
PÁLYÁZAT
Budapesti, haszonélvezeti joggal és átjárási
szolgalommal terhelt, lakóház, udvar megnevezésű
ingatlan

 Irányár: 250 000 000 Ft
 Eljárás ügyszáma: 28.Fpk.47

 Az eljárás linkje:
https://eer.gov.hu/palyazat/P831546

Pályázat kezdete: 2017. augusztus 25. 08 óra 00 perc
Pályázat vége: 2017. szeptember 11. 20 óra 00 perc

Értékesítő (felszámoló) neve: Ariadné Válságkezelő Kft.
Székhelye: 1092 Budapest, Ferenc körút 44..
Cégjegyzékszáma: 01-09-887338

Adós cég neve: V122 VERECKEI Kft. "f.a."
Székhelye: 1051 Budapest, Hercegprímás utca 12.
Cégjegyzékszáma: 01 09 271350

Helpdesk: ugyfelszolgalat@eer.gov.hu
Észrevételek az EÉR működésével, fejlesztésével kapcsolatban: ugyfelszolgalat@eer.gov.hu
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LEÍRÁS

Az ingatlan a Budapest II. ker., 15886/3 hrsz-ú ingatlanból
keletkezett a 15886/5 és 15886/6 hrsz-ú ingatlanokkal együtt.
A telket a megosztás után körbe kerítették. A telek
szabálytalan négyszög alakú, amely bejárati része a déli oldal,
keleti sarokrészénél került kiépítésre. A telek területe erősen
lejt. Az épület a telek nyugati részén, középtengelyre került
elhelyezésre, amelynek a főhomlokzata keleti irányba néz. Az
épület nyugati terülténél lévő nem lett befejezve emiatt a
föld megrepedt, enyhe talajmozgás következtében az alapra
csúszott.A telek teljes közművel ellátott, de csak a
villanyóra felszerelt.

LEGFONTOSABB JELLEMZŐK

Település Budapest II. kerület
 Terület 1 919 m²

Állapot építés alatt álló
 Közművesítés foka teljesen közművesített

Tehermentes nem
Terhek leírása Jelzálogjog 250 MFt és járulékai erejéig a Széchenyi Bank
Zrt. javára; Jelzálogjog 200 MFt és járulékai erejéig a Széchenyi Bank Zrt.
javára; Végrehajtási jog 55 MFt és járulékai erejéig az ITG RÁCZ Kft. javára;
Átjárási szolgalmi jog a Budapest II. kerület 15886/5 hrsz-ú ingatlan
mindenkori tulajdonosa javára; Jelzálogjog 300 MFt és járulékai erejéig a
CLAIRVOYANT Holding Kft. javára; Végrehajtási jog 692.819.534 Ft és
járulékai erejéig a NAV javára; Holtig tartó haszonélvezeti jog
magánszemély javára; Elővásárlási jog magánszemély javára

 Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1

JELLEMZŐK

Cím 1025 Budapest II. kerület, Vereckei út 122-124 .
Fekvése belterület
Helyrajzi szám 15886/4
Művelési ág kivett lakóház, udvar
Jogi jelleg kizárólagos tulajdon

INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI EGYÉB ADATOK

Tulajdonos V122 Vereckei Ingatlanhasznosító Kft. "f.a."
Az ingatlan terhei Jelzálogjog 250 MFt és járulékai erejéig a Széchenyi
Bank Zrt. javára; Jelzálogjog 200 MFt és járulékai erejéig a Széchenyi Bank
Zrt. javára; Végrehajtási jog 55 MFt és járulékai erejéig az ITG RÁCZ Kft.
javára; Átjárási szolgalmi jog a Budapest II. kerület 15886/5 hrsz-ú ingatlan
mindenkori tulajdonosa javára; Jelzálogjog 300 MFt és járulékai erejéig a
CLAIRVOYANT Holding Kft. javára; Végrehajtási jog 692.819.534 Ft és
járulékai erejéig a NAV javára; Holtig tartó haszonélvezeti jog
magánszemély javára; Elővásárlási jog magánszemély javára
Az ingatlan tartozékai Kb. 30%-os készültségi fokú felépítmény
Az épületnél jellemző sajátosságok Az épület átépítés során 2007-es
tervek alapján került létesítésre. Az épület alsó + emelet szint kialakítású,

1. TÉTEL

LAKÓHÁZ, UDVAR - lakóépület
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vasbeton vázszerkezetű, tégla fal kitöltésű. Az épület vázszerkezete
elkészült, mely a teljes épület vonatkozásban kb. 30%-os készültségi
foknak felel meg. Az alsó szinten a tervek szerinti helyiségek főfalait
felépítették, a nyílászárók helyeit kialakították. A padozatban és
födémszerkezetben csövezések láthatóak, amelyek pontos funkciójáról
nincs információ, feltételezzük, hogy a padlófűtés részét képezik. Az alsó
szint és felső szint közötti lépcsőt elbontották, a tetőtéri lépcsőház
fémszerkezetű, üvegportállal beépített, zárt. Az alsó szinten angol kürtők
vannak kialakítva. Az épület északi és nyugati külső homlokzatrészét
szigetelőanyaggal burkolták, amely azonban az eltelt idő alatt részben
levált, több helyen hiányzik. A felépítmény alapterülete 710 nm.


