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Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat Képvise
Y árosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága

Előteľj esztő : Józsefu áro si Gazdálkodási Közpo nt Zrt.

lő-testtiletének

a Y źr o sgazdälko dási,, iffixi#ä:., o, u. ápľili s 2 5 -i i.ilé séľe

Tárgy: A Budapest VIII. keľület, Vásár utca 4. szám a|atti,34875ĺ0ĺN28 helyľajzi szálműl

üzlethelyiség e|idegenítése

Előterjesĺő: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt., Faľkas ors vagyongazdá|kodětsiigazgatő
Készítette: Mezei kén ľeferens
A napirendet nyilvános ülésęn kell tárgyalni.
A dönté s e l fo gadás áh oz e gy szet u szav azattöbb sé g szĹiksé ge s.

Melléklet: értékbecslés, cégkivon at, megÍérulés számítás

Tisztelt Y ćtosgazdéllkodási és Pénzügyi Bizottság !

I. Tényállás és a dtintés taľta|mának ľészletes ismeľtetése

A Budapest VIII. keľület,Yésćr utca 4. szźlm aIatti,3487 5l0lN28 he|yrajzi számon nyilvántartott,
n fiŕ alapteriiletű, a közĺis tulajdonból hozzátartoző 111/l0.000 tulajdoni hányaddal ľendelkező,
utcai bejáratő, ťoldszinti üzlethelyiségľe vonatkozóan a Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefuárosi onkoľmányzat (továbbiakban: onkormányzat) 2015. november 13. nap1źlĺ , a

Yárosgazđźtlkodási és Pénnlgyi Bizottság 1018/2015. (X.05.) sztlmu hattrozata alapjźn
határozat|an időre szóló bérleti szerzódést kötött a Męnta Trio Kft.-vel. (székhely: 1094 Budapest,
Fęrenc körut 41' III. emelet If.; adőszäm 14387467-2-43; cégegyzékszám: 01 09 901651;
képviseli: Pápai Isťván vezető tisztségviselő). A helyiséget a bér|ő építész-, belsoépítész irođa
cé|jźra vette bérbe.

A Menta Trio Kft. képviseletében Pápai István ügyvezető 2016. február f6. napjáĺlvételi kérelmet
nyújtott bę a fenti címen lévő helyiségre' A vételi kérelęmhez szfüséges melléklęteket (a béľleti
díj megfizetéséről szóló nul|ás igazo|ást, hitelesített bérleti szerzodést) csatolta.

Az |9łO-asévekben épĺilt ingatlan Budapest VIII. keľületében, a Csarnok-negyedben helyezkedik
el a Déri Miksa utca és a Béľkocsis utca közötti szakaszon, a Rákóczi téľi csarnok mögött'
köľnyezetébęn a sztnađJľorduló idején épült lakóhĺázak, ĺjz|eti ingatlanok ta|źlhatőak. A helyiség
utcai bejáratu, a kapualjtól jobbľa helyezkedik el. Az iĺgat|anba lépve a floldszinten igényesen
beľendezett téľbe léptĺnk. A bemutatóteľemben bútoľ kiállítás található. Konyharész, zllhanyző,
mosdó és mellékhelyiség ta|á|hatő az a|apítő okirat szerint egy terű helyiségben. A helyiségben
nincs gázszo|gá|tatás, a fűtést különleges, fekete tiikorszerĺĺ feliiletiĺ elektromos fűtőtest bizosítja.
A helýség ga|énázott, kihasználhatósága szempontjábő| jő, a bruttó ga|ériatér 50Yo-a hasznos
teľület, így a ťoldszint 23 m2, a ga|éna I2 ĺlŕ tertilettęl (tisszesen 35 m2 alapterülettel) és piaci
korľekcióval lett Íigyelembe véve.

Az ingatlallra vonatkozó értékbecs!ést az Appreal Kollár Ingatlanszakértő Kft. (Kolláľ Zoltźn)
készítette e| f0I6. március 7-én, Az ingatlan foľgalmi értéke 11.370.000'- Ft összegben (a

galériatér 50 %-źnak figyelembevételével a fajlagos tr 325'OO0,- Ftlfiŕ) kerĺilt megá||apításra és

független szakértó á|ta| jőváhagyáła. A nem lakás céljára szolgźiő helyiség esetében a vételfu a
beköltözhető forgalmi érték l00 oÁ-a, azaz 11.370.000'. Ft.

Az ingatlaĺ elhelyezkedése HVT teľtiletęt nem éľint.
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A Budapest VIII. kerület, Vásár utca 4. szám alatti,:utcaibejtnatű, foldszinti, n Íŕ alapterületű
tizlethelyiséga33 albetétbol álló társasház egylk önálló albetéte. A Társasház2 đb önkoľmányzati
tulajdonú albetéttel ľendęlkezik, me|yhez a társasházi közös tulajdonból összesen 286110'000
eszmei tulaj doni hélny aď tartozik,

A helyiség béľleti dija a béľleti szerződéssel egyidejiíleg került meghatźrozźsra, megá'|Iapitásénźi
csökkentő tényezo nem keľült figyelembe vételre. A helyiség bérleti díjának emelése évente a
fo gyasztói árindexnek megfelelő.

A helyiség esętében az e|idegenítés megtéľĹĺlését 8 év tekintetében kell vizsgálni.
2016. évben érvényes havi nettó bérleti díj összesen:
A'vízőrával ręndelkező albetét havi közös költsége:
8 év a|att elérhető bérlęti díj (źń|ag 1o/o infláciőval számolva):
8 éwe szźlmitott kozĺjs koltség (át|ag I% infláciőval számolva):
Kfiziis kti|tséggel csökkentett béľleti díj (8 évľe):
Foľgalmi érték:

28.193,-Ft
3.795,-Ft

f .803.175,- Ft
377 .329,- Ft

2.425.846,-Ft
11.370.000,- Fr

Az e|végzett szźlmitás a|apjźn megállapítható, hogy a becsült forgalmi éľték meghaJadja a 8 évre
szźlmitott, kcjzös költséggel csokkentett bérleti díj összegét, az elidegenítés az onkoľmźlĺyzat
részére megtértil, a helýség elidegenítése magasabb bevételt eredményez, mint amerĺryi a bérleti
díjból 8 éves időtaĺtam a|attvánhatő.

A benýjtott iľatok a|apjźn megállapítható, hogy akérelmęzó anęmzeti vagyonró| sző|ő 20I|. évi
cXCu. törvény 3. $ (1) bekezdés 1. pontja szerint át|áthatő szęľvęzetnek minosĺil. Az opten
CégIár tanúsága szerint a táľsaság ellen végľehajtási-, csőd- és felszámolási eljárás nincs
folyamatban.

Az onkoľmányzat tulajdonában álló nem lakás cé|jźra szo|gźiő helyiségek elidegenítésének
feltételeiről sző|ő 3flf013. (VII.15.) önkoľmányzati ľendelet (továbbiakban: RendeleĐ 5. $ (5)
bekezdésében foglaltak szerint a 3 hónapon tul bérbe adott nem lakás céljáľa szo|gá|ő helyiségek
az a|ábbi ťeltéte| ek telj e sĹilé se esetén e l ide geníthetőek :

a) a helyiséget is magában foglaló, legalább 10 albetétből álló épületben az óĺ,lkormányzati
tulaj don legfelj ebb 3 a|betét, vagy,

b) a helyiséget is magában foglaló épületben az orlkormányzati tulajdon mértéke legfeljebb 5

%o,vagy

c) a helyiség éľtéke legfeljebb 8 millíó forint, vagy
d) a csereszerződéssel értékesítendő helyiség esetén a két ingatlan forgalmi érték

ktilönb<jzete legfeljebb 8 millió forint'

A fenti ingatlan tekintetében a benýjtott iratok és a Rendelet 5. $ (l) bekezdése a|apján
elidegenítést kizćrő feltételęk nęm állnak fenn.

