Figyelmeztetés!
Az árverezés feltételeit és jogkövetkezményeit a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII.
törvény (Vht.), illetve adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017.
évi CLIII. törvény (Avt.) szabályozza.
Az üzletrész árverése az ingóárverés szabályai szerint történik.
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:81. § (5) bekezdése alapján a
tulajdonostárs az elővásárlási jogot végrehajtási árverés esetén is gyakorolhatja, amit a -Vht.
szerinti- előárverezési jognak kell tekinteni.
A Vht. 132. § (2) bekezdése alapján az árverésen az érintett gazdálkodó szervezet (azon
gazdasági társaság, amelyben az adós az árverésre kitűzött üzletrésztulajdonnal rendelkezik)
tagját, a gazdálkodó szervezetet, illetőleg az általa kijelölt személyt az üzletrészre
előárverezési jog illeti meg.
A Vht. 123/A. § (2) bekezdése a szerint, az előárverezésre jogosult az árverésről az árverési
hirdetmény közzétételével, ha pedig a törvény részére a hirdetmény kézbesítését írja elő,
annak kézbesítésével szerezhet tudomást.
Ha a tulajdonostárs kíván előárverezési jogot gyakorolni - amellett, hogy teljesítenie kell az
árverésen való részvételhez szükséges jogszabályi feltételeket- az ez irányú igényét jeleznie
kell az árverés kezdő időpontjáig. Az előárverezési jog fennállását ellenőrizzük, amit szükség
esetén igazolni kell az adott árverés ügyintézőjénél.
Az előárverezésre jogosult amellett, hogy az árverésen árverezőként is részt vehet,
valamennyi vételi ajánlat vonatkozásában az árverés befejezéséig a legmagasabb összegű,
érvényes vételi ajánlattal megegyező összegű vételi ajánlat tételével gyakorolhatja
előárverezési jogát. Amennyiben az árverés befejezéséig nem érkezik magasabb összegű
érvényes vételi ajánlat az előárverezésre jogosultat a legtöbbet felajánló árverező jogállása
illeti meg. Ha az árverésen több előárverezésre jogosult vesz részt és az egyikük a
legmagasabb összegű, érvényes vételi ajánlat vonatkozásában gyakorolja előárverezési jogát,
a többi előárverezésre jogosult ugyanezen összegű vételi ajánlat vonatkozásában előárverezési
jogot nem gyakorolhat, kizárólag magasabb összegű vételi ajánlatot tehet. Ha az
előárverezésre jogosultak egyike sem kíván élni az előárverezési jogával, az üzletrészt a
licitálást megnyerő árverési vevő szerzi meg.
Az árverésen eladott üzletrészen az árverési vevő, avagy az előárverezésre jogosult a vételár
kifizetésével tulajdonjogot szerez.
Az árverési vétel az árverés nyertese szempontjából az illetékekről szóló 1990. évi XCIII.
törvény (Itv.) 18. § (2) bekezdés c) pontja értelmében illetékköteles, melynek mértéke az
általános szabályok szerint {Itv. 19. § (1) bekezdés} - ha a törvény másként nem rendelkezik a megszerzett vagyon terhekkel nem csökkentett forgalmi értéke (általában a vételár) után 4%.
A jóhiszemű árverési vevő, illetve előárverezésre jogosult tulajdonjogát az árverés esetleges
megsemmisítése nem érinti.
Az Avt. 24-25. §-ai alapján a végrehajtási eljárás során az adóhatóság törvénysértő

intézkedése vagy intézkedésének elmulasztása ellen az adós, a behajtást kérő, a behajtást kérő
hatóság, illetve az, akinek a végrehajtás jogát vagy jogos érdekét sérti - a sérelmezett
intézkedés vagy annak elmaradásának tudomására jutásától számított 15 napon belül - a
végrehajtást foganatosító elsőfokú adóhatóságnál végrehajtási kifogást terjeszthet elő. Ha az
önálló bírósági végrehajtó törvénysértő intézkedése vagy intézkedésének elmulasztása ellen
az elsőfokú adóhatóságnál terjesztenek elő végrehajtási kifogást, erről az adóhatóság soron
kívül értesíti az önálló bírósági végrehajtót.
A végrehajtási kifogásban meg kell jelölni a sérelmezett intézkedést és azt, hogy a kifogást
előterjesztő az intézkedés megsemmisítését vagy megváltoztatását milyen okból kívánja.
A végrehajtási kifogást a sérelmezett intézkedés vagy annak elmaradásától számított
legfeljebb 6 hónapon belül lehet előterjeszteni.
Az elkésett, a nem a jogosulttól származó, valamint az intézkedés megsemmisítésének vagy
megváltoztatásának okát nem tartalmazó végrehajtási kifogást tartalmazó kérelmet az
elsőfokú adóhatóság visszautasítja.
Az Itv. 29. § (5) bekezdése alapján a végrehajtási kifogás illetékköteles. A kifogás illetéke
5.000 forint, melyet a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01076064 adóhatósági
eljárási illetékhez kapcsolódó befizetések beszedési számlára – hivatkozva az
adóazonosítójára – belföldi jogi személy és Áfa fizetésére kötelezett természetes személy
átutalással, interneten keresztül, illetve a NAV kijelölt ügyfélszolgálatain bankkártyával, más
adózó a fentieken kívül készpénz-átutalási megbízás útján is megfizetheti. A befizetés
teljesítése során kérjük a fizetésre kötelezett adószámának, adóazonosító jelének feltüntetését.

