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ELŐTERJESZTÉs
aYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2016. nrájus 9-i ülésére

Táľgy: A Budapest VIII. kerület, Rákóczi tit 51. szám alatti, 34641/0/N9 helyrajzi
számú ľaktáľhelyiség e|idegenítése

Előteľjesztő: Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt., Farkas ors vagyongazdálkodási
igazgatő

Készítette: Mezei Irén refeľens
A napirendet nýlvános ülésen kell tárgyalni.

Ą d<inté s e l fo gadá s áh o z e gy szerú szav azattobb s é g s zük s é ge s.
Mellékletek:

1.) Értékbecslés
2.) Meýérulési számítás
3.) Cégkivonat
4.) Meghata|mazás

Ti sztelt Y átt o sgazdálkodási és P énzügý B izottság !

I. TényáIIás és a diintés tartalmának ľészletes ĺsmeľtetése
A Budapest VIII. keľület, Rríkóczi út 51. szám a|atti, 34641/0lN9 he|yrajzt szĺĺmon
nfilvántartott, |5 m2 alapteľĹiletiĺ, a közös fulajdonbó| hozzźúartoző 25/1đ.00b tulajđonĺ
hányaddal rendelkező, udvaľi bejáratű, foldszinti, nem lakás cé|jára szo|gá|ő helýségre (volt
szükséglakás) v.onatkozőan a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuáosĺ onkorm źnyzat
(továbbiakban: onkoľm ányzat) 2009. november 12. napjánhatźnozoi iaai", zolą. december
3I. napjáig, majd annak |ejártát követően z}Ls.január 28. napjźnz}lg. dęcember 3l-ig szóló
bérleti szęrződést kötött a MoKoZ Kereskedelmi Betéti Társaságga| (cég1egyzékszám: 01 06
777587, székhelye: 1081 Budapest, Rákóczi ti 5I. fszt. 5.). Á u.ĺ.i"tř:Jg,,i.'o,,y kezdete
2015. januźr 01. A bérlő abéľleményt raktáľozás cé|járahasznźija.

A MoKoZ Bt. képviseletében az uz|etvezetésre jogosult tag á\ta| adott meghatalm azássa|
e|járő dr. Shabam Hesham 2016. februáľ 25. napjttnuet"li kéňhet nýjtott be a fęnti címen
lévő helyiségre. A vételi kéľelemhez szükséges mellékleteket (a beileti díj megfi zétésétőI
sző|ő nullás igazo|ást, hitelesített bérleti szerzóđést) csatolta.

Az l900-as években épült ingatlan Budapest VIII. keľületében, a Népszínhaz-negyedben
helyezkedik el, a Csokonai és a Kiss József utca közötti szakaszoi, k.i*y"""iéb"n u
századforduló idején éptik lakóházak, uz|eti ingatlanok találhatóak, amelyek villamossal,
metróval, buszokkal érhetők el. A raktarhelyiség szomszédos a bérlő iula;aonet képező hotei
helýségével, annak folyosójáról nyílik. FútéSt, elęktromos há|őzatot,'me|egviz-ellźúźst a
szomszéd helyiség biztosítja. A bérlő a raktárt a hotel folyosójával azonos festéssel, járőIap
burkolattal és nýlászríľókkal |éúta e|, a helýségber.r W.C., kézmósó és zuhanykabin van.
Az ingat|anra vonatkoző értékbęcslést az Avant.Immo Kft. (Baľtfai Lásztő) készítette e| 2016.
március 9-én. Az ingatlan forgalmi értékét 2.520.OO0,- Ft összegben (168.200,- Ft/mz)
á,|lapította meg. A független szakértő 2016. április 18. napjrín az iĺgatlan forgalmi értékét
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4.060.000,- Ft osszegľe (270.952,- Ft/m2) Iĺódosította ĺĺs hagyta jővá. A nolrr |akás célú
helyiség esetében avéte|fu a bekoltözheto foľgalnli éľték |()O %o-a, azaz 4.060,000,- Ft.

Az ingat|an elhelyezkedése HVT területet nenr éľint.