Javasoljuk, hogy a Tisztelt Bizottság járuljon hozzá az ingat|an-nyilvántaľtásban 34875l0lV28
helyrajzi számon nyilvántaľtott, természetben a Budapest VIII. kerület, Vásár utca 4' szám a|atli,
ftildszinti, utcai bejáľatÚ, 23 m2 alapterületű üzlęthelyiségľe vonatkozó eladási aján|at bér|ó
részérę töľténő megküldéséhez, a vételáľnak az e|késziJlt forgalmi éľtékbecslés valamint a
Rendelet a|apjän a forgalmi éfték 100 oń-źlban, azaz I1.370.000,-Ft összegben történő közlése
mellett.

II. A beterjesztés indoka

A kérelemmel kapcsolatos döntés meghozatalára aTisztelt Bizottság jogosult'

III. A döntés célja, pénzügyi hatása

A döntés céIja a hosszú távú vagyongazđtlkodási irányelvekben megfoga|mazottakteljesítése.
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Az eladással kapcsolatos dontés meghozatalapénnlgý ťedezetet nem igényel. Az elidegeĺútés az
onkormányzat száméra kedvező, mert az Önkormányzat terhére felmerülő, aZ épiilet
fenntartásával kapcsolatos kĺjzös kciltség fizetési kötelezettsége cs<lkken.

IV. Jogszabályi köľnyezet

Az onkoľmźnyzat tulajdonában álló ncm lakás cć\jára szoLgźiő helyiségek elidegenítésének
feltételeiről sző|ő 3212013. (VII.15.) ĺinkormányzati ľendelet (továbbiakban: RendeleĐ 2. $ (1)
bekezdés értelmében a ľendelet hatéiya aIá tartoző helyiségek elidegenítésével kapcsolatos
tulajdonosi jogokat a Képviselő-testiilet gyakorolja azza|, hogy egyes tulajdonosi jogok
gyakorlására, a ľendeletben meghatározoÍt esetekben a Váľosgazdálkodási és Pénnlgyi
Bizottságot hatatmazza fel. A (2)bekezdés szerint a 100 millió Ft-ot meg nem haladó, forgalmi
éľtékű helyiség e|idegenítése esetén a Yérosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság, ezen éľtéken
felül a Képviselő-testület dönt az elidegenítésróI és az eladási ajźrilat kiadásáról, továbbá đönt az
adásvételi szerződéssel, továbbá annak módosításával és megszüntetésével kapcsolatos
kérdésekben, kivéve azokat az eseteket, amikor a döntés az érté|<hatźtrtól fiiggetlenül a Képviselő-
testtilet jogkĺiľe.

A Ręndelet 5.$ (5) bekezdése a|apjźln a 3 hónapon tul bérbe adott nem lakás céljáľaszo|gźiő
helyiségek az alábbi feltételek telj esĹilése esętén elide geníthetőek:

a) a helyiséget is magában foglaló, legalább 10 albetétből álló épületben az önkoľmányzati
tulaj don legfelj ebb 3 a|betét, vagy,

b) a helyiséget is magźlban foglaló épületben az örlkormźnyzati tulajdon méľtéke legfeljebb 5
%o,vagY

c) a helyiség éĺéke legfeljebb 8 millió foľint, vagy
d) a csereszerződéssel értékesítendő helyiség esetén a két ingatlan foľgalmi éľték

ktilönbözete legfeljebb 8 millió forint.

A Rendelet 12. $ (1) bekezdés f) ponda a|apjźn az elidegenítés előtt vizsgálni kell és az
elidegenítésľol és a vételárľól szóló előterjesztésnek tarta|mazniake|| az előterjesztéstől számított
5 éven belül bérbe adott helyiségek esetében a közcis költséggel csökkentett béľleti díjat 8 évľe
sztlmihĺa, az 5 évęntulbérbe adott helyiségek esetében 10 évre sztlmifuĺa.

A Rendelet 17. $ (1) bekezdése éľtelmében a helyiség véte|źra a foľgalmi éľték l00 %o-a. AvétęIźlr
megfizetése a 19. $ (1) bekezdés a) pontja a|apján az adásvétęli szerződés a|áírásáva| egyidejűleg
készpéruben ttjľténik. A Rendelet 19. $ (2) bekezdése szerint avéte|ár egyösszegiĺ megfizetésének
tekintendő, amennyiben a vevő a vétęIárat banki hitelbő| ťlzeti meg. Ez esetben az adćsvéte|i
szerződést 60 napos fizetési hatáltidő kikötése mellett tulajdonjog fenntartással/fiiggőben tartással
kell megkötni a vételźr 10 %o-ának adásvételi szerződés a|áítźsáva| egyidejűleg történő
megfizetése mellett. A vevő a nęttó vételár I0 %-át foglaló címén fizeti meg az e|adő ľészére. Ha
a teljes vételár azadásvételi szerződés a|áírását követő 60 napon belül nem keľül kiegyenlítésľe, a
vevő kérésére további 30 nappal meghosszabbítható a vételár megfizetésére vonatkoző határidó,
amely időszakra napi kötbér kikötése kötelező. A kötbér mértéke megegyezik a késedelmes
időszakra, a Ptk. a|ap1źn a pénnartozás késedelmes Íizetése esetéľe, illetve a szerzódésszegés
esetéľe megállapított kamat a|apján számított összeggel. A vevő a teljes vételár kiegyenlítéséig
köteles a bérleti díjat megfizetni. A tulajdonjog bejegyzéséhez a megbízott vagyonkezelő
szervezet a teljes véte|źr beéľkezését, valamint a béľleti díj megfizetéséľő| szóló nullás igazo|ás
benyújtását követő 5 munkanapon belül kötęles kiadni ahozzájáruló nyilatkozatot. Amennyiben a
te|jes vételár nem kerül kiegyenlítésľe' úgy a vevő meglévő béľleti szerződése a|apjén továbbra is
a helyiség bérlóje marad.
A Rendelet 19' $ (3) bekezdése szerint a véte|áľ banki hitelből történő megfizetése esetén a 60
napos fizetési határidó az źi|ami elővásáľlási jogról lemondó nyi|atkozat határidejének |ejártát
k<jvető napon kezdődik.
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Kéremaza|tbbihatźrozat javaslatelfogadásźt.

H'atá,ľozatljavaslat

év .......hó .. ...nap szétműYárosgazdá|kodási és Pénzügyi bizottsági határozat:

AYźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

hozzźĘtlru| az ingatlan-nyi|vźntartásban 34875/0lNf8 he|yrajzi szttmon nyilvántartott,
természetben a Budapest VIII' kerület, Vásár ltca 4. szám a|attí, fiildszinti, utcai bejáratu, f3 ftŕ
alapterületű üzlethe|yiségre vonatkozó ęladási ajánlat bérlő ľészére töľténő megktildéséhez, a
véte|ámak, az ęIkészilt forgalmi értékbecslés, valamint a 32lf0l3. (VIL 15.) önkormányzati
ľendelet a|apjźln a foľgalmi érték 100 %o-źlban, azaz 11.370.000,- Ft ö'sszegben történő közlése
mellett.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazđá|kodźlsiígazgatőja

Hatáľidő : 2016. źrynllís f5.

felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Közpo nt Zrt.-t a határozat 1.) pontja szeľinti ęladási ajánlat
kiküldésére és az adásvéte|i szerződés megkötésére.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodásí igazgatőja

Határidő: 20 1 6. június 1 5.

