
A TG Vagyonfelügyelő és Felszámoló Kft. (9700 Szombathely, Pável Ágoston sétány 2. fszt. 1., 

ügyintéző: Terdik Tibor  felszámolóbiztos) mint a ”SANDREX” Kereskedelmi és Szolgáltató 

Kft. „f.a.” (4324 Kállósemjén, Batthyány u. 86., cégjegyzékszám: 15-09-066107, adószáma: 

11952767-2-15)   kijelölt felszámolója kérjük, hogy az alábbi  

 

n y i l v á n o s  p á l y á z a t i  f e l h í v á s  

 

Cégközlönyben történő közzététele, illetőleg a világhálón elérhető elektronikus értékesítési 

rendszeren való közzététele iránt intézkedni szíveskedjenek. 

 

Tisztelettel, 

Terdik Tibor 

felszámolóbiztos 

 

A TG Vagyonfelügyelő és Felszámoló Kft. (9700 Szombathely, Pável Ágoston sétány 2. fszt. 1.; 

cégjegyzékszám: 18-09-000366; adószám: 10387537-2-18), mint a ”SANDREX” Kereskedelmi 

és Szolgáltató Kft. „f.a.” (4324 Kállósemjén, Batthyány u. 86., cégjegyzékszám: 15-09-066107, 

adószáma: 11952767-2-15) kijelölt felszámolója 

 

nyilvános pályázat 

 

keretében értékesíti az alábbi ingatlanokat, eszközöket és követelést: 

 

I. Cím: 4324 Kállósemjén, külterület 0371/170 és 0371/173 hrsz.  

 

A két ingatlan egyben kerül értékesítésre, tekintettel arra, hogy az ingatlanokon bútorok gyártása és 

értékesítése történik. A terület „Ge” jelű (Egyéb (ipari) gazdasági övezet) építési övezetbe van 

besorolva. 

 

Helyrajzi szám: külterület 0371/170 

Megnevezés: kivett kárpitos üzem és udvar 

Terület: 1.2852 ha 

Tulajdoni hányad: 1/1 

  

Az ingatlan az összes közművel rendelkezik: vezetékes víz, villan (400 V, 3*100 A), vezetékes 

földgáz és közcsatorna.  

Felépítmények: 

- bútor - bemutató, raktáráruház jellegű csarnoképület 

Helységei: bútor bemutató (1.210 nm),bútor bemutató (273,70 nm), szerelvény bemutató (105,40 

nm), pénztár (4,00 nm), belépő (2,40 nm), előtér (2,50 nm), WC (1,70 nm), előtér 1,60 nm), WC 

(1,70 nm), összesen 1603,0 nm nettó hasznos alapterülettel. 

- kárpitos üzem 

Helységei: kárpitos üzem (476,53 nm), közlekedő (15,19 nm), előtér (4,34 nm), 3 db WC (3*1,35 

nm), zuhanyozó (13,58 nm), öltöző (20,89 nm), étkező (14,14 nm), 2 db teakonyha (9,03 és 3,54 

nm), iroda (18,42 nm), közlekedő (1,20 nm), takarítószertár (1,53 nm) és WC (2,13 nm) összesen 

584,6 nm nettó hasznos alapterülettel. 

 

Az ingatlan tulajdoni lapjának III. részében az alábbi jogok vannak bejegyezve, illetve tények 

feljegyezve: 

- Jelzálogjog 137.445.375,- Ft és járulékai erejéig. 



Jogosult OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor utca 16.) 

- Elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzett jelzálog biztosítására. 

Jogosult OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor utca 16.) 

- Jelzálogjog 200.000.000,- Ft erejéig. 

Jogosult OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor utca 16.) 

- Elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzett jelzálog biztosítására. 

Jogosult OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor utca 16.) 

 

Helyrajzi szám: külterület 0371/173 

Megnevezés: kivett gyártó és raktárcsarnok 

Terület: 6.101 nm 

Tulajdoni hányad: 1/1 

 

Az ingatlan az összes közművel rendelkezik: vezetékes víz, villany (400 V, 3*100 A), vezetékes 

földgáz és közcsatorna, illetve 105 db napelem összesen 24 kV teljesítménnyel. 

Felépítmények: 

- gyártó- és raktárcsarnok 

Helységei: üzem (780,07 nm), üzem (1.230,80 nm), közlekedő (48,64 nm), női WC (6,72 nm), ffi 

WC (6,72 nm), étkező (9,45 nm), konyha (4,56 nm), iroda (14,50nm), zuhanyozó(3,00 nm), irodák 

(2*14,50 és 27,62 nm), étkező (39,08nm), konyha (10,26 nm), öltöző(33,64 nm), előtér (2,96nm), 

WC (8,80nm), zuhanyozó(9,86nm), kazánház (14,50 nm) és kompresszorház (7,00 nm) összesen 

2.287,2 nm nettó hasznos alapterülettel. 