A Budapest Vl|I. keľület, Rákóczi út 51. szálr alatti, udvari bejáratri, ťoldszinti, 15 m2
alapterületű raktárhelyiség a71albetétből álló táľsasház egyik önálló albetéte. A Társas|láz 6
db önkormányzati tulajdonú albetéttel rendelkęzik, melylrez a ttrsasházi közös tulajdonból
cisszesen 841/10.000 eszmei tulajdoni hányad tartozik'

A helyiség bérleti díja a bérleti szeľződéssel egyidejűleg került meghatározźlsra,
megźilIapításánźil csökkentő tényező nem kenilt figyelembe vételre. A helyiség béľleti díjának
emelése évente a fogyasztői árindexnek megfelelő.

A helýség esetében az elidegenítés megtérülését 8 év tekintetében kell vizsgálni.
?016. évben érvényes havi ncttó béľleti díj összesen: 23'196,- Ft
Avizőtával nem ľendelkező albetét havi közös költsége: 4.125,-Ft
8 év alatt ęlérhető béľleti dij (át|ag I%o infláciőval számolva): 2'306,333,- Ft
8 évre szźtmitottközös költség (át|aglo/oinflácioval számolva): 410.141'- Ft
Közös köItséggel csłikkentett bérleti díj (s évľe): 1.896.192'- Ft
Foľgalmi éľték: 4.060.000,- Ft
Az e|végzett számitźs a|apján megállapítható, hogy a becstilt forgalmi éľték meghaladja a 8
gľ" számitott, közös költségget csökkentett béľleti díj összegét, aZ elidegenítés az
onkormányzat részéte megtérĹil, a helyiség elidegenítése magasabb bevételt eľedményez,
mint amenný a bérleti díjból 8 éves időtartam alattvárhatő.

A benýjtott iratok a|apjén megállapítható' hogy a kére\mező a nemzeti vagyonról szóló
201I. évi CXCVI. törvény 3. $ (1) bekezdés 1. pontja szerint źÍ|źúhatő szewezętnek minőstil.
Az opten Cégtár tanísäga szerint a társaság ellen végrehajtási-, csőd- és felszámolási eljaľás
nincs folyamatban.

Az onkormźnyzat tulajdonában álló nem lakás céljaĺa szo|gá|ő helýségek elidegenítésének
feltételeiről szóló 32/2013. (VII.I5.) önkoľmányzati renđe|et (továbbiakban: Rendelet) 5. $
(5) bekezdésében foglaltak szerint a 3 hónapon túl bérbe adott nem lakás céljáľa szo|gá|ő
helyisé gek az a|ábbi feltételek telj esülé se esetén elidegeníthetőek :

a) a helyiséget is magźtban foglaló, legalább 10 albetétből ál1ó épriletben aZ
önkormtnyzati tulajdon legfeljebb 3 albetét, vaEY,

b) a helyiséget is magában foglaló épületben az önkormányzati tulajdon mértéke
legfeljebb 5 %o,vagy

c) a helyiség értéke legfeljebb 8 millió forint, vagy

d) a csereszerződéssel éľtékesítendő helyiség esetén a két ingatlan foľgalmi érték
ktiltinbözete legfeljebb 8 millió foľint.

A fenti ingatlan tekintetében , a beny(Ątott iratok és a Rendelet 5. $ (3) bekezd és a|ap1án az
elidegenítéstkizźtrő feltétel csak a hatźrozott idő tekintetében áll fenn' amelv a|ő| a Tisztelt
Bizotts ág felm entést adhat.

A felmentés megadása és a helyiség elidegeníté se az onkormán yzat számětra előnyös. A
hosszú távű vagyongazd,älkodási koncepció szerint az a|acsoĺy tulajdoni hányad miatt az
elidegenítés elsődleges.

Javasoljuk, hogy a Tisztelt Bizottságjáruljon hozzá az ingat|an-nýlvántartásban 34641l0lv9
helyrajzi számon nýlvántaľtott, természetben a Buđapest VIII. kerület' Rákóczi út 5l . szttm
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a|atti, fřjldszinti, udvari bejáratű,l5 m2 alapleľĹiletĹi ľaktáľlrelyiségľe ĺ,enná|ló hatirľĺlzott ide.iti
bérleti szeľzodés miatti elidegenítést kizáľó ĺbltétol alól adjon felnrentést, továbbá jáľuljon
hozzá az e|adási aján|at béfló részéľe tĺjľténő megküldés éllez, a vételáľnak az e|készĹl|t
foľgalmi éľtékbecslés valamint a Rendelet alapján' a foľgalnri éńék 1O0 %-ában, azaz
4'060.000,-Ft osszegben történő kĺjzlése melIett'

II. A beteľjesztés indoka

A kérelemmel kapcsolatos đĺjntés meghozata|ára a Tisztelt Bizottság jogosult.