A döntés végrehajtásétvégzo szervęzeti egység: Józsefváľosi GazdálkodásiKözpontZrt.

A lakosság széles körét érintő döntések esetén az előterjesztés előkészítőjének javaslata a
kozzététe| módjáľa: a honlapon.

Budapest, 2016. április 19.

KÉszĺrgrrp: JózsBľ.vÁnosl GłzoÁlrcooÁsI KozpoNT ZRT.

ľlłĺzeĺIRÉNnBr.BRrxs G^
PÉNzÜcyIFEDEZETETIGÉNYEL/NBlĺIcÉNypI-,IGAZoLÁS: Ę( .- \.-

JocIKoNrnoĺĺ, oź-
EllpľoRIzrp:

MÉszÁnERlre,
ALTEGYZO

BprpnrpszrÉsRp n,ĺ-rłlvĺn,s :

De'Naoe.-RrMÁN EDrNA
IEGYZO

reľros ľÁ.vol-LÉrÉsBN

ALTEGYZO A VAROSGAZDALKODASI YI BIZoTTSAc Bl-ľorp
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[ngatlanfo ľgalm i É ľtékbecslés
A 1080 Budapest, vIIr. ker., Vásáľ utca 4.Fiĺldszint alatti,

3487 5l N28 h.]yľ4 zi számű ĺizlethelyiség ingatlanľól
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Józsefvéľali üezdálkodásĺ Kłizpont Zri,



A MEGBizÄs rÁnoyn
Az ingatlan címe: 108o Budapest, V|||.
Az ingatlan megnevezése: Üzlethe|yis

ker, Vásár utca 4. foldszint
utcai bejáratta!)

Irányítószám,telepÜlés: 1080 Budapest
Helyrajzi szám. 34875tN28
A tulajdon a|apterülete: tutajdoni lapon 23 m2 , galériáva|: 35m2
Ingatlanhoz tartozó tu|ajdonhányad: 1 1 1 t 10.ooo

Az |NGATLAN cĺľue És łzolĺosĺTÁsA

Reľoeler szERlNT levoruĺłró eÉnlil eenuĺAzÁ
BenunÁzÁssłl. uóoosĺľoTT P|Ac!.' FoRGALlvu ÉnrÉx : 1 1.370.000,.Fľ
TelexnÁNYAD ÉnrÉxe: 606.000,.Fľ
Az ÉnrÉxelÉs roRoul.oNAPJA: 2016.03-07
BecsÜlr Plncl-, Fononlul ÉnrÉx xeRexĺĺve: 11.37o.o00,. Fr

Kollár Zo|tán
Építőmérnök, In gatlan szakérto
EUFIM Felsőfokú Ingatlan Értékbecslő,
E gyetemi okl e ve l e s Ingatlanszaké rtő S zakmérnök
Master of Science in Real Estate, Miĺszaki Ellenőľ ,,É,,,,,M,,
Appľeal Kollár Ingatlanszakértő Kft.

TULAJDONVISZONYOK

Az |NGATLAN FÖBB JELLEMZŐ|

Tulajdonos neve: Budapest fOvaro
Tu|ajdoni hányad: 1ĺ1

iegyzések: A tulajdoni lap ,,felulvizsgálat a|att'' iegyzés tarta\maz

KerÜ|eten belü|i e|he|yezkedés: Csarnok-negyed
Kiépítettség: felÚjított
A tulajdon he|yiségei:
Az épÜ|et építési éve:

Üzleti tér/konyha.nappaIitér, galéria, mosdo

Az épÜ|et műszaki állapota:
1900 korÜl
75% jó á||a

MEGÁLLAPíToTT ÉnľÉx
Fe.luoos FoRGALlvll ÉnĺÉxi roĺ-oszll'lĺ+ ołtÉRlĺ ľeRÜtelRe: 325 eFĺll,ll2,
BscsÜlľPlRcl.,FonoalulÉnrÉx: 11.37o.o00,.Fr
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Apqr9{ Kollár Ingatlanszakértő Kft. megbízást kapott a 1084 Budapest, V[I. keľĺilet, Vásáľ utca
4. ftjldszint a|atti, 34875lN28 he|yrajzi számu, 1/1 tulajdoni hányadú üzlethelység ingatlan
becsiilt piaci-, forgalmi éľtékének meghataľoz ására'

Az ingatlanéľtékelés cé|ja az ingatlan piaci énékének megáll apitása.

Elemzéseink, véleményeink és következtetéseink kidolgozása és szakvéleményünk
elkészítése a TEGoVA (The European Group of Valuersi Associations), iľányelvěi és
ajźn|ásai szeľint, valamint a MAISZ (Magyaľ lńgatlanszövetség) által összeáilított éľtékelési
sztenderdekkel és irányelvekkel összhangban történt.

A sztenderdek és jogszabá|yok vonatkozásttban az értékelés EVS 2O|2 irányelvei és 2612005
(VIII.ll) rendelettel módositott e|őirásai alapján, azok Íigyelembe vétele és az értékelési
módszeľek, elvek belartásźlv al készült.

A piaci érték az IVSC/TEG oY A 20 12 definíció szerint:

.A pIacl ÉnrÉr az a becsült ĺisszeg. amel}ĺét az énékelés napján az ingatlan

Az értékbecslés ľövidített formában készült, amely az értékbecslés módszertani kellékeit
szűkített formában tartalmazza. A szakértő az iĺgatlarú a megtekintett műszaki állapotban lakás
haszná|atu helyiségként étékelte. Lz értékbecslés korlátozott dokum entáciő meilett készült'
amely esetben azt fe|téte|ezzik,hogy meglévő dokumentumok elegendőek az étékelés céljának
eIéľésére.

A szakvélemény készítóje igazo|ja, hogy a ténybeli megá||apitások, melyeket e szakvélemény
tartalmaz, igazak és helytállóak. Javađalmazásunk nem függ az értékelt vagyorrtárgy értékéto|,
semmilyen intézkedéstől vagy eseménytől, mely e szakvéleményben foglalt elemzések,
vélemények és kĺjvetkeztetések megjelenítése vagy fe|haszná|ása eredményeként jöhet létľe. A
szakvéleményben foglaltakat korlátoző feltételek hatáľolj ak.

Az értékelés piaci foľgalmi érték megállapítása céljából készült. A szakvélemény a Ptk.8ó.$ (1.
4) bekezdése alapján torvénnyel védett szellemi alkotás. A szakvéleméný más célra felhasználni
nem lehet. A dokumentum részei vagy egésze nem hozható nyilvánosságra a készitő előzetes
íľásbeli jóvĺáhagyása nélkiil. Az értéke|és érvényessége 90 nap, a szakvéleményben rogzitet|
feltételek fi gyelembevételével'

J
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Az értéke|és a kłivetkező informácĺrík alapján és koľláÚozó feltételekkel készült:

1' Az értékbecslés ľövidített foľmában készült, amely az értékbecslés módszertani kellékeitszűkített formábantarta|mazza. A szakérto azingatlant a megtekintett műszaki állapotbanlakás hasznźĺ|atu helyiségként értékelte ' Az értékbecslés korlátozott dokumentációmellett készült, amely esetben azt fe|téte|ezzuk, hogy meglévő dokumentumok
elegendőek az éľtékelés céljanak elérésére.