- Az ingatlanon található még egy kisebb fedett szín és egy dohányzóépület. 

 

Az ingatlan tulajdoni lapjának III. részében az alábbi jogok vannak bejegyezve, illetve tények 

feljegyezve: 

- Jelzálogjog 137.445.375,- Ft és járulékai erejéig. 

Jogosult OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor utca 16.) 

- Elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzett jelzálog biztosítására. 

Jogosult OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor utca 16.) 

- Jelzálogjog 200.000.000,- Ft erejéig. 

Jogosult OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor utca 16.) 

- Elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzett jelzálog biztosítására. 

Jogosult OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor utca 16.) 

 

Ingatlan becsértéke: 333.900.000,- Ft, azaz háromszázharminchárommillió-kilencszázezer 

forint. 

Minimál ár (becsérték 85%-a): 283.815.000,- Ft, azaz kettőszáznyolcvanhárommillió-

nyolcszáztizenötezer forint. 

Ajánlati biztosíték: 8.714.450,- Ft, azaz nyolcmillió-hétszáztizennégyezer-négyszázötven 

forint. 

 

II. Cím: 4405 Nyíregyháza, Debreceni út 118/A. 

Helyrajzi szám: belterület 8562 

Megnevezés: kivett Citroen autószalon és udvar 

Terület: 2.838 nm 

Tulajdoni hányad: 1/1 

 

A valóságban az ingatlan felépítményében a Sandrex Kft. bútor - bemutató terme működik, annak 

megfelelően van átalakítva. 



Az ingatlan az összes közművel rendelkezik: elektromos áram, vezetékes víz, közcsatorna és 

vezetékes földgáz is bekötésre került. 

Az épület helységei: bemutatóterem (279,93 nm), raktár (50,98nm), bútor – raktár (352,67 nm), 

lapszabászat (44,74 nm), takarító-szertár (13,77 nm), kazánház (11,01 nm), öltöző (21,06 nm), 

közlekedő (2,28 nm), előterek (1,62 és 1,35 nm), zuhanyozó (1,62 nm), WC-k (1,71 és 1,35 nm) 

és bemutatóterem (284,82 nm) összesen 1068,91 nm nettó hasznos alapterülettel. Előbbiekhez 

tartozik még +131,00 nm galéria. Nettó hasznos alapterület kerekítve összesen: 1200 nm. 

 

Az ingatlan tulajdoni lapjának III. részében az alábbi jogok vannak bejegyezve, illetve tények 

feljegyezve: 

- A gázvezeték biztonsági övezetére a szolgalmi jog 

Jogosult Tiszántúli Gázszolgáltató és Szerelő Vállalat (4024 Debrecen, Mikepércsi utca 2.) 

- Gázvezeték szolgalmi jog 

Jogosult TIGÁZ Földgázelosztó Zrt. (4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi utca 194.) 

- Vezetékjog 

Jogosult E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. (4024 Debrecen, Kossuth utca 41.) 

- Jelzálogjog 26.200.000,- Ft és járulékai erejéig. 

Jogosult magánszemély Horváth Róbert 

- Végrehajtási jog. 

Jogosult OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor utca 16.) 

 

Ingatlan becsértéke: 177.600.000,- Ft, azaz százhetvenhétmillió-hatszázezer forint. 

Minimál ár (becsérték 85%-a): 150.960.000,- Ft, azaz százötvenmillió-kilencszázhatvanezer 

forint. 

Ajánlati biztosíték: 4.728.800,- Ft, azaz négymillió-hétszázhuszonnyolcezer-nyolcszáz forint. 

 

III. Cím: 4405 Nyíregyháza, Jósa András utca 9. 4/13. 

Helyrajzi szám: belterület 6115/A/13 

Megnevezés: lakás 

Terület: 77 nm 

Tulajdoni hányad: 1/1 

 

Az ingatlan közművei: villany, ivóvíz, vezetékes földgáz és csatorna. A lakás belső elosztása, 

kialakítása minden tekintetben még az eredeti, átalakítás vagy átépítés nem történt. A belmagasság 

2,60 m. A lakás központi fűtési rendszerét egy „Pulsar” típusú kombi gáz cirkó működteti, mely 

egyben a használati meleg vizet is szolgáltatja. 

Az ingatlan helységei: Előszoba- közlekedő, fürdőszoba - WC, háztartási helység, nappali - 

erkéllyel, étkező, konyha, és 2 szoba – az egyikből erkély nyílik. A nyilvántartás szerinti összes 

hasznos alapterület 77,00 nm. 

