
A pá lyá zat ban sze rep lõ va gyon tárgy:
Pécs bel te rü le tén el he lyez ke dõ, 1,8372 ha te rü le tû ipa ri in gat lan el adó. A te lek tel jes hosszán ipa ri vá gány hú zó dik. Az in gat lan

 természetben Pécs, Al ko tás u. 5. szám alatt ta lál ha tó. Az in gat lan hely raj zi szá ma: Pécs I. ker., bel te rü let 41606. Az in gat la non fel épít -
mény nem ta lál ha tó. A te rü let re épí té si tör me lék és zú zott be ton vil lany osz lo pok ke rül tek is me ret len for rás ból, melynek hulladék -
kezelésérõl a vevõnek kell gondoskodnia.

A va gyon tárgy gyor san rom ló/kü lön le ges ke ze lést igény lõ/cse kély ér té kû: nem.
A pá lyá zat ban sze rep lõ va gyon tárgy irá nyá ra: 92 000 000 forint.
1. té tel:
A pá lyá zat ban sze rep lõ va gyon tárgy meg ne ve zé se: ipa ri ingatlan.
Tí pus: ipa ri in gat lan.
Te rü le te: 1,837 hek tár.
Ál la po ta: üres te lek.
Köz mû ve sí tett ség fo ka: köz mû ve sí tet len.
Te her men tes: nem.
Tu laj do ni há nyad: 1/1.
Becs ér ték: 92 000 000 fo rint.
Az in gat lan in gat lan-nyil ván tar tá si ada tai:
A tu laj do ni lap I. ré szé ben fel tün te tett ada tok:
Te le pü lés ne ve (ahol az in gat lan fek szik): Pécs.
In gat lan fek vé se: bel te rü let.
Hely raj zi szám: 41606.
In gat lan pos tai cí me: 7621 Pécs, Al ko tás u. 5.
Mû ve lé si ág: ki vett be épí tet len te rü let.
Te rü let nagy ság: 1,837 hek tár.
Az épü let fõ ren del te tés sze rin ti jel le ge (la kó ház, üdü lõ, gaz da sá gi épü let stb.): ipa ri ingatlan.
A tu laj do ni lap II. ré szé ben fel tün te tett ada tok:
Tu laj do nos ne ve, cí me: PÉ CSI DI REKT Kft. „f. a.”, 2100 Gö döl lõ, Ganz Áb ra hám u. 2.
Az in gat lan ter hei (tu laj do ni lap III. rész):
– Ba ra nya Me gyei Kor mány hi va tal Föld hi va ta la, föld mé ré si je lek el he lye zé sét biz to sí tó használati jog.
– E.ON Dél-du nán tú li Áram há ló za ti Zrt. ve ze ték jog a váz raj zon meg je lölt nyomvonalra.
– Com merz bank Zrt. ke ret biz to sí té ki jel zá log jog 2 175 000 000 Ft.
– ERS TE Bank Hun ga ry Zrt. ke ret biz to sí té ki jel zá log jog 720 000 000 Ft.
– OTP BANK Nyrt. vég re haj tá si jog 5 906 742,84 USD és já ru lé kai ere jé ig.
– AR TIS JUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let vég re haj tá si jog 15 376 946 Ft és já ru lé kai erejéig.
In gat lan ál la po ta: üres te lek.
Az in gat lan meg te kint he tõ sé gé nek he lye, ide je, egyéb köz le mény: az in gat lan meg te kin té sé re a Cég köz löny ben tör té nõ meg je le -

nést kö ve tõ en, elõ ze tes idõ pont-egyez te tés re van le he tõ ség a 06 (30) 597-4847-es telefonszámon.
A vé tel ár meg fi ze té sé nek mód ja, ha tár ide je: a nyer tes aján lat te võ kö te les az aján la ti biz to sí té kot meg ha la dó tel jes vé tel árat az adás -

vé te li szer zõ dés alá írá sá tól szá mí tott 30 na pon be lül meg fi zet ni. Az in gat lan vé tel árát ter he lõ ál ta lá nos for gal mi adó össze ge
a mindenkor  ha tá lyos áfa-tv. sza bá lyai sze rint ke rül meg ha tá ro zás ra, amelynek megfizetésére a nyertes pályázó köteles.

Rész let fi ze té si le he tõ ség: nincs.
A szer zõ dés kö tés ha tár ide je: a nyer tes pá lyá zó kö te les az ered mény hir de tést kö ve tõ 30 na pon be lül az adás vé te li szer zõ dést meg -

köt ni, to váb bá kö te les az EÉR ren de let 6. § (1) be kez dés b) pont já ban meg ha tá ro zott 1% jutalék megfizetését igazolni.
A va gyon tárgy át vé te lé nek mód ja, ha tár ide je: az in gat lan bir tok ba a dá sá nak fel té te le a tel jes vételár megfizetése.
A 17/2014. (II. 3.) Korm. ren de let 12. § (5) be kez dés sze rin ti rész le tes fel té te lek:
A pá lyá za ton ma gyar és kül föl di ter mé sze tes sze mély, jo gi sze mély ve het részt.
A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:
– A pá lyá zó ada ta it (név, szék hely, cég jegy zék szám, adó szám, kép vi se let re jo go sult ada ta it). Ma gán sze mély ese tén a sze mé lyi

iga zol vány, adó kár tya és lak cím kár tya fény má so la tát. Tár sa ság ese tén a 30 nap nál nem ré geb bi cég ki vo na tot, alá írá si cím pél dányt
vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintát.

– A meg vá sá rol ni kí vánt va gyon tárgy pon tos meg ne ve zé sét.
– Az egy ér tel mû en meg ha tá ro zott vé te li árat és a fi ze tés mód ját, fel té te le it és a fi ze té si határidõt.
– A pá lyá zat so rán az el já rás ra jo go sult sze mély meg ha tal ma zá sát.
– A pá lyá zat hoz csa tol ni kell az aján la ti biz to sí ték be fi ze té sé nek igazolását.
– Az aján la ti biz to sí ték vissza uta lá sá ra szol gá ló bank szám la szá mot.
A pá lyá zó nyi lat ko za tát ar ról, hogy:
– a meg hir de tett va gyon tár gyat meg te kin tet te, ál la po tát meg is mer te, tu do má sul ve szi, hogy az el adó kel lék sza va tos sá got, il let ve

ga ran ci át nem vál lal, kár té rí té si igényt teljes mértékben kizárja;
– tu laj don szer zé si jo go sult ság ra vo nat ko zó nyi lat ko za tot;
– mi ni mum 60 na pos aján la ti kö tött sé get vál lal;
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