2. Az értéke|é. ĘVl 20|2 (hľőpai Értékelési Sztenderdek) vagyonértékelési útmutatójának
módszertani elvei és gyakorlati szempontj ai a|apján készült. A szakértő a lakás ingatlan
nyilvántartás szeľinti területét fogadta el uälo.nuĹ"

3. Az énékelés szemrevételezés a|apjan tcirtént. A szakértő diagnosztikai, statikaivizsgá|atot nem végez, ezért nem ésźlelheto vagy rejtett hibakért felelősséget nem vá|la|.A tulajdonos rendelkezésľe bocsátotta az értékbecšlé.h"' szĹikséges dokumentációt ésinformációkat, azt feltéte|ezziik, hogy a rendelkezésre bocsátott adatok helyesek éspontosak.

4. A tulajdonos tájékoztatta a szakéľtőt a jelenlegi jogáltásról és a tulajdoni viszonyľ o|, Az
éľtékelt vagyontĺárgyra vonatkozó tulajđon"ĺszányol. tekintetébe', u tulu.;doni lap adataira
és a tulajdonostól kapott infoľmációl<ta tźĺnasztoĺtunt. Feltételezttik, hägy a tulajdonosiigény érvényes, a tulajdonviszonyok rendezettek, illetve nincsenek älyun tulajdoni
ľendezetlenségek, amelyek az ingat|an haszná|atát. illetve a vele való rendelkezési jog
akadályozhatněk.

5. A szakéĺó nem vállal felelősséget az ingatlannal kapcsolatos jogi természetű
problémákért. A szakérto nem végzett az ingat|anok jogi helyzätéľe vonatkozó
vizsgálatokat.. A szakéľtő az ingat|ant peľ, teheĹ igénymenies ingatlan-nyilvántartás
s zempontj áb ó l rendezętt á|Iap ot a v oĺatko ző an értéke l i.

2.3 HelyszíNl szEMLE És loŐpoNTJA: 2016.03,.ď2.

2.4 FeułszNÁLT DoKuMENTUMoK:

Az értékelés folyamán megvizsgáltuk az ingat|ałlrlal kapcsolatos _ a Megbíző á|ta|
ľendelkezéstinkľe bocsátott - következő dokumenfumokat :

o Tulajdoni lap másolat,
o Alaprajz.

,f
t".
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3,1 Az INGATLAN ELHELYEzxeoÉse, lelteuzól, leíRÁsR

Ingatlan köľnyezete

A telek jel|emzőĺ

Az épület jellemzői

Epůilet (ház) szeľkezetek jeltemzői Anyaga, minősége Műszaki állapot

Keľületi lokáció Csamok- negyed
Házonbeltili lokáció fĺj lds zi nti, utc ai b ej ár attal
Kornyező épületek
Infľastrukturál is ell átottság

Lakőhazak, fö l d s z inten üzl etek. V ásáľc s aľn g k
Teljes

Megktizelíthetőség Közúton
Paľkolási lehetosés Közteľiilete n, mé|y gar ázs
Kĺjzlekedési lehetosés 4-es metró, 4-es' 6-os villamosok
Utca jellemzői Aszfaltozott

Telek méľete 86f m"
Telęk fajlagos éľtéke 80 e Ft/m'
Tulajdonhanyad 111/10.000
Ingatlanhoz tntoző telekhányad ĺ)lm-
Telek iellemzői sík, szabályos négyszög
Közmrĺvek víz, gtlz, csatorna, elektromos

Epítés éve l900 körĺil
Epítési mód Hagyományos
Felúi ítottság- homlokzat ió állapot
Lakószintek szźmla 4.földszint-|3emelet
Kozos tulaidonú területek Alapító okiratban felsoľolt területek

Alapozás F aIazott. na s vm éretri té sl a sáv alao Közeoes
Szigetelés Hagyomĺínyos Közepes
Fa|azaÍ Hagyományos falazott tés|aszerkezet Kozepes
Födémek Acélserenda fcjdém Közepes
YáIaszfalak Nagyméretú v áLaszfa| té e|a Közepes
Lépcsők Koszerkęzetu Io źilaoot
Füseőfolvosók Fémszerkezetű Jó állaoot
Homlokzat Festett homlokzat Felúiítoĺ
Bádosos szerkezetek Hoľsanvzott acél|emez Jó állapot
Tetőszerkezetek osszetett nveľestető Jó állapot
Héialás Cseréo Jő á|

Közművek Yíz. sáz. csatorna. elektromos Jő á|lapot

/
,.'/ťĺ ,ĺv tr./

!./

5
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I l]ľtekeĺt illuaľ|all: | 0130 Btlcĺapest. Vllĺ. ĺ.*'.. \'áolt" uĺ* 4j.oldszínt. hľsz. :+szsi'r,:t ĺi7'|ct]'.ll ĺ,.u-----l

A tulajdon jetlemzői a bérlemény helyszíni szemlekoľ

Terülęt 23 m'
Kiépítettség I eljes
Helyiségek, funkció Ki alakított, felúj ított
Helyiségek Vendé stér _ konvhanan nali o al éri a -h á| ő rn n srłÁ
Tájolás ,-. ,, )p -_-______

Utcai nvusatibeiárat
Benapozottság Világos
Zajosság Közepes

A tu|ajdon jellemzői

A tulajdon a Rákóczi téri vásárcsamok bal oldalán lévő utcában ta|á|hatő szemben a csarnok
oldalával. A Rĺĺkóczi tértł;l|pn lépésľe, a4-ęsmetrólejĺáľó mellett, ahol mélygaľázs is taltiható.A gyalogos forgalom közepes, az autos forgalom a csarnok miatt szintén közepes. Az
ingatlannak utcai bejaľata van, egy bejfuaton és nagy ablakokon keresztül kap ienyt u,
üzlethelyiség, viszonylag napos' đél-nyugati fekvése miatt is. Azuz|ethelyiség vonzáskorzetében
több üzlet, étteľem is található, mellette biciklibolt. A csamok és a metióálňmás vonzó erővel
bír.
Az ljz|etbe lépve a ftjldszinten igényesen berendezett téľbe léptink. A bemutatóteremben bútoľ
kiállítás talá|hatő több szép, érdekes bútonal. Háful konyharész, zuhanyző, mosđó és
mellékhelyiség található. Különleges fekete ttikörszeľű feltilętű elektľomos fütőtest biztosída a
fűtést. Ezen kívĹil is több kľeatív megoldással taléilkozhatunk a berendezésekben. Színes
Ĺivegfelület, leddel bevilágított lépcső, mozaik đohćnyzőasztal, mintéu:oÍt éjjeli szekĺény.
hintaszékek az étkezóaszta|náL, üvegfestés és egyéb díszito elemek.
A helyiség akáľ komfortos, magas szinten felújított, akaľ lakható is, jelenleg bútor kiállító téľ.
Galéria hasznosíthatósága: Mivel a gal&ia kihasználhatóság szempontjából elég jó, a bruttó
ga|ériatér 50%-at számítjuk hasznos teľületnek. A hasznos teľĺiletet piaci szempontból mindössze
2 5 

oÁ koĺľ ekc i óv al, 7 5 
oÁ 

- o s ho zamc s ökk entő tény ező ve l ve s szük fi gye l em be.

