 6rt6kesit6si elj6r6sban az ajdnlatot tev6 - ha az 6rt6kesit6si m6d jelleg6b6l ered6en az
MVH elt6r6 szab6lyt nem hatlroz rneg - a szerz6d6skot6sig koteles titokban tartani ajdnlata
tartalmdt. Ez a tilalom nem z6rja ki a p6nztigyi teljesit6ssel risszeftigg6sben, tobb szem6ly
egyrittes aj{nlata eset6n az egytittes ajenlatt6telben 6rintettekkel, valamint az ajdnlatot tev6
meghatalmazott jogi k6pvisel6j6vel, vagy az ajAnlat elk6szit6s6h ez az ajAnlatot tev6 6ltal ig6nybe
vett, felhatalmazSssal rendelkez6 egy6b szak6rt6vel val6 kapcsolattartdst, a titoktartasi
kotelezetts6g azonban e szem6lyekre is kiterjed.
15. S Az MVH az aj6nlattev6k szem6ly6t 6s az aj6nlatok tartalm6t a dtint6shozatalig koteles
titkosan kezelni, arr6l felvilSgositdst sem kivtildll6knak, sem az aj6nlattev6knek nem adhat.
16. S Erv6nytelen az 6rt6kesft6si eljdrds, amennyiben az 6rt6kes[t6si elj6r6s lebonyolit6sa sor6n
az osszef6rhetetlens6gi szabdlyokat megs6rtett6k, illetve, ha valamelyik ajdnlattev6 az eljiris
tisztas6g6t vary a tobbi aj6nlattev6 6rdekeit srilyosan s6rt6 cselekm6nyt kovetett el, illetve, ha az
MVH a kiir6st k<ivet6en olyan inform6ci6 birtokSba jut, amely az 6rt6kes(t6si eljdr6s
6rv6nytelenit6s6t indokolja.

3.
e/

ErtdkesttCsietjdrds

Ertdkesftdsre vonatkozd dtintdsi jogktir

17. 5 Az MVH-ndl vagyonelemek 6rt6kesft6s6vel kapcsolatos dont6si jogkrirrel az MVH els6
szdmri vezet6je, valamint az MVH els6 sz6mri vezetfje 6ltal utasitdsban kijekilt dtint6si jogkorrel
rendelkez6 szem6lyek rendelkeznek. felen pont szerinti drint6si jogkorrel kiz6r6lag az MVH-val
munkaviszonyban 6ll6 szem6ly ruh6zhat6 fel.

t1

n/
18.

Ertdkbecsl*s

S (1) Az 6rt6kesit6sre vonatkoz6 drint6s megalapoz6sAhozaz

6rintett vagyonelem forgalmi

6rt6k6nek meg6llapitds6hoz 6rt6kbecsl6st (vagyon6rt6kel6st) kell v6gezni.

(2)

Az MVH a kivezet6sre szdnt iillami vagyonba tartoz6 vagyonelem 6rt6kesit6se el6tt
meg6llapitja az 6rt6kesit6sre sz6nt vagyonelem forgalmi 6rt6ke mellett - ha az az MVH dltal
vilasztott 6rt6kesit6si m6dra tekintettel sztiks6ges - a korrigdlt forgalmi 6rt6k6t is.

(3) Az

6rt6kesit6si elj6r6s meginditiisdra vonatkoz6 dont6s

a

szakv6lem6nyben

[6rt6kbecsl6sben, vagyon6rt6kel6sben) rrigzftett 6rv6nyess6gi id6n beltil hozhat6 meg.

(4)

Az MVH jogosult az MNV Zrt. 6ltal az MVH r6sz6re dtadott

vagyonelemekkel

risszeftigg6sben a varyonelemek Vw. alapjdn t<irt6n6 {tadds6t megel6z6 egy 6ven beltil az MNV

Zrt. eltal k6szittetett 6s az 6taddskor is 6rv6nyes, ftiggetlen szak6rt6 eltal

k6szitett

vagyon6rt6kel6sek, 6rt6kbecsl6sek, tanulmdnyok, szak6rt6i anyagok 6tad6sdra, {wev6k6nt azok
megismer6s6re, valamint az 6rt6kesit6si eliirdsban az elk6szit6skor meghatdrozott c6lb6l

t<irt6n6 felhaszn6lis6ra, ahhoz harmadik szem6ly ktikin hozz6jdruldsa nem sztiks6ges,
osszhangban a Vhr.2N.S (3) bekezd6s6vel.

C/

Kikidltdsi dr meghatdrozdsa

19. S (1) Az 6rt6kes(t6si elj6r6s lefolyAhisa 6rdek6ben - a vdlasztott 6rt6kesit6si m6dra
tekintettel - az MVH megdllapitja az adott vagyonelem tekintet6ben a kikidltdsi 6rat, amely
6rver6sen vary az elektronikus 6rver6sen 6rt6kesit6sre kenil6 vagyonelem eset6ben el kell,
hogy 6rje legaldbb a vagyonelem korrig6lt forgalmi 6rt6k6t, vagy - ha az MVH megiillapitja, hogy
az adott kivezet6sre szdnt 6llami vagyonba tartoz6 ingatlan forgalmi 6rt6ke meghaladja a VW.
42lA.S (2) bekezd6s c) pontja szerinti 25 milli6 forintot - legaldbb az ingatlan forgalmi 6rt6k6t.
(2) Az MVH dtinthet villdmdr alkalmaz6s6r6l ingatlan6rver6s, elektronikus 6rver6s, ing6siig

helyszini 6rt6kesit6se, tov6bbd minden olyan 6rt6kesit6si elj6r6s sor6n, amely a v6teldr
kialakitdsa tekintet6ben licitelast biztosit.
(3) Arver6sen a licit6l6s brutt6 6rt6ken tort6nik, a kiki6ltdsi Ar az AltalAnos forgalmi ad6t
tartalmazza. Az MVH koteles megjekilni az 6ltal6nos forgalmi ad6 m6rt6k6t az adott 6rver6s
6rver6si hirdetm6ny6ben.

D/

Az drtdkesttds lebonyolftdsa, az drtdkesttds lebonyolftdsdtkdvetd intdzkeddsel<, a

szerzdddskiitds

20. S [1) Az 6rt6kesft6st a drint6s-el6k1szit6 szervezeti egys6g bonyolitja le. Egyes specidlis
vagyonelem-tipusok [pl. t6rsas6gi r6szesed6s) 6rt6kesit6se eset6n az MVH els6 szdmti vezetfje
azAltala kiadott szabdlyzatban ett6l elt6r6en is rendelkezhet.
(2) Az 6rt6kesit6s lebonyolft6s6ra az MVH harmadik szem6lynek megbiz6st adhat.
21. S [1) Amennyiben az adott 6rt6kesit6si m6dra vonatkoz6 szab6lyok el6frjdk az ingatlan
megtekint6s6nek biztosf tAsAt, az MVH az ingatlan 6rt6kesft6se eset6n az ingatlan megtekint6s6re
egy alkalommal biztosit lehet6s6get az 6rdekl6d 6k szSmAra, azzal, hory annak pontos id6pontjdt
a hirdetm6nyben/p6lydzati felhivisban/feltilet6n/honlapj6n jekili meg. Amennyiben az adott
ingatlan osztatlan krizris tulajdonban 611 6s azt a tulajdonost6rs hasznAlia, vagy mds fenniill6
objektfv akaddly miatt az MVH nem tudja a bejutdst biztositani, l(ugy az MVH az ingatlan ktils6
megtekint6s6t biztositja az 6rdekl6d6k szAmlra. Fel6pftm6ny n6lktili ingatlan eset6ben az
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ingatlan megtekint6s6nek biztositisa nem kritelez6 kiv6ve, ha az adott 6rt6kesit6si m6dra
vonatkoz6 szab6lyok a megtekint6s biztosft6set el6irjek.

(2)

Az MVH ing6 vagyontdrgyak 6rt6kesit6se eset6n - a vdlasztott 6rt6kesit6si m6dt6l

- az ing6 vagyontdrgy megtekint6s6re lehet6s6get biztosithat az 6rdekl6d6k szSmAra
azzal, hogy annak pontos id6pon$5t a
hirdetm6nyben/pllyflzati
frigg6en

felhfv6sban/feltilet6n/honlapjdn j el6li meg.
22. S [1) Az MVH az addsv6teli szerz6d6st az 6rt6kesft6si eli6r{s lefolytat6sa eredm6nyk6nt
kivdlasztott vevdvel koti me& kiv6ve, ha a vagyonelem tekintet6ben el6viisdrldsra iogosult (ak)
el6v6sdrliisi jogukat szab{lyszerrien gyakorolt6h amely esetben az addsv6teli szerz6d6s az MVH
6s az el6visdrl6sra jogosult (ak) ktizott keriil megkot6sre.
(2) Amennyiben az 6rt6kesitett vagyonelem vonatkozisdban megktitritt adSsv6teli szerz6d6s
alapjdn kozhiteles nyilvdntartdsba kenil bejegyz6sre a vev6 (mint fij tulajdonos) szemdlye, az
MVH jogosult el6frni, hogy az addsv6teli szerz6d6s al{irAsira a vev6 rlszfrSl az MVH 6ltal
kijel<ilt iigyv6d el6tt kertilhet sor.
(3) Az MVH oldal6r6l az ad6sv6teli szerz6d6s al6ir6s6ra fflszabAly szerint az MVH sz6khely6n
kertil sor. Elt6r6 id6pontban ttirt6n6 aldfrds eset6n, a szerz6d6s l6trejritt6nek napja megegyezik
az utols6k6nt al5ir6 f6l eltali al6ir6s napj6val.
(4) Amennyiben az 6rt6kesit6s tekintet6ben az MVH kikoti, hogy a varyonelem
6rt6kesit6s6re nem keriilhet sor az MVH-val szemben fenn6ll6 lej6rt tartoz6ssal rendelkez6
szem6ly r6sz6re, 6s meg6llapit6st nyer, hogy a vev6 az MVH-val szemben lej6rt tartozissal
rendelkezik, 6s annak kiegyenlit6sdt legk6s6bb az addsvfteli szeru6d6s megk<it6sekor nem
igazolja,liugy az MVH ajinlati kotdtts6ge megszrinik 6s nem kriteles a szerz6drSst az ajinlattev6vel
megk<itni.

(5)

Ha a liciteldst lehet6v6 tev6 6rt6kesit6si eljdr6st megnyer6 ajinlattev6vel a

szerz6d6sk<it6s az ajdnlattev6nek felr6hat6 okb6l vagy a feleken kivril6ll6 okb6l meghifsul, vagy
a szeru6d1s al6frdsa ut6n a nyertes ajdnlattev6 a szerzfidlst nem teljesiti 6s ez6rt az MVH a

szerz6d6st6l el6llt, vary azt a felek megsztintett6k vagy felbontott6k,

tgy az MVH jogosult -

amennyiben az 6rt6kesit6si m6d licitdl6st tett lehet6v1 - a soron krivetkez6 ajdnlattev6vel
szerz6d6st k<itni, azzal, hogy legfeljebb a harmadik legkedvez6bb ajfnlattev6vel kot szerz6dilst
az MVH.

(6) Ha a vev6vel a szerz6d6skrit6s a vev6nek felr6hat6 okb6l hifsul meg vary a szerz6d6s
al6ir6sa utdn a vev6 a szerz6d6st neki felr6hat6 okb6l nem teljesiti, az MVH jogosult a
keletkezett kolts6geinek 6s k6rdnak megt6rit6s6t krivetelni a vev6t6l.
(7) Az ad6sv6teli szerz6d6sben a vev6k6nt tobb szem6ly megjekil6s6re az aldbbi esetekben
van lehet6s69:

a) pAlyizat eset6n, ha ajdnlattevSk6nt k<iz<is pdlydzatot nyriitottak be,
b) elektronikus Srver6si rendszer eset6ben, ha az ajdnlattev6 k6pviselt

szem6ly(ek)

nev6ben licitalt,

c)

elektronikus 5rver6si rendszer eset6ben, ha a nyertes ajdnlattev6k koz<isen licitdltah
felt6ve, hogy kcizris licitel6sra az elektronikus 6rver6si rendszer feltilete lehet6s6get ad,
d) versenyeztet6s mell6z6s6vel tortdn6 6rt6kesit6s eset6n, ha az aj6nlattev6k egyrittes
v6teli aianlatot nyrijtottak be az MVH-hoz.
(B) Ktizos piiyAzat eset6n, ha a pAlyin6k nem jel<ilik meg a rdjuk es6 tulajdoni hdnyadot,
legk6s6bb az ad6sv6teli szerz6d6s aliiir6s6t megel6z6en kritelesek nyilatkozni a vev6kre es6
tulajdoni hiinyad m6rt6k6r6l.
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E/

El6vdsdrldsijog

23. S (1) Amennyiben a vagyonelem 6rt6kesit6se sorSn felmertil a vagyonelem vonatkozisdban
el6v6s6rl6si jog gyakorldsinak lehet6s6ge - ak6r iogszab6lyb6l, ak6r szerz6d6sb6l ered6en, az
MVH taj6kozta\a az el6visirlSsra jogosultakat a v6teli ajdnlat adatair6l - licitelest lehet6v6 tev6
6rt6kesit6si m6d eset6n a legmagasabb risszegfi 6rv6nyes v6teli ajenlatr6l - 6s felhivja 6ket az
el6v6sirl6si jog gyakorldsdra vonatkoz6 nyilatkozatuk megt6tel6re.
(2) Az MVH el6irhatja az el6v1s1rliisi jog jogosultja rlszflre, hogy amennyiben aj6nlattev6k

rlsz|rfll irver6si/p6lyflzati/ajlnlati biztosit6k kertilt befizet6sre az MVH iavira, abban

az

esetben az ellvisArldsi jog jogosultja az el6vds6rl{si jog gyakorldsdra vonatkoz6 nyilatkozatdnak

megt6tel6vel egyidejfileg

-

az aj6nlatev6k Altal az adott 6rt6kesit6si eli{risban val6 r6szv6tel

felt6telek6nt let6tbe helyezett - biztosit6k osszeg6vel megegyezi osszeget utaljon 6t az MVH
eltal megjekilt banksz6mldra - foglal6 jogcim6n - a szerz6d6skot6sre vonatkoz6
ktitelezetts6gvdllal6sa biztosit6kak6nt.
(3) Amennyiben tribb szem6lyt azonos rangsorban illet6 el6vdsirl6si jog 6ll fenn, 6s az
el6v6sdrl6si jog gyakorliisira azonos rangsorban jogosultak kriztil egyn6l tobben tesznek (risbeli
nyilatkozatot azzal a tartalommal, hogy 6lni kfvinnak az el6vdsdrldsi jogukkal, elt6r6 jogszabdlyi
vagy szerz6d6ses rendelkez6s hi6ny6ban

:

a)

koztis tulajdonba tartoz6 vagyonelem tulajdoni hdnyaddra vonatkoz6an a Ptk. 5:81. S
szakasz6val osszhangban az el6vis6rl6si jogukat gyakorl6 tulajdonostfrsak az
el6vdsirlSsi jogot tulajdoni hdnyaduk ardnydban gyakorolhatjSk. Ha ktiztitttik
megegyez6s nem jtin l6tre, de van olyan tulajdonostdrs, aki - ak6r mdsik
tulajdonostdrssal kozrisen - az 6rintett vagyonelem tulajdoni hdnyad6ra az ajdnlatot
mag66v6 teszi, az el6v6sdrl6si jog egyedtil 6tvagy 6ket illeti meg. Ha ttibb ilyen - egred{il
fell6p6 - azonos rangsorban tulajdonost6rs van, k<iztiliik az MVH els6 szSmri vezetfie
iiltal utasitdsban drint6si jogkorrel felruhdzott szem6ly jogosult vdlasztani; az
el6vds6rl6si jog a vdlasztott tulajdonostdrsat illeti meg, vagy
b) amennyiben elfogad6 nyilatkozatot tett, tribb - nem tulajdonost6rsk6nt - el6v6s6rl6sra
jogosult azonos ranghelyen jogosult gyakorolni el6v6sdrl6si jogdt, tigy aPtk 6:222. S t5)
bekezd6s6vel osszhangban, az MVH k6sedelem n6lktil kriteles err6l a jogosultakat
tdj6koztatni, akik a t6j6koztatiis hat6lyoss6 v6l6s6t6l szdmitott B (nyolc) napon beltil
elfogad6 nyilatkozatukat jogosultak visszavonni, 6s ebben az esetben az MYH az
addsv6teli szerz6d6st az elfogad6 nyilatkozatukat vissza nem vont jogosultakkal kriteles
megkotni, azzal,hogy ezen jogosultak egymds kozotti 6rdekelts6gtik ardnydban - ha az
6rdekelts6gtik ar6nya nem 6llap(that6 meg, akkor pedig a jogosultak egyenl6 ardnyban szereznek koz<is tulajdoni hinyadot az adott vagyonelem felett.
(4) Amennyiben az el6v6sdrl6si jog jogosultja a vonatkoz6 jogszabdlyban, illet6leg
szerzldlsben meghatdrozott vagy ennek hi:inyiban az MVH 6ltal a felhivds6ban meghat6rozott
megfelel6 6s 6szszerii hatdrid6ben a vagyonelem tekintet6ben fenndll6 el6vdsdrl6si jog6t az
MVH-hoz cimzett, a megktildtitt v6teli ajdnlat tartalmdt elfogad6 nyilatkozata 0tj6n gyakorolja, 6s
az MVH felhiv6sa eset6n a felhivds szerinti foglal6t szerz6d6skot6si biztosit6kk6nt az MVH
banksz6mlSj6ra dtutalja,:iulgy az MVH az ad6sv6teli szerz6d6st a vagyonelemre az el6v6s6rl6si jog
jogosultjiival koti meg. Ezen esetben az MVH az 6rt6kesft6si eljdris eredm6nyek6nt
szerz6d6skot6sre jogosult vev6 r6sz6re az el1vAsirlSsi jog 6rv6nyes gyakorliisdt6l szimftott 15
(tizenot) napon behil visszafizeti az ezen szem6ly 6ltal rendelkez6sre bocs6tott
5 rve 16 s i /p 6ly 6zati / aiinl ati bi ztos it6kot.

