aNNAMAJORT
F.rke"Ert:

fg /q O\ A

KFr:
,

Mell6klet:
ozAm

l,l6zz6nt:

I Ur6rz6rn:

El6ad6:

DR. TOTH TAM,A.S
OR.SZAGOS PARANCSNOK

HATANO ZAT
a

Bv. Holding elismert villalatcsoport Vagyondrtdkesitdsi Szabillyzatfnak elfogadisfr6l

A Polgari T0rv6nykdnyvrtil sz6l6 2013.6vi V. tdrvdny 3:109. g (2) bekezddse.

a Bv. Holding

2015. februitr 26-fu altiirt 6s a 24/2018. BVOP szdm{r hat6rozattal m6dositott Uralmi
szerz6dds 4.1. pont a) alpontja alapjrin

jdvrihagyom

a Bv. Holding Kft. Vagyon6rt6kesit€si Szab61yzat6t. Ezzel egyidejtileg a gazdasdgi tdrsas6g
7312016. (11.28.) sz6mir uralkod6 tagi hatar"ozat6val kiadott, 2016. novernber 30-t6l hatrilyos
Vagyondrt6kesitdsi Szabiiyzatin hatdlyon kiviil helSezem.
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Hat{Iyos: 2019. iprilis 1-t6l

A Bv- Holding elismert vdllalatcsoport l€trehozds 6161, az uralkodd tag irrinyftdsi, cl6ntdsi ds ellen6rzdsi
jogair6l ds az uralnri szerzddds megkiitdsdrdl sz6l6 I?114/2015. BVOP szamri btintet6s-vegrehajtds
orsz6gos parancsnoki - mint tulajdonosi joggyakorldi - hathrozat l. i) alpontja, illetve a v6llalatcsoport
tagiai dltal 2015. febru6r 26. napjdn megkdt<itt Uralnri Szerzod€s (a tovribbiakban: Umlmi Szerzod6s)
3.4.9' pontja alapjriLn a Bv. Holding Korl6tolt Feleldssdgfi Tiirsasrig (szdkhely: 1064 Buclapest, R6zsa
r$ca 75-79., c€giegyz6kszAm: Cg.0i-09-200937), mint Ljralkodd
Tag - kdpviseletdben kiadorn az
alSbbi viillalatcsoporti szabdlyzatot.

Uralkod6 Tng kdpviselet6ben:

Farsang Tam:is bv, ezredes,
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1.

A szabr{lyzat c6lja

A

Szabdlyzat cdlja, hogy meghatAtozza a Bv. Holding elismert v6llalatcsoport tagiainak tulajdondban
6116 vagyontdrgyak dtmhdzeisdnak rendjdt az egyes 6llami tulajdonbau rill6 gazdasdgi'tdrsasdgok felett
az 6llamot megillet6 tulajdonosijogok 6s kdtelezettsdgek risszessdgdt gyakorl6 szern6lyek kijet6ldsdr6l

sz6lo l/2018. (VL 25.) NVTNM rendeletben, az Ut'almi Szelzoddsberr ds az Ellen6rz<itt t6rsasdgok (a
tovdbbiakban: ,,Tirsasdg") alapitd okirataiban foglaltakkal dsszhangban, illetve a hatdlyos
jogszab6lyok betartdsival.

2.

A szabilyzat jogszab:tlyi hiittere

20 13. 6vi V. td'r'vdny a Polg6ri Tdrv6nykonyvr6l;

2013. evi CCXil. tdrvdny, a mez6- 6s erd6gazdasr{gi fdldek forgahn6r6l sz6l6 2013. dvi CXXII.
tdrvinnyel dsszefiigg6 egyes rendelkez6sekrol ds dtmeneti szab6lyokr6l;
201 1. 6vi

CXCVI. torv€uy

a nemzeti vagyonr6l

(Nvt.);

2007. evi CVI. tdrvdny az dllami vagyonr6l (Vtv.);
2017 .

6i CL. torvdny az ad6zis rcndjdLol;

1996. 6vi

LVII. torvdny

a tisztessegtelen

piaci magatartAs

6s versenykorl6tozds

tilalnrdr6l;

25412007. (X.4,) Korm. rendelet, az dllarni vagyonnal val6 gazdrilkod6sr6l;

27/2008. (XILIO.)

