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ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY 

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 

(1133 Budapest XIII. Pozsonyi út 56.) 

(a továbbiakban: MNV Zrt., Kiíró), 

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

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

 

elektronikus árverés 

 

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

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

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

továbbiakban: Ingatlan]. 

 

Az árverésre kerülő Ingatlan leírása: 

 

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

Balatongyörök, Petőfi 

u. 2. 438 1.4765 

kivett 6 

üdülőépület, udvar 

és gazdasági épület 

1/1 

 

Az Ingatlan leírása: 

1. Általános leírás: Balatongyörök község Zala megyében, a Keszthelyi járásban, a Keszthelyi- és a 

Szigligeti-öböl által határolt földnyúlványon helyezkedik el. 

Az ingatlan Balatongyörök település déli, központi részén, családiházas-üdülőházas 

üdülőövezetben, a Budapest-Keszthely vasútvonal Balaton felöli (északi) oldalán helyezkedik el, a 

Petőfi Sándor utcában, a Balaton parttól kb. 50 méter távolságra. A városközpont, a központi 

strand, illetve a hajóállomás kb. 500 m távolságra található, nyugati irányban. Az ingatlan sarok 

telek, délről az Eötvös utca, Ny-ról a Dózsa György utca, keletről a Petőfi Sándor utca határolja, 

innen nyílik a főbejárata is.  

Az ingatlan infrastrukturális ellátottsága megfelelő. Az ingatlan észak-déli tájolású, domborzati 

viszonyait illetően megközelítőleg sík terepfelszínű, szabálytalan alakú, beton lábazaton 

fémmezős kerítéssel határolt. 

Az ingatlanon egy 48 szobás főépület, a Kastély Hotel (szálló és gazdasági szárny), egy olajtároló 

és 20 db, blokkokban elhelyezett faház található. Építési idejük az 1930-as, valamint a 70-es 

évekre tehető. 

 

2. Terhek: 

Tulajdoni lap szerint: Vezetékjog az E-On Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. javára az ingatlan 1 

m
2
-es, 3 m

2
-es, valamint 16 m

2
-es területére.  

 

Tulajdoni lapon nem szereplő terhek: - 

 

Egyebekben az ingatlan per-, teher- és igénymentes. 

 

3. Elővásárlási jog: Nem áll fenn 

 

4. Felépítmény esetében:  
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Szálló, gazdasági épület 

Az épület közel „L” alaprajzi elrendezésű, két fő szárnyból tevődik össze. A két szárnyat közlekedő és 

a lépcsőház köti össze. Az épület-együttes az ingatlan dél-keleti sarkában helyezkedik el. 

 

Kastély Hotel: 

Az épület közepes műszaki állapotban van, tartószerkezetek megfelelőek, épületszerkezeti kialakítások 

építési koruknak megfelelőek. Az épület rendeltetésszerű használatra jelen állapotában is alkalmas, 

teljes körű korszerűsítés azonban szükséges. A lakóegységek kialakítása, felszereltsége, az alkalmazott 

szerkezetek (burkolatok, felületképzések) az épület alsó szintjén igényesek felújítottak, az emeleten 

azonban ezen felújítások elmaradtak. Az épület ÉNy-DK-i tájolású, téglalap alakú, hosszfalas, 

középfolyosós alaprajzi elrendezésű, földszint + 2 emelet + tetőteres kialakítású, hagyományos tégla 

falazattal, vasbeton szerkezetű födémmel valamint fa szerkezetű, összetett nyeregtetős, cseréppel 

fedett. 

 

Gazdasági épület: 

Az épület közepes műszaki állapotban van, a tartószerkezetek megfelelőek, épületszerkezeti 

kialakítások az építési koruknak megfelelőek. Az épület rendeltetésszerű használatra alkalmas, 

felújítás és korszerűsítés nem szükséges. A helyiségek kialakítása, felszereltsége, alkalmazott 

szerkezetek (burkolatok, felületképzések) közepes igényszintűek és állapotúak. A gazdasági épület a 

főépülethez kapcsolódva épült kb. 1975-ben, irodák, raktárak szociális és kisegítő helyiségek valamint 

szolgálati szállások, illetve kazánház került elhelyezésre benne. 

 

Bungaló(faház) épületek 

 

Az épületek közepes műszaki állapotban vannak, tartószerkezetek megfelelőek, épületszerkezeti 

kialakítások építési koruknak megfelelőek, rendeltetésszerű használatra alkalmasak. Felszereltségük 

szintén közepes színvonalú és állapotú, belső korszerűsítés történt az épületeken kb. 10 éve 

(konyha/wc). A bungaló (faház) épületek a telek É-i és Ny-i oldalán lettek elhelyezve. 

 

Olajtároló épület 

 

Az épület használaton kívüli, közepes műszaki állapotban van, tartószerkezetek megfelelőek, 

épületszerkezeti kialakítások építési koruknak megfelelőek. Az épület rendeltetésszerű használatra 

alkalmas. 