t4

(5)

Amennyiben (valamennyi) el6v6s6rldsra jogosult a vonatkoz6 jogszabdlyban, illet6leg
szerz6d6sben meghatdrozott vagy ennek hidnyiban az MVH 6ltal megjeltilt hatdrid6n beliil nem
nyilatkozik, vary rigy nyilatkozik, hogy nem kiv{n az el6v6s6rl6si jogival 6lni, abban az esetben
az MVH az addsv6teli szerzfidflst az 6rt6kesit6si elj6rds eredm6nyeklnt szeru6d6sktit6sre
jogosult vev6vel koti meg.
(6) A jelen szakaszban foglaltak megfelel6en alkalmazand6ak abban az esetben is, ha az
adott vagyonelem vev6je ugyan el6vis6rl6sra jogosult, azonban az adott vagyonelem
tekintet6ben fenn6ll a vev6 el6v6s6rl6si jog6t rangsorban megel6z6 el1v{sArl{si jog.

F/

Szerz6ddskiit€s hatdrideje

24. S (1) Az MVH a pAlyAzati felhiv6sban, az 6rver6si hirdetm6nyben, egy6b ai6nlatt6teli
felhivdsban, valamint ajdnlatban jekili meg a szeru1ddskot6sre nyitva 6116 hatSridft. Az
6rt6kesit6si eljdrds eredm6ny6nek vev6vel val6 kozl6s6t krivet6en az 6rt6kesit6si elj6rds
eredm6nyekEnt szerz6d6skot6sre jogosult vev6 koteles az ad6sv6teli szerz6d6st megkritni az
MVH 6ltal a pilyizatr felhiv6sban, drver6si hirdetm6nyben, egy6b ajdnlatt6teli felhiv6sban,
valamint ajdnlatban rtigzitett szerz6d6sk<it6si hat6rid6n beliil.
(2) Az MVH az addsv6teli szerz6d6s megkot6s6re a vev6 r6sz6re az 6rt6kesit6si eljdriis
eredm6ny6nek krizl6s6t6l szimitottan - a jelen Szabdlyzat elt6r6 rendelkez6se hiiinydban legalibb 5 (d0 munkanapot biztosit. Az MVH az addsv6teli szerz6d6s megkrit6s6re a vev6
r6sz|re az 6rt6kesit6si elj6r6s eredm6ny6nek krizl6s6t6l szdmitottan p6lyAzat/6rver6s eset6n
legfeliebb 30 (harminc) napot biztosit, mig az ezekt6l elt6r6 6rt6kesit6si m6dok eset6ben a

szerz6d6skrit6sre nyiWa

all6 hatiirid6t az MVH enn6l hosszabb id6tartamban

is

meghatdrozhatja.

(3)

Amennyiben az addsv6teli szerz6d6s megktit6s6hez harmadik szem6ly el6zetes
hozzAiirullsi kritelezetts6ge 6ll fenn, :6gy az MVH 6ltal a pAlylzati felhiv6sban, 6rver6si
hirdetm6nyben, egy6b ajdnlatt6teli felhfvdsban valamint ajdnlatban rogzitett szerz6d6skot6si
hatirid6 a harmadik szem6ly hozzAjirul{s6nak MVH r6sz6re tort6n6 k6zbesit6s6nek napj6t6l,
vary - amennyiben a sztiks6ges harmadik szem6ly hozzAjArulAsa m6r rendelkez6sre 6ll 6rt6kesft6si eljdr6s eredm6ny6nek vev6vel val6 krizl6s6t6l sz6mitand6.
(4) El6visirldsi jog fenn6ll6sa eset6n amennyiben az el6vSsdrl6sra jogosult nem 6lt
el6v{s6rl6si jogdval, illetve amennyiben az ellvAsArlisra jogosult az MVH el6v6sdrl6si jog
gyakorlSsdr6l sz6l6 felhivdsdra a vonatkoz6 hatdrid6n beltil nem v6laszolt, tgy az 6rt6kesit6si
eljdrris eredm6nyek6nt szeru6d6skot6sre jogosult vev6 koteles az ad6sv6teli szerz6d6st
megkotni, amelyre vonatkoz6an az MVH 6ltal a pAlyAzati felhiv6sban, 6rver6si hirdetm6nyben,

egy6b ai6nlatt6teli felhiv6sban, valamint ajdnlatban r<igzftett szerz6d6skdt6si hat6rid6 az
al6bbiak szerinti kezd6napt6l szdmitand6:

a)

amennyiben

az ellvAsArl6si jog jogosultja kifejezett

nyilatkozatdval nem 6lt az

el6vdsdrldsi jogdval, az MVH ezen t6ny fenn6ll6s6r6l sz6l6 tdj6koztat{s6nak vev6 rflsz|re
trirt6n6 k6zbesit6s6nek napi6t6l;

b)

amennyiben az ellvAsArl6si jog jogosultja az ellvislrliisi jog gyakorl6sdra nyiwa 6116
hat6rid6n beltil nem nyilatkozott, az MVH hat:irid6 lej6rt6t kcivet6, ezen t6ny
fenn6ll5s616l sz6l6 t6j6koztatiis6nak vev6r6sz6re tort6n6 k6zbesit6s6nek, illewe
kozl6s6nek napj6t6l.

15

G/

Ajdnlati ktttiifiseg

25. S [1) Az ajdnlattev6ket terhel6 ajSnlati kritotts6g idej6t az MVH a vagyonelem jellege, a
potencidlis vdsdrl6k kore 6s az eset tisszes kririilm6nyei alapjdn hatirozza meg, azzal, hogy az
120 (egyszlzhrisz) napot nem haladhat meg.

(2)

Az alkalmazott 6rt6kesit6si m6dt6l ftigg6en az ajinlattev6ket terhel6 ajdnlati kototts6g
idej6t az MVH el6zetesen a pSlyAzati felhivdsban, az 6rver6si hirdetm6nyben, valamint egy6b
ajenlatt6teli felhiv6sban nyilv6nossdgrahozza,vagy az ajdnlattev6vel kozli.

(3)

Az aj6nlattevl apAlySzati/{rverilsi/ajdnlati biztosit6kot elveszti, ha az aj6nlatitaz el1irt
aj6nlati kdtdtts6g id6tartama alatt visszavonta, vary a szerz6d6s megkrit6se neki felr6hat6, vagy
az 6 6rdekkrir6ben felmertilt biirmely okb6l meghifuult.

H/
26.

A vdteldr megfizetdsdnek hatdrideje, hatdridd hosszabbftds, vdteldr teljesttdse
h arm adik s zem 6ly r 6 sz6r 6l

S (1) A vev6 6ltal rendelkez6sre bocs6tott pAlyAzati/Arver6si/aidnlati biztosit6k <isszege az

ad6sv6teli szerz6d6s alapjdn fizetend6 v6teldrba besz6mitdsra kertil. Amennyiben az ad6sv6teli
szerz1dls megkrit6s6re az ellvAsSrl6si jog jogosultjdval kertil sor 6s foglal6 el6vdsdrlisra
jogosult Sltali befizet6s6re kertilt sor szerz6d6sk<it6si biztosit6kk6nt, abban az esetben az
el6v6sirl6si jog jogosultja dltal megfizetett foglal6 a v6tel6rba beszdmitfsra keriil.
(2) Az MVH a v6tel6r - illet6leg 6rver6si/pdlyAzati/ajAnlati biztosit6k (el6v6s6rl6sra jogosult

dltali szerz6d6skrit6s eset6n a szerzldflskot6si biztositdkk6nt megfizetett foglal6) megfizet6se
eset6n a v6tel6r fennmarad6 osszege - megfizet6s6nek hatiiridej6t a vagyonelem jellege, a
potenci6lis v6sdrl6k krire, az 6rt6kesft6si m6d 6s az eset risszes ktiriilm6nyei alapiin hatArozza
meg.

(3)

Ingatlan 6rt6kesit6se eset6n az MVH a szerz6d1s megktit6s6t6l szimfwa legfeljebb 45
fnegyvenrit) napot biztosit a teljes v6tel6r megfizet6s6re.
(4) Az 6rt6kesit6si m6dt6l ftigg6en a teljes v6tel6r megfizet6s6nek hat6ridej6t az MVH
el6zetesen a p{ly{zan felhivdsban, az Arverlsi hirdetm6nyben, egy6b aj6nlatt6teli felhfvdsban,
valamint ajdnlatban nyilvdnoss6 gra hozza, vary az aj6nlattev6vel ktizli.
27. 5 Az addsv6teli szeru6d6s al5ir6s6t megel6z6en a nyertes ajdnlattev6, illewe licit6l6st nem
biztosft6 6rt6kesit6si m6d eset6n az ajdnlattev6 - amennyiben az 6rt6kesit6si m6d jellege ezt
lehet6v6 teszi - kezdem6nyezheti az MVH-ndl, hory a v6tel6r (illet6leg biztosit6kon tfli
v6tel6rr6sz) megfizet6s6re az MVH - az Altala el6zetesen koz<ilt fizet6si hatdrid6n6l - Iegfeljebb
15 (tizenot) nappal hosszabb fizet6si hatirid6t biztositson a r6sz6re. Ebben az esetben a fizet6si
hat6rid6 hosszabbitiis vonatkozesdban - kiz6r6lag a hosszabbit6s napjaira vetitetten - az adott
v6teldr[r6sz) vonatkozds6ban 6vi 10 %o kamat megfizet6s6re ktiteles 6s a v6teldr-fizet6si
kotelezetts6ge ezen emelt tisszegre terjed ki.
28. S Az MVH - sajdt m6rlegel6se alapj6n - elfogadhat a vev6 kozrem(kod6ie Sltal ttirt6n6
teljesit6sk6nt 6s ennek megfelel6en joghat6lyos teljesit6snek minden olyan harmadik szem6ly
Sltal banki 6tutal6ssal megfizetett biztosft6kot /v6telfuat/v6tel6rr6szt, amely az MVH-nak az
ad6sv6teli szerz6d6sben megjel6lt bankszdmldj6ra kenil 6tutalSsra, 6s amely utal6s
kozlem6ny6ben az addsv6teli szerz6d6sben megjekilt szerz6dlsszAmf azonosit6szim szerepel.
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U
29.

Kdsedelmi kamat, kiitbdr, eldllds

[1) Ha a vev6 a v6tel6r megfizet6s6re vonatkoz6 k<itelezetts6g teljesit6s6vel k6sedelembe
esih akkor az MVH a k6sedelemmel 6rintett napokra k6sedelmi kamatot jogosult felsz6mitani. A
k6sedelmi kamat m6rt6ke megegyezik a k6sedelemmel 6rintett naptiri f6l6v els6 napj6n
S

6rv6nyes jegybanki alapkamattal.

(2)

Az MVH 15 (tizenot) napot meghalad6 k6sedelem eset6n az iigylett6l jogosult elillni a
vev6 rlszfire ktildritt nyilatkozattal. Ingatlan 6rt6kesit6se eset6n az MVH az ad6sv6teli
szerz6d6sben kikritheti, hogy a vev6 30 (harminc) napot meghalad6 k6sedelme eset6n jogosult
elilldsi jogdt gyakorolni.
(3) Az adott iigyletre irdnyad6 formak6nyszer k<ivetelm6nyeinek (amennyiben ilyenek
irinyad6ak) trirt6n6 megfelel6s eset6n az MVH el6ll6s6t tartalmaz6 nyilatkozat elektronikus
riton is megkrildhet6 avev6 rflsz|re.
(4) Ha a vev6 az ing6 vagyontdrgyra vonatkozil elszAllitAsi kotelezetts6ge teljesit6s6vel,
illetve ingatlan vagyontdrry birtokba v6tel6vel k6sedelembe esih akkor az MVH a k6sedelemmel
6rintett napokra az al6bbi kotb6rt 6rv6nyesitheti a vevdvel szemben, azzal,hogy az MVH az ezen
kdtb6rt meghalad6 k6rit is jogosult a vev6t6l kovetelni:
a) ha a varyontirgy v6tel6ra nem 6ri el a 10.000,- Ft-ot a kotb6r m6rt6ke a k6sdelemmel
6rintett napokra sz6mitva napi 1.000,- Ft;
b) ha a vagyont6rgy v6tel6ra legaldbb 10.000,- Ft, de nem haladja meg a 100.000,- Ft-ot,
abban az esetben a kritb6r m6rt6ke a k6sedelemmel 6rintett napokra sz6miwa napi 5.000,FU

c)

ha a vagyontergy v6telera meghaladia a 100.000,- Ft, abban az esetben a kotb6r m6rt6ke

a k6sedelemmel

6rintett napokra szdmiwa napi 10.000,- Ft.

I/

A szerzddds megktitdsdtkiivetd intdzkeddsek

30.

S [1) Ingatlanra kdtott ad6sv6teli szerz6d6s eset6ben az MVH a teljes v6tel6r, valamint az
esetlegesen felmertil6, MVH-t illet6 k6sedelmi kamat, kotb6r, kdlts6g illet6leg kirt6rit6si ig6ny
megfizet6s6t k<ivet6en adja ki a tulajdonjog bejegyz6s6hez sztiks6ges nyilatkozatot a vev6 vagy a
vev6 k6pvisel6je r6sz6re.

(2)

Az MVH a teljes v6tel6r, valamint az esetlegesen felmeriil6, MVH-t illet6 k6sedelmi kamat,
kritb6r, krilts6g, illet6leg kdLrt6rit6si ig6ny megfizet6s6ig jogosult a vagyonelem birtok6nak vev6
r6sz6re tort6n6 :itruhdzdsdt visszatartani.

31. 5 Amennyiben a vagyonelem tulaidonjogdnak ad6sv6teli szerz6d1s szerinti 6truhdzds6hoz
(a megktitritt ad6sv6teli szerz6d6s 6rv6nyess6g6hez, illet6leg hatdlyosul6s6hoz) harmadik
szem6ly vagy szerv j6v6hagydsa sztiksdges 6s ezen j6v6hagy6s az addsv6teli szerz6d6s
megkot6sekor m6g nem 6ll rendelkez6sre, tigy az MVH a sztiks6ges j6v6hagy6st az ad6sv6teli
szerz6d6s megk<it6s6t kovet6en k6sedelem n6lktil beszerzi.

32. S A t6rsas6gi r6szesed6s tekintet6ben kotott addsvdteli

szeru6d1s eset6ben az MVH a teljes

vdtelir megfizet6s6t krivet6en egytittmfkridik a vev6vel a

r6szesed6shez ffiz6d6 tagi
iogosults6gok vev6 Sltali gyakorldsdhoz szriks6ges tdrsasdgi jogi cselekm6nyek v6grehajtdsa
6rdek6ben.