IRM rendelet az elektronikus irverdsi rendszer informatikai

alkahnazdsdnak

mtiktidtetisCre vonatkoz6 r€szletes szab6lyokr6l;

l/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet az egyes dllami tulajdonbarr a{ll6 gazdasdgi t6r'sasdgok felett az
6llamot megillet6 tulajdortosijogok €s kdtelezetts6gek dsszessdgdt gyakorl6 szemdlyek kijeltildsdr6l.

3.

Alapelvek

3.1.

A Trirsasrig tulajdonriban ldv<i vagyon drtdkesit6si eljdrdsai sor6n biztositani kell a verseny
tisztas6gdt 6s nyilv6noss{g6t, valamint az esdlyegyenlds6get, az egyen16 bsindsm6dot az ajinlattev6k
szim6ra. Az eljdrdsban rdsztvev6knek a Tdrsasdg vagyondnak felhaszndldsakor a hatdkony ds felel6s
gazd6lkodds elvdt szem el6tt tartva kell eljrirniuk.

3.2. A tdrsasdgi vagyon drt6kesitdsi elj6riisainak el6kdszit6s6vel, lefblytatris6val ds a szerz6dds
teljesitdsdvel kapcsolatban keletkezett Osszes iratot a megorzdsi idejtik tejdrtfig, de legal6bb az
adfsv6teli szerz6d€s teljesitdsdt6l, a jogiigylet befejezdsdt6l szdrnftott 6t dvig meg kell 6rizrri a
nrindenkor hatilyos iratkezel6sies iigykezeldsi szabdlyzat eloirr{sai szerint.

3.3.

Az 6rt6kesft6si eljAmsok sordn biztositarri kell a nrin6sitett adatok, irzleti titkok illetve a

szem6lyes adatok vddelnrdt, a hatdlyos jogszabilyban eloirt rendelkezdsek 6rv6nyesitds6t.

4.

A szabdlyzat szem6lyi hatdlya

A.szabilyzat hatdlya kiterje
minden olyan szem€lyre,

ing elisrnert vAllalatcsoport valamennyi tagj6ra, valanint
u"rr,ilt"t6-Lg lrat{sk<irr.el

aki

kesit6s6ben krtzrenriikrjjik, rdszt
bir, esetlegesen az adott Tdrsasdg rnegbizottjak6nt jdr el.

5.
5'l'

A szabr(lyznt tr{rgyi hatdlya

hatd
saj
tulajdoruiszre (dpfiletekre
A

szabillyzat

v6llalatcsoportba tartozd biintet6s-v€grehajtdsi
tulajclond-ban 6116 ingatlanaira ds ingatlan
elyisdgeirl. ldtesitmdnyeire)] dm .ern terjed ki a

gazdasdgi tdrsasdgok

5'2 A szabAlyzat hatalya
a Magyar Allam

saj6t vagy

a Bv. Holding v6llalatcsopofiba tarroz6 gazdasdgi tdrsas6gok
J igyarorczdg kdrig"rgutasi tlniletdn tal{l1atd, a

nAban 6116

gi r6szesedesnek, ertdkpapirnak, tov{bb6 veszdlyes

tevdkerrys€geinek ell6tdsdhoz kapcsol6d6an szerezte be, illetve kcjzvetleniil
vagy k<izvetve vette
igdnybe, rlgy az az alaptevdkenysdgltez kapcsol6cl6 ing6 vagvonelemnek rnintisiil.

nem taftozik a
ar Nenrzeti Vagyonkezr
tovdbbiakban: MN
riltal rntikddtetett Elekh'onikus Aukci6s Rendszerben (a tovdbbiakban: EAR)
tort€nd drtdkesit6s hat6lya al6:
a) kiz{r6lag a kdztulajdonban 6lld gazclasdgi t{rsasdgok krizdtt terezett tulajdon
6tmh6zdsi tigyletek

esete;

Az EAR rendszer eljdr6si rendje a www.rnnvzrt.hu honlapon drheto

6.