 

a) szálló: 

 

Nettó alapterület: 1.501 m
2
 

Szintek száma: földszint + 2 emelet + tetőtér 

Fő funkciója: szálloda 

Építés éve: 1931. 

Műszaki állapot: közepes 

 

b) gazdasági rész: 

 

Nettó alapterület: 842 m
2
 

Szintek száma: földszint + emelet  

Fő funkciója: gazdasági épület 

Építés éve: 1975. 

Műszaki állapot: közepes 

c) olajtároló: 

 

Nettó alapterület: 49 m
2
 

Szintek száma: földszint  

Fő funkciója: tároló 
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Építés éve: 1975. 

Műszaki állapot: közepes 

 

d) faházak (20 db): 

 

Nettó alapterület: 46 m
2
/ db 

Szintek száma: földszint  

Fő funkciója: faház, bungaló 

Építés éve: 1975. 

Műszaki állapot: közepes 

 

Az ingatlanban 30793 db ingóság található, melynek mindegyike üdültetés célját szolgálta, használt 

eszközök kategóriájába tartoznak. Az ingóságok jelentős része 1995-ig került beszerzésre, kisebb 

hányaduk, jellemzően informatikai és híradástechnikai eszközök kora a 7-10 év. 

Az ingóságokon jelentősebb fizikai károsodás általános elhasználódáson kívül nem látható, azok 

funkcionális használatra alkalmasak. 

 

5. Közművek:  

 

Víz  - Van, fogyasztása egyedileg mérhető. 

Villany  - Van, fogyasztása egyedileg mérhető. 

Gáz  - Van, fogyasztása egyedileg mérhető. 

Csatorna  - Van, elszámolás vízfogyasztás alapján 

 

6. Övezeti besorolás: Üü - 1 

 

7. Bérleti, használati viszonyok: az ingatlan nem hasznosított 

 

Birtok-átruházás: Az ingatlan birtokátruházására – az adásvételi szerződésben, de a teljes 

vételárnak az adásvételi szerződés rendelkezéseinek megfelelő maradéktalan megfizetésének 

feltételével  – a Ptk. 5:3§ (4) bekezdése szerint kerül sor.  

 

A Kiíró az árverésre kerülő Ingatlan rendelkezésre álló további adatait – ideértve az Ingatlanról 

készített képfelvételeket – az EAR felületén, a világhálón folyamatosan elérhető https://e-

arveres.mnv.hu hivatkozási helyen teszi közzé. Az árverésre kerülő Ingatlanra kizárólag 

elektronikus úton lehetséges árverezni.  

 

Az EAR felületéhez árverezőként csatlakozhat az  

- a személy, vagy 

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

szervezet, amely, vagy amelynek képviselője  

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

EAR felhasználási szabályzatában foglaltakat elfogadja. 

 

Az elektronikus árverésre vonatkozó legfontosabb információk: 

 

Kikiáltási ár*: 437.770.000,- Ft 

Licitlépcső összege: 1.000.000,- Ft 

Árverési biztosíték összege: 108.692.000,- Ft 

Árverés kezdetének időpontja: 2018.07.04.  

Árverési biztosíték átutalásának határideje: 2018.07.12.   16:00 

Licit időszak kezdete: 2018.07.16.   08:00 

Árverés lezárásának (licitnapló lezárásának) időpontja: 2018.07.18.   21:00 
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Megtekintés időpontja 1. 2018.07.06.  10:00-tól 11:00-ig 

Ajánlati kötöttség időtartama: maximum 60 nap 

Az Ingatlan vagyonkezelője / tájékoztatás az MNV Zrt. 

közvetlen kezelésében állásáról: 

tulajdonosi joggyakorló: MNV Zrt. 

Az Ingatlanon fennálló jogok és terhek (pl.: elővásárlási 

jog) 

vezetékjog 

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

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

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

dologösszességként kiírt ingatlanok / ingatlan és ingóságok között  

 

- ingatlan: 305.000.000 + ÁFA = 387.350.000,- Ft 

- ingóság:   37.338.000 + ÁFA =  47.419.260,- Ft 

 

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

(vagy az ingatlan és az ingóságok) vételára a licittel arányosan nő. 

 

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

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

átutalással kerülhet sor. 

 

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

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

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

számláján az jóváírásra került. 
 

Az átutalási közlemény rovatában kérjük feltüntetni biztosíték befizetési azonosítóját! A 

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

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

azonosító létrehozásakor választja ki, hogy saját nevében vagy meghatalmazottként kíván 

licitálni. 

 

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

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

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

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

visszavonhatatlanul az Eladót illeti. 

 

Az árverezők elektronikus nyilvántartásába bejegyzett árverező az elektronikus árverési hirdetmény 

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

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

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

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

kizárás hatálya alatt. 