Az ingatlant a felszámoló még nem tudta birtokba venni. A bérlőnek hosszabb ideig tartó bérleti 

szerződése van. A bérlő kiköltöztetése a vevő felelőssége, a vevő kockázata. 

 

Az ingatlan tulajdoni lapjának III. részében az alábbi jogok vannak bejegyezve, illetve tények 

feljegyezve: 

- Jelzálogjog 40.000.000,- Ft erejéig. 

Jogosult OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor utca 16.) 

- Elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzett jelzálog biztosítására. 

Jogosult OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor utca 16.) 

 

 



Ingatlan becsértéke: 22.000.000,- Ft, azaz huszonkétmillió forint. 

Minimál ár (becsérték 100%-a): 22.000.000,- Ft, azaz huszonkettőmillió forint. 

Ajánlati biztosíték: 860.000,- Ft, azaz nyolcszázhatvanezer forint. 

 

IV. Cím: 4561 Baktalórántháza belterület 1273/4 hrsz. 

Megnevezés: kivett beépítetlen terület 

Terület: 1.2439 ha 

Tulajdoni hányad: 1/1 

 

Az összes közmű a hátsó és az egyik oldalsó szomszédos ingatlanba be van kötve, azonban az 

értékelt ingatlanon mérősített közműbekötés nem található. Az ingatlan a Gip-2 építési övezetbe 

sorolható. 

 

Az ingatlan tulajdoni lapjának III. részében az alábbi jogok vannak bejegyezve, illetve tények 

feljegyezve: 

 

- Jelzálogjog 200.000.000,- Ft, azaz kétszázmillió forint és járulékai erejéig. 

Jogosult OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor utca 16.) 

- Elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzett jelzálog biztosítására. 

Jogosult OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor utca 16.) 

- Végrehajtási jog 25.000.000,- Ft főkövetelés és járulékai erejéig 

Jogosult Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor utca 16.) 

- Végrehajtási jog 102.907.690,- Ft főkövetelés és járulékai erejéig 

Jogosult Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor utca 16.) 

 

Ingatlan becsértéke: 13.800.000,- Ft, azaz tizenhárommillió-nyolcszázezer forint. 

Minimál ár (becsérték 85%-a): 11.730.000,- Ft, azaz tizenegymillió-hétszázharmincezer forint. 

Ajánlati biztosíték: 551.900,- Ft, azaz ötszázötvenegyezer-kilencszáz forint. 

 

V. Bútorgyártó eszközök 

 

Artmaster marógép 

Biesse eko CNC Fúró-maró 

Elszívó berendezés 

MASZYNA DO SZKLA ART csiszológép 

Mimaki JFX 500 

Rover CNC K 1232G4 

Vákumos membrán prés 

Vitap Eclipse 

 

A bútorgyártó berendezések használtak, működőképesek. 

 

Tárgyi eszközök becsértéke: 106.000.000,- Ft, azaz százhatmillió forint. 

Minimál ár (becsérték 85%-a): 90.100.000,- Ft, azaz kilencvenmillió-százezer forint. 

Ajánlati biztosíték: 2.903.000,- Ft, azaz kettőmillió-kilencszázháromezer forint. 

 

 

 

 

 



 

 

 

VI. Vevő követelés: 

 

A vevő követelések külföldi cégekkel szemben vannak, a felszámoló felszólította a társaságokat, de 

a levelek „ismeretlen” jelzéssel jöttek vissza irodánkba.  

 

 

cégnév EUR-ban Forintban 

Agronom Copany s.r.o 132 000     

Pre Vasu  Domácnost s.r.o 509 700     

BERATOn s.r.o 266 600     

Bertrand s.r.o 138 000  

összesen: 1 046 300    371.666.686,- Ft 

 

 

A vevő követelés becsértéke: 37.166.668,- Ft azaz harminchétmillió-egyszázhatvanhatezer-

hatszázhatvannyolc forint. 

A kötelezettek a felszólítást nem vették át, címzett ismeretlennel jöttek vissza a felszólító 

levelek. A követelések átvétele-behajtása kockázatos befektetés. 

Minimál ár: 37.166.668,- Ft azaz harminchétmillió-egyszázhatvanhatezer-hatszázhatvannyolc 

forint 

Ajánlati biztosíték: 1.315.000,- Ft, azaz egymillió-háromszáztizenötezer forint. 

 

Az EER rendszerben vagyonösszességként kerül meghirdetésre, de külön is pályázhatók a tételek. 

 

 

Pályázati feltételek: 

 

A pályázat a www.e-cegkozlony.gov.hu honlapon, a felszámoló cég honlapján és esetleg más 

honlapon ( www.foe.hu ) jelenik meg. 

Pályázni a www.eer.gov.hu honlapon keresztül előzetes regisztrációt követően lehet. 

Az eredményes pályázat feltétele a vételár - ajánlati biztosítékon felüli - egy összegben történő – 

készpénzben illetőleg banki átutalás útján a felszámolói iroda bankszámlájára - megfizetése. (TG 

Vagyonfelügyelő Kft. 11711041-29923003 bankszámlaszám.) Részletfizetést nem biztosít a 

felszámoló. 

Az eredmény értékelésnél az ajánlott vételár mértéke dönt. 

A pályázat a Cstv. és a 17/2014. Korm. rendelet szerint kerül lebonyolításra. 

Az ajánlatokat a www.eer.gov.hu honlapon keresztül lehet benyújtani az ott megjelölt formában. Az 

átvételt az eer.gov.hu rendszer biztosítja. 

Az eredményes pályázatnál az értékesítő/felszámoló a licitnapló kiértékelésével dönt a pályázat 

eredményéről a 17/2014 Korm. rendelet 13§ és 14§ rendelkezése szerint. 

Pályázati benyújtási határidő meghatározása: 

Pályázat indításának napja: az e-cegkozlony.gov.hu honlapon megjelenéstől számított 16. nap. 

Pályázat benyújtásának határideje: a pályázat indításától számított 15. napot követő 12.00 órakor jár 

le és az EÉR rendszerben meghatározott feltételekkel.  

Az ingatlanok és a tárgyi eszközök helyszíni megtekintése időpont egyeztetéssel a 

terdik.tibor@tgvf.hu e-mail címen lehetséges.  

http://www.e-cegkozlony.gov.hu/
http://www.foe.hu/
http://www.eer.gov.hu/
http://www.eer.gov.hu/


Az adott vagyonelem második értékesítésére kerül sor jelen pályázatban. 

A felszámoló a pályázati kiírás tervezetét megküldte a jelzálogos hitelezők részére, az érintettek 

írásban nem ellenezték a minimálárakat. 

A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását 

követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek az őket megillető 

sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak elővásárlási jogukkal kívánnak-e élni. Ezen 

nyilatkozat megtételére nyitva álló határidő 10 nap. 

 

A pályázat kötelező tartalmi elemei: 

 

• egyértelműen meghatározott vételi ár és fizetési feltételek megjelölése;  

• az ajánlattevő azonosítására szolgáló adatok a 17/2014. Korm. rendelet 16. § szerint 

• ajánlati biztosíték befizetés igazolása;  

• nyilatkozat, a pályázó részéről, hogy a vételár a rendelkezésére áll, és vállalja, hogy 

nyertes pályázóként a nettó vételár 1%-át mint jutalékot az elektronikus rendszer 

működtetője részére megfizet; 

• nyilatkozat, hogy a pályázó a pályázat bontásától számítva 60 nap vételi kötelezettséget 

vállal; 

 

Az ajánlati biztosíték összegét a TG Vagyonfelügyelő és Felszámoló Kft. 11711041-29923003 

számú bankszámlájára kell befizetni vagy átutalni legkésőbb a pályázat lezárásáig. Az ajánlati 

biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámításra kerül. A sikertelen pályázóknak az ajánlati 

biztosíték összege az eredményhirdetést követően visszautalásra kerül. 

Több megfelelő pályázat esetén, ha ugyanazon elemre a legmagasabb ajánlatok között 10 % - nál 

kisebb az eltérés, a felszámoló az EÉR rendszerben ártárgyalást tart. 

Pályázatok értékelése az EÉR rendszerben történik, eredményhirdetés: pályázati határidő után 15 

nap. 

A nyertes pályázatot benyújtóval a felszámoló a pályázat lezárását követő 30 napon belül szerződést 

köt. 

Az ajánlat benyújtásakor pályázónak nyilatkozatot kell csatolni annak elfogadásáról, hogy az 

ingatlanok adásvételi szerződése elkészítésében a felszámoló szervezet által megjelölt ügyvéd jár el, 

akinek az ügyvédi munkadíja a véglegesen kialakult bruttó vételár 0,8 %-a + áfa, de legalább 

90.000,- Ft + áfa, mely költséget a vevő viseli. 

A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását 

követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek az őket megillető 

sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak elővásárlási jogukkal kívánnak-e élni. Ezen 

nyilatkozat megtételére nyitva álló határidő 10 nap. 

A felszámoló az eljárás alatt bármikor érvénytelenítheti a pályázatot, a lezárást követően csak 

megfelelő ajánlat hiányában nyilváníthatja a pályázatot eredménytelennek.  

A vételárat a szerződéskötéstől számított 30 napon belül kell megfizetni. 