L7

rrr. Enrrxnsirnsr u6oox
33. S [1) Az MVH az 6rt6kesit6st - a Vtv. 421H. S (2) 6s (3) bekezd6s6ben foglaltakra
figyelemmel - a vagyont6rgy jelleg6t6l ftigg6en az aldbbi m6dokon v6gezheti:
a) a kivezet6sre sz6nt 6llami vagyon tulajdonjog6nak 6truhdz{sit szolgdl6 elektronikus
6rver6si rendszer 0ti5n,
eryszerfisitett pdlydzat ri$dn,

b)
c) versenyeztet6s mell6z6s6vel forgalmi 6rt6ken,
d) a kivezet6sre szint 6llami vagyon tulajdonjoginak

effuhezAsAt szolgAl6 kaal6gus riti6n

vagy

e)

ery6b m6don.
A Vtv. 42/H. $ (2) bekezd6sbe, valamint 4211. S (1) bekezd6sbe foglaltak alapjiin az MVH
a kivezet6sre sz6nt dllami vagyont b6rmely, a Vw.-ben meghat6rozott vagy egy6b olyan
elj6rdssal 6rt6kesitheti, amely megfelel az 6rintett varyonelem kereskedelmi forgalma sorin
iltal6ban alkalmazo6 az adott piacon szokdsos 6rt6kesit6si m6dokra vonatkoz6 szabilyoknak
6s a kivezet6sre szdnt 6llami vagyon tekintet6ben az 6llami tulaidon ryors, hat6kony, c6lszerfi 6s
ktilts6gtakar6kos megszfin6s6t eredm6nyezi. A kivezet6sre szdnt dllami vagyon 6rt6kesit6s6nek
els6dleges c6lia a kolts6gtakar6kos, ,6szszer(r 6llami vagyongazd6lkod6s felt6teleinek biztositisa,
amely c6lok megel 6zik az 6rt6kardnyoss6g k<ivetelm6ny6nek 6rv6nyesit6s6t.

(2)

(3)

Tekintettel arra, hogy a Vhr. nem kizdr6lagos jelleggel hatirozza meg az egy6b
6rt6kesit6si m6dokat, az MVH az adott vagyonelem ielleg6re, a piacon szokdsos, de jelen
szabAlyzat keretdben meg nem ieldlt 6rt6kesit6si m6d ig6nybev6tel6vel is jogosult a kivezet6sre
sz6nt dllami vagyon kdr6be tartoz6 vagyonelemet 6rt6kesiteni azzal, hory a iogszabdlyban
megjelolt garanci6lis szab6lyokat kiilonrisen a vagyonelem ellen6rt6k6nek meghatirozdsdra
vonatkoz6 szab6lyokat az MVH koteles betartani, a v{lasztott 6rt6kesft6si m6d eset6ben
biztositania kell az 6tl6that6sfgot 6s a dokumentdltsdgot. A kivezet6sre sz6nt dllami vagyon
krir6be tartoz6 vagyonelemek 6rt6kesit6s6t az MVH-nak a Vtv.-ben 6s az Nvtv.-ben rogzitett
c6lok el6r6se 6rdek6ben figy kell vt6grehaitania, hogy az igazodjon a varyonelemek
sai6toss6gaihoz, valamint az 6rt6kesit6si m6dok krizotti v6lasztds sor6n biztositsa az MVH
szim6ra a rugalmassdgot.
(4) Amennyiben jelen Szabllyzat III. r6sz6ben meghatdrozott egyes 6rt6kesit6si m6doknSl az
I-ll. r6szben meghatdrozottakt6l elt6r6 szabdlyokat hatAroz meg, abban az esetben az adott
6rt6kesft6si m6dndl meghatdrozott speci6lis szabiilyok firyelembev6tel6vel kell elj6rni.

7.

Elektronikus dnterdsi rendszer rttjdn tiirtdnO drtdkesftds

34. S (1) A kivezet6sre sz6nt 6llami vagyon 6rt6kesit6se sor6n a Vw. 42/1. $ (1) bekezd6s a)
pontia szerinti, a kivezet6sre szdnt dllami vagyon tulajdoniog6nak dtruhizAsAt szolg6l6
elektronikus 6rver6si rendszerk6nt - a Vw. 42/l.S [3) bekezd6se szerint - az MNV ZrL el,t'r.al
mrik<idtetett elektronikus Srver6si rendszer (EAR) is ig6nybe vehet6.
(2) Az EAR ig6nybev6tele eset6n az MVH a kikiiilt6si 6rat a korrigdlt forgalmi 6rt6ken vagy
azt meghalad6 6rt6ken dllapftja meg, a Yhr.2/F. $ (4) bekezd6se szerinti esetben az 6rt6kesft6s
forgalmi 6rtdken, egyebekben a Vhr. VII. fejezet6nek elektronikus 6rver6sre vonatkoz6 szabdlyai
szerint tort6nik azzal, hogy a 47 /N. S 6s a 47 /O. S (1) bekezd6se szerinti 6rlejt6s nem
alkalmazhat6 6s eredmdnytelen Srver6st kovet6en nem kell megism6telt drver6st tartani.
(3) Az elektronikus 6rver6si rendszer ig6nybev6tel6re irdnyad6akaz MVH mint megbiz6 6s
az MNV Zrt. mint megbizott kozott az EAR ig6nybev6tel6re vonatkoz6an megk<itott megbiz6si
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szerzfides, valamint az annak elvdlaszthatatlan r6sz6t k6pez6, a szerz6d6si felt6teleket
r6szletesen szab{lyoz6, az MNV Zrt. 6ltal mfikridtetett elektronikus aukci6s rendszerhez
kapcsol6d6 6ltal6nos szerz6d6si felt6telek (EAR ASZF) rendelkez6sei.
35. S (1) Az elektronikus 6rver6si rendszeren trirt6n6 6rt6kesft6ssel biztos(tott a
versenyeztet6s.

(2) Az elektronikus drver6si rendszerbe 6rverez6k6nt tort6n6 bel6p6sre - az EAR
Felhaszn6ldsi Szabdlyzata szerint - az Arverez6k elektronikus nyilv6ntart6s6ba bejegyzett
felhaszndl6 jogosult regisztr6lt

6s aktiv6lt felhasznil6i nev6neh valamint jelszavdnak

megad6s6val.

(3)

Az 6rverez6k elektronikus nyilvdntart{siiba b6rmely term6szetes szem6ly vagy olyan

jogi szem6ly k6rheti a felv6tel6t, aki a jelen Szabilyzat szerinti 6tl6that6 szervezetnek min6siil
(azaz Nvtv. 3. S (1) bekezd6s 1. pontja szerinti szervezet vary az Nvtv. 14/B. S-a szerinti
felt6teleknek megfelel), 6s az elektronikus 6rver6si rendszer 6rverez6k6nt tort6n6
haszndlatdnak felt6teleitrogzitf felhaszndldsi szabdlyzatban foglaltakat elfogadta.
(4) Az MVH a www.mvhzrt.hu weboldalon is krizz6teszi az EAR-on meghirdet6sre keriil6
va gyo nele m ek listij 6t.
(5) Az MVH gondoskodik az ingatlanon - a fel6pftm6ny n6lktili ingatlan kiv6tel6vel - az
6rver6si hirdetm6ny nyomtatott p6ld6nyiinak tdrt6n6 kihelyez6s6r6l, ha annak fizikai felt6telei
fenn6llnak.
(6) Az MVH drver6s ftien tdrt6n6 6rt6kesit6s eset6n az 6rver6s id6pontjdr6l, a kiki6lt6si
61161 6s az 6rver6si hirdetm6ny el6rhet6s6g6r6l az 6rver6si hirdetm6ny megjelen6s6vel
egyidejff leg 6rtesiti az ingatlan-nyilviintartdsba bejegyzett
a) haszon6lvezeti,haszn6lati,frildhaszndlati,telkiszolgalmi jog,
b) tart6si 6s 6letj6rad6kiiog,

c)
d)
e)

el6v6sdrl6si jog,

vagyonkezel6i iog,
jelz6logjog

jogosultjait.

(7)

Az 6rver6s eredm6nytelen, ha
a) nem 6rkezett 6rv6nyes v6teli ai6nlat,
b) nem kertilt sor hatdrid6ben a szetz6d6s megkot6s6re, vagy

c)

az MVH els6 szdmri vezet6i6nek 6rt6kesit6s visszavonSsa tdrgydban hozott

dont6st.

A c) pont eset6ben az MVH illetdkes szervezeti egys6ge halad6ktalanul int6zkedik az irver6s
eredm6nytelenn6 nyilv6nftdsa 6rdek6ben.
36. S (1) Az MVH r6sz6re az MNV Zrt az elektronikus 6rver6sen tort6n6 6rt6kesft6st ingyenesen
bonyolitja le a kivezet6sre sz6nt 6llami vagyonelemek eset6ben.
(2) Az 6rver6si hirdetm6ny tartalm6t a Vhr.-ben meghat6rozottak szerint kell meghatdrozni.
A Vhr.-ben rogzitett tartalmi kovetelm6nyeken tfil az drver6si hirdetm6nyben ktilon is fel kell
hivni a figyelmet az 6rt6kesitend6 vagyonelem vonatkoz6sdban fenn6ll6, az MVH el6tt ismert
terhekre 6s kotelezetts6gekre.
(3) Az 6rt6kesitend6 vagyonelem kiki6lt6si Arit az MVH a Vhr. vonatkoz6 rendelkez6sei
alapj6n a fenti 19. $ szerint Sllapitja meg, azzal, hogy a megiillapltott kiki6lt6si Srat - ha az nem
oszthat6 1000-rel - ezer forintra, felfel6 kerekitve kell meghatArozni.
(4) A licitl6pcs6 m6rt6ke megegyezik az Srver6si hirdetm6ny megjelen6s6nek id6pontj6ban
hatiilyos EAR Felhaszndldsi Szabdlyzatban a kiki6lt6si 6rhoz kapcsol6d6an megdllapitott licit
emelked6si m6rt6k als6 hatdrival.
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(5)

Az 6rver6si biztosit6k dsszege a kiki6lt6si dr legalSbb 5

o/o-a, azzal,

hogy a megdllap(tott

6rver6si biztosit6knak 100-zal (szizzal) marad6k n6lkril oszthat6nak kell lennie, 6s nem
haladhatja meg a kiki6lt6si 61 25 o/o-At.
(6) Csomagban trirt6n6 ingatlandrt6kesft6s eset6n az 6rver6si biztosft6k risszege az Srver6si
t6tel kikieltasi irdnak 25 o/o-a.
(7) Ing6s6g 6rver6se eset6n, ha az Srver6si t6tel kiki6lt6si 6ra nem 6ri el az 1 [egy) milli6
forintot, 6rver6si biztosft6k kikot6se nem kritelez6.

(B)

Az 6rver6si hat6rid6k meghat6roz6s6nak 6ltal6nos elvei:

a)

az 6rver6si hirdetm6nyt az Srverls befejez6s6nek a hirdetm6nyben megjelolt
id6pontjdt megel0zd legaldbb 10 (tiz) munkanappalkozzd kell tenni;
b)
csomagban tort6n6 ingatlan6rt6kesit6s eset6n az elektronikus 6rver6si
hirdetm6ny kozz6t6tel6nek 11 (tizenery) munkanappal kell megel6znie az 6rver6s
befejez6s6nek a hirdetm6nyben megjelolt id6pontj6t azzal, hogy ez az id6tartam amennyiben az 6rver6si t6tel r6sz6t k6pez1 ingatlanok szdma a kett6t meghaladja ingatlanonk6nt tovdbbi 1-1 munkanappal, de osszess6g6ben nem t<ibb mint 9 (kilenc)
munkanappal meghosszabbodik;
a licitel6si szakasz id6tartama legalibb 48 (negyvennyolc) 6ra kell, hogy legyen.
c)
(9) Az Srverils eredm6nytelenn6 nyilvinitdsdra ir6nyul6 dont6st az MNV Zrt.-vel az EAR
haszndlatdra kotott megbiziisi szerz6d6sben megjekilt kapcsolattart6n kereszttil kell ktiztilni
vagy az EAR feltilet6n az indiw6ny elbir6l6s6nak mell6kletek6nt kell csatolni, annak
figyelembev6tele mellett, hogy az MVH k6relm6t az MNV Zrt. kiz1r6lag legk6s6bb a v6gleges
eredm6nyhirdet6st megel6z6 munkanapig fogadhatja el.

2.

Egyszerfisftettpdlydzat

37. S (1) Az MVH egyszerfisitettpilydzati eli6r6s fitien 6rt6kesftheti azokat a kivezet6sre sz6nt
6llami vagyoni korbe tartoz6 vagyonelemeket, amelyek 6rt6kesit6s6t c6lszerii helyben
megkfs6relni, vagy amelyek 6rt6kesft6s6t a vagyontdrgy jelleg6re, fekv6s6re, 6rt6k6re vary a
piaci viszonyokra figyelemmel nem indokolt a Vw. $ (1) bekezd6s a) pontja szerinti elektronikus
6rver6si rendszeren lefolytatni.
(2) Az MVH egyszerfisitett pilyAzat ri$in t<irt6n6 6rt6kesit6s sor6n nyilv6nos piilydzatot fr ki
(nyilv6nos p{lyinati felhfvds), vary az dltala ismert 6rdekelteket aj6nlatt6telre hivja fel (zdrtkrirfi
felhiv6s).

A/

Pdlydzati felhfvds tartalma

38.

S

(2)

A p 6ly Szati felh ivdsnak tartal maznia kell

[1) A pSlylzati felhfv6s tartalmdt az MVH a vagyont6rgy ielleg6t6l 6s az 6rt6kesit6s egy6b
krirtilm6nyeit6l ftigg6en dllapitia meg.
:

a) az 6rt6kesitend6 varyont6rgy megjel<il6s6C
b) sztiks6g szerint az ajAnlati 6rk6nt elv6rt, legal6bb a korrig6lt forgalmi 6rt6ket -

c)

illet6leg 25 milli6 forintot meghalad6 forgalmi 6rt6kfi ingatlan eset6ben legal6bb a
forgalmi 6rt6ket - el6r6 v6tel6rat,
az 6rt6kesit6sre vonatkoz6 felt6teleket, a fizet6s m6dj6ra 6s a pllyAzati
biztosit6kokra vonatkoz6 el6ir6sokat, valamint az MVH eltal el6k6szitett
szerz6d6stervezetet,

d)

azaj6nlatok beny0jt6s6nak m6dj6t 6s hatdridej6t,
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e)

az ajdnlati kototts6g id6tartamdt 6s az annak esetleges meghosszabbit6sira, valamint
a

0

biztosit6k fenntart6sdra vonatkoz6 el6irdsokat,

az MVH azon jogdnak fenntartds6t, hogy ap{lyAzatot a jelen Szabdlyzatban foglaltak

szerint eredm6nytelennek nyilv6nitsa, valamint
az MVH azon jog6nak fenntartds6t, hogy a pAlylzat soron kovetkez6 helyezettj6vel
szerz6d6st krisson, ha a nyertes ai6nlattev6 visszal6p vagy azzal a szerz6d6skrit6s
meghirisul, vary a szerz6d6s al6fr6sa ut6n az aj6nlattev6 a szeru6d6st nem teljesiti 6s
ez6rtaz MVH a szerz6d6st6l el6llt, vary azta felek megsztintett6k vagy felbontott6k.
(3) Az MVH az ajSnlatok benyfjtdsdra vonatkoz6 hatdrid6t (a tov6bbiakban: ajdnlatt6teli
hatdrid6) nem hatarozhaga meg a pilylzati felhfvds kdzz6tetel6t6l sz6mitott 15 (tizenot) napndl
rovidebb id6tartamban. Az aj6nlatt6teli hatdrid6t (rgy kell meghatdrozni, hogy a vagyonelem

g)

jelleg6re, a potenci6lis vev6k kor6re tekintettel elegend6 id6tartam dlljon rendelkez6sre a
m

e

gfelel 6 ai 6nlatt6telh ez.

(4)

Az MVH jogosult egy alkalommal, 6s legfeljebb 15 (tizenrit) nappal meghosszabbitani az

aj6nlatt6teli hatdrid6t.
(5) ApAlyizan felhivds el6(rhatja, hogy az ajdnlat benyfijt6sakor azajAnlattevl az MVH altal
el6k6szitett szerz6d6stervezet elfogaddsd16l is nyilatk ozzon.
(6) Az MVH a piiylz6nak a pdly6zati felhiv6sban foglaltakon tfl is adhat informici6t,
valamint biztosithatja a helyszini szemle lehet6s6g6t olyan m6don 6s tartalommal, amely nem
s6rti a p6lyAz6k es6lyeryenl6s6g6t, az aiinlatok kezel6s6re vonatkoz6 el6irisokat 6s az tizleti
titkot. ApAlyAz6k bdrmelyik6nek biztosftott informdci6t, adatot 6s egy6b szolg6ltat6st az MVH
koteles a tobbi piiyAz6 szim{ra is ugyanolyan m6don biztositani. A tovdbbi informdci6t 6s
adatot az MVH nyilvdnos pAly{zat eset6n kozz|teszi honlapj6n, zdrtk<irfi felhivds eset6n az
6rdekeltek r{sz|re email ritj6n eljuttatja.

B/

Pdlydzati felhfvds visszavondsa

Az MVH jogosult apAlyAzati felhfvdst az ajAnlattlteli hat6rid6 letelte el6tt visszavonni.
Nyilvinos pllydzat eset6n az MVH apily{zati felhivds kozl6s6vel megegyezl helyeken 6s
m6don teszi kozz6 a pilyAzat visszavondsdra vonatkozi tAjikoztatdst az ajdnlatt6teli hat6rid6
letelte el6tt.
(3) Z6rtktirfi felhiviis eset6n a MVH a pllyAzati felhivds visszavon6sr6l az 6rdekelt
pAlylz6katkozvetlentil irdsban 6rtesiti az ajdnlatt6teli hat6rid6 letelte el6tt.

39. S [1)

(2)

C/ Pdlydzati biztosftdk
40.

(1) Az MVH a pdlydzaton val6 r6szv6teltpalyezati biztosft6k ad6s6hoz kotheti.
A pAlyAzati biztosft6k tisszege a minimdlisan elv6rt ajdnlati 6r legaldbb 5 o/o-a azzal,hogy
a meg6llapftottpllylzati biztosit6knak 100-zal (sz{zzal) marad6k n6lktil oszthat6nak kell lennie,
6s nem haladhatja meg a minim6lisan elvdrt ajdnlati Ar 25 0/o-5t.
t3) A pAly{zati biztosit6kot a pSlyAzati felhiv6sban megharirozott id6pontig kell itutalni az
MVH 6ltal megjelolt let6ti sz6mlAra vagy a pAlyAzati felhiv6sban meghat6rozott m6don kell az
MVH rendelkez6s6re bocsdtani.

(2)

S

(4) Az

MVH

a pllylzati biztosft6kot a

piiyAzati felhivds visszavon6sa, az

elj6r6s

eredm6nytelens6g6nek meg6llapitdsa eset6n az ajdnlattev6k r6sz6re, tovdbbd az aj6nlatok
elbfrd,l6s6t k<ivet6en a nem nyertes aj6nlattev6k r6sz6re visszafizeti a visszavoniisr6l sz6l6

2L

tdj6koztat6 ktizz6t6tel6nek, vary az eredm6nytelens6g megdllapitds6nak vary az eredm6ny
kozl6s6nek napj6t6l sz{mitott 15 (tizenot) napon beltil.
(5) Az ajdnlattevl a pAlyAzati biztosit6kot elveszti, ha az ajdnlat{t az aj6nlati kotdtts6g
id6tartama alatt visszavonta, vary a szerz6d6s megkot6se vagy a v6tel6r megfizet6se neki
felr6hat6, vary az 6 6rdekkrir6ben felmertilt bdrmely okb6l meghirisult.
(6) A nyertes aj6nlattev6 eset6ben a p6ly6zati biztosit6k - ha az besz6mit6sra alkalmas - a
v6teliirba beszdmit, egy6b esetben azt az MVH visszafizeti az elj6r6s eredm6ny6nek kozl6se
napjdt6l sz6mitott 15 ftizen<it) napon bel{il.

D/ Ajdnlatok benyfijtdsdnak szabdlyai
41. S (1) Az ajdnlattev6k ajinlataikat az aidnlatok benyrijtds{ra nyitva

6116 hatdrid6ben a
pAlylzati felhivisban meghat6rozott m6don nyiljthatj6k be.
(2) Az aj6nlattev6 meghatalmazottja kdteles kozokirattal vagy teljes bizonyft6 ereiri
magdnokirattal - ingatlan ad6sv6tel6re vonatkoz6 meghatalmazds eset6n k<izokirattal, vagy
tigyvdd vagy kamarai jogtandcsos Sltal ellenjegyzett magdnokirattal - igazolni k6pviseleti
jogosultsigdt, valamint annak m6rt6k6t. Amennyiben a pilyAzat benyriit6sa elektronikus titon
trirt6nik, a k6pviseleti jogosults6g jelen pontban meghat6rozott formfjri okiratr6l k6szitett
digitalizdlt mdsolattal igazolhat6, azzal,hogy pillyAzati nyertessdg eset6n legk6s6bb az ad6sv6teli
szerz6d6s megkrit6sekor - a digitaliz6lt m6solattal egyez6 - eredeti okiratot be kell az MVH el6tt
mutatnia a p Aly 6z6nak, i ll etve a kdpvisel 6j 6nek.
(3) Az MVH a pAlyAzati felhfvd,sban meghatdrozza az ajAnlatok beny(jr6s6nak m6djit. A
pilyizatok benyrijlSs6nak lehets6ges m6djai:
a) papiralapon postai riton;
b) az MVH 6ltal a pAlyAzati felhfvdsban meghatdrozott elektronikus levelez6si cimre tort6n6

megktild6ssel;

c) az MVH honlapj6r6l el6rhet6, a pAlyAzat benyrijtdsdt lehet6v6 tev6 elektronikus feltilet
alkalmazdsSval.

(4) Egyajdnlattev6csakeryaj6nlatottehet.
t5) Az ajinlat benyujtisdra nyiwa iill6

hatSrid6n beltil az ai6nlattev6 az ajSnlatdt
visszavonhaqr.Ui ajinlat benyrijtds6ra az aj6nlattev6 r6sz|r6l csak abban az esetben van m6d,
amennyiben kifejezett frisbeli nyilatkozattal visszavonja id6ben kordbban benyrijtott aj6nlatdt.
Visszavon6s hi6nydban, ha egy aj6nlattev6 tobb ajdnlatot nyfjt be, ajdnlatai 6rv6nytelenek.
(6) Az ajdnlatnak tartalmaznia kell az ajdnlattev6 nyilatkozatit, ktiltinosen
a) a pAly Azati fel hivdsban foglalt felt6telek el foga d6s6 ra, valam i nt
b) a v6teldr osszeg6re
vonatkoz6an.
(7) Ha a pSlyAzati felhfv6s biztosit6kaddsi kritelezetts6get tartalmaz, az ajinlat csak akkor
6rv6nyes, ha az aj1nlattev6 a felhivdsban megjel<ilt risszegii biztosit6kot az ott meghatdrozott
form6ban 6s m6don rendelkez6sre bocsdtotta.
(B) Erv6nytelen az ajAnlat, ha nem felel meg a piiylzati felhiv6sban foglaltaknak vagy
jogszab6lyba titktizik. Az 6rv6nytelen p6lydzatot benyrijt5 aj6nlattev6 a pAlyizati elj6risban vagy
annak tov:ibbi szakasz6ban nem vehet r6szt.
(9) Az aj6nlattev6 nem ig6nyelhet t6rit6st az MVH-t6l ajdnlata kidolgozdsi6rt. A piiyAzat
elk6szit6s6vel 6s a p6lySzaton val6 r6szv6tellel kapcsolatos kolts6gek - az ajdnlat
6rv6nyess6glt6l vagy a pSlyilzati eljdris eredm6nyess6g6t6l ftiggetlentil - az aiSnlattev6t

terhelik.
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E/ Benyfijtott pdlydzatok elbfrdldsa
42. S (1) A benyujtott p6ly6zatok elbiril{sdnak eljirdsrendj6t az MVH ktilon
Sllapitja meg.
A pAlyAzatok elbfrdldsdra nyitva 6116 hat6rid6

(2)

szabdlyzatban

a p{ly{zat benyijt6siira nyitva

6116

hatdrid6 lejdrtlnak napj6t6l sz6mitott 60 (hatvan) nap, amelyet az MVH legfeljebb 10 (tiz)
nappal meghosszabbithat. A pAlyizat elbir6ldsdra nyitva 6116 hatdrid6 meghosszabbft6s6nak
indokait az MVH az eljdrdsrendj616l sz6l6 ktikin szabAlyzatban rogziti.
(3) Az MVH a pilyAzat eredm6ny6t az elbir6l6st kovet6 B (nyolc) napon beliil postai vagy
elektronikus riton krizli valamennyi aj6nlattev6vel, tovdbbd a nyilv6nos p{lyAzat eredm6ny6t a
honlapjdn kozziteszi.

F/ Ajdnlatiktttdttsdg
43. S (1) Az aj6nlattev6 aj6nlat6h oz a pAlyAzati kiir6sban meghat6rozott id6pontig de legaldbb
a benyfijt6si hat6rid6 leiart6t6l szimitott 60 (hawan) napig - legfeljebb azonban a
szerz6d6sk<it6sig - kriwe van, kiv6ve, ha az MVH a jelen Szabilyzatban foglaltak szerint a
pllylzati felhivdst visszavonja, vary a pAlyAzatot eredm6nytelennek min6siti.
(2) Az elbirdldsi hat6rid6 MVH eltali meghosszabbft6sa eset6n a meghosszabbftis
id6tartam6val az ajinlattev6k ajdnlati kototts6ge is meghosszabbodik.

G/ Eredmdnytelen pdlydzati eljdrds, 6ru6nytelen pdlydzati eljdrds
44. S (1) Eredm6nytelen a pdlydzati

elj6r6s, ha

a) nem 6rkezett 6rv6nyes aj6nlat,

b) a benyfjtott

pily6zatok egyike sem felelt meg

a

pAlyAzati felhiv6sban

6s

a

jogszabdlyokban foglalt felt6teleknek,

c) a nyilvdnos p6ly6zati

felh(vds kiizz1t6tel9t, valamint a zdrtktirfi p{lyAzati felhiv6s
nyilvdnossdgra hozatal6t krivet6en, de m6g a pAlyAzat elbirdl6s6t megel6z6en az MNV Zrt. a
Vw. 42/F. S (1) bekezd6se alapj6n a vagyonelem tulajdonosi joggyakorl6s6nak atadeset
kezdem6nyezte,vary
d) az MVH a (2) bekezd6sben megjelolt okb6l az elj6rds 6rv6nytelenit6s6r6l dontott.

(2)

Erv6nytelen

a

pillyflzati elj6r6s, ha a p6lyiizat elbir6liisakor az osszef6rhetetlens6gi

szabdlyokat megsdrtett6h tov6bb6 ha valamelyik aidnlattev6 az eljArAs tisztas6g6t vagy a tobbi
aj6nlattev6 vary az MVH 6rdekeit stilyosan s6rt6 cselekm6nyt kovetett el.

H/
45.

Nyilvdnos pdlydzat kifrdsa

(1) A nyilv6nos pilyAzati felhivdst az MVH az aldbbi helyeken, illetve m6dokon tesziktizz|:
a) honlapj6n,
b) ingatlan 6rt6kesitese eset6n - ha annak fizikai felt6telei fenndllnak - kift.iggeszti az
6rintett ingatlanra is, valamint
c) a helyben szokdsos ery6b m6don.
(2) Helyben szokdsos egy6b m6dnak min6stil ktikinosen az MVH m6rlegel6se alapjdn a
pAly{zati felhfv6snak napi- vagy hetilapban, hirdet6si lapban, internetes hirdet6si adatbizisban
val6 megielentet6se, valamint ingatlan 6rt6kesft6s6re vonatkoz6 pAlyAzari felhivds eset6ben az
S
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ingatlan fekv6se szerinti teleptil6si onkormdnyzat rendelet6ben meghat6rozott helyben
szokdsos m6d.

(3)

A nyilv6nos pAlylzat meghirdet6si id6ponga az MVH

I/

honlapiin val6kozz6t6tel napia.

Zdrtkiirfifelhfvds

46.

S (1) Z6rtk<irff felhivds eset6n egyidejrileg, kozvetlenril 6s azonos m6don legalibb 2 (k6t),
egym6st6l fiiggetlen 6rdekeltet kell irisban vagy elektronikus riton felhivni az aidnlatt6telre.
Z6rtk<irfi felhivds vonatkoz6sdban nem tekinthet6k eg5rm6st6l ftiggetlen 6rdekelteknek
azok az 6rdekelteh amelyek a sz6mvitelr6l sz6l6 2000. 6vi C. torv6ny 3. S (2) bekezd6se

(2)

6rtelm6ben:

a) anyavillalat-lednyvillalat viszonyban vannak egym6ssal; tovdbbi
b) kozcisvezet6sfi v6llalkoz6soknak;
c) t6rsultv6llalkoz6soknak;
d) egy6b r6szesed6si viszonyban l6v6 villalkozdsoknak;
e) kapcsoltvdllalkozSsoknak

amelyek

min6stilnek.

(3)

Z6rtkorri felhiv6s vonatkoz{s6ban nem tekinthet6k egym6st6l fiiggetlen 6rdekelteknek
azokaz6rdekeltek sem, akik illeWe amelyek:
a) erym6s krizeli hozzAtartoz6i,
b) egymdssal alkalmazotti-foglalkoztat6i viszonyban vannah
c) egym6ssal k6pvisel6i, tulajdonosi, tagi,vezet6 tiszts6gvisel6i viszonyban vannak.
(4) Zdrtkorri felhivds eset6n a felh(v6s t6ny6t nyilvdnossdgra kell hozni az MVH honlapj{n az
aj6nlatt6telre t<irt6n6 felhiv6s napjin.

3.

Vagyonelem drtdkesftdse versenyeztetds mellfizdsdvel

47. S (1) A kivezet6sre szint dllami vagyonba tartoz6 vagyonelem 6rt6kesit6se sor6n

a

versenyeztet6s mell6zhet6, amennyiben a vdlasztott 6rt6kesit6si m6d megfelel a kereskedelmi
forgalma sor6n 6ltal6ban alkalmazott, az adott piacon szokdsos 6rt6kesit6si m6dokra vonatkoz6

szab{lyoknak 6s a kivezet6sre szdnt 6llami varyon tekintet6ben az Sllami tulaidon gyors,
hat6kony, c6lszerfi 6s krilts6gtakar6kos megszfin6s6t eredm6nyezi azzal, hory ebben az esetben
az MVH a kivezet6sre szdnt 6llami vagyon kor6be tartoz6 vagyont6rgyat legalibb a forgalmi
6rt6ken jogosult elidegeniteni.
(2) Az (7) bekezd6s szerinti felt6teleket teljesit6 6rt6kesit6snek tekintend6k ktiltinosen az
al6bbi A/ -E I pontok szerinti 6rt6kesit6si eli6r6sok.

A/

Ktintetlen drtdkesftdsvdteli szdnddkot jelz6 szemdly rdszdre

48. S (1) Kivezetdsre sz6nt 6llami vagyon krir6be tartozl varyonelem vonatkoz6sdban v6teli
sz6nd6k6t jelz6 szemilly r6sz6re (a tov6bbiakban: aj6nlattev6) az MVH elad6si ajdnlatot valamint
az elad6si aj6nlata elfogaddsdra vonatkoz6 felhfvist ktild irdsban, amennyiben a vagyonelem
6rt6kesit6s6nek nincs jogi vagy egy6b akaddlya, illetve az akadiily elhfritisSval a vagyonelem

6rt6kesithet6.
(2) Ha az aidnlatt6tellel 6rintett vagyonelem eset6ben el6vdsdrl6si jog dll fenn, abban az
esetben az aj6nlattev6t az MVH trij6koztatja az el6vdsirlSsi jog fennill6sdr6l, valamint elad6si
aj6nlat6ban kikdti, hogy az alrala kiildott eladdsi ajdnlat aj6nlattev6 6ltali elfogadisit kovet6en
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az aienlatot az MVH koteles az el6vdsdrldsi jog jogosultja r6sz6re megkiildeni, 6s ha

az

el6v6s6rldsi jog jogosultja el6v6s6rldsi jogdt az ajAnlat tekintet6ben ryakorolja, abban az esetben
az MVH a vonatkoz6 addsv6teli szerz6d6st az el6vdsdrldsi jog jogosultjdval ktiteles megkritni.
(3) Az MVH Sltal az (1) bekezd6s szerint kr,ilddtt elad6si aj6nlatban meg kell jelolni:

a)
b)
c)
d)

e)

0

g)

h)
i)

vagyonelem azonosftdsi adatait,
a varyonelem v6tel6r6t,
a vagyonelem vonatkozSsiban fenndll6 terheket, ktikintis tekintettel ingatlan eset6ben az
ingatlan-nyilvdntart6sba bejegyzett terhekre,
az elad6si aj6nlat aj6nlattev6 6ltali elfogad6s6nak m6djdt 6s hatdridejft azzal, hogy az
MVH-nak ezen elfogadisi hatiirid6ig 6ll fenn ajdnlati kdtotts6ge,
az eladdsi ajinlat elfogadisa eset6re szerz6d6skrit6si biztosit6k el6irisa eset6n az
aj6nlati biztosit6k osszeg6t 6s megfizet6sr5nek m6di6t, valamint hat6ridei6t,
az elad6si ai6nlat elfogadisa eset6n az aj6nlati kdtotts6g idej6t,
az elad6si ajdnlat elfogad6sa eset6re az ad6sv6teli szerz6d6s megkrit6s6re vonatkoz6
hat6rid6t 6s a v6tel6r megfizet6s6re nyitva 6116 hat6rid6t,
a f6bb szerz6d6ses felt6teleket 6s a megkot6sre keriil6 ad6sv6teli szerz6d1s tervezet6t,
a

minden olyan MVH rendelkez6s6re 6116 adatot, inform6ci6t, amely segitheti

az

ajdnlattev6t abban, hogy az eladdsi ajdnlat elfogad6s6r6l dont6st hozzon,
az MVH eladdsi ajinlat visszavon6s6ra vonatkoz6 jogArdl tort6n6 tiij6koztatiist.
Versenyeztet6s mell6z6s6vel az MVH a vagyonelemet legaldbb forgalmi 6rt6ken koteles
6rt6kesfteni, ez|rt az MVH elad6si aj6nlatdban szerepl6 v6teldrnak a forgalmi 6rt6ket el kell
6rnie.

j)
(4)
t5)

Az MVH az eladdsi ajdnlata elfogad6s6ra biztosftott hat6rid6 alatt

ugyanazon

vagyonelemet m6s szem6ly r6sz6re nem aiiinlhatia fel megv6telre.