A tulajdoni lapon azingat|anterülete 23 m2-re|szeľepel.
Az ingatlant a piaci Qsszehasonlító elemzésnél és hozamszámításnál

a ťo|dszintetZ3 m, 
^ 
a galériát 12 m}-re| (ťsz. 50oÁ-a\ teru|ettę|

és piaci koľľekcióval (257o) vessztik számításba.
ĺt{ĺ

At n lemzői A InI Míĺszłki á
NyíIászárók Fa Felúiított
Buľkolatok Buľkolt Fe újított
Fal burkolatok Festett. burkolt Fe újított
Fűtés módia elektromos fiĺtésre alkalmas ttikrök Fe úiított
Közmű vezętékek Víz, csatorna, elektromosság Fe úiítoĺ
Egyéb jellemzok,
megjegyzés

Azingatlan felújított, aBérlő az
ingatlant bútoľ bemutatóteľemnek
hasznźl|ja

Felújított

Tulajdon je|lemzői - MűszakÍ áIlapot - álta|ános szöveges kiegészítés:

AprrcilI l(tll|irľ lng.;u|ansza|ĺctltŕí Kĺ1. ĺ.c|- ,.i:a'r : .'l:t l ]7 7j.4l.j 70 20 ĺi-lllaíl: ktlIlĺlzlŹilt.tlnlirrc.hu
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nnľnxn szÁnĺÍľÁsox

hasonló adottságú ingatlanok piaci
VIII' kerületében az ingatlan ktirnyezetében elhelyezkedő
aďatait hasonlítjuk ossze az alábbi táblázatban:

Te|ępÜ|és Fekvés/utca TerÜ|et (m.) Ár (Ft) Fai|aqos ár ,fttmz\
Budapest, B. ker Baross 20 5 300 000 265 000
Budapest, L ker. Baross 43 12 000 000 279 070
Budapest, 8. ker. Csarnok neoved 48 15 500 000 322 917
Budapest, 8. ker. József utca 197 58 900 000 298 985
Budapest, L ker. Jizsef utca 38 9 500 000 250 000
Budapest, 8. ker Jozsef utca 46 11 500 000 250 000
Ďuoapest' ö. Ker Vĺg 50 ,ĺ8 000 000 360 000
Budapest, 8. ker. Mátvás tér 69 19 000 000 275 362
Budapest, 8. ker. Rákóczitér 49 ,ĺ9 000 000 387 755
Budapest, 8. ker. Mátvás tér 69 ,ĺ9 000 000 275 362
Át|ag:

272 035
Medián

294 226
Korrekciós tényezők
Negyeden be|Ü|i eIhelvezkedés jó 3%
EpÜ|et mĹiszaki á|lapota a|apián lo 2To
A|betét kozműveĺ a|apián kozepes 0o/o
A|betét mĹĺszaki á||apota a|aoián fe|Úiított 10o/o
A|aprĄz, he|yiséqek a|akia közepes 0o/o
Alb. épu|eten be|Ü|i |okácio kozepes 0o/o
Gyélogos forga|om, üz|ethez Iokácii lo 3o/o
Kü|on|eges minőség fe|úiítás iT 3%
KÜ|ÖnIeges korÜ|ménV 0oÁ
lngatlanpiaci heĺvzet egyensÚ|yi 0o/o
Korrekcios tényezok Összesen: 21o/o
Korrĺgá|t failaqos ár: 356 013
Javasolt fajlagos ár Fttmz: 356 000
Budapest, 8.ker. Vásár 23 I 190 000
Budapest, 8. ker. Ga|éria 12 3 204 000
Budapest, 8. ker. Mindösszesen 35 1 1 394 000

A Budapest, VIII. kerület, piaci összehasonlító adatainak elemzésébő| az értéknövelő és
étékcs<ikkentő tényezők ĺĺsszegzése + 2| %o-os korľekciót ad eľedményül. A becstilt érték
szćlmitása az a|ábbiak szeľint alakul:

A lakóingatlanľa vonatkoző piaci adatha|maz összehasonlító adatok elemzése a|apján

A l084 Budapest, VIII. keľül et,Yásátultca4.földszint alatti
34875lAl28he|yrajzi szźlmu üzlethelyiségingatlarléshozzátartoző telek éľtéke kerekítve

l1.39 millió Ft.

(ŕ
?^,ł/

7
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Éľekęĺtingatlan

A hozamszámításon alapuli értékbecslés

megszerzése érdekében felmeľülő kiadások

ingatlan étéket.

az ingatlan jövőbeni hasznainak és az ezek

kĹilönbségéből (tiszta jĺivedelmek) vezeti |e az

Az alábbi táb|ázatbarl a bérleti díjľa vonatkozó hozamadatokat gyújtöttünk a kornyező
ingatlanok kínálatából. A bérleti adatha|mazmedián értékét vesszĺik száĺnításba. A tőkésítésnél
figyelembe vettük a VIII' keľület kereskedelmi helyiségek piacát, és az egyszenĺ tokésíté st9,5%o-

os rátával végezzikeI,

A hozam alapú értékszttmitás a|apjźn:

34875lN28h"í]"!:ĺ':łxffi ł;.Ęlł'ľfi ľ''"ľ#TJłZ2ł;.H1:iT'1ŕäékekeľekítve

TeIepülés Fekvés/utca Terü|et (m2) Bérleti díi(Ft) Failaqos ár (Ftlm?\
Euoapesl, UsarnoK neoved József korÚt 90 300 000 c óJJ
Budapest, Vllt. ker. Baross utca 25 78 000 3 120
Budapest, Vlll. ker. Jizsef korút 90 300 000 3 333
Budapest, Vltt. ker. Mátvás tér 21 80 000 3 810
Budapest, Vlll. ker. Népszínház neoved 36 119 000 3 306
Atlag:

3 392
Medián:

3 333
AjánIott fajIagos:

3 300
Havi bevétel 23 75 900

12 29 700
Eves bevéte| 1 267 200
Netti éves bér|eti díi 85o/o 1 077 120
Tokésítési kamat|áb 0,095
Számított tokeérték 11 338 105

ę
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AdatszoIg á lta tÓ:

BUDAPEsT vlll. xeRÜlrĺ
(belterrilet)

kozség (város)

Cím' 1080 BUDAPESTvlll. xeRÜlrT
lngatlanmegnevezés: ijzĺet
Szektor.

Bejegyzo halározat., 999979/1999

Eszmei tulajdonĺ hányad' 1 11/10000

Tu|ajdoni Íorma: onkormányzati

Jogi jelleg

..-?i: Jogĺjelleg
szam

2, Az oná||o jngatlanhoz tartoznak az a|a p

--'TIjĺ.AJDONä LAP il" RE$Z
AIbetét

Nem ktizhite|es nyomtatvány

Vásár utca 4. foldszint.

Bejegyzó határozat T rló határozat

37560/1 994
1 994' JanUär 24'

Tor|o határozat

Szoba:

osszes o|daĺ' 3

oldalszám: 1

Nyomtatás idopontja:
20'16' febÍUár 29.

AdatszoIgálta|ás idopontja;
2009 szeptember 30

348751N28
he|yrajzi szám

TerÜlet: 23'00 m2

0 db Félszoba: 0 db

Jegyzet

Az oná||o ingatlanhoz iartoznak az a|a píti okiratban meghatározotl
helyiségek



ś. ossznľocLAlÁs

A becsült éľték közelítésénél a píaci elemzésből számítoÍt érték a hozam alapú kĺizelítés
a|apján számított, azaz becstĺlt éĺtékek számtani tú|agát tekintjtik relevánsnak és

méľtékadónak.

Becsült piaci éľték:

A 1084 Budapest, VIII. kerület' Vásár utca 4. földszint alatti

3487 5lAl28 he|yrajzi szźtmű üzlethelyiség ingatlan éshozzátartozo telekhányad piaci-,

foľgalmi értéke per, igény és tehermentes' valamint ľendezett jogi és ingatlan-nyilvĺíntaľtási

tůl.ap otr a v onatkoztatva, kerekítve :

1 1.3 70. 00 0,- F t,, azaz tizen egym iltió-h áľom százhefu enezer fo ľint

Budapest, 2016. március 7.