A vlgyontrirgyak 6rt6kesit6s6nek et6k6szitdse

6.1.A vagyontdrgyak
fi

et.

drtdkesit6sdrrjl sz616 el

gyvezetiij dnek kdre I rnire, az

U ral m

i

Szerzc dds

arancsnoksiiga

(a

tovdbbiakban: BvOp) mint

cidds 4. 1 . b) 2/ba) alpontja 6rrelm6ben.

6.2.42 adott vagyontdrgy 6rl6kesit6sehez
megelciz6en

-

-

az Uralkod6 Tag el6zetes j6vdhagyrisdnak rnegkfr€s€t

a Tdrsasdg Felti-syel6bizotts6gfinak elozetes jdvfhagydsa szi.iks6ges.

6.3.A vagyont6rgy drtdkesit€sele vonatkoz6 clontds rnegalapozdsdhoz a nett6 5 nilli6 forint

egyecli

kdnyv szerinti drteket eldr6 ds az azt nteghaladd ing6 vagyontdtgy esetdben filggetlen szakdrt6vel
el kell vdgeztetni az ingo vagyontArgy forgalnri ertdkbecsl6s6t (becs€r16k meg6llapit6s6t). Az
dftdkesitdsi eljrirds megindftiisrira vonatkoz6 d6ntds a szakvdlenrdnyben rcigzitett ervdnyessdgi id6p

beliil hozhatd tneg. A forgahni 6rt6kbecsl€s k6[ts6ge azt a Tdrsa$dgot terheli, amelynek €rdek€ben
t<irtenik a forga I m i becsdrtdk rne ghatdrozii sa.
6.4.Ingatlan 6rt6kesit6se esetdu - fiiggetlentil az ingatlarr drtdketol - minden esetben egy fiiggetlep, 30
rtaprrdl nent rdgebbi ingatlanszakdrtdi vdlerndnyt kell a Tdrsas6gnak csatolnia az drtdkesitdsre
vonatkoz6 k6r-elem felterjesztdsekor. Az irt€kesitdsi eljdrAs rneginditdsdra vonatkozd d<i1tds a
szakvdlerndnyben lrigzitett drvdnyessdgi id6n beltil hozhat6 nreg. A forgahni 6rtdkbecslds k6ltsdge
ebben az esetben is azt a T6rsasfrgot terlreli, amelyrek 6rdekdben tdrldnik a forgalmi becs6rt6k
meghatdroz6sa.

6.5.A Tdrsasig tulajdonr{ban dll6 vagyont6rgyat elsosorbarr az MNV Zrt.itltal rniikddteteft EAR r]tj6n
lehet 6rtdkesiteni, kivdve amennyiben a vagyontfrgy tulajdonjogdnak htrulrdzilshra Bv. Holding
viillalatcsoporton beliili Tdrsasdgok ktizdtt, vagy egydb bv" szeryezetel behili szerv r€szdre kertil
sor, vagy amemtyiben az ingatlan tulajdonjog6nak rttruhrizdsrival az ingatlan tulajdonjogdnak
rnegszerzdje v6llalja irj fogvatartotti munkahely tererntdset, vagy nrell6zni lehet a versenyeztetdst a

Vtv. 35. $ (2) bekezddsdben meghat6rozott esetekben.

6.6-Az drintett T6rsasdgnak

a vagyontilrgyra

vonatkoz6 tulajdon dtruh{zdsi szdnd6k6t

-

jelel

szabAlyzat 1- szdmf, illetve 2. szilnt rnelldklet6ben meghatrirozott Adatlap szerint az Uralkod6
Tag r6szdre el6zetesett fel kell terjesztenie. Az Adatlaphoz az drintett Tirsas{gnak csatollia kell a
Feltigyel6bizoftsdgnak az adotl vagyontfrgy drtdkesftdsdre vonatkoz6 lrattirozatdg a becs€rtdket
meghat6roz6, 30 napndl nern rdgebbi ingatlarrszak6rl6i vdlemdnyt 6s az ingatlan 30 napn{l nem

