
VI/B 2360/48. hrsz., Eger bel te rü let (3300 Eger, Su gár Ist ván u.)
Meg ne ve zés: ki vett be épí tet len te rü let

Meg ne ve zés Tér mér ték (m2)

Te lek 672

– Eger Me gyei Jo gú Vá ros, He ves me gye szék he lye, az észak-ma gyar or szá gi ré gió egyik leg na gyobb te le pü lé se. Köz úton az
M3-as au tó pá lyán Bu da pest tõl 95 km-re van, köz úti és vas úti meg kö ze lít he tõ sé ge min den irány ból na gyon jó. Az in gat lan a vá ros
észa ki Rá chos tyai vá ros ré szé ben a Fenst herm la kó park ban ta lál ha tó.

– Vég re haj tá si jog: 390 660 390 Ft adó tar to zás és já ru lé kai ere jé ig a Nem ze ti Adó- és Vám hi va tal ja vá ra be je gyez ve.
– Egye tem le ges ke ret biz to sí té ki jel zá log jog: 3 650 000 000 Ft ere jé ig a Ke res ke del mi és Hi tel bank Zrt. ja vá ra be je gyez ve.
Az in gat lan net tó in du ló ára: 4 400 000 Ft.

A VI/A és a VI/B sor szá mú in gat la no kat a fel szá mo ló együt te sen kí ván ja ér té ke sí te ni, azok ra ki zá ró lag együt tes vé te li aján lat te he -
tõ. Az aján lat ban a pá lyá zó nak hely raj zi szá mon ként kü lön kell meg je löl ni az aján lott net tó vé tel árat.

Az in gat la nok együt tes net tó in du ló ára: 5 180 000 Ft.
Aján la ti biz to sí ték: 259 000 Ft.

VII. 2360/5/B/1. hrsz., Eger bel te rü let (3300 Eger, Su gár Ist ván u.)

Meg ne ve zés Hrsz. Tér mér ték (m2)

1. Tároló 2360/5/B/1. 14

– Eger Me gyei Jo gú Vá ros, He ves me gye szék he lye, az észak-ma gyar or szá gi ré gió egyik leg na gyobb te le pü lé se. Köz úton az
M3-as au tó pá lyán Bu da pest tõl 95 km-re van, köz úti és vas úti meg kö ze lít he tõ sé ge min den irány ból na gyon jó. Az in gat la nok a vá ros
észa ki Ráchos tyai vá ros ré szé ben a Fenst herm la kó park ban ta lál ha tók.

– Tu laj don jog fenn tar tás sal tör tént eladás. Jo go sult Tóth Ist ván, 2350 Pé ter vá sá ra, Szé che nyi u. 6.
– Vég re haj tá si jog: 31 818 821 Ft adó tar to zás és já ru lé kai ere jé ig a Nem ze ti Adó- és Vám hi va tal ja vá ra be je gyez ve.
– Vég re haj tá si jog: 381 362 680 Ft adó tar to zás és já ru lé kai ere jé ig a Nem ze ti Adó- és Vám hi va tal ja vá ra be je gyez ve.
Net tó in du ló ára: 1 000 000 Ft.
Aján la ti biz to sí ték: 50 000 Ft.

VI II. 2360/5/B/2. hrsz., Eger bel te rü let (3300 Eger, Su gár Ist ván u.)

Meg ne ve zés Hrsz. Tér mér ték (m2)

2. Tároló 2360/5/B/2. 14

– Eger Me gyei Jo gú Vá ros, He ves me gye szék he lye, az észak-ma gyar or szá gi ré gió egyik leg na gyobb te le pü lé se. Köz úton az
M3-as au tó pá lyán Bu da pest tõl 95 km-re van, köz úti és vas úti meg kö ze lít he tõ sé ge min den irány ból na gyon jó. Az in gat la nok a vá ros
észa ki Rá chos tyai vá ros ré szé ben a Fenst herm la kó park ban ta lál ha tók.

– Vég re haj tá si jog: 31 818 821 Ft adó tar to zás és já ru lé kai ere jé ig a Nem ze ti Adó- és Vám hi va tal ja vá ra be je gyez ve.
– Vég re haj tá si jog: 381 362 680 Ft adó tar to zás és já ru lé kai ere jé ig a Nem ze ti Adó- és Vám hi va tal ja vá ra be je gyez ve.
Net tó in du ló ára: 1 000 000 Ft.
Aján la ti biz to sí ték: 50 000 Ft.

IX. 2360/38. hrsz., Eger bel te rü let (3300 Eger, Dr. Ka por Ele mér u.)
Meg ne ve zés: ki vett be épí tet len te rü let

Meg ne ve zés Tér mér ték (m2)

Te lek 2.813

– Eger Me gyei Jo gú Vá ros, He ves me gye szék he lye, az észak-ma gyar or szá gi ré gió egyik leg na gyobb te le pü lé se. Köz úton az
M3-as au tó pá lyán Bu da pest tõl 95 km-re van, köz úti és vas úti meg kö ze lít he tõ sé ge min den irány ból na gyon jó. Az in gat lan a vá ros
észa ki Rá chos tyai vá ros ré szé ben a Fenst herm la kó park ban ta lál ha tó.

– Ve ze ték jog: 1 m2 te rü let re a váz rajz és te rü letki mu ta tás sze rint az ÉMÁSZ Há ló za ti Kft. ré szé re be je gyez ve.
– Ve ze ték jog: 169 m2 te rü let re a váz rajz és te rü let ki mu ta tás sze rint az EVAT Va gyon ke ze lõ és Táv fû tõ Zrt. ré szé re be jegyez ve.
– Vég re haj tá si jog: 390 660 390 Ft adó tar to zás és já ru lé kai ere jé ig a Nem ze ti Adó- és Vám hi va tal ja vá ra be je gyez ve.
– Ve ze ték jog: 116 m2 te rü let re a váz rajz és te rü let ki mu ta tás sze rint az ÉMÁSZ Há ló za ti Kft. ré szé re be je gyez ve.
– Egye tem le ges ke ret biz to sí té ki jel zá log jog: 3 650 000 000 Ft ere jé ig a Ke res ke del mi és Hi tel bank Zrt. ja vá ra be je gyez ve.
Az in gat lan net tó in du ló ára: 6 900 000 Ft.
Aján la ti biz to sí ték: 345 000 Ft.
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