(6)

Az ajdnlattev6 az MVH 6ltal meghaflrozott m6don, illetve formdban ktiteles az MVH
aj6nlatdra nyilatkozni azzal, hogy amennyiben az MVH ajiinlati biztosit6k befizet6s6t kdtotte ki,
abban az esetben aj6nlattev6 elfogad6 nyilatkozatinak 6rv6nyess6gi felt6tele az aj6nlati
biztosft6k hatdrid6ben trirt6n6 megfizet6se az MVH rflsz|re.
(7) Az aj6nlattev6 elfogad6 nyilatkozatAhoz az ajinlatban meghatdrozott id6pontig de
legaldbb az ajlnlat elfogadSsdra nyitva dll6 hat6rid6 leieftet6l szdmitott hawan (60) napig legfeljebb azonban a szerz6d6skot6sig - kowe van, kiv6ve, ha az MVH az ajdnlatot visszavonja.
(8) Az MVH az eladdsi aidnlatot az ajAnlat elfogaddsfra nyitva 6116 hatirid6 letelt6ig, de
legfeljebb az ajdnlattev6 elfogad6 nyilatkozatdnak k6zhezv6tel6t megel6z6en vonhatja vissza az
aj6nlattev6nek cimzett ir6sbeli nyilatkozattal.

(9)

Az MVH az elfogad6 nyilatkozat k6zhezv6tel6t kovet6 5 (60 munkanapon beltil

az

el6vds6rl6sra jogosultakat t6j6koztatla az ajdnlattev6 6ltal a fenti (2) pont szerinti kikrit6ssel
elfogadott v6teli aidnlat adatair6l 6s felhfvja 6ket az el6vds6rl6si jog gyakorlSs6ra vonatkoz6
nyilatkozatuk megt6tel6re tovdbbd arra, hogy az el1vAsArliisi jog gyakorl6sdra vonatkoz6
nyilatkozatuk megt6tel6vel egyidejfileg - amennyiben az ai6nlattev6t az MVH ajdnlati biztosit6k
megfizet6s6re kotelezte - az aiSnlali biztosit6k osszeg6vel megegyezl risszegfi foglal6t utaljanak
6t az MVH dltal megjelolt szimliira a szerzld{skot6s biztosft6kak6nt.

B/

Tulajdoni hdnyad drtdkesltdse tulajdonostdrs rdszdre

49. 5 (1) Amennyiben a kivezet6sre szdnt 6llami vagyon krir6be tartoz6 vagyonelem valamely
osztatlan ktizcis tulajdonban l6v6 dolog meghatdrozott tulajdoni hdnyad6ban testestil meg, az
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MVH a tulajdoni hdnyad6t felaj6nlhatja megv6telre a tulajdonostdrsdnak,

illeWe

tulajdonostSrsainak.
(2) Az MVH 6ltal a tulajdonostdrsnak kr,ildott elad6si ajdnlatban meg kell jelolni:
a) a vagyonelem azonosit6si adatait,
b) a vagyonelem (a megv6telre felaj6nlott tulajdoni h6nyad) v6tel6rit,
c) az eladdsi ajinlat tulajdonostdrs 6ltali elfogad6s6nak m6djit 6s hat6ridej6tazzal,hogy az
MVH-nak ezen elfogaddsi hatdrid6ig 6ll fenn ajdnlati kotdtts6ge,
d) aj6nlat elfogad6sa eset6n az ajdnlati kdtdtts6g idej6t,
e) az eladdsi ajdnlat elfogadiisa eset6re az addsv6teli szerz6d6s megkot6s6re vonatkoz6
hatdrid6t 6s a v6tel6r megfizet6s6re nyitva 6116 hat6rid6t,
a
0 f6bb szerz6d6ses felt6teleket 6s a megkot6sre kertil6 addsv6teli szerz6d6s tervezet6t
g) minden olyan MVH rendelkez6s6re 6116 adatot, informSci6t, amely segitheti
tulajdonostSrsat abban, hogy az elad6si ajinlat elfogad6s6r6l dtint6st hozzon.
(3) Versenyeztet6s mell6z6s6vel az MVH a vagyonelemet legal6bb forgalmi 6rt6ken koteles
6rt6kesiteni, ezfrt az MVH eladdsi aj6nlatdban szerepl6 v6teldrnak a forgalmi 6rt6ket el kell
6rnie.
(4) Tobb tulajdonostdrs esetdn az MVH tulajdoni hiinyaddt az aldbbiak szerint 6rt6kesitheti:
a) kizdr6lag azAltala kivdlasztott tulajdonostdrs r6sz6re krild eladdsi aj6nlatot 6s az eladdsi
ajdnlat tulajdonostdrs dltali elfogaddsa eset6n az ad6sv6teli szerz6d6st a kivdlasztott
tulajdonost6rssal koti meg;
b) valamennyi tulajdonostirs rlszfire megktildi egyidejfileg az eladisi ajinlatot (az err6l
sz6l6 t6j6koztatAs mellett), 6s ha kriztiltik tobben tesznek elfogad6 nyilatkozatot, az MVH

az elfogad6 nyilatkozatot tett tulajdonost6rsakkal kot szerz6d6st 6s az

elfogad6

nyilatkozatot tett tulajdonostdrsak egym6s krizritti 6rdekelts6gtik ar6ny6ban szereznek
kozos tulajdont. Ha az elfogad6 nyilatkozatot tett tulajdonostirsak 6rdekelts6g6nek
arinya nem 6llapfthat6 meg, a tulaidonostdrsak egyenl6 ardnyban szereznek tulaidoni
hdnyadot a varyonelemen.
(5) Amennyiben a tulajdonostirs az ad6sv6teli szerz6d6s tlrgyAt birtokAban tartja, abban az
esetben az ad6sv6teli szerz6d6ben rendelkezhetnek arr6l, hogy a birtok dtruhdz6sa a v6tel6r
marad6ktalan megfizet6s6vel megtdrt6nik, ktilon birtok dtruhdzdsi eljdr6s lefolytat6sdt6l a felek
eltekintenek. Erre abban az esetben kerillhet sor, amennyiben a tulajdonost6rs ir6sban
kotelezetts6get vdllal arra, hory az ad6sv6teli szerz6d1s al6(r6sdt megel6z6en a dologgal
kapcsolatban keletkezett kolts6gek megfizet6s6t v6llalja, 6s semmilyen ig6nnyel, kovetel6ssel
nem l6p fel sem a magyar 6llammal, sem az MVH-val szemben.

C/ Osztatlan kiiziis tulajdonban dll6 dolog tulajdonostdrsakkal ktiztis

drtdkesftdse

harm adik szem 6Iy r 6 s zdr e

50. S (1) Az MVH meg6llapodhat a tulajdonost6rsakkal az osztatlan ktiztis tulajdonban

6116

dolog harmadik szem6ly r6sz6re tort6n6 koztis 6rt6kesit6s6ben.

(2)

Az (7) bekezd6s szerinti megdllapod6sban rendelkezhetnek a felek ktilontisen a
6rt6kesit6s kapcs6n felmertil6 kolts6gek visel6s616l, a k6pviselet m6dj616l, feltdtelei16l.

koz<is

(3)

Az osztatlan koz<is tulajdonban I6v6 vagyonelem 6rt6kesit6s6t megel6z6en a vagyonelem
forgalmi 6rt6k6t a vagyonelem eg6sz6re 6s az MVH tulajdoni h6nyaddra vonatkoz6an is meg kell

6llapitani. A tulajdonostdrsaknak irdsban nyilatkozniuk kell a vagyonelem eg6sz6re vonatkoz6an
meg6llapftott forgalmi 6rt6k elfogad6sd16l.
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(4)

Az osztatlan kriztis tulajdonban dll6 vagyonelem krizris 6rt6kesit6se eset6n a v6teldr a
tulajdonostdrsakat tulajdoni hdnyaduk arinydban illeti meg. Az MVH-ra jut6 v6tel6r nem lehet
kevesebb, mint az MVH-t illet6 tulajdoni hdnyadra vonatkoz6an meg6llapitott forgalmi 6rt6k
tisszege.

(5)

A tulajdonostdrsakat az elivAsArl6si iog harmadik szem6llyel szemben ezen 6rt6kesit6si
m6d sor6n is megilleti.

D/

Eldvdsdrldsi joggal vagy egydb jogosultsdggal terheltvagyonelem drtdkes[tdse

a

jog

jogosultja rdszdre

51. S (1) Amennyiben a kivezetdsre sz6nt dllami vagyon kor6be tartoz6 vagyonelem
vonatkozdsdban harmadik szem6ly jav6ra - akdr jogszabSly, akir szerz6d6s alapjdn el6v6s6rl6si, visszav6sSrlSsi, v6teli, haszon6lvezeti vagy ozvegyi jog illetve szerz6d6sen vagy
iogszabilyon alapul6 hasznilatra vonatkoz6 jog (ide6rwe a frildhaszndlati jogot is) 6ll fenn, fgy
az MVH a vagyonelemet felajdnlhatja megv6telre a megjeldlt jog iogosultjdnak (a tovSbbiakban,
jelen paragrafus alkalmaz6s6ban: jogosult).
(2) Az MVH 6ltal a jogosultnak ktildtttt eladdsi aj6nlatban meg kell jelolni:

a)
b)
c)

a

vagyonelem azonosit6si adatait,

avagyonelemv6tel6r6t,
az eladdsi ajSnlat jogosult iltali elfogadSs6nak m6djdt 6s hat6ridej6t azzal, hogy az
MVH-nak ezen elfogad6si hatdrid6ig 6ll fenn ajdnlati kdtotts6ge,
d) az elad6si aj6nlat elfogaddsa eset6re szerz6d6skrit6si biztosit6k el6ir6sa eset6n az
aj6nlati biztosit6k tisszeg6t 6s megfizet6s6nek m6di5t, valamint hat6ridej6t,
e) aj6nlat elfogad6sa eset6n az aiSnlati kototts6g idej6t,
0 az elad6si aj6nlat elfogaddsa eset6re az addsv6teli szerz6d6s megkrit6s6re vonatkoz6
hat6rid6t 6s a v6tel6r megfizet6s6re nyitva 6116 hat6rid6t,
g) a f6bb szerz6d6ses felt6teleket 6s a megkrit6sre kertil6 adfsv6teli szerz6d6s tervezet6t
h) minden olyan MVH rendelkez6s6re dll6 adatot, inform6ci6t, amely segitheti az (\)
bekezd6sben megjel<ilt jogosultat abban, hogy az eladdsi aj6nlatr6l drint6st hozzon.
(3) Versenyeztet6s mell6z6s6vel az MVH a vagyonelemet legaldbb becsrilt forgalmi 6rt6ken
ktiteles 6rt6kesiteni, ezlrt az MVH eladdsi ajdnlat6ban szerepl6 v6teldrnak a forgalmi 6rt6ket el
kell 6rnie.
(4) Amennyiben a jogosult az ad6sv6teli szerz6d6s tArgyAtjogszerri birtokeban tartja, abban
az esetben az addsv6teli szen6d6ben rendelkezhetnek arr6l, hogy a birtok 6truhdz6sa a v6tel6r
marad6ktalan megfizet6s6vel megtort6nik, ktilon birtok 6truh6z6si elj6r6s lefolytatdsdt6l a felek
eltekintenek. Erre abban az esetben kertilhet sor, amennyiben a jogosult (rdsban kotelezetts6get
vdllal arra, hogy az ad6sv6teli szerz6d,6s alSfrdsdt megel6z6en a dologgal kapcsolatban
keletkezett ktilts6gek megfizet6s6t v6llalja, 6s semmilyen ig6nnyel, k<ivetel6ssel nem l6p fel sem
a magyar dllammal, sem az MVH-val szemben.

E/

Zdlogjog jogosultja rdszdre tdrtdnd 6rt6kesftds

52. S (1) Amennyiben

a

kivezet6sre szdnt 6llami vagyon krir6be tartoz6 vagyonelem

vonatkozdsdban harmadik szem6ly iavAra

-

akdr jogszab6ly, akAr szerz6d6s alapj6n

-

zAlogjog

(tin6ll6, jelzdlog) 5ll fenn, az MVH a zilogjog jogosultja r6sz6re jogosult versenyeztet6s
mell6z6s6vel 6rt6kesfteni az adott vagyonelemet, ennek 6rdek6ben a zilogjog jogosultjiival
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ad6sv6teli szerufidest krithet, amely alapjdn a zAlogjog jogosultja szerzi meg a vagyonelem
tulajdonjogdt.
(2) Az MVH a vagyonelem 6rt6kesit6s6t megel6z6en megdllap(tja a vagyonelem forgalmi
6rt6ket, valamint a z{logSoggal biztositott krivetel6s osszeg6t, 6s a z6logjogosulttal kdtdtt
ad6sv6teli szerz6d6sben meghatirozott v6telernak legaldbb a vagyonelem forgalmi 6rt6ket el
kell 6rnie azzal,hogy a zdlogjogosult zilogjoggal biztositott kovetel6se a v6tel6rba beszdmit6sra
kertil 6s a zdlogjogosult a beszimit6sra tekintettel kiz6r6lag a v6tel6r 6s a besz6mitott ktivetel6s
kiilonb<izet6t koteles az MVH r6sz6re megfizetni.
(3) Amennyiben a z6logjogosult zdlogjoggal biztosftott kovetel6s6nek risszege meghaladja a
v6tel6rat, az 6rt6kesit6s felt6tele 6s az addsv6teli szerz6d6s megkot6s6re - az al6bbi
(4) bekezd6s szerinti kiv6tellel - csak abban az esetben keriilhet sor, ha a z{logjogosult az adott
vagyonelem tekintet6ben fenn6ll6 zAlogjoggal biztositott ktivetel6s6nek a v6tel6rat meghalad6
r6sz6r 6l v6glegesen 6s visszavonhatatlanul lemond.
(4) Amennyiben a z6logjogjogosult MVH-val szemben fenndll6 krivetel6s6t az MVH
tulajdonosi joggyakorlSsa alatt 6116 mdsik vagyonelemet is terhelil zAlogiog biztositja, a
z6logjogosult r6szdre jelen szakasz szerint 6rt6kesitett vagyonelem tulajdoniogdnak
megszerz6s6vel a z6logjogosult MVH-val szemben fenn6ll6 krivetel6s6nek osszege csokken a
szerz6d6sben rogzitett v6telSr osszeg6vel 6s a zdlogjogosult iry fennmarad6 kovetel6s6t az MVH
tulajdonosi ioggyakorlSsa alatt 5ll6 m6sik vagyonelemen fenndll6 zilogjogtovdbbra is biztositja.

4.