-

rdgebbi tulajdoni lapj6t, a netto 5 rnilli6 forint egyedi konyv szerinti 6rt6ket eldr6 ds az azt
meghalad6 drt€kti ing6 vagyontdrgy esetdberr pedig a 30 napndl nern rdgebbi szak6rtdi vdlern€nyt.
Ezt rneglralad6an a T6rsasdgnak csatolnia kell a Tdrsasdg nyilatkozat6t, amely tarlalmazza az
aldbbiakat:

a)

a tulajdoni laporr szereplo infornrr{ci6kon

kfviil ismeft olyan adat, tdny, kdriilmdny, jog, amely
az drtdkesiteni kivdnt vagyontirgy helyzetdt 6rinti, amennyiben nincs ilyen, az effe vonatkoz6
nyilatkozatot,

b) tervezett 6rtekesit6s indoka,
c) a tervezett drtdkesitds meunyiben
d)
6.7.

a T6rsasdg miik<id6sdt,

tevdkenysdgdnek

az ingatlan €rtdkesit6se eset€n a v6teldr AFA tartalma, figyelemmel a Tiirsasdgra ir6nyacl6
AFA rendelkezdsekre.

Az Uralkod6 Tag az drldkesitdsdre vonatkozd, hidnytalanul kitdltdtt Adatlapot 6s a mellfkleteit
j6v6hagy6sra felterjeszti a BvOP t-6szdre, anrely annak k€zhezv6teldtd[ szdrnitott 30 napon beliil,
hatfuozatban j6vdliagyja vagy elutasftja az 6rt6kesitdst. Az Uralkod6 Tag el<izetes vdlenrdnye a
BvOP+ rnint tulajdonosijoggyakorl6t a ddutdse rneghozataliban nem kciti,

7.
7.1.

befolydsolja

elldtAsAt, iizleti terv€rrek teljesites€t,

Ert6kesit6si folyamat

A szab6lyzat hatAlya al6 tartoz6 vagyontdrgyak 6rt€kesit6s6nek j6v6'hagyAs6t k6vetoen rninden
dt'verdssel 0sszeftigg6 cselekrn6nyt €s inforrndci6t elsosorbau az EAR-on keresztiil sziiks6ges
elv6sezni.

7-2-A Tilrsasdg az drveds pontos id6ponddlot (id6tartarrritr6f) ds a kikiriltdsi

4r.r-61

az rlrverdsi

hirdetmeny megielen6sdvel egyidejtileg kciteles drtesfteni az irrgatlan-nyilvdntartdsba bejegyzett
vagy az ingatlan-nyilvdntartdsba be nemjegyzett, dejogszabdlyorivagy okiraton alap4lo:.

a)
b)

haszon6lvezeti,haszndlati,fdl lati,telkiszorgalmijogjogosultjait,

0

a v€teli szitnddkAt kordbban

tafiiisids 6leddraddki jog jogo
c) e 16vrtsf rlisi jog j ogosu ldait
d) vagyonkezeloi jog j ogosu ltjait.
e) jelz6logjog jogosuldait, tovribbd

benyijtott szemdlyt, sze zetet.

7.3. Az drver€si hirdetrn6nynek tarlalmaznia kell:
a)

b)

c)

az ingatlan tulajdonosdnak megnevez6s6t, sz6khely6t;
az drverds c6ljiit;

az

korl

gatlan-nyilvdntartdsi adatokat, illetve

a per_,

teher- ds ig6nyrnentess6g bdnlilyen

ozdsdt;

d)

kiki6ltdsi rlrat;

e)

az ilrverdsi aj6nlatok benyrijtftsdnak helyet, rndcljdt, p6lddnysz6m6t 6s hat6ridej6t;
az drverdsi ajanlatok elbi'r4ldsnak id6pontj6t ds az drtesftds n6dj6t.

0

keretdberr a Trirsasdg koteles tAjlkoztatni az
drtdkesftendd vagyontdlggyal kapcsolatosan vdteli sziind6kot korribban benyfljt6 sierndlyt, vagy
szervezetet a vi{rhat6 6rt6kesftesr.6l.

7'5-A Tdrsasiignak az 6r'deklodti r6sz6re az drverdst nregel6z6en, az iirverdsi hirdetrnenybel
meghatdrozott ds id6ben lehet6s6"ret kell biztositani az ert6kesitend<i vagyontdrry
szerndlyes

rnegt

dre.