 

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

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

vagy az árverés eredménytelenné nyilvánításáig áll fenn. 

 

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

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

kötelezettségeket, a vételár megfizetésével kapcsolatos információkat, továbbá a birtokátruházás 

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

Kiíró szerződéskötésre felhívó levelének kézhezvételétől számított 15 napon belül a szerződést 

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

levél kézhezvételétől számított 15 nap jogvesztőnek minősül a szerződéskötés szempontjából. 

 

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

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

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

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

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

jogvesztőnek minősül a szerződéskötés szempontjából. 

 

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

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

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

akkor minősül teljesítettnek, amikor az Kiíró Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-

01457522 számú számláján jóváírásra került. 
 

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

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

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

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

továbbá viselni köteles az árvereztető ebből fakadó költségeit. 

 

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

műemléki környezetbe tartozása, illetve helyi egyedi védelem alatt állása, valamint az 

országos közút és vasúthálózat közelsége miatti építési és használati korlátozásokkal 

kapcsolatos információkat maguk is kötelesek beszerezni és nem hagyatkozhatnak kizárólag a 

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

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

semmilyen követeléssel, vagy igénnyel. 

 

Az Ingatlanon található nem található pl. tűzivíztározóra, ásott kútra, földalatti olajtartályra 

(továbbiakban létesítmény) vonatkozóan környezetvédelmi feltárás nem volt, környezetvédelmi 

szakvélemény nem készült. Árverezők tudomásul veszik, hogy ezen létesítményekkel 

kapcsolatos esetleges környezeti károkért a Kiíró, vagy a Magyar Állam nem vállal sem 

felelősséget, sem szavatosságot, az esetleges károk elhárítása a vevőt terheli. Az árverezők 

tudomásul veszik, hogy a létesítménnyel kapcsolatos esetleges környezeti károk miatt sem a 

Kiíróval, sem a Magyar Állammal szemben nem élnek a jövőben semmilyen követeléssel, vagy 

igénnyel. 

 

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

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

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

 

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

telekhatárok ingatlan-nyilvántartásban rögzített adatoknak megfelelőssége tekintetében a 

kellékszavatosságát kizárja. Ennek megfelelően az esetleges eltérések miatt, az árverezők sem 

a Kiíróval, sem a Magyar Állammal szemben semmilyen követelést vagy igényt nem 

támasztanak a jövőben. 
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Az Ingatlanon található felépítményekre vonatkozó építési és használatba vételi engedélye 

hiánya miatt az árverezők sem a Kiíróval, sem a Magyar Állammal szemben semmilyen 

követelést vagy igényt nem támasztanak a jövőben. 

 

Az árverezők kifejezetten elfogadják, hogy az ingatlan-nyilvántartásban feltüntetett Ingatlan 

léte, illetve mérete a tényleges valós, jelenlegi állapottól eltérhet, így árverezők a tényleges, 

megtekintett állapotnak megfelelően, illetve azt tudomásul véve teszik meg az ajánlatukat és 

az esetleges eltérések miatt az árverezők sem a Kiíróval, sem a Magyar Állammal szemben 

semmilyen követelést vagy igényt nem támasztanak a jövőben. 

 

Az árverezők kifejezetten elfogadják, hogy az Ingatlan állapotáról, szerkezetéről, az 

Ingatlanra vonatkozó helyi és országos előírásokról – így különösen az Ingatlan övezeti 

besorolásáról – a Kiírótól független forrásból, kellő körültekintéssel tájékozódnak és nem 

hagyatkoznak kizárólag a Kiíró állításaira. Az árverező az Ingatlanra vonatkozó árverési 

ajánlatát az Ingatlan árverező által ellenőrzött műszaki állapotának, és a Kiírótól független 

forrásból ellenőrzött műszaki jellemzőinek – így különösen övezeti besorolásának – 

ismeretében teszi meg. Így az Ingatlan műszaki állapotával, valamint azzal kapcsolatban hogy 

a hivatalos, illetve a tényleges adatok a Kiíró által közölttől esetlegesen eltérnek, az árverezők 

sem most, sem a jövőben sem a Magyar Állammal, sem a Kiíróval szemben semmilyen 

igényt, követelést nem támasztanak, ilyen esetleges követelésekről előre és 

visszavonhatatlanul lemondanak. 
 

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

szerződő felek a Kiíró által rendelkezésre bocsátásra kerülő szerződéstervezet alapján fogják 

megkötni, amely szerződés tervezetén lényegi változtatásokat nem jogosultak tenni. 

 

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

elhelyezkedése tekintetében a kiírást követően esetlegesen bekövetkező ingatlan-nyilvántartási 

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

 

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

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

szerinti végleges eredményhirdetésig eredménytelenné nyilvánítani. 

 

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

kérdésekben telefonos, illetve elektronikus levelezés útján nyújt segítséget az alábbi elérhetőségeken: 

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

mailto:e-arveres@mnv.hu