Ertdkesftds katalfiguson keresztiil

53. S (1) Az MVH a katal6guson kereszttil trirt6n6 6rt6kesit6si eli6r6st azoknak a kivezet6sre
szdnt dllami varyoni korbe tartoz6 vagyonelemeknek az 6rt6kesft6s6re veheti ig6nybe, amelyek
tekintet6ben a VW. 42/1.5 (1) bekezd6s a) vagy b) pontja szerinti eljdr6s - azaz az elektronikus

6rver6si rendszer (a Vhr. 2/G. $-ban szab6lyozott, az MNV Zrt eltal mfiktidtetett elektronikus
6rver6si rendszert is ide6rwe) ritjin vagy egyszer(sitett pAly{zat ftjAn ttirt6n6 6rt6kesit6si
eljdr6s - lefolytatdsa bdrmely okb6l nem vezetett eredm6nyre 6s annak megism6tl6se nem
indokolt.
(2) A katal6guson kereszttil tdrt6n6 6rt6kesit6s sor6n a v6tel6rk6nt meghatdrozott <isszeget
legkor6bban megaj6nl6, 6rv6nyes v6teli aianlatot tev6 szem6ly (a tovdbbiakban: nyertes
aj6nlattev6) r6sz6re kertlhet sor a kivezet6sre szdnt iillami vagyon 6rt6kesit6s6re.
(3) Katal6gusban szerepl6 vagyonelemre vonatkoz6 ai6nlatt6telt az MVH el6zetes
regisztrici6hoz kotheti.
(4) A katal6gus legaldbb 3 (hdrom) h6napon kereszttil elektronikusan el6rhet6en list6zva
tartalmazza a z a b ba b eke rtil 6 va gyo n e I e m e ket.
(5) A katal6gusba kertil6 vagyonelemek v6tel6rak6ntaz adott vagyonelem korrigdlt forgalmi
6rt6ke 750/o-6nakmegfelel6, sz6z forintra felfel6 kerekitett risszeget kell meghat6rozni.
(6) Ajdnlatot elektronikus titon lehet tenni a katal6gusban szerepl6 vagyonelemre.
(7) A katal6guson keresztiil tort6n6 6rt6kesit6s c|ljAra az MVH olyan informatikai rendszert
alakit ki, amely biztositja, hogy ha a katal6gusban szerepl6 adott vagyonelemre vonatkoz6an
6rv6nyes aj6nlat 6rkezik, akkor a katal6gusb6l egy6rtelmfien meg6llapithat6 legren, hogy az
adott vagyonelem vonatkoz6sdban aktudlisan v6teli aj6nlat nem tehet6. Amennyiben az adott
vagyonelem vonatkoz6s6ban az ad6sv6teli jogtigylet a nyertes ajdnlattev6vel bdrmely okb6l
m6gsem jrin l6tre vagy nem teljestil, akkor az informatikai rendszernek biztos(tania kell, hogy a
katal6gusban szerepl6 adott vagyonelem vonatkoz6sdban a v6teli ajdnlat megt6tel6re tijra
lehet6s69 nyiljon.
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(B)

a

vagyonelem jelleg6re tekintettel az 6rt6kesft6s 6rdek6ben irdsbeli
szerz6d6s megkot6se nem sztiks6ges, az MVH a nyertes ajdnlattev6t elektronikus tizenetben
6rtesiti az addsv6telre vonatkoz6 jogtigylet ldtrejdtt6nek felt6teleir6l, a v6teldr megfizet6s6nek
m6djdr6l, hatiiridei6r6l 6s a vagyonelem 6w6tel6nek felt6teleir6l.
(9) Amennyiben a vagyonelem jelleg6re tekintettel az 6rt6kesit6s 6rdek6ben irisbeli
szerz6d6s megkot6se sztiks6ges - krilonosen ingatlan eset6ben, az MVH a nyertes ajinlattev6t
elektronikus tizenetben:
- 6rtesiti az ir{sbeli szerz6d6skrjt6s szriks6g6r6l 6s - amennyiben az MVH el6frdsa
alapj6n az addsv6teli szerz6d6s vev6 dltali al6fr6s6ra az MVH altal kiieldlt tigyv6d el6tt
kertilhet sor - a szerz6d6sk<it6sn6l k<izremfikod6 tigyv6d el6rhet6s6g6r6l, tov6bbd
felhivja, hogy az aj6nlattev6 a krizremfikod6 iigyv6ddel legk6s6bb 72 (hewenk6t) 6r6n
beltil vegye fel a kapcsolatot;
- 6rtesiti az alkalmazand6 szerz6d6smintir6l, amennyiben a katal6gusban adott
vagyonelem vonatkozisiiban alkalmazand6 szerz6d6sminta krizz6t6telre kertilt;
- felhivja, hogy amennyiben a szem6d6skot6sn6l meghatalmazott k6pvisel6 j6r el
helyette, figy a meghatalmazdst tartalmaz6, megfelel6 alakszerris6ggel kidllitott, eredeti
papir alapfi okiratot a meghatalmazott a szerz6d6skrit6s napi6n koteles az MVH-nak
6tadni;
- a nyertes aj6nlattev6 MVH-val szemben fenndll6 tartozdsa eset6n tdj6koztat6st a
tartozds osszeg6r6l, a megfizet6s m6dj6r6l 6s hat6ridej6r6l, valamint a nyertes
ajdnlattev6 felhivds6t arra, hogy tartozdsdt legk6s6bb az adiisv6teli szerz6d6s
megktit6s6ig koteles rendezni, 6s a tartozds megfizet6s6t legk6s6bb a szerz6d6skrit6s
napjdn koteles igazolni;
- el6vds6rl6si jog fenn6ll6sa eset6n tdj6koztatja arra vonatkoz6an, hogy az MVH az
el6vis6rliisra jogosultakat tdj6koztatja az ajAnlat adatair6l 6s felhivja 6ket az
el6vis:irliisi jog ryakorl6sdra vonatkoz6 nyilatkozatuk megt6tel6re, valamint hogy az
MVH elektronikus lev6l ritj6n tdj6koztatni fogja a nyertes aidnlattev6t az el6v6s6rl6si
jog gyakorliis6val kapcsolatos nyilatkozat megt6tele eset6n ennek t6ny6r6l, vagy arr6l,
hogy az el6v6s6rl6si jog gyakorl6s6ra tfizritt hat6rid6 eredm6nytelentil eltelt, vagyis
joghatdlyos elfogad6 nyilatkozat nem 6rkezetL
(10) Az MVH int6zkedik a varyonelem katal6gusb6l tort6n6 v6gleges torl6se ir6nt:
a) a v6tel6r megfizet6s6t kovet6en,
b) ha a Vw. a2/F. $-a alapjiin vagyongazd6lkod6si c6lok megval6sitdsa 6rdek6ben az
MNV Zrt. egyoldahi nyilatkozattal rendelkezik a katal6gusban szerepl6 vagyonelem
tulaj donosi ioggyakorl6s6nak iitadesAr6l.
(11) Az MVH a vagyonelemet a katal6gusb6l torolheti ktil<inosen ha:
a) a katal6gusba tort6n6 bekertil6s6t krivet6en 3 (h6rom) h6nap eredm6nytelentil
eltelt 6s a vagyonelem katal6guson kereszttil v6rhat6an nem 6rt6kesithet6

Amennyiben

sikeresen,

b) a vagyonelem

dllami vagyoni krirb6l tort6n6 ingyenes etades ritj6n tort6n6

kivezet6s616l drint.

(LZ)

Katal6guson kereszttil tort6n6 6rt6kesft6sre vonatkoz6 r6szletes szabdlyokat

Felhaszn6l6i K6zikrinyv formdj6ban az MVH az elektronikusan el6rhet6 katal6gus k<izz6t6tel6vel
egyideifi leg kozz6teszi a honlapidn.
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5.

Egy6b ertdkesttdsi mddok

54. S (1) A Vw. 42/H. S (2) bekezd6sbe, valamint

(1) bekezd6sbe foglaltak alapj6n az
MVH a kivezet6sre sz6nt dllami vagyont b6rmely, a Vtv-ben meghat6rozott vagy egy6b olyan
elj6r6ssal 6rt6kesitheti, amely megfelel az 6rintett vagyonelem kereskedelmi forgalma sordn
4211. S

altalaban alkalmazott, az adott piacon szokdsos 6rt6kesit6si m6dokra vonatkoz6 szabdlyoknak.

(2) Az adott

piaci 6rt6kesit6si ryakorlat
jelen
vonatkozdsdban
figyelembev6tel6vel a
SzabAlyzat
az egy6b 6rt6kesit6si m6dokon t<irt6n6
6rtesit6sre sor keriilhet az aldbbi 6rt6kesit6si m6dokon:
a) e-6rt6kesit6si feliilet ig6nybev6tel6vel tort6n6 6rt6kesft6s,
b) orsz6gos 6rt6kesit6si h{lflzatig6nybev6tel6vel tort6n6 6rt6kesit6s,
c) MVH-webiiruhdzhaszndlatdvaltrirt6n6 6rt6kesit6s,
d) online piact6r ig6nybev6tel6vel tort6n6 6rt6kesit6s,
e) ing6sighelyszini6rt6kesit6se,
0 ingatlan 6rver6s fitjen tort6n6 6rt6kesit6se,
g) helyben el6rhet6 egy6b 6rt6kesitdsi lehet6s6gek ig6nybev6tel6vel tort6n6
6rt6kesit6s.
(3) |elen Szab6lyzatban nem nevesitett, de a iogszabdlyban r<igzitett elvekneh a hat6kony,
kolts6gtakar6kos varyongazddlkoddsnak megfelel6, a gyorsasdg, c6lszerris69 elv6t megtestesit6,
6rt6kesit6si m6dot is alkalmazhat az MVH a kivezet6sre sz6nt dllami vagyon k<ir6be tartoz6
vagyonelemek 6rt6kesit6se 6rdek6ben.
(4) Az egy|b 6rt6kesit6si m6dok eset6ben az MVH-nak biztositania kell, hogy:
a) az 6rt6kesft6si sziind6k a nyilvdnossdg szdm6ra sz6les krirben megismerhet6legyen
vagyontergy jelleg6nek megfelel6

6s

b)

az 6rt6kesit6sre legaldbb a korrigdlt forgalmi 6rt6ket - illet6leg 25 milli6 forintot
meghalad6 forgalmi 6rt6kii ingatlan eset6ben legaldbb a forgalmi 6rt6ket - el6r6
vary azt meghalad6 ellen6rt6ken kertiljon sor.

A/ E-drtdkes{tds
55. S (1) Az MVH a honlapjdn rin. ,,E-6rt6kesft6s" feltiletet hoz l6tre, amelyen kozz|teszi a
nyilvdnossdg sz6m6ra az Altala elad6sra kindlt 6s ajdnlatt6telre meghatirozott id6artam alatt
v6teli ajenlat megt6tel6nek lehet6s6g6vel 6rintett varyonelemeket, 6s biztositja a feltileten
kozz6tett vagyonelemekre vonatkoz6 v6teli ai6nlat megt6tel6nek lehet6s6g6t.

(2)

Az MVH a vagyonelem vonatkoz6sAban az E-6rt6kesit6sen kozz6teszi kiilontisen:
a) a varyonelem f6bb jellemz6it

b)
c)

minim6lis <isszeg6t,
az aiAnlat benyrijtdsdra nyitva 6116 hatirid6 kezdet6nek 6s lejdratinak v6g6t 6v,
h6nap, nap, 6ra, perc pontoss6ggal, valamint az ai6nlati kdtdtts6g id6tartam6t,
d) a v6telSr megfizet6s6nek felt6teleit,
e) a v6tel6r megfizet6s6re nyitva dll6 hat6rid6t,
0 az 6rt6kesft6s l6nyeges felt6teleit - annak el6rhet6s6ge eset6n - az ir6nyad6
szerz6d6smint6ra utal6ssal.
(3) Az aj6nlati 6r minimdlis osszege el kell, hogy 6rje a vagyonelem korrigdlt forgalmi
6rt6k6t, illewe 25 milli6 forintot meghalad6 forgalmi 6rt6kfi ingatlan eset6ben legaldbb az
ingatlan forgalmi 6rt6k6t.
az af6nlati 6r
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(4)

Az E-6rt6kesit6s feltilet6n kiSzzitett vagyonelemekre v6teli ajanlatot tenni kizdr6lag
elektronikus riton, az MVH honlapjdn kozz6tett FelhasznSl6si Szabdlyzatban leirtak szerint
aiSnlatt6teli adatlap kitrilt6s6vel lehet.
(5) Az E-6rt6kesit6si feltileten az MVH lehetdv6 teszi az ai6nlattev6 szem6lyes adatainak 6s
az ajAnlattev6 v6teli ajiinlatiinak r<igzit6s6t
(6) Az E-6rt6kesit6si feliileten adott vagyonelemre ajSnlatot csak regisztr6lt felhasznSl6k
tehetnek. A regisztrdci6 sordn az ajdnlattev6 nyilatkozik az MVH FelhasznSldsi Szabilyzauinak
valamint adatkezel6si szabAlyzatinak elfogadAsdval kapcsolatban, tovSbbd arr6l, hogy - jogi
szem6ly eset6n - 6tl6that6 szervezetnek min6stil.

(7)

Az E-6rt6kesit6si feltileten az MVH kifejezetten megjeloli az ajdnlat 6rv6nyess6g6hez

kritelez6en kitoltend6 adatmez6ket.
(B) Az ajSnlatt6teli adatlap befogaddsdr6l az MVH az aj6nlattev6 rilszlre elektronikus fton
visszaigazolist ktild, amely tartalmazza az aj6nlattev6 6ltal aj6nlott v6tel6r osszeg6t 6s az ajdnlat
benyrijtisdnak idej6t 6v, h6nap, nap, 6ra, perc pontoss6ggal.
(9) Az aj6nlatok gyors 6s egyszerff ki6rt6kelhet6s6ge 6rdek6ben az MVH olyan informatikai

rendszert alakit ki, amely biztositja az ajdnlatok kozotti rangsor automatiz6lt felillft6sinak
lehet6s696t.

(10)

Az MVH az addsv6teli szerz6d6st azzal az aj6nlattev6vel koti meg, aki a legmagasabb
osszegfi 6rv6nyes v6teli aienlatot tette. Tobb azonos osszegfi v6teli aienlat eset6n az MVH a
szerz6d6st azzal az ajdnlattev6vel ktiti meg, aki az ajinlatlt az ajinlaft6telre nyiwa 6116
id6tartam alatt id6ben a legkoribban tette meg (6v, h6nap, nap, 6ra, perc pontossdggal). Az MVH
az ajdnlatok ki6rt6kel6s6r6l, a nyertes ajdnlattev6 kivdlasztis{r6ljegyz6konyvet vesz fel.
(11) Az MVH a jegyz6konyvet az aj6nlat6teli hat6rid6 lejSrtdt kovet6 3 (hirom) munkanapon
behil veszi fel 6s elektronikus lev6l ri$6n 6rtesiti a nyertes ai6nlattev6t.

B/

Ertdkesftds orszdgos drtdkesttdsi hdlhzat fitjdn

56. S t1) Az MVH a kivezet6sre szdnt dllami vagyon kor6be tartoz6 vagyonelemek
6rt6kesit6s6re megbiz6st adhat az adott vagyonelem tipus 6rt6kesit6se tekintet6ben orsz6gos
6rt6kesit6si hdl6zattal b[r6 megbizott (a tovdbbiakban: Megbizott) r6sz6re.
(2) A Megb(zott az MVH-val kdtott megbizdsi keretszerz6d6s alapidn az 6rt6kesit6sre sz6nt
varyonelem 6rt6kesit6se 6rdek6ben minden, az ilyen szakmai tev6kenys6gben j6rtas szem6lyt6l
eltaliiban elv{rhat6t megtesz: az 6rt6kesft6sre sz6nt vagyonelemet a nyilv6nossdg r6sz6re
meghirdeti, ingatlan 6rt6kesit6s6re adott megbfz6s eset6n az MVH, mint megbiz6 utasitdsa,
illetve ig6nye alapjdn az ingatlant bemutatja, az 6rdekl6d6k r6sz6re t6j6koztat6st nyfjt a
vagyonelemrfll, elltirgyal6sokat folytat az 6rdekl6d6vel ad6sv6teli szerz6dds l6trehoz6sa
6rdek6ben.

(3) Az MVH a Megbizott feladatait a megbiz6si szerz6d6sben rrigziti. Az MVH dont6se 6s
ig6nye alapjdn a megbizotti tev6kenys6g magiiban foglalhatja ktilondsen: a vagyonelem
adatainak rrigz(t6s6t, szdmit6g6pes nyilv6ntartdsba v6tel6t; a lehets6ges 6rdekl6d6 tigyfelek
megkeres6s6t, az 6rdekl6dSk szimira az adatok kozvetit6s6! ingatlan eset6n a megtekint6s
lehet6s6g6nek egyeztet6s6t, ingatlanr6l f6nyk6pek k6szit6se 6s azok feldolgozdsa; a vagyonelem
rijsdgban, interneten, m6diSban tort6n6 hirdet6se, illetve m6s partneriroddk krizremfiktid6s6nek
i96nybev6tele.