, Ko|Iár Zo|tén
Epítőmémĺik, Mémök-kozgazda

Egyetemi oklev el e s In g atl anszak érto S za]łrlérnök, B M GE&NTU
Master of Science in Real Estate, Nottingham Trent Univeľsity

EUFIM Felsőfokú ingatlan értékbecslő'
Igazságigyi szakérto ingatlan értékbecslő

Appreal Kollaľ Ingatlanszakéľtő Kft.

MELLEKLETEK:

Tulajdoni lap másolat,
Alaprajz
Fotók

/a7,/
ę-r
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Vásár utca kŐrut felé Vásár utca 4' fÔldszint uzlet

Az ingatlan belĹil, abejáratfelől nézve Azingat|anbe|ulaz utea felé nézve
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Az ingatlan az utca felől, konyh ai ńsz Ebédlőtér, fekete elekÍromos fűtőlap

Konyharész
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Mosdó Mosdó, a ttikĺir egyben ftĺtőfelulet

Galéría ablaktól nézvę Galéria lépcsőtől nézve

(

Galéria belső Galéria belső. ablak

Bejárat és kĺizlekedó rész Bútor bemutatóterem és ga|éia lépcső
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OPTEN Kft . ) Cégkivonat 201 6. 04. 20 -i hatźl\|y al 1. oldal, cisszesen: 6 oldal

Ugrás a rovathoz:

rvlet$$p}sp5|fe6s}Ąętl6ivíH.szo|gá|tató Korlátolt Fele|ősségii Tán
1o9,bĘtĺcEgeałeFerenc krt. 41 ' 3, em. 12.

; í ' A|ta|ános adatoliv l cégtörténet / cégkivonat:

Cég kivonat 2o1 6. 04. 2o-i időá| |apotban <MsszaakeÍesóhÖz <Visszaata|á|atokhoz

Közzététe|i információ megje|enítése: { ruem M i

ĺ.*-*_****
l Exportá|andó rcvatok kivá|asfása

L:::*- _. ::::: ::: ::.:::::::::::::::.:
í ALTALANoSADAToK

Cégjegyzékszám: 01 09 901651 (Hatályos)

Cégforma: Kor|átott fe|elősségű társaság

Alaku|ás dátuma: 20oa.06.24.

Bejegyzés dátuma: 2o08-o7 -o4-

z ĺ cÉc plľEvezÉsp

2l1 MENTA TRlo Kereskede|mi és szo|gá|tató Kor|átolt Felelősségii Társaság
Bejegyzés ke|te: 2008.07.04.

Hatályos: 2008.07.04. -...

3 AcÉG RÖuDíTETTELNpvszÉse

311 MENTA TRIO Kft.

Bejegyzés ke|te: 2008'07.04.

Hatályos: 2008.07.u. -...

5 A CEG SZEKHELYE

5t1

Bejegyzés ke|te: 2008.07.04.

Hatályos: 2008.07.04. -...

e ł rÁnsłsÁGl szERzóDÉs (ALAPSZABÁLY, aLłpíró oxRAT, ÉĺesĺĺÔ oxlnłĐ KELTE

2008.06.24.
Bejegyzés kelte: 2008.07.04.

HatáIyos: 2008.07.o4. - .'.

2013.01.25.
Bejegyzés kelte: 201 3.03'1 2.

Hatályos: 201 3.03.1 2. -...

9 A cÉG TEVÉKENYSÉGI xone0'
9n1 561o'o8 Éttermi, mozgó vendéglátás (Főtevékenység)

Bejegyzés ke|te: 20 1 3.o2.22.

Hatályos: 201 3.02.22. -...

4299'08 Egyéb m. n. s. építés

Bejegyzés ke|te: 20 1 3'o2'22.

HatáIyos: 201 3.02.22. - ...

431,|,08 Bontás
Bejegyzés ke|tei 2013.o2.22.

Hatályos: 201 3.02.22, -'..

4312'o8 Építési terÜ|et e|őkészítése
Bejegyzés kelte: 2013.02.22.

Hatályos: 201 3.02.22. -.-.

432.|.08 Vi||anyszere|és
Beje gyzés ke|te: 20 1 3.02.22.

HatáIyos: 201 3.02.22. - ...

4322,08 víz-, gáz-, fűtés-, légkondicioná|o-szere|és
Bejegyzés ke|Íe: 2013.02.22.

Hatályos: 2013.02.22. . ...

4329'08 Egyéb épü|etgépészetĺ szere|és

Bejegyzés ke|te: 20 1 3.02.22.

9t72

9n3

9n4

9n5

9n6

9n7

ĄÄhttps://www.opten.hďc eglar l cegkivonat/O 1 0990 1 65 1 2016.04:20.



OPTEN Kft. > Céskivonat 2016. 04.z}-ihatá||va1 2. oldal, összesen: 6 oldal

Hatálvos: 201 3.02.22. -...

...1.o,u"*oÉ.i € Ŕ R
a

Bejegyzéske|te:2013.0ť#2.o É ff
Hatályos: 201 3.02.22. - ...

MENTA TRlo Kereskede|mi és Szo|gá|tató Korláto|t FeIe|ősségű Társ
1 094 Budapest, Ferenc krt' 41. 3' eń' 12'
Cégjegyzékszám: 01 09 901651 Adószám: 14387 467 -243

4332'08 Épü|etaszta|os-szerkezet szere|ése
Bejegyzés ke|te: 20 1 3'o2.22.

Hatalyos: 201 3.02.22. - ...

4333'08 Padlo.. fa|burkolás
Bejegyzés ke|te: 20 13.o2.22.

Hatályos: 201 3.02.22. - ...

4334.08 Festés' üvegezés
Bejegyzés ke|te: 20 1 3.o2.22.

HatáIyos: 201 3.02.22. - -.-

4339.08 Egyéb befejezó építés m' n. s.

Bejegyzés ke|łe: 20 13'o2.22.

Hatályos: 201 3.02'22. -...

4391'08 Tetófedés, tetőszerkezet.építés
Bejegyzés ke|te: 20 13.o2'22.

Hatályos: 201 3.02.22. -...

4399.08 Egyéb speciá|is szaképĺtés m. n. s.

Bejegyzés ke|te: 20 1 3.02.22.

Hatályos: 2013.02.22. - ...

4779.08 Haszná|tcikk bo|ti kiskereskede|me
Bejegyzés ke|te: 20 1 3.o2.22.

Hatályos: 2o13.02.22. - -..

55í 0'08 szá||odai szo|gáltatás
Bejegyzés ke|te: 20 13.02.22.

Hatályos: 201 3.02.22. -..'
562,ĺ'08 Rendezvényi étkeztetés
Bejegyzés ke|te: 20 1 3.02.22.

H atáIyos: 201 3.o2, 22' - ...

5629'08 Egyéb vendég|átás
Bejegyzés ke|te: 20 13.02.22.

Hatályos: 201 3.02.22. -..-

6399.08 M. n. s' egyéb információs szo|gá|tatás
Bejegyzés ke|te: 20 13.02.22.

Hatályos: 201 3.02.22. - ..'

6820'08 saját tu|ajdonú, bére|t ingat|an bérbeadása, üzeme|tetése
Bejegyzés ke|te: 20 1 3.02.22.

HatáIyos: 201 3.02.22. -...

