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I N G A T L A N Á R V E R É S I   H I R D E T M É N Y 
elektronikus árverésrıl 

Sparkasse Baden (hivatkozási szám: 700/2004 Kjı, jogcím: kölcsöntartozás fıkövetelés: 5 479 336 Ft),DHK Hátralékkezelı és Pénzügyi 
Szolgáltató  Zrt. (hivatkozási szám: 430188219, jogcím: távhıdij tartozás fıkövetelés: 136 581 Ft), DHK Hátralékkezelı és Pénzügyi Szolgáltató  
Zrt. (hivatkozási szám: 430188219, jogcím: távhıdij tartozás fıkövetelés: 142 999 Ft), Budapest XIX. Csokonai u. 12-22. Társasház (hivatkozási 
szám: 10Pk623883/2007/1, jogcím: Közös költség tartozás fıkövetelés: 117 438 Ft)  Adó- és Pénzügyi Ellenırzési Hivatal (hivatkozási szám: 
9864923029, fıkövetelés: 1 150 564 Ft) APEH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága hivatkozási szám: 264.AV.8/2009, fıkövetelés: 
1 334 559 Ft) Budapest XIX. Csokonai u. 12-22. Társasház (hivatkozási szám: 264.V.1555/2009, jogcím: Közös költség tartozás fıkövetelés: 
1 238 370 Ft) végrehajtást kérıknek, Rapaliné Horváth Éva Zsuzsanna adós elleni végrehajtási ügyében lefoglalt ingatlan 1/1 tulajdoni 
hányadára az árverést kitőzöm. 
 Az ingatlan nyilvántartási adatai: Budapest XIX. kerület belterület  (1/1 tulajdoni hányad), 162700/9/A/214, 1193 Budapest, Csokonai utca 20. 
5/17.. Tulajdonosa: Rapaliné Horváth Éva Zsuzsanna, 1191, Budapest, Arany János u.22.  5/16.. 
 Az ingatlan tartozékai és jellemzı sajátosságai: 60m2 1 szoba, 2 félszobás lakás 
 Az ingatlan bármikor  megtekinthetı. 
 
A lakóingatlanra a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 85/F 
§-ban meghatározott feltételek fennállása esetén – az adós által az ingatlan fekvése szerint illetékes települési önkormányzatnál elıterjesztett, az 
árverésen értékesíteni kívánt ingatlan bérleti jogának megszerzése iránti kérelme alapján - a lakóingatlan fekvése szerinti települési 
önkormányzatnak árverésen gyakorolható elıvásárlási joga van. Amennyiben az önkormányzat elıvásárlási jogával él, úgy az e törvényben és az 
önkormányzat bérbeadásról szóló rendeletében meghatározott feltételek szerint a megvásárolt ingatlant adós részére határozatlan idıre köteles 
bérbe adni. 
 Becsértéke beköltözhetıen: 9 000 000 Ft. (a legkisebb árverési vételár összege a becsérték 70 %-a) 
 Az árverési elıleg összege: 900 000 Ft, a legkisebb licit összege: 180 000 Ft. 
 Az árverés helye: 
 A személyesen történı ajánlattétel helye: 1188 Budapest Nemes u. 82. (végrehajtói iroda) 
 Az elektronikusan történı ajánlattétel helye: MBVK által az interneten mőködtetett informatikai rendszer (www.mbvk.hu) 
 Az elektronikus úton történı ajánlatok megtétele: az árverési hirdetmény elektronikus közzétételétıl az árverés napját megelızı munkanap 12 
óráig tart.  
 A személyes ajánlatok megtételének az idıpontja: 2011. augusztus 24., 09:00 
Az árverés lefolytatására a Vht. 146-156. §-ban írt rendelkezések vonatkoznak, az ott írt jogkövetkezményekkel. 

T Á J É K O Z T A T Á S 
Árverezni személyesen, megbízottja vagy képviselı útján lehet. Az adós az árverésen sem személyesen, sem képviselıje útján nem árverezhet, és az ingatlant 
árvereztetéssel közvetve sem szerezheti meg. Ingatlanra az árverezhet, aki az ingatlan becsértékének 10%-át legkésıbb az árverési ajánlatának megtétele elıtt a 
végrehajtónál elılegként letétbe helyezte vagy a végrehajtói letéti számlára befizette. Az elıleg letétbe helyezése átutalással is történhet, az elıleg összegét olyan 
idıpontban kell átutalni, hogy az árverés idıpontját megelızıen megérkezzen a végrehajtói letéti számlára. A letétbe helyezı az utóbbi esetben akkor árverezhet, ha az 
átutalásról szóló terhelési értesítıt legkésıbb az árverési ajánlatának megtétele elıtt a végrehajtónak bemutatja, annak másolatát pedig részére átadja. Akinek az 
ingatlanszerzése engedélyhez van kötve, az árverés elıtt igazolni köteles, hogy az engedélyt megkapta. Az árverési vevı letétbe helyezett elılegét a vételárba be kell 
számítani. A többi letevınek az elıleget az árverés befejezése után azonnal vissza kell adni. Árverezni elektronikus úton is lehet. Elektronikus úton az árverezhet, aki az 
elektronikus árverési rendszer árverezıként történı használatának feltételeit megállapító felhasználási szabályban foglaltakat elfogadta. Az elektronikus árverezık 
(természetes személy vagy szervezet), az elektronikus nyilvántartásban rögzítésre került. A regisztrációt bármelyik végrehajtónál lehet kérni a regisztrációs díj 
megfizetésével egyidejőleg. A regisztrációhoz az árverezı azonosításához szükségez, hitelt érdemlı okirataira van szükség (személyi igazolvány, lakcímkártya, 
jogosítvány, útlevél, cégokiratok). Az árverési vevı köteles a teljes vételárat a végrehajtó felhívásától számított 15 napon belül befizetni a végrehajtói letéti számlára, ha 
elmulasztja, elılegét elveszti. A vételár elıleggel csökkentett összege után az esedékesség napjától a Polgári Törvénykönyv szerinti késedelmi kamatot kell fizetni. A 
végrehajtó a vételár megfizetésére legfeljebb 2 hónapig terjedı halasztást adhat, ha ezt a vételár nagyobb összege vagy más fontos körülmény indokolttá teszi. 
Ha az árverési vevınek az adóssal szemben olyan követelése van, amelyre vonatkozólag a végrehajtási jog az elárverezett ingatlanra be van jegyezve az ingatlan 
nyilvántartásba, az árverési vevı visszatarthatja a árverési vételárat, illetıleg azt a részét, amely a követelésének kielégítéséhez szükséges. Ha az említett követelést a 
vételár felosztásakor nem lehet kielégíteni, a vevı köteles a vételárat, illetıleg visszatartott részét és az idıközi kamatokat a végrehajtó felhívásától számított 15 napon 
belül a végrehajtói letéti számlára befizetni. 
 
Budapest XIX. kerületi Önkormányzat Jegyzıjének, Budapesti 1. számú Körzeti Földhivatalnak, a  Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi  
Bíróságnak és az Árverési Hírek címő lapnak. 
 
Az árverési hirdetményt kérem kifüggeszteni a hivatal hirdetıtábláján. 
A Vht. 145. §-nak (2) bekezdésében foglaltak szerint a hirdetményt, az árverést megelızı 5. napig, de legalább 15 napon át kell a hirdetıtáblán 
kifüggesztve tartani. A kifüggesztés napját és a hirdetıtábláról való levétel napját feltüntetı záradék rávezetése után a hirdetményt kérem olyan 
idıpontban visszaküldeni, hogy az árverés napját megelızıen hozzám megérkezzék. 
A Földhivatal a Vht. 144. § (2) bekezdés alapján az árverés kitőzésének a tényét és idıpontját jegyezze be az ingatlan nyilvántartásba. 
 
A végrehajtó intézkedése ellen a Vht. 217. § alapján végrehajtási kifogásnak van helye, törvénysértésre hivatkozva, amelyet a kézhezvételtıl 
(tudomásszerzéstıl) számított 15 napon belül a Budapest XVIII. és XIX. Kerületi Bíróságnak címezve az eljáró végrehajtónál kell 
elıterjeszteni, amely az eljárás folytatására a Vht. 222.§ alapján nem halasztó hatályú, de a bíróság a jogorvoslati kérelem jogerıs 
elbírálásáig az eljárást felfüggesztheti a Vht. 49. § (1) bekezdése alapján. 