(4)

Az MVH megbizdsi keretszerzfid6s alapj6n egyedi megrendel6 lapon ad megbizdst adott
vagyonelem 6rt6kesit6se tekintet6ben potenci6lis ajdnlattev6k r6sz6re trirt6n6 krizvetit6s6re. Az
egyedi megrendel6 lapon az MVH rrigziti ktiltinrisen a vagyonelem f6bb adatait, a vag5ronelem
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minimdlis 6r6t, amely alatt a vagyonelem 6rt6kesit6s6re nem keriilhet sor, az ajdnlatt6telre
nyrwa 6116 hatdrid6t.
(5) Az MVH az egyedi megrendel6lapon el6re kikotheti, hogy a Megbizott dltal krizvetitett
ajinlattev6 v6teli sz6nd6ka komolys6gdnak igazol6s{ra - a v6teli aj6nlata MVH eltali elfogaddsa
eset6n - a szerz6d6skrit6s biztosit6kak6nt az MVH eltal el6re meghatdrozott <isszegben foglal6t
koteles fizetni az MVH 6ltal megjekilt banksz6ml6ra trirt6n6 6tutal{ssal. Foglal6 fizet6se eset6n a
foglal6 a v6tel6rba beszimitdsra keriil.
(6) A Megbizott az ai1nlattev6 ir6sbeli v6teli alSnlatet el6re meghatdrozott formdban
toviibbitja az MVH r6sz6re. Az MVH a v6teli ajinlat k6zhezv6tel6t6l szdmitott 10 [tiz)
munkanapon beltil dont a v6teli a;6nlat elfogaddsAr6l azzal, hogy a v6teli ajenlat elfogadSsa
eset6n az MVH - amennyiben a megrendel6lapon kikdtotte a szeru6ddskrit6s biztosit6kak6nt
foglal6 megfizet6s6re vonatkoz6 felt6telt - az aj6nlattev6 szen6d6sk<it6si ktitelezetts6gvdllaldsdt
biztosit6 foglal6 megfizet6s6t6l teheti fugg6v6 a szerz6d6skrit6si elj6riis megindit6sdt.
(7) Ha a szerz6d6skot6s ajdnlattev6nek felr6hat6 okb6l trirt6n6 meghirisul6sa vagy a
szerz6d6sben v6llalt ktitelezetts6gek megszeg6se miatt az MVH el6ll a szeru6d0st1l, az
ajinlattev6 a foglal6t elveszti.

C/ MVH-Webdruhdz

-

az egyes vagyonelemek jelleg6t6l 6s az azok 6rt6kesft6s6re vonatkoz6
jogszabdlyi krivetelm6nyekt6l fiigg6en - az Altala tizemeltetett webdruh6zon kereszttil online
v6s6rl6s lehet6s6g6t biztosithatja egyes vagyonelemek tekintet6ben a vev6k/aj{nlattev6k

57. S (1) Az MVH

16sz6re.

(2)

Az aj6nlattev6 6s az MVH k<iz<itti szen6d6s akkor jtin l6tre, ha az ajdnlattev6

a

varyonelemre vonatkoz6an a webdruhdzon kereszttil megtett v6teli aldnlatdt kovet6en olyan
visszaigazol6 levelet kap az MVH-t61, amely tartalmazza az MVH egy6rtelmri nyilatkozatdt a
v6teli ajenlat elfogad6sdra. A visszaigazol6lev6l (e-mail) minden esetben tartalmazza a vev6
nev6t, cim6t, a rendel6s szAmAt, az 6rt6kes[t6s t6rgy6t klpezl vagyonelem megjeltil6s6t, a
vagyonelem v6teleret 6s az egy6b krilts6geket.
(3) Az MVH a web6ruh6z honlapj6n kozzlteszi az Altalenos Szerz6d6si Felt6teleket, amely
rdgziti mind az MVH, mind az aj6nlattev6, illetve vev6 jogait 6s k<itelezetts6geit, valamint az
MVH vil6gosan 6s koz6rthet6 m6don el6zetesen t6j6koztatja az aidnlattev6t/vev6tkiiltintisen:
a) az 6rt6kesit6sre keriil6 varyonelem 16nyeges tulajdonsigair6l;
b) az MVH adatair6l;
c) az MVH sz6khely6nek postai cim6r6l 6s elektronikus levelez6si cim6r6l;
d) a brutt6 v6tel6rr6l 6s az ezen feltil felmertil6 valamennyi ktilts6gr6l (iW ktil<intisen a
szdllitdsi dij16l vagy a postakrilts6grdl);
e) a fizet6sr6l, a fuvaroz6sr6l 6s a teljesit6si hat6rid6r6l,
0 az MVH panaszkezel6si m6di6r6l;
c) az eliill6si jog gyakorldsdnak hat6ridej6161 6s egy6b felt6telei16l;
h) a kell6kszavatossdgra a term6kszavatossigra vonatkoz6 jogszab6lyi kotelezetts6g
fenn6llds616l, valamint az 6rt6kesft6s utdni szolg6ltatdsok 6s a i6telles megl6t6r6l,
felt6telei16l;

i)

a

b6k6ltet6 testtilethez fordul6s lehet6s6g6r6l, valamint a
vdllalkozds sz6khelye szerint illet6kes b6k6ltet6 testtilet nev6r6l 6s sz6khely6nek

indokolt esetben

postai cim6r6l is.
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(4)

Az el6zetes tdj6koztat6st elektronikusan a webiruhdz honlapj6n teszi kiizzl az MVH,
amelynek folyamatosan 6s kozvetleniil el6rhet6nek kell lennie, valamint egy6rtelmfien,
k<iz6rthet6en 6s konnyen hozzAf|rhet6 m6don, megfelel6 tagoltsiggal 6s r6szletess6ggel kell
td j 6koztatist nyf j tan ia a webd ruhd zat llto gat6 6 rdekl 6d 6k szAmAr a.
(5) Az MVH a webdruhiz feltilet6n el6irhatja a varyonelem v6tel6rdnak el6re fizet6ssel
trirt6n6 rendez6s6nek sztiks6gess6g6t. A vev6 a vagyonelem v6tel5r6t, egy6b felmertil6
kolts6geket fi zetheti bankkdrtyival, illewe 6tutal6ssal.
(6) WebSruh6zban az egyes vagyonelemn6l rrigziteni kell a term6k kiszdllitdsdnak m6djdt.
Az MVH rrigzitett ew6teli pontokat hat6rozhat meg az 6rt6kesft6sre kertil6 vagyonelemek

a

varyonelem jelleg6t6l, m6ret6t6l ftigg6en vd,llalha$a az 6rt6kesftett
vagyonelem kisz6llit6sdt 6s a sz6llit6sra megbiz6st adhat harmadik szem4-lyf szervezet r6sz6re.
(7) Az MVH a webdruhdzban tort6n6 6rt6kesit6sre vonatkoz6 jogszabilyok betartiisival
kdteles elj{rni, illetve a jogszabdlyok betarlis6val kriteles a web6ruh6zat rizemeltetni.

6w6tel6re vagy

D/

Online

piactdr

58. S (1) Online piact6r olyan elektronikus kereskedelmi feltilet, ahol ttibb elad6 saj6t maga,
egy6nileg folytatja 6ruk, szolgdltat6sok 6rt6kesit6s6t, akdr aukci6 keret6ben is, 6s az online
piacteret fenntart6 szolg6ltat6 csak a technikai feltdteleket 6s az int6zm6nyi keretet biztositja az
elad6k szim6ra.
(2) Az MVH ig6nybe vehet online piacteret, ahol az eladisra kindlt vagyonelemeket nagy
nyilvdnoss6g el6tt eladdsra kin6lja, 6s amennyiben a vagyonelem jellege ezt lehet6v6 teszi, a
szerz6d6skot6s is az online fehilet ig6nybev6tel6vel, elektronikus riton tort6nik.
(3) Online piact6ren t<irt6n6 6rt6kesft6s eset6n - amennyiben a vagyonelem jellege ezt
lehet6v6 teszi - a teljes 6rt6kes(t6si folyamat elektronikusan val6sul meg.
(4) Az MVH az online piact6r szolgdltat6ja 6ltal r<igzitett Altal6nos Szerz6d6si Felt6teleh
felhaszn6l6si szabdlyok szerint j6r el.
(5) Online piact6ren tort6n6 6rt6kesit6s eset6n az eladdsi 6rnak el kell 6rnie a vagyonelem
korrigdlt forgalmi 6rt6k6t Amennyiben az online piact6r feltilete alkalmas aukci6 indit6s6ra, az
MVH meghatSrozhat vill6m6rat, amelynek vev6 dltali megfizet6se eset6n sor kertilhet a
vagyonelem azonnali 6rt6kesit6s6re.
(6) Online piact6ren tort6n6 6rt6kesit6s eset6n - az online piact6r feltilete 6ltal lehet6v6 tett
fizet6si m6dokt6l fiigg6en - az MVH a v6teldr megfizet6s6re az alibbi lehet6s6geket
biztosfthatja:
a) k6szp6nzt helyettesit6 fizet6si eszkoz ritj6n azonnal,
b) banki 6tutal6ssal legk6s6bb az online fehileten tort6n6 6rt6kesit6s MVH eltali
visszaigazol6sdt6l sz6mitott 3 (hdrom) munkanapon beliil.

E/

Ingdsdg helyszfni drtdkesftdse

59. S [1) Ing6s6g helyszini 6rt6kesft6se eset6n az MVH - a nyilvinossdg sz6mSra el6re
meghirdetett id6pontban 6s helyen - a helyszinen megtett, Iegmagasabb v6telSrat aj6nl6
ajdnlattev6 r6sz6re 6rt6kesfti a vagyonelemet.
(2) Ing6sSg helyszini 6rt6kesit6se eset6n a v6telerat az ajdnlattev6 - v{lasztdsa szerint megfizetheti:
a) k6szp6nzt helyettesit6 fizet6si eszk<iz ttj{naz 6rt6kesit6s helyszin6n azonnal,
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b)

banki iitutal6ssal legk6s6bb az aienlatt6telt6l szdmitott

3 (h6rom) munkanapon

beliil, vagy

c)

postai csekken tort6n6 befizet6ssel az ajanlatt6telt6l szimftott

3

(hdrom)

munkanapon behil.
(3) Az ing6s6g helyszini 6rt6kesit6se sorin a v6tel6r helyszfni megfizet6s6nek felt6teleit az
MVH biztosftja.

(4)

Ing6sdg helyszini 6rt6kesit6se el6zetes regisztrdci6hoz krithet6, amely sordn az
aj6nlattev6 nyilatkozik az MVH adatkezel6si szabdlyzat6nak elfogaddsdval kapcsolatban.
(5) Ing6s6g helyszini 6rt6kesit6se eset6n a v6teldr helyszini megfizet6s6t krivet6en a vev6 a
megvds6rolt vagyontdrgyakat a helyszinr6l halad6ktalanul elszdllitja kiv6ve, ha a vagyontdrgy
fizikai jellemz6ire figyelemmel speci6lis sz6llft6eszkoz ig6nybev6tele indokolt. Ebben az esetben
6rt6kesit6st kovet6 3 (hrirom) munkanapon beltil szdlli$a el az ing6s6got.
Ha az ing6sdg helyszini 6rt6kesit6se eset6n a vev6 a v6telerat a (2) bekezd6s b) vagy c)

a vev6 az

(6)

pontja szerinti fizet6si m6d ig6nybev6tel6vel egyenliti ki, a v6teler megfizet6s t6ny6t annak
megtort6nt6t krivet6 3 (hirom) munkanapon behil hitelt 6rdeml6en igazolja 6s ezzel egyidejfileg
a megvis6rolt vagyont6rryat a helyszfnr6l elszillitja.

F/

Ingatlan drtterds

60. S [1) Az ingatlan drver6si eljdr6s sordn az 6rver6sre bocsdtott ingatlan tulaidonjogdnak
megszerz6s6re vonatkozf szerz6d6st az MVH a licitdl6s ri$6n a legmagasabb v6telarat felajdnl6

6rverez6vel k<iti meg.

(2)

e

Ha a kikiiltdsi 6ron 6rv6nyes v6teli ajanlatot nem tesznek, az drver6st az MVH

redm6nytelennek nyi lv6nf tj a.

(3)

Arverdsi biztosit6k kik<it6se eset6n az drver6si biztosft6kot a nyertes Srverezlt terhel6
v6tel6rba be kell szdmitani. A nem nyertes Arverez6k r6sz6re az 6rver6si biztosft6k <isszeg6t az
MVH az 6rver6s napjdt krivet6 15 [tizendt) napon beltil visszafizeti.
(4) Az 6rver6si hirdetm6ny kozz6t6tel6nek legaldbb 15 (tizenot) nappal meg kell el6znie a
hirdetm6nyben megfelolt 6rver6si id6pontot.
(5) Az drver6si hirdetm6nyt az MVH kbzz|teszi:

(6)

a)
b)
c)

honlapjSn,

azAwerezilsre kertil6 ingatlanon trirt6n6 kifriggeszt6ssel, valamint
a helyben szok6sos m6don.

Az 6rver6si hirdetm6ny krizz6t6tele id6pongdnak az MVH honlapjdn t<irt6n6 kozz6t6tel

napj6t kell tekinteni.

(7)

A hirdetm6nyben fel kell hintetni:

a)
b)
c)
d)
e)

az Srverflst kiir6 megnevez6s6t,
az 6rver6s hely6t 6s idej6t,

az Srverflsre leriil6 ingatlan helyrajzi szimit, cim6t, kikiriltisi 6rdt, valamint az
ingatlanra vonatkoz6 esetleges korl6toz6sokat, igy ktilonosen az elflvlsArlSsi jogot
a

v6tel6r megfizet6s6nek hatdridej6t 6s m6djdt,

6rver6si biztosit6k kikrit6se eset6n az 6rver6si biztosit6k <isszeg6t 6s let6tbe
helyez6s6nek m6djiit, hatdridej 6t,

0
g)
h)

ttirt6n6 r6szv6tel felt6teleit,
az drver6sre jelentkez6s hely6t, m6dj6t 6s idej6t,
az arra vonatkoz6 informici6t, hogy az 6rver6sre kertil6 ingatlant mikor lehet
megtekinteni, arr6l hogyan lehet tov6bbi informdci6hoz jutni,

az drver6sen
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i)
,)

a szem6des megkdt6s6re nyitva

hatdrid6t 6s
mindazon tovdbbi informdci6t, amit az 6rver6s kiir6ja sztiks6gesnek tart.
(8) A nyilvdnos 6rver6st az MVH alkalmazottja vagy megbizottja folytatja le.
(9) Az Srver6st lefolytat6 az 6rver6sr6l - a licital6sban kialakult v6gs6 sorrendet is
tartalmaz6 - j egyz6konyvet k6szit.
(10) Az 6rver6sen r6szt venni 6s vdteli aldnlatot tenni szem6lyesen vary meghatalmazott
titjdn lehet. A meghatalmazdst ktizokiratba, ya{y tigyv6d, vagy kamarai jogtanicsos 6ltal
ellenjegyzett mag6nokiratba kell foglalni.
(11) Arver6si biztosit6k kikot6se eset6n az 6rver6sen - az egyfib felt6teleknek val6 megfelel6s
mellett - az vehet r6szt, aki a hirdetm6nyben meghatdrozott Srver6si biztosit6kot a
hirdetm6nyben megjelolt m6don 6s hatSrid6ben let6tbe helyezte.
(LZ) Az 6rver6s megkezd6sekor az drverez6kkel kozrilni kell az 6rver6sre kenil6 ingatlan
kiki6ltdsi 6r6t, 6s fel kell h(vni 6ket aj6nlatuk megt6tel6re.
(13) Az 6rver6st addig kell folytatni, amig az ajdnlattev6k ajSnlatot tesznek. Ha nincs tovdbbi
aj6nlat, a felajdnlott legmagasabb v6tel6r hdromszori kiki6ltds6t k<ivet6en ki kell jelenteni, hogy
az ingatlant a legmagasabb v6tel6rat ajdnl6 veheti meg.
(14) Az 6rver6si vev6 az 6rver6sre bocsdtott ingatlanon - az egy6b jogszabdlyi felt6telek
fenndll6sa eset6n - a v6telSr megfizet6s6vel szerezhet tulajdonjogot.
(15) Ha a nyertes Srverezt a hirdetm6nyben el6frt hatdrid6 alatt a szerz6d6st neki felr6hat6
okb6l nem kriti meg, vagy a teljes v6tel6rat nem fizeti meg, rigy kell tekinteni, hogy a jogtigylett6l
visszal6pett. Ilyen esetben a befizetett Srver6si biztosit6kot elvesziti 6s felel6s a szerz6d6skrit6s
meghirisuldsdb6l az MVH-t 6rt k6rok6rt, tov6bbd viseli az MVH ebb6l fakad6 ktilts6geit.
(16) Az MVH jogosult az 6rver6si hirdetm6nyt az 6rver6s napja el6tt visszavonni.Err6l az
6rver6si hirdetm6ny kozz6t6tel6vel megegyez6 helyeken 6s m6don az aiAnlatt6teli hatdrid6
lej6rta el6tt koteles t6j6koztat6st krizz6tenni.
(\7) Eredm6nytelen az drver6s, ha:
a) ha a kiki6lt6si dron 6rv6nyes v6teli aj6nlatot nem tesz senki;
b) az 6rver6si hirdetm6ny kozz6t6tel6t kovet6en, de m6g az Arveris napj6t megel6z6en
az MNV Zrt. a Vw. 42/F. $ (1) bekezd6se alapj6n a vagyonelem tulajdonosi
joggyakorldsdnak 6tadesAt kezdem6ny ezte, vary
c) az MVH az eliSrds 6rv6nytelenit6s6r6l dont amennyiben az Arveris sordn az
tisszef6rhetetlens6gi szab6lyokat megs6rtett6h tovdbbi ha valamely 6rver6sen
r6sztvev6 az elj{rAs tisztasdg6t vagy a tribbi 6rver6sen r6sztvev6 6rdekeit s(lyosan
s6rt6 cselekm6nyt kovetett el.

u.