683,t.08 |ngat|anügynöki tevékenység
Beje gyzés ke|te.' 20 1 3.02.22.

Hatályos: 2013.02.22. - ...

70,to'o8 Üz|evezetés
Bejegyzés ke|te: 20 1 3.02.22.

Hatályos: 201 3.02.22. -...

702,ĺ'08 PR' kommunikáció
Bejeg yzés ke|te: 20 1 3'02.22.

Hatályos: 201 3.02.22. -...

7022.08 Üz|etvite|i, egyéb vezetési tanácsadás
Beje gyzés ke|te: 20 1 3.o2 -22 -

Hatályos: 201 3.02.22. -'. -

7120.08 Műszaki vizsgálat, e|emzés
Beje gyzés ke|te: 20 1 3.0 2.22.

HatáIyos: 201 3.02.22. -...

7320.08 Pĺao, közvé|emény-kutatás
Bejegyzés ke|te: 2o1 3.02 -22.

Hatályos: 201 3'02.22. - ...

781 0'08 Munkakcizvetítés
Bejegyzés ke|te: 20 1 3.02.22.

Hatályos: 201 3.02'22' - ...

7820'08 Munkaerőkö|csönzés
Bejegyzés ke|te: 20 1 3.02.22.

Hatályos: 2013.02,22' ....

7830,08 Egyéb emberĺeĺóforrás-el|átás' -gazdá|kodás
Bejegyzés ke|te: 20 1 3.02.22'

H atályos: 201 3'02.22' - ...

https://www.opten.hu/c egtar I cegkivonat/O 1 0990 1 65 I 20t6.04.20. Ą3



OPTEN Kft. ) Cégkivonat 2016. 04. f)-i hatállyal

9/1oo 8o2o.o8Biztonsáoireńośzéiśżoloáltátas
Bejegyzés ł"lt.' ä&.oz.zz'@ 

- 
R

I

Hatályos:2013.02',,8- p ř fii
91101 8230'08 Konfereń.đa.'.!ęĹe.9ś"qąľ].i.9ę-n!ł!al-o"-9'z-e.ry-ęz-ę9ę

Bejegyzés ke|te: 20 1 3.o2'22.

Hatályos: 201 3.02.22. . ...

9l1o2 8299'08 M' n. s. egyéb kiegészítő üz|eti szo|gá|tatás
Bejegyzés ke|te: 20 1 3.o2.22.

HatáIyos: 201 3.02.22. -...

9/í03 9512'08 Kommunikációs eszkciz javítása

Beje gyzés ke|te: 20 1 3.02.22 -

Hatályos: 2o1 3.02.22. - ...

9l1o4 4í20.08 Lako. és nem |akó épÜ|etépĺtése
Bejegyzés ke|te: 2013.02.22'

Hatályos: 2o13.02.22. - '..

9l1o5 9529.08 Egyéb szemé|yi-, háztartási cikkjavítása
Bejegyzés ke|te: 2o,|3.02.22.

HatáIyos: 201 3.o2.22' -...

9/106 63.t1'08Adatreldo|gozás'web-hosztingszo|gá|tatás
Bejegyzés ke|te: 20 13.o2'22.

HatáIyos: 201 3.02.22' -...

9l,|o7 6209,08 Egyébinformácio-technológiaiszolgá|tatás
Bejegyzés ke|te: 20 1 3.02.22 -

HatáIyos: 201 3.02.22. - ...

9/108 731í'08Reklámügynökitevékenység
Bejegyzés ke|te: 20 1 3.02.22.

Hatályos: 2013.02.22. - ...

9/109 7312'08Médiarek|ám

Beje gyzés ke||e: 20 1 3.02'22.

Hatályos: 201 3.02'22, -...

9l11o 9002.08E|őadômĺivészetetkiegészítótevékenység
Bejegyzés ke|te: 20í 3.03.1 8'

Hatályos: 201 3.03.1 8. -...

911,|1 9003'08A|koloművészet
Bejegyzés ke|te: 20,| 3.03'1 8.

H atályos: 201 3.o3. 1 8. - ...

9I112 4776.08 Dĺsznclvény' vetőmag, mútrágya, hobbĺá||at-e|edel kiskereskede|me
Bejegyzés ke|te: 201 3.03..| 8.

Hatályos: 201 3.03.1 8. -...

91113 4622'08Díszntivénynegykereskede|me
Bejegyzés ke|te: 201 3.03'í 8.

Hatályos: 201 3.03. 1 8. - ...

91114 5630.08|ta|szo|gá|tatás
Bejegyzés kelte: 20.ĺ 3.03..| 8.

Hatályos: 2013,03.18. - -..

91115 7.| 12.08 Mémöki tevékenység' müszaki tanácsadás
Bejegyzés ke|te: 20í 3.03.í 8.

Hatályos: 201 3.03.1 8. . ,..

9!116 7111'08Épitészmémökitevékenység
Bejegyzés ke|te: 201 3'03. í 8.

Hatályos: 201 3.03.1 8. - ...

91117 9001'08E|óadc.müvészet
Bejegyzés kelte: 201 3.03.1 8'

Hatályos: 201 3.03'1 8. -...

9l118 68,t0,08sajáttu|ajdonúingatlanadásvéte|e
Bejegyzés ke|te: 20 14.05.23.

Hatályos: 2014.05.26. . ...

91134 4719'08 lparcikkjellegäboltivegyeskiskereskedelem
Vá|tozás idópontja: 20 1 6.02.o4.
Bejegyzés ke|te: 201 6.02.23'

HatáIyos: 201 6.02'04' - .'.

9t167 41 ĺo'o8 Épü|etépítési projekt szervezése
Vá|tozás ĺdőpontja: 201 6.03.02.
Bejegyzés kelte: 20.|6.03..ĺ 1.

HatáIyos: 201 6,03.02. . ...

9/168 5520'08Üdülésĺ,egyébátmenetiszá||áshe|y-szo|gáltatás
Vá|tozás ĺdőpontja: 2016.03.02-
Bejegyzés kelte: 201 6'03. 1 1'

http s : //www. opten. hďc e gtar l ce gkivonat/O l 0 9 9 0 1 6 5 l
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OPTEN Kft. > Cégkivonat 2016.04. f)-i hatállyal 4. oldal, cisszesen: 6 oldal

Hatályos: 2016.03.02. -... 
^

9/,|69 559o,o8Egyeb"záH"n"ly-"ffgalts,á"
Változás idópont'a::oĺQ$s.op Ę}
Bejegyzés keIte: 20l-6.03.,|.1.:.......-''''.........''-.'.'

Hatályos: 2o1 6.03.02. -.,'

í1 AcÉGJEGYZETTTÓKÉJE
'1111 Osszesen:600 000 HUF

Bejegyzés ke|te: 2008.07.04.

H atáIyos: 2008.07.04. - ...

í3 A cÉGJEGYzÉsRE JoGoSULT(AK' ADATA|

1314 Pápai,sÍván (an: Montvai Máriat *
Szü|etés ideje: 1948.06.15.
Adóazonosító je|; 8297 504557
A képviselet módja; öná||ó.

A jogvĺszony kezdete: 2008.06.24.
Vá|tozás időpontja: 2013.o1.25.
Bejegyzés ke|te: 201 3.03'1 2.

Hatályos: 2o1 3.o1.25. -...

E,

MENTA TR|o Kereskede|mi és Szo|gá|tató Kor|áto|t Fe|e|ősségű Társ
1 094 Budapest, Ferenc krt. 41 . 3. eÍ].. 12.
Cégjegyzékszám: 01 09 90165í Adószám: 14387467 -243

Ügyvezetó (Vezető üsztségvise|ő) í094 Budaoest Ferenc kiirút 4í. 3. em. í2.

& ügyvezető (vezetó tjsztségvise|ő)

3. em. 12.

szĺiletés ideje: .ĺ 952.í 1.09.

Adóazonosító je|: 831 3583487

A képvise|et módja: öná|ló.

A jogviszony kezdete: 2008.06.24
Változás időpontja: 2013.o1 -25.

Bejegyzés ke|te: 20.t 3'03.,t 2'

Hatályos: 2013.01.25. - ...

13t6 l ügyvezető(vezetőtisztségvise|ő)

szü|etés ideje: 197 6 -10.20 -

Adóazonosító jel: 8401 044588
A képvise|et módja: öná||ó.

A jogviszony kezdete: 2008.06.24.
Vá|tozás időpontj a: 2o1 3.o1.25.
Bejegyzés ke|te: 201 3'03.1 2'

Hatályos: 2013.01.25. - ...

20 A cÉG sTAT|szT|KA| SáMJELE
20t1 14387467-5610-113-01.

Bejegyzés ke|te: 2008.07.04.

H atáIyos: 2008.07.04. - ...

2í A cÉG ADTSáMA
21t2 14387467-243.

HU14387467.
Adószám státusza: érvényes adószám
Státusz kezdete: 20o8.o7.o4.
Vá|tozás időpontja: 2008.o7 -o4.

Bejegyzés ke|te: 20.t 3.02.08.

HatáIyos: 2008.07.o4. -...

32 A cÉG PÉNZFoRGALM| JE|fiszÁMA
3a1 1070002447754704.51.ĺ00005

c|B Bank zrt Medve u. fiók (1027 Budapest, Medve u. 4.14.i 01 10 o41oo4)
A számla nyitasi dátuma: 2008.06.24.
Bejegyzés kelte: 2008.10.21.

Hatályos: 2008.10.21. - ...

3212 1 01 0,ĺ 009.49551 400-01 004001

Budapest Bank zRT Csepe|i fiok2 (1 2,ĺ ,ĺ Budapest' Kossuth L. i,t 4749 'i 01 1 0 041 037)
A számla nyitási dátuma: 2014.10.06.
Bejegyzés ke|te: 2014.1 0. 14.

Hatályos: 201 4.1 0.14. -...

45 A cÉG ELEKTRoNIKUS ELÉRHETóSÉGE

4511 Emai|:istvan.papaĺ@vahoo.com
Bejegyzés ke|te: 2008.07.04.

Hatályos: 2008.07.04, . .,.

49 A cÉG cÉGJEGYzÉKszĄMA|

49t1 01 09 901651
Vezetve a(z) FőVárosi Törvényszék Cégbírósága nyi|vántlartásában.

Bejegyzés ke|te: 2008'07'04'

HatáIyos: 2008.07'04. -'..
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OPTEN Kft. ) Cégkivonat 2016.04.20-i hatállyal 5. oldal, összesen: 6 oldal

Cégformától fÜgg| MENTA TR|o Kereskede|mi és szoĺgáltató KoÍ|áto|t Fe|e|ősségĺi Tán
í094 Budapest, Ferenc krt' 41. 3. em. 12.

Cégjegyzékszám: 01 09 901651 Adószám: 14387467 -2-43fr.ĺ e rÁnsłsÁG TAGJA|NAIí ADATA|
(0e)

I (0sy4

sziiletés ideje: 1 948.06.1 5.

A tagsági jogViszony kezdete: 2008.06.24,

Vá|tozás idópontja: 2013'o 1.25.

Bejegyzés ke|te: 20 13.o3 -12.

Hatályos: 2013.o1.25, - .''

I (oeys *. í094 BudaDest. Ferenc könit4í.3. em' 12.

szii|etés ideje: 1 952..ĺ 1.09.

A tagsági jogviszony kezdete: 2008.06.24.
Vá|tozás ĺdőpontja: 2013 -o1.25.

Bejegyzés ke|te: 20.| 3.03.1 2.

Hatályos: 2013.o1.25. - ...

1 (09y6 Páoai Kaŕalín (an: |vánkav Maodolnal : Ô. 1085 BudaDest Múzeum utca í5' B. éo'

szÜ|etés ideje: 1 976'.ĺ 0.20.

A tagsági jogviszony kezdete: 2008.06.24.

Vá|tozás időpontja; 2013.o1.25'
Bejegyzés ke|te: 201 3.03.í2'

HatáIyos: 2013.o1.25. - ...

sz pÉNzÜoĺ nilooul-

2014. év 20í3. év 2012. év 2011 ' év

&

20ĺ0. év

Beszámo|ási id6szak

Értékesĺtés nettó árbevéte|e

Üzemi eredmény

Adózás e|őtti eredmény

Mér|eg szeńnti eredmény

Adózott eredmény

Eszközök összesen

Befektetett eszközök

Forgóeszk<izök

Pénzeszközök

Aktiv időbeIi elhatáro|ások

saját tóke

céltarta|ékok

KóteIezettségek

Rővid |ejáratú

kôtelezettségek

Hosszú |ejáÍatú

köte|ezettségek

Passzív időbeIi

e|határo|ások

Pénzügyi mutatók

E|adósodottság foka o
E|adósodottság mértéke.
Bonitás (D

Áľbevéte| aľányos
eredmény o/o @

Likviditási gyorsráta (Đ

Létszám: 2 fö

2014.0'1.O1. -

20'14.'12.31.

eFt

't9 716

674

674

607

607

J ZOO

1 336

I 930

61

0

2 405

0

861

86't

20t3.01.01. -

2013.12.31.

eFt

22054

58,ĺ

tqí

547

546

10 484

í 331

9 153

5 848

0

1 798

n

I 686

I 686

2012.01.O1 . -
2012.12.31.

eFt

1 921

466

466

4't9

419

4 263

400

3 863

1 693

0

1 251

0

3 012

3 012

0

0

o,7'l

2,41

21,81

1,28

20í1.01.01..
2011 .12.31.

eFt

2 160

102

102

92

I 654

0

't 654

389

0

832

0

822

822

2010.0í.01. -
2010.12.31.

eFt

3 450

34

34

25

25

9t6

0

916

625

0

740

0

176

176

0

0

0,19

0,24

o,72

4.64

0

o,26

0,36

3,08

2,24

0,83

4,83

0,50

noo

4.26

.ĺ 

'05

Az adatok az oPTEN Kft. cégtár rendszeřébő| száÍmaznak, ame|y cégek esetén a cégköz|.inyben megjelent hivata|os adatokat'tarta|mazza'
más szervezetek esetén egyéb foľľásbó| származó hivataIos és gyĺijtött információk láthatók.

Lekérdezés időponga: 2016.o4'20 12:58
Utolsó feldo|gozott cégköz|öny megjelenési dátuma: 20í6'04'í9'
Ađatbázis utolsó aktuaIizálási dátuma: 2016.o4,2o 12.10
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OPTEN Kft. > Cégkivonat 2016.04.20-i hatállyal 6' oldal, összesen: 6 oldal

AszF GY.|'K' :€Pcbp:.Ab R MENTA TR|o KereskedeImi és szolgá|tató Kor|áto|t Fe|e|ősségű Tárś
í 094 Budapest, Ferenc krt. 41. 3. em. ,|2.

ĺa;ä$a@a.Eĺu.á'-ésiésfe|hasznáĺásiíeaéteĺep&sĺäwéstfrírÍbpíERflđęí651 Adószám:14387467.243
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