III. A döntés célja, pénzügyi hatása

A d<intés célja a hosszú távű va1yongazdálkođási iľányelvekben nregfogalm azottak
teljesítése.

Az elacĺással kapcsolatos döntés meghozata|apénzugyi fedezętet nem igénye|, Az elidegenítés
az onkoľmányzat számára kedvező, mert az onkormányzat terhérę felmeľülő, az éptilet

. fenntaľtásával kaposolatos közös költség fizetési kötclczcttsóge csöklĺen.

IV. Jogszabályĺ kiiľnyezet
Az onkormányzat tulajdonában álló nem lakás cé|jára szolgáló helýségek elidegenítésének
feltételeiről szóló 32/20|3. (V[.15.) önkoľmányzati rendelet (továbbiakban: Renaelet; z. g
(1) bekezdés éľtelmében a rendelet hatá|ya a|áhrtoző hellségek elidegenítésével kapcsolatoš
tulajdonosi jogokat a Képviselő-testĺilet gyakorolja azza|, hogy egyes tulajdonđsi jogok
gyakorlásáľa, a rendeletben meghatćrozott esetekben a Városgazdálkodási és Pénztigyi
Bizottságot hata|mazza fel. A Rendelet 2. s Q) bekezdése szerint a 100 millió FĹot meg něm
ha|adó, forgalmi éľtékű helyiség elidegenítése esetén a Városgazdálkodási és Pénztigyi
Bizottság, ezen értéken felül a Képviselő-testĹilet dont az elidegenítésről és az e|adási ajái|at
kiađásáról, továbbá dönt az adásvételi szerződéssel, továbbá annak módosításávál és
megsztintetésével kapcsolatos kérđésekben, kivéve azokat az ęseteket, amikor a döntés az
éĺté|úaárról fiiggetlenül a Képviselő-testtilet j ogkore.

A Rendelet 5. $ (5) bekezdésę alapjźn a 3 hónapon tul bérbe adott nem lakás céljára szo|gá|ő
helyi ségek az a|ábbi feltételek telj esĺilése e s etén elidegeníthető ek :

a) a helyiséget is magźlban foglaló, legalább 10 albetétből á||ő épületben az
önkormán yzati tu|ajdon legfelj ebb 3 albetét, v a1Y,

b) a helýséget is magttbarl foglaló éptiletben az önkorményzati fulajdon méľtéke
legfeljebb 5 %o, vagy

c) a helýség értéke legfeljebb 8 millió forint, vagy
d) a csereszerződéssel értékesítendő helyiség esetén a két ingatlan forgalmi éľték

kĹilönbözete legfeljebb 8 millió forint.

A Rendelet 12. $ (1) bekezdés f) pontja a|apjźn az e|idegenítés előtt vizsgá|ni kell és az
elidegenítésľől és a véte|áĺĺől szóló előteľjesztésnek taľtalmaznia kel| az előtedesztéstől
szźlmított 5 éven belül bérbe adott helyiségek esetében a közös költséggel csökkentett bérleti
díjat 8 évre számitva.

Ahatározott idejtĺ béľleti jogviszoný figyelembe véve a Rendelet 5. $ (1) bekezdés d) ponda
értelmében elidegenítéstkízárő ok áll fenn' amely kizárő ok alóli felmentésről a Rendelét 5.-$
(3) bekezdése alapján a Tisztelt Bizottság jogosult dönteni.

A Rendelet 17. $ (1) bekezdése értelmében a helýségvéte|áraa forgalmi érték100 %-a.

A véte|fu megťlzetése a lg. $ (1) bekezdés a) pontja alapján az adźlsvé:teli szeľződés
a|áirásźxa| egyidejűleg készpénzben tĺjrténik. A Rendelet l9. $ (2)bekezdése szerint avéte|ér
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egyöSszegű nlegfizetésének tekintendo' alnennyibcn a vevő a véte|áľat lran|ĺi hiĺelbol ĺjzeti
meg. Ez esetbel.l az adásvéÍe|i szeľződést 60 napos fizetési hatáľido kiktjtése nle|letĺ
tulajdonjog fenntaľtással/fiiggőben taľtással kel| megkötIri a vételáľ l0 oÁ-ának adásvételