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Végrehajtói ügyszám: 175.V.0241/2011/99
(beadványában a végrehajtói ügyszámot feltétlenül tüntesse fel!)

HAGYOMÁNYOS INGÓ ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY
OTP Faktoring Zrt. végrehajtást kérőnek (hivatkozási száma: OU-BP-FK-09-B53-0032), Bugár Péter adós ellen indult a Budapesti XVIII.
és XIX. Kerületi Bíróság 21.Pk.53072/2010 számú határozata alapján a 0105-Vh.249/2011 számon kiállított végrehajtható okirattal
elrendelt, kölcsönszerződésből eredő tartozás címen fennálló 514 479 Ft és járulékai iránt folyamatban lévő végrehajtási ügyében
árverést tűzök ki.
Az árverésre kerülő gépjármű megtekintési helye: 2220 Vecsés, Zrínyi utca 22.
megtekintési ideje: 2021.11.08.10:25-10:30.
Á r v e r é s r e k e r ü l ő gépjármű m e g j e l ö l é s e é s b e c s é r t é k e:
gyártmány és típus:
rendszáma:

OPEL ZAFIRA A típusú személygépjármű (évjárat: 2003)
NIK-240

Kikiáltási ára:
590 000 Ft
Licitküszöb:
11 800 Ft
Végrehajtói letéti számla száma: OTP Bank Nyrt. Budapesti régió XIX. Kerület, 11719001-20279273
Az árverés helye:
Az árverés időpontja:

2220 Vecsés, Zrínyi utca 22
2021.11.08. 10:30
TÁJÉKOZTATÁS

A h agyom án yos in góárve ré s le folytatására a bírósági vé gre h ajtásról sz óló 1994. é vi LIII. törvé n y (a továbbiakban : Vh t.) 118-129. §-aiban írt
re n de lk e z é se k von atk oz n ak , az ott írt jogk öve tk e z m é n ye k k e l.

Tájékoztatom a feleket, hogy a bírósági végrehajtásról szóló törvény 2021. január 1-én hatályba lépett módosításával az árverésre
kitűzött ingóságra tehető legkisebb érvényes vételi ajánlat a becsérték 1% -a, a Vht. 124. § (3) bekezdése értelmében. Az 1% -ot el
nem érő ajánlat érvénytelen.
Az árverező személyesen vagy megbízottja, illetve képviselője útján árverezhet, amennyiben előárverezési jogosultsággal rendelkezik akkor az előárverezésre
jogosult ezen jogát az árverés megkezdéséig – az árverés helyszínén - a végrehajtó előtt igazolta. T öbb lefoglalt és árverésre kerülő ingóság esetén az adós
meghatározhatja az ingóságok árverezésének sorrendjét. Ha az árverésig nem él ezzel a jogával, az ingóságok a foglalási jegyzőkönyvben feltüntetett
sorrendben kerülnek árverésre, mindaddig, amíg a teljes tartozás a járulékokkal és a végrehajtási költségekkel együtt meg nem térül.
Felhívom az árverezők figyelmét, hogy a legtöbbet ajánló köteles a teljes vételárat a megvett ingóság elárverezése után készpénzben azonnal kifizetni. Ha
nem fizeti ki, az árverést tovább kell folytatni A fizetést elmulasztó árverező nem vehet tovább részt az árverésben. Ha a további árverezés során, az
ingóságot alacsonyabb áron vették meg, mint amennyit a fizetést elmulasztó árverező ajánlott, a két ár közötti különbözetet a fizetést elmulasztó köteles
azonnal megtéríteni. Ha nem térítette meg, a végrehajtást foganatosító bíróság őt a különbözet megtérítésére kötelezi! Felhívom az árverési vevő figyelmét,
hogy a megvett ingóságot köteles haladéktalanul elszállítani!

Amennyiben az adós (kötelezett) az árverésre kitűzött ingóságot nem biztosítja az árverés helyén és időpontjában, az a Büntető
Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (Btk.) 287. § (2) bekezdése értelmében zártörés bűntette, amely három évig terjedő
szabadságvesztéssel büntetendő.

Megkeresem
a Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Bíróságot, illetékes Polgármesteri Hivatalokat,

175.V.0241/2011/99 árverési

hirdetményt, kérem kifüggeszteni a hirdetőtáblán!
A Vht. 122. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a hirdetményt az árverést megelőzően legalább 15 napon át, és legalább az árverést megelőző 5. napig kell a
hirdetőtáblán kifüggesztve tartani. A kifüggesztés napját és a hirdetőtábláról való levétel napját feltüntető záradék rávezetése után a hirdetményt kérem olyan
időpontban visszaküldeni, hogy az az árverés napját megelőzően hozzám megérkezzen. A Vht. 122. § (4) bekezdésére figyelemmel intézkedem jelen
hirdetménynek az elektronikus árverési hirdetmények nyilvántartásában való közzétételéről is. Az árverés közhírré tételéhez fűződő jogkövetkezmény az
elektronikus árverési hirdetmények nyilvántartásban történő közzétételhez kapcsolódik.
Tájékoztatom, hogy a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (Vht.) 217. § (2) bekezdése alapján intézkedésem ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül végrehajtási
kifogást terjeszthet elő. A kifogást a végrehajtónál kell benyújtani, a Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Bíróságnak címezve. A kifogás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 43. §
(8) bekezdése szerint illetékköteles, melynek mértéke 15.000 forint. Az illetéket az Itv. 74. § (1) bekezdése alapján illetékbélyegen kell megfizetni.

Budapest, 2021.09.24.
Nagy Krisztián
bírósági végrehajtó-helyettes
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