UzlnrnEsz

Es

6116

EnrExpepin nnrErEsiTEsE

S [1) Uzletr6sz 6s 6rt6kpapfr 6rt6kesft6se sor6n jelen Szabdlyzatban foglaltakat az aldbbi
kieg6szit6sesekkel kell alkalmazni.
(2) Az 6rt6kesit6sre vonatkoz6 d<int6s el6k6szit6se sor6n ktikin vizsgilni sztks6ges, hogy az
6rintett tizletr6szt vagy 6rt6kpapirt kibocsdt6 t6rsasdg l6tesit6 okirata, vary az adott 6rt6kpapir

61.

keletkeztet6s6vel, dtruhAzhat6s1g1val kapcsolatos felt6teleket tartalmaz6 dokumentumok az
6rt6kesit6st lehet6v6 teszik-e, illewe azzal osszeftigg6sben milyen felt6teleket irnak el6 (pl. az
ltru.hizls t6rsas6g beleeryez6s6hez kot6se a Ptk. 3:167. S (5) bekezd6se vary a Ptk 3:2L9-220.
$-ai szerint). Az 6rt6kesit6s sor6n aztzletrflsz vagy 6rt6kpapir 6rt6kesft6s6hez el6irt felt6telek
teljestil6s6t biztositani sztiks6ges.
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(3)

Uzletr6sz 6s 6rt6kpapir 6rt6kesit6s6re vonatkoz6 dont6s eset6n az 6rt6kes(t6s
meginditisinak t6ny6r6l az eliir{s megindulSsakor (pAlyAzan felhivds/drver6si hirdetm6ny
kozz6t6tele, felhfv6s aj6nlatt6telre) a tSrsas6gi portf6li66rt felel6s illet6kes szervezeti egys6g
6rtesiti magdt az 6rt6kesit6sre kertil6 tdrsasdgot, illetve - amennyiben a t6rstulajdonosok szdma
azt lehet6v6 6s indokolttd teszi - a t6rstulajdonos (oka) t is.
(4) Amennyiben az 6rt6kesit6si elj{ris t{rgAt k6pez6 vagyonelem vonatkoz{sdban
el6v6sirl6si jog 6ll fenn, az 6rt6kesft6si eljirds eredm6ny6nek meg6llapftiisdt kovet6 5
munkanapon beltil a tdrsas6gi portf6li66rt felel6s illet6kes szervezeti egys6g gondoskodik a
v6teli aienlatnak az el6vds6rl6sra iogosultakkal - a iogosults6g sorrendj6ben - ttirt6n6 krizl6se
irdnt felhiwa a jogszabAly, szerz6d,6s vagy l6tesit6 okirat alapj6n a jogosultat az 6t megillet6
el6v6sdrl6si jog gyakorl6sdra. Amennyiben az arra jogosult 6l el6visSrldsi jogdval, a szerz6d6st
vele kell megk<itni azzal, hogy a nyertes ajdnlattev6t az elfv{s1rl6si nyilatkozat be6rkez6s6t
ktivet6en, 5 munkanapon beltil t6j6koztatni kell.
Amennyiben az adott vagyonelem kapcsin t<ibb szem6lyneh 6ket azonos rangsorban
megillet6 el6v6s6rl6si ioga 6ll fenn, 6s az el6visirldsi jog ryakorl6sira azonos rangsorban
jogosultak kriziil egyn6l tribben tesznek fr6sbeli nyilatkozatot azzal a tartalommal, hogy 6lni
kfv{nnak az el6vSsArlisi jogukkal, rigy az el6vis6rl6si iogot a l6tesit6 okirat elt6r6
r6szesed6seik egym6shoz viszonltott m6rt6ke szerint, ardnyosan
rendelkez6se hi6ny6ban
gyakorolhatj6k.
Tiirsasdgi r6szesed6s 6rt6kesit6s6re vonatkoz6 szerz6d6s el6k6szit6se sordn a szerz6d6
f6lnek (vev6nek) az MVH 6ltal rendelkez6s6re bocs6jtott informdci6k alapj6n meg kell vizsg6lnia

(5)

-

-

(6)

6s nyilatkoznia kell, hogy a tulajdondtszdllds ig6nyli-e a Gazdas6gi Versenyhivatal vary ez
Eur6pai Uni6 Versenyhat6sdginak, illetve egy6b hat6sdg el6zetes enged6ly6t. Amennyiben igen,
az 6rt6kesft6sre vonatkoz6 szerz6d6sben a tulajdondtsz6ll6s felt6telek6nt ezen szerv (ek)
joger6s enged6ly6nek megl6t6t is fel kell ttintetni.

v.

NYILVAN0SANFoRGALOMBAHOZOTTEnTEXPAPiNOTENTEKESiTESE

Nyilv6nosan forgalomba hozott 6rt6kpap(rok 6rt6kesit6se - a vonatkoz6
jogszabdlyokban, iry killtinosen a t6kepiacr6l sz6l6 2001.6vi CXX. ttirv6nyben (a tov6bbiakban:
Tpt.) szabdlyozott keretekre is figyelemmel - az NvL, a Vw., 6s a Vhr. szab6lyai alapjiin tort6nhet:
a) kozvetlen m6don, szab6lyozott piacon kivtil vagy
b) k<izvetett m6don, szab{lyozott piacon ttirt6n6 6rt6kesft6sre adott megbizdssal a
Budapesti Ert6kt6zsde, illetve az 6rintett szab6lyozott piac ir6nyad6 szab6lyai szerint.
(2) B6rmely 6rt6kesit6si m6d eset6n drv6nyesiteni kell az Nvtv.-nek azon rendelkez6s6t,
amely szerint nemzeti vagyon tulajdonjog6t 6truh6zni term6szetes szem6ly vagy 5tl6that6

62.

S t1)

szervezet r6sz6re lehet 6s az erue vonatkoz6 felt6teleknek val6 megfelel6sr6l a szerz6d6 f6lnek
c6gszeriien al6irt m6don nyilatkoznia kell. Az erre vonatkoz6 nyilatkozatot a vev6/ai1nlattev6 -

figyelemmel a Ptk. 5:283 S (1) bekezd6s6ben foglaltakra is - az 6rt6kesit6si eljdr6s sorin, az
6rt6kpapirra vonatkoz6 tigylet teljesit6s6t megel6z6en kdteles az MVH r6sz6re etadni. A
nyilatkozat mell6zhet6 az NvW. 14/8. S alapj6n, ha az 6truhSzds olyan gazdasdgi t6rsas6g

r6sz6re trirt6nih amelynek krizvetlen vagy kcizvetett tulajdonosai kizdr6lag term6szetes
szem6lyek, amennyiben e szem6lyek megismerhet6ek.

(3)

Nyilv6nosan forgalomba hozott drt6kpapirok 6rt6kesit6se eset6re jogszab6lybanvary az
6rintett t6rsasdg alapszabdly6ban el6irt bejelent6si, kozzeteteli, t6j6koztatdsi ktitelezetts6g
megfelel6 hat6rid6ben trirt6n6 teljesit6s6r6l a t6rsas6gi portf6li66rt felel6s illet6kes szervezeti
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egys6g ktiteles gondoskodni, az MVH 6rt6kpap[rszAmlSiit 6rint6 bejelent6si, krizz6t6teli
kritelezetts6g eset6n a vagyon-nyilvdntart6s6rt felel6s szervezheti erys69 kozremriktid6s6vel.
(4) A Tpt. 61. S-6ban el6irt szavazati jog m6rt6k6nek vdltozSsdval kapcsolatos kibocsdt6,
illeWe a Magyar Nemzeti Bank (a tovdbbiakban: MNB), mint Feltigyelet fel6 sziiks6ges
tiij6koztatiisokat a vonatkoz6 jogszabilyi 6s MNB eljdr6si szab6lyoknak megfelel6en kell
teljesiteni.

VI.
63. S (1)

Ktivetel6sek 6rt6kesft6se

A

kivezet6sre szdnt dllami vagyonba tartoz6, ondll6 vagyonelemk6nt 6Wett
ktivetel6sek ktiziil a koztartoz6sok fej6ben dllami tulajdonba kenil6, a kotelezett 6ltal nem
teljesitett befizet6seken alapul6 kcivetel6s kizArilag nyilvdntartdsi 6rt6ken vary azt meghalad6
6rt6ken ruhdzhat6 6t.
(2) Az (L) bekezd6sben meghatdrozott kovetel6sek k<ir6be nem tartoz6, kivezet6sre sz6nt
dllami vagyonba tartoz6 k<ivetel6sek tekintet6ben az MVH jogosult a krivetel6st nyilv6ntartdsi
6rt6ket el nem 616 6ron 6rt6kesiteni a hosszti tdvri kolts6gvet6si hat6sokra, igy ktilonosen a
kovetel6s 6rv6nyesit6s6re tett kis6rletek eredm6nyess6g6re, az 6rv6nyesit6ssel kapcsolatban
ktizvetlentil vagy k<izvetve felmeriilt vagy v6rhat6an felmeriil6 krilts6gekre, valamint azok

megt6rtil6s6nek v6rhat6 idei6re 6s m6rt6k6re figyelemmel. Ebben az esetben a ktivetel6s
a v6telSrnak el kell 6rnie a kovetel6s virhat6an megt6riil6 osszeg6t.
(3) A nyilvSntartesi 6rt6ket el nem 616 6ron trirt6n6 6rt6kesit6s krivetel6sr6l tort6n6
Iemond{snak min6stil.
(4) Az MVH a kivezet6sre szdnt 6llami vagyon ktir6be tartoz6 k<ivetel6seket
6rt6kesit6se eset6n

a)
b)
c)

pily{zatigAn,
az MVH eltal mfikddtetett e c6lra l6trehozott elektronikus 6rt6kesit6si feltileten vagy

versenyeztet6s mell6z6s6vel

6rt6kesfti.

(5)

P{lyAzat ftjen tort6n6 6rt6kesit6s eset6n a jelen Szab6lyzatnak az egyszerrisitett
p{ly{zatravonatkoz6 rendelkez6seit az al6bbi elt6r6sekkel kell alkalmazni:
a) nyilvdnos pAlylzati felhfvdst az MVH honlapjdn kell kozz6tenni,
b) a pAlyflzati felhiviisban az aj6nlati 6rk6nt elvdrt v6tel6rnak - ha megjekil6sre keriil - el
kell 6rnie az(7), illetve a [2) bekezd6s szerinti tisszeget,
c) a pAlylzati felhfv6sban el6 kell frni a (6) bekezd6se szerinti felt6tel teljesit6s6nek
k<ivetelm6ny6t 6s
d) helyszini szemle biztosftdsdra nem kertil sor.
(6) A kivezet6sre sz6nt dllami vagyon k<ir6be tartoz6 k<ivetel6sek 6rt6kesit6s6re
versenyeztet6s mell6z6s6vel tort6n6 6rt6kesit6s kiv6tel6vel - a hitelint6zetekr6l 6s a p6nztigyi
vdllalkozdsokr6l sz6l6 2013. 6vi CCXXXVII. t<irv6ny vagy m6s tdrv6ny szerinti kovetel6sv6s6rl6si
tev6kenys69 v6gz6s6re jogosult p6nztigyi int6zm6ny r6sz6re kertilhet sor.
(7) A kivezet6sre szdnt dllami vagyon kor6be tartoz6 krivetel6s 6rt6kesit6s6re
versenyeztet6s mell6z6s6vel akkor kertilhet sor, ha jogszab6ly rendelkez6sei vagy az tigylet
egy6b ktirtilm6nyei a lehets6ges vev6 szem6ly6nek megvSlasztdsdt olyan jelent6sen korliltozzAk,
h o gy a ve rse nyeztet6sb 6l sz{rmazl el 6nyok n em biztosithat6ak.
(B) A kivezet6sre szdnt dllami vagyon ktir6be tartoz6 krivetel6sek 6rt6kesft6se sordn az MVH
csomagban ttirt6n6 6rt6kesft6st is alkalmazhatazzal, hogy csomagban tort6n6 6rt6kesft6s eset6n
csak az adott csomagban 6rt6kesit6sre kertil6 valamennyi k<ivetel6sre egytittesen vonatkoz6
aiSnlat fogadhat6 el.
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(9)

A krivetel6s elektronikus 6rt6kesit6si feltileten tort6n6 6rt6kesit6se eset6n is biztositani
kell az aj6nlattev6k azonos versenyfelt6telek melletti r6szvdtel6t az 6rt6kesit6si eli6r6sban, 6s
kovetel6sek csomagban trirt6n6 6rt6kesit6se eset6n a (6) bekezd6se szerinti jogosultaknak
legal6bb 30 napos aj6nlatt6teli hat6rid6t kell biztositani.
(10) A kovetel6s elektronikus 6rt6kesft6si feliileten trirt6n6 6rt6kesit6s6nek szabilyait, az

6rt6kesit6s felt6teleit az MVH els6 sz6mri vezetlje eltal kiadott Felhaszndlisi Szabiilyzatban
hat6rozza meg.

VII.

VEGYESRENDELKEZESEK

64. S [1) A vagyonelemek jelen Szabillyzat szerinti 6rt6kesit6se sorSn az MVH koteles
biztositani a hatilyos magyar 6s eur6pai uni6s adatv6delmi szabilyok, ide6rWe kiilonosen, de
nem kiz6r6lagosan az inform6ci6s onrendelkez6si jogr6l 6s az inform6ci6szabadsiigr6l sz6l6
2017. 6vi CXII. torv6ny, valamint a term6szetes szem6lyeknek a szem6lyes adatok kezel6se
tekintet6ben tort6n6 v6delm6r6l 6s az ilyen adatok szabad 6raml6s6r6l, valamint a 95/a6/EK
irdnyelv hat6lyon kivril helyez6s6r6l sz6l6 Eur6pai Parlament 6s a Tan6cs (EU) 20L61679. sz6mri
rendelet rendelkez6seinek 6rv6nyestil6s6t.
(2) A kivezet6sre sz6nt dllami vagyonba tartoz6 vagyonelem 6rt6kesft6se sordn az Nvtv., a
Vw. 6s a Vhr. vonatkoz6 rendelkez6sei, igy ktikinrisen a Vhr. kivezet6sre sz6nt Sllami varyon
6rt6kesit6s6re irSnyad6 ll/A. fejezet6nek rendelkez6sei, valamint az egyib alkalmazand6
jogszabdlyok megfelel6 alkalmazdsdval, jelen Szabilyzat rendelkez6sei szerint kell elj6rni.
(3) A jelen Szabilyzatban nem szab6lyozott k6rd6sekben az Nvtv., a Vw. 6s a Vhr.
kivezetdsre szdnt vagyonra vonatkoz6 rendelkezfisei az irdnyad6ak, valamint ezeniogszabilyok
6s jelen Szabiiyzat koztitti elt6r6s eset6n a jogszab6lyban foglaltak az irdnyad6ak,
alkalmazand6ak.

(4)

felen Szab6lyzat alapj6n l6trejov6 polgiri jogi jogviszonyokra jelen Szabdlyzatban 6s az
Nvtv.-ben, Vtv.-ben 6s Vhr.-ben nem szabdlyozott k6rd6sekben a Ptk. el6iresai az irdnyad6k.
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