
 

Árverési Hirdetmény 
 

 

A TG Vagyonfelügyelő és Felszámoló Kft. (9700 Szombathely, Pável Ágoston sétány 2. fszt. 

1., ügyintéző: Terdik Tibor felszámolóbiztos) mint a Balance-Partner Könyvelő és 

Tanácsadó Kft. „fa” (1148 Budapest, Angol u. 43. 4/17.) kijelölt felszámolója, a 

Cégközlönyben 2021. 06.03. napján megjelent árverési hirdetménynek megfelelően 

 

nyilvános árverés 

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós  Sió Medical Egészségügyi Szolgáltató Kft. 

(Cg. 14-09-311416) üzletrészét. 

Az árverés adatai: 

Az árverés helye: az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) által biztosított online felület 

(https://eer.gov.hu/arveres/) 

Az árverés kezdete: 2021. 06. 18. 

Az árverés vége: 2021. 06. 28. 

Kikiáltási ár (minimálár): 50.000,- Ft, azaz ötvenezer forint (a becsérték 100 %-a) 

 

Licitlépcső: 

1 millió forintig: 20.000,- Ft 

1 millió forint és 5 millió forint között: 30.000,- Ft 

5 millió forint és 20 millió forint között: 50.000,- Ft 

20 millió forint és 200 millió forint között: 200.000,- Ft 

200 millió forint é afelett: 500.000,- Ft 

 

Árverési előleg összege: 2.500 forint 

Az árverési előleg megfizetésének módja, határideje: Az adós társaság üzletrészére az licitálhat, 

aki a 237/2009 (x.20) Korm. rendelete alapján kiszámított, az árverési hirdetményben 

meghatározott összegű árverés előleg összegét legkésőbb az árverés megkezdése előtt a 

felszámoló TG Vagyonfelügyelő Kft. az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11711041-29923003 

számú számlájára átutalás útján megfizeti. Kérnénk az ajánlattevőt, hogy az utalás közlemény 

rovatban tüntesse fel az adós nevét és az „árverési előleg” megjelölést. Az árverési előleg 

fizetési kötelezettsége csak abban az esetben tekinthető teljesítettnek, ha az árverés kezdő 

időpontjáig ( 2021. 06.17. 17.00 óra az előbbiekben megadott bankszámlán hiánytalanul 

jóváírásra kerül az árverési előleg teljes összege. Az árverést kiíró felszámoló az esetleges 

felmerülő bankköltségekkel, árfolyamkülönbségekből adódó veszteségekkel, hiányokkal 

kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el. 

Az árveréssel kapcsolatos egyéb közlemény: Az árverési előleg befizetését a felszámoló az 

árverés lejártakor ellenőrzi. A szabálytalanul eljáró licitálót az eljárásból kizárja, az átutalt 

árverési előleget részére visszautalja. Ha az árverés eredménytelen, felszámoló az árverési 

előleget az eredménytelenség megállapításától számított 8 munkanapon belül valamennyi 

árverező részére visszautalja. Ha az árverési eljárás eredményes, a felszámoló az árverési 

előleget a nyertes licitálónál a vételárba beszámítja, a többi licitálónak az eredményhirdetés 

napjától számított 8 napon belül visszautalja. Az árverési előleget a licitáló abban az esetben 

veszíti el, ha a szerződés a nyertes licitáló érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a 

https://eer.gov.hu/arveres/A


nyertes az adásvételi szerződésben rögzített vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg. Az 

árverési előleg megfizetése a kikiáltási ár megadását is jelenti egyben, ettől kezdve a licitálónak 

ajánlati kötöttsége van. 

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján – 

elővásárlásra jogosultról nincs tudomása. 

A Sió Medical Egészségügyi Szolgáltató Kft. (Cg. 14-09-311416) az adós társaság üzletrésze 

100 % - ban a felszámolás alatt álló társaság tulajdona.  

A hirdetésre kerülő társaság üzletrésze zálogkötelezettként szerepel egy tulajdonosi hitelnél, a 

jogviszony kezdete 2019.12.14. 

 

Az üzletrészt a NAV végrehajtásban lefoglalta 2019.01.18. – án. 

 

Adószám státusza: törölt adószám Státusz kezdete: 2020/02/27 

 

A megszűntnek nyilvánítás dátuma: 2020. március 12. 

 

Sió Medical Kft. "kt. a. -a változás időpontja: 2020/06/13 

 

A könyvelőtől, ügyvezetőtől adatokat nem kaptunk. A NAV bevallások elmaradtak, mérlegek 

nincsenek közzétéve. 

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről 

szóló 106/1995. (IX.8) Korm.rendelet 8.(7) bekezdése alapján: környezeti teher 

nincs/felszámolónak nincs tudomása. 

A vagyonelemről szóló dokumentumokat a felszámoló székhelyén (1119 Budapest, Fehérvári 

út 85.C.ép. 4.em.) péntekenként 10-12 óra között, illetve más időpontban előzetes egyeztetés 

alapján (Tel: 1-365-1747) lehet megtekinteni.  

A vagyonelem értékesítésére az áfatörvény rendelkezései irányadóak (mentes). 

Vételár megfizetésének módja, határideje: A nyertes licitálónak az ajánlat tárgyát képező 

vagyontárgy vonatkozásában a vételárat az adásvételi szerződésben meghatározottak szerint a 

felszámoló TG Vagyonfelügyelő Kft. az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11711041-29923003 

számú számlájára történő átutalással kell megfizetni az alábbi határidőkkel: 

- 10 millió forint alatti vagyontárgy esetében legkésőbb a szerződéskötést követő 30 

napon belül, 

- 10 millió forint feletti ingatlan esetében legkésőbb a szerződéskötést követő 60 napon 

belül, 

A tulajdonjogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal, mint eladóval szemben 

beszámítással nem élhet. A felszámoló a vételár teljes kiegyenlítéséig az értékesítendő vagyon 

vonatkozásában a tulajdonjogot korlátozás nélkül fenntartja. 

Részletfizetési lehetőség: nincs 

A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre az eredmény kihirdetése után a 

szerződéskötésre vonatkozó felhívását követően 30 napon belül kerül sor. Az adásvételi 

szerződést készítő és ellenjegyző ügyvédet a felszámoló választja ki, illetve a szerződéskötéssel 



kapcsolatban felmerülő minden költség, díj, illeték a nyertes licitálót terheli. A szerződéskötés 

feltétele, hogy az EÉR rendszert üzemeltető számára történő, a felszámoló által véglegesnek 

elfogadott vételár 1%-os jutalék fizetési kötelezettség teljesítése. 

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az üzletrész vevő részére 

történő átruházásának határideje, az üzletrész teljes vételárának Vevő általi megfizetésétől 

számított 15 munkanapon belül, átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírása mellett. Vevő az 

üzletrészt saját költségén köteles birtokba venni. Amennyiben a vevő a birtokbavételre 

megszabott határidőt túllépi, a felszámoló a vagyontárgy kezeléséért és őrzéséért költségtérítést 

számol fel. 

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az elővásárlási joggal 

rendelkezőknek nem kell részt venniük az elektronikus értékesítésben. A felszámolónak 

nincsen tudomása elővásárlásra jogosultról. Jelnet hirdetmény a felszámoló számára nem jelent 

értékesítési kötelezettséget, az értékesítési eljárás megfelelő ajánlat hiányában eredménytelenné 

nyilvánítható. Ebben az esetben a hatályos Cstv. ide vonatkozó rendelkezései alapján 

kifejezetten fenntartja a jogát további új árverés kiírására. A felszámoló ezen döntése miatt a 

licitálok körében keletkező bármely kárért való minden felelőséget most kizárja. Licitáló 

köteles az árverésre bocsájtott üzletrésszel kapcsolatos közhiteles nyilvántartások adatairól 

meggyőződni, továbbá köteles saját felelősségére harmadik személyeknél, illetve hatóságoknál 

az ajánlat megtételéhez és az üzletrész vételárának kialakításához szükséges adatokat 

megszerezni és teljes körűen megvizsgálni. Licitáló tudomásul veszi, hogy nyertes ajánlat 

esetén az üzletrész tulajdonjogának megszerzéséhez szükséges eljárásokat maga köteles 

lefolytatni, a saját költségére. A vevőnek vállalnia kell hogy a felszámoló által kijelölt ügyvédi 

irodát bízza meg az adásvételi szerződés megkötésére. 

Felszámoló az üzletrészt a jelenlegi állapotában hirdet meg, ezért ehhez kapcsolódóan 

semmilyen szavatosságot, garanciát nem válla, az eladó jog – és kellékszavatosságot kizárja. A 

licitáló ezen feltételt a licit megtételével tudomásul veszi. Az árverés kiírója fenntartja magának 

a jogot, hogy a jelen árverési hirdetményt az ajánlatok beérkezése előtt visszavonja, az árverést- 

megfelelő ajánlat hiánya esetén – eredménytelennek nyilvánítsa. 

Az EÉR 1%-os jutalék fizetési kötelezettség nem része a vételárnak. 

Az ügyvédi munkadíj összege 50.000.000,.- Ft vagy azt el nem érő vételár esetén a tárgyérték 

1%-a, de minimum 80.000,- Ft + ÁFA. Az 50.000.000,-Ft-ot meghaladó vételár esetén 

500.000,-Ft, továbbá az 50.000.000,- Ft-ot meghaladó rész alapján további 0,5%. Az ügyvédi 

munkadíj az ÁFA összegét nem tartalmazza. A megkötött szerződés alapján a vevőnek még a 

cégben történő átruházást külön kezdeményeznie kell, amit a Cégbíróságnak le kell adni. 

Jelent hirdetményre a 237/2009. (X.20) és a 17/2014. (II.03) Kormányrendelet vonatkozó 

szabályai, illetve az EÉR rendszer Felhasználói Szabályzata irányadó. A felszámoló 

vevőkijelölést tartalmazó nyilatkozatot nem fogad el. 

A 237/2009. Korm.rend. 2.(2) bekezdés szerinti feltétel fennáll. 

 

 