7.6. Eredmdnyes drverdst kcivet6en az addsvdteli szelzdddst
tulajdonos, mint eiad6 kdti rne.q a nyeftes licit6l6val,

az drverdsi hirdetrn6nyben megjelcilt

a legrnagasabb vdteli ajrinlatot tevd ajdnlattevd a szerz6ddskot6si
ktitelezetts6gdt brilmely okb6l nenr teljesiti, akkor a rndsoclik legmagasabb veteli ajdnlatot
tev6
6rverez6vel - illetve a rnrisodik legmagasabb ajrirrlatot tevd drverezdvel val6 szerzodesktitds

7'7.Abban az esetben, ha

meghiirsuldsa I a harmadik legnagasabb vdteli

adisvdteliszel
7

ajiinlatot tevo rirverez6vel

megk6t6s6re.

.8. A2 iirverds eredmdnytelen. ha:

a) nenr 6rkezett dru6nyes ajdnlat,
b) nern keriilt sor iddben a szerz6dds rnegkdtdsdrc,
c) az MNV Zrt. az bdrniely okbol 6rv6nyteiemek nyilvr{nitotta.

- keriil sor az

8.

El<ivisrirlrf,si joggal 6rintett ingatlan

8,1.A Tdrsasdg kdteles az elSr,6srirldsra jogosultakat az ingatlan 6rver6st megel6z6eu tdjdkoztatni az
drverez6s tdnydr'61, 6s az Awercz€si eij6r6sr6i.

8.2.A vdgleges eredmdnyhirdet6ssel egyidejiileg az

el6vdsdrkisra jogosultakat az MNV \ft.
tijdkoztaqja a Iegrnagasabb osszegii drudnyes vdteli ajdnlat adatai161 6s felhivja oket azel6v6sSrl6si

jog

gyakorkisdia vonatkoz6 rtyilatkozatuk nregt6teldre, An:enrryiben

az

el6v6srilkisi jog

gyakor'lrisdra kitiizdtt hatdridd eredmdnyteleniil eltelt, azaz jo-ehatiilyos nyilatkozat nern 6rkezett,
figy az MNV Zrt. trijdkoztatja en6la lyeltes ajirrtattev6t.

9.

Kiiz$s tulajtlonban l6vd ingatlan

A

krizrjs tulajdonban eil16 ingatlan esetdben az ingatlan tulajdonostdrsai az {rverds kitiizes6ig
egylittesen kdlltetik, hory az egesz ingatlant irverezzdk el. A kdrelrlet kciz.jegyzdi okiratban kell
el6terjeszten i.

10. A vagyon6rt6kesit6s sordn felmeriil6 kiilts€gek viseldse
Jelen szabdlyzat hat{lya al6 tartoz6 valamennyi vagyoudrtdkesftdssel kapcsolatban fehnerii16 kiiltsdg
(ing6 vagy ingatlan) az 6dntett T6rsasfgot terheli.
1

A

l.

Tovfi bbi 6r't6kesft6si lehetds€gek

szabillyzat

5.2. pontja szerinti, EAR-ban drt6kesiterrdd vagyorrtflgryakon tfrli, a

T6rsasdg

tulajdoniibarr ldv6 erydb varyonelemek esetdn is lehet6sdg van a Tdrsasfg rdszdrol - a szabdlyzatban
foglaltak szerint - az EAR-on keresztiil tdrtdrr6 drtekesitds iginybevdtel6re.
12. Atmeneti €s zr{16 rendelkez6sek

I2.1.

Jelen szabilyzat lendelkezdseit a m6r folyamatban ldv6 vagyondrt€kes{tdsi eljdrdsokban

is

alkahnazni kell.

12.2.

{prilis 1. napj6n l6p hatdlyba. Jelen szab6lyzat hat6lyba l6p6sdvel a Bv.
Holding vdllalatcsoporl 73/2016, (11.28.) szdnif uralkod6 tagi hat6rozata
kiadotr
Jelen szabdlyzat 2079.

Vagyoriertdkesitdsi Szab{lyzata hatdlydt veszti.

'itjen

l.

szdnlfi nlelldklet

Adatlap
a Trtrsasrflg

tulajdoniban l6v6 ingatlanok 6rtdkesit6si, tor,6bb:l bdrmely egy6b jogcimen tiirt6n6
tulaj don-rltruhr{zdsi szrind6kfl r6t

Tdrsasig neve
Ingatlan megnevezdse, helyrajzi szdm
Ingatlan riiyid bemutatdsa
Ingatlan 6rt6kbecsl6st v{.gzd szali6rtd
neve

Ingatlan 6rt6kbecsl6sben megfillapitott
6rt€ke
Ingatlan tervezett tulajdon ritruhdz:isi
mddja (addsvdtel ritj{n ttirt6nd
6rt6kesftds vrgy egydb pl. ajrind6kozrfls,
csere, stb.)

Ingatlan adrisvdtel dtj6n tiirt6nd
6rt6kesitds esetdn indokolt-e az EAR-on

kiviili 6rt6kesitds (igerunem).

Itra igen,

nkkor ennek indokai.
Vnn-e v6teli air{nlat
Ingntlan drtdkesftds, egydb jogcimen
tdrt6n6 tulaj rlon-r{truhrizr[s indoka
Ingatlan drtdkesit€s, egy6b jogclmen
tiirt6nd tulaj don-6truhdzds hatdsa a
tirsasfg iizleti terv6re
Ingatlan 6rtdliesit6s, egy6b jogcimen
ttitt6n6 tulaj don-r{truhriz{s
Ingatlan drtdkesitds, egy6b jogcinren
tii rt6n6 tulajdon-dtruhizf s
el6kdszit€s6nck stiltusza
Ingatlan 6rt6liesit6s, egydb jogcfnren
tiirt6nd tulaj don-dtruhdzr{s

tlssr4!.Igt4ij

Diintdsi hntr{skiir

Ddtum:

Cdgszerii alair'6s;

2.

szdmf melldklet
Adatlap

a Tf rsasfig, illetve a tflrsasrig tiibbs6gi

tulajdoniban rill6 tfirsasig tulajtlondban l6v6 ing6sdg

6rt6kesfitds6hez, tovd;bb{ bfirmely egy6b jogcimen tiirtdn6 tulajdon-r{truhrizr{si szr{nddkrir6l

Ti rsasf g (le;inytdrsasr{g) neve
Le*nytfrsasr{g eset6n a kiizvetlen {llami
tulajdcnri trirsasr{g (anyavdlla!at) rreve
rt6lcesitendd ins{is:ie mesnevez6se
Ing6'sr{g azonos(t6 adata (pl.: rendszdm,
E

laistromszim)
Ing6sdg

riivid bemutatdsn

Ins6sde kdnw szerinti 6rt6ke
Ing6sd g 6rt€kbecsl6s t v 69z6 szak6rtd
neve
Ingrfsr{g 6rtdkbecsl6sben

megillapitott

6rt6ke
Ingrisrig tervezett tulajdon dtruhf:zrisi
m6dja (adr{sv6tel ritjin tiirt6n6
€rt6kesit6s vagy egydb (pl. ajdnddkozfs,
csere, stb.)
Van-c vdteli ajdnlat (ige/nem), ha igen,
milven iisszesre

Az ing6s{g EAR-on kfviil tiirt6n6
6rtdkesft,Ss6nek indoka

Az ing6sr{g 6rtdkesit6s, egy6b jogcfmen
tiirt6nd tulajdon-dtruhdzrts hat:{sa a
tf rsas{g iizleti terv6re
Az ing6sdg 6rt6kesitds, egy6b jogcfmen
tdrt6nd tulajd on-rfitruhizris
elmarndr{sdnak ktivetkezmrinye
Az ing6s:ig 6rt6kesitds, egy6b jogcimen
tiirt6n6 tulaj don-Struhdzr{s
el6k6szit6s6nek stdtusza
Az ing6sdg 6rt6kesitds, egy6b jogcimen

tiirt6nd tu lajdon-6truh dzds
meeval6sitis:inak tervezett hatdrideie
Diint6si hntdskiir (az 6rt6kesit6sr'61
diinteni iososult szemdlv/testiilet)

Ddturn:

Cegszerii al6[r'{s:

