
HIRDETMÉNY 
 

1. 1.1. Az értékesítéssel érintett ingatlan adatai: 
 

Hrsz.: Mosonmagyaróvár 6002/1 helyrajzi szám   
Terület: 1 ha 8329 m2 
Művelési ág: kivett beépítetlen terület 
Tulajdonos: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata 

1/1 tulajdoni hányad  
 

1.2.Ingatlan-nyilvántartási terhek: 
vezetékjog: 

− jogosultja: Soproni Távközlési Igazgatóság (székhelye: 9400 Sopron, 
Széchenyi tér 7-10.), 

− a Mosonmagyaróvár MILÜP Ipari Park villamosenergia ellátását 
biztosító; 20 kV-os földkábel, légvezeték, 50 m2 térmértékű 
ingatlanterületre; jogosultja: E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati 
Zrt. (székhelye: 9027 Győr, Kandó Kálmán u. 11-13.), 

− 20 kV-os közcélú földkábel, 49 m2 térmértékű ingatlanterületre; 
jogosultja: E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. (székhelye: 
9027 Győr, Kandó Kálmán u. 11-13.), 

 
szolgalmi jogok:  

− jogosultja az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (székhelye: 9021 
Győr, Árpád út 28-32.), 

− 103 m2 térmértékű ingatlanterületre; jogosultja AQUA Szolgáltató 
Kft. (székhelye: 9200 Mosonmagyaróvár, Timföldgyári út 4.), (víz és 
szennyvízelvezetés, valamint védősáv), valamint 
 

− használat joga a 275/2013 számon záradékolt változási vázrajz I. 
jelű területére, a kivitelezés megkezdésétől számított hat hónap 
időtartamra 8520 m2 térmértékű ingatlanterületre, valamint közcélú 
vízvezetési szolgalmi jog 446 m2 térmértékű ingatlanterületre, 
mindkettő jogosultja a Mosonmagyaróvári Geotermikus Beruházó, 
Fejlesztő és Szolgáltató Kft. (székhelye: 9200 Mosonmagyaróvár, 
Szent István király utca 25.).  

 
A használat joga a jogosultság határidejének lejártára hivatkozással 
az ingatlan-nyilvántartásból kérelemre törlésre kerülhet.  
 

Az AQUA Szolgáltató Kft. (székhelye: 9200 Mosonmagyaróvár, Timföldgyári 
út 4.) az ingatlan egészére alapított vagyonkezelői jogáról írásbeli 
nyilatkozattal lemondott, a javára bejegyzett vagyonkezelői jog ingatlan-
nyilvántartási törléséhez feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adta. Az 
ingatlan-nyilvántartási eljárás a hirdetmény közzétételének időpontjában 
folyamatban van. 

 
1.3.Egyéb, az ingatlan értékesítésével kapcsolatos körülmény: 
Az 1.2. pont szerinti használat jogával terheltek az ingatlan közelében elhelyezkedő 
Mosonmagyaróvár 6002/2 és 6002/6 helyrajzi szám alatti ingatlanok is, melynek 



részterületén a Mosonmagyaróvári Geotermikus Rendszer Beruházó, Fejlesztő és 
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-197620, 
Székhely: 1137 Budapest, Szent István körút 18. 3. em. 4.) beruházást végzett, 
fúróalap és hűtőtó létesítményeket (geotermikus kút, mint befejezetlen beruházás; a 
továbbiakban: létesítmények) hozott létre. 
 
Figyelemmel arra, hogy a létesítmények, valamint az egykori, megosztás előtti 
5911/1 helyrajzi szám alatti ingatlan területe ugyanazon beruházás célját szolgálta 
és a létesítmények önállóan nem forgalomképesek, az ingatlan alkotórészeként nem 
elválaszthatók, a nyertes ajánlattevő az ingatlan és a létesítmények együttes 
tulajdonjogát szerzi meg. 

 
A geotermikus kút, mint befejezetlen beruházás ellenértékének megállapítására 
2017. március 1-jei fordulónappal piaci érték meghatározással, költség 
megközelítés módszerével, vagyonértékelés alapján került sor. 
  
1.4. Az ingatlan elhelyezkedése, környezete, jellemzői: 
A kialakuló ingatlan Mosonmagyaróvár belterületén, a Mosoni Ipari Park területén 
az autópálya felüljáró környezetében helyezkedik el. Megközelíthető a 
Jánossomorjai útról. 
 
A terület nincs lekerítve, közművesítve. A terület infrastrukturális fejlesztése (út, 
közművek) a vevő feladata a hatályos építési szabályoknak megfelelően. 
 
Beépítésre szánt terület. A telek GK-jelű kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági 
építési övezetre esik. 
Beépítési mód: szabadonálló, telepszerű (tömbtelkes).  
Megengedett legnagyobb beépítettség: legfeljebb 50 %. 
 
A beépítési lehetőségekről, valamint a közművesítés pontos feltételeiről az ajánlat 
megtétele előtt a licitálónak kell tájékozódnia.  
Az ingatlan a MOVINNOV KFT-vel előre egyeztetett időpontban megtekinthető 
vagy egyénileg bejárható. A létesítmények jellemzői, elhelyezkedésük, valamint a 
vagyonértékelés részletei vonatkozásában ugyancsak a MOVINNOV Kft-nél lehet 
tájékozódni. 
  

2. 2.1. A Hirdetmény 1. pontjában rögzített ingatlan kikiáltási árát az Önkormányzat 
7.086,- Ft/m2 + Áfa, azaz bruttó 9.000,- Ft/m2 összegben, azaz bruttó 164.961.000,- 
Ft összegben határozza meg. 
 
2.2.A Hirdetmény 1.3. pontja alapján hivatkozott létesítményi piaci érték: 

257.000.000,- Ft + Áfa, azaz bruttó 326.390.000,- Ft  
 

Ajánlati ár: az ingatlan bruttó vételára és a létesítmény bruttósított piaci értéke. 
 

3. Az árverésre vonatkozó szabályok: 
 
3.1.Az árverés időpontja: 2017. március 27. 10:00 óra  

Az árverés helyszíne: MOVINNOV KFT (9200 Mosonmagyaróvár, Szent  
István király út 122.) irodájában. 



Árverező: kijelölt lebonyolító bizottság,  
elnöke: Pollhammer Jenő ügyvezető  
tagjai:  dr. Csanádi Viktória aljegyző, 

Szabóné Molnár Ildikó pénzügyi osztályvezető 
 
3.2. Az árverésen az alábbi dokumentumok benyújtása, bemutatása szükséges:   

- Az ajánlattevő azonosító adatai: 
 természetes személy esetén: név, lakcím, levelezési cím, születési 

hely, idő, anyja neve, 
 jogi személy esetén: név, székhely, képviselő neve, nyilvántartási 

szám/cégjegyzékszám/törzsszám 
- Az árverési előleg (bánatpénz) befizetéséről szóló hiteles banki igazolás (az 

árverési előleg az ajánlati ár 10 %-a, az árverésen kizárólag az vehet részt, 
akinek a nevére az árverési előleg befizetésre került). 

- Jogi személy ajánlattevő esetén teljes bizonyító erejű 
magánokiratba/közokiratba foglalt nyilatkozat a nemzeti vagyonról szóló 
2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 
átláthatóságról.  

 
 Nem vehet részt az árverésen, aki 

- az azonosításhoz szükséges dokumentumokat nem mutatja be, 
- az árverési előleg (bánatpénz) befizetéséről szóló hiteles banki igazolást 

nem mutatja be, 
- jogi személy ajánlattevő esetén nem rendelkezik a jelen pontban hivatkozott 

átláthatósági nyilatkozattal vagy nem felel meg az átláthatóság 
követelményeinek.  
  

3.3. A vételi ajánlatot a helyszínen kell megtenni a licitálás szabályainak 
megtartásával. 
Az ajánlatokat az árverési előleg (bánatpénz) megfizetésének sorrendjében 
lehet megtenni. 
Áremelés szabályai: 

Alsó licitlépcső: 100.000,- Ft 
Felső licitlépcső: 10.000.000,- Ft 

 
A licitálásra a Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatának vagyonáról és a 
vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 27/2016. (VI.30.) 
önkormányzati rendelet rendelkezései, különösen a licitálásra (árverésre) 
vonatkozó szabályok irányadók. 

 
3.4. Az árverésen résztvevőknek az 1. pontban rögzített ingatlan vonatkozásában az 

árverés időpontjáig - területnagysághoz viszonyítva - bruttó16.496.100,- Ft, az 
1.3. pontban hivatkozott létesítmények vonatkozásában bruttó 32.639.000,- Ft, 
azaz mindösszesen 49.135.100,- Ft árverési előleget (bánatpénzt) kell 
befizetnie Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata OTP Bank Nyrt-nél 
vezetett 11737076-15367400 számú számlájára. A nyertes licitáló esetén az 
összeg foglalóként szolgál. A nem nyertes ajánlattevők javára az árverési 
előleg az árverést követő 5 munkanapon belül kamat nélkül visszafizetésre 
kerül. 

 



4. Az ajánlatkérő a licitálás eredményéhez képest megnevezi a második legmagasabb 
ajánlatot tevőt, aki ajánlatához a nyertes ajánlattevőre vonatkozóan megállapított 
teljesítési határidő utolsó napjáig kötve van. A második legmagasabb ajánlattevő 
részére az ajánlati biztosíték fentiek szerint ezen határidő letelte után jár vissza. 

 
5. Szerződéskötés: 

A nyertes ajánlattevővel Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata az árverést 
követő 8 napon belül köt adásvételi szerződést, amelynek keretében az 1.3. pontban 
hivatkozott létesítmények vonatkozásában felmerülő értéknövekmény elszámolási 
kötelezettségének Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata és a 
Mosonmagyaróvári Geotermikus Rendszer Beruházó, Fejlesztő és Szolgáltató 
Korlátolt Felelősségű Társaság eleget tesz, a vételár létesítményekre jutó részét a 
Mosonmagyaróvári Geotermikus Rendszer Beruházó, Fejlesztő és Szolgáltató 
Korlátolt Felelősségű Társaságra engedményezi. 

 
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2) bekezdése 
értelmében a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az 
államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg, ezért az 
Önkormányzattal kötött szerződés a Magyar Állam elővásárlási jogról lemondó 
nyilatkozatának beérkezését követően vagy a nyilatkozat kiadására rendelkezésre 
álló határidő elteltét követő napon lép hatályba az elővásárlási jog jogosultjával 
szemben.  
Amennyiben a Magyar Állam élni kíván az elővásárlási jogával, úgy az 
Önkormányzattal kötött szerződés nem lép hatályba, a vevőnek a megfizetett 
árverési előleg kamatmentesen 5 munkanapon belül visszajár.  
 
Ha a szerződéskötés a nyertes ajánlattevő hibájából a fenti határidőig nem jön 
létre, az árverési előleget elveszíti. 
 

6. Fizetési határidő:  
A vételárat az elővásárlásra nyitva álló határidő leteltét vagy a nemleges 
nyilatkozat kézhezvételét követő naptól az adásvételi szerződésben meghatározott 
határidőn belül kell megfizetni.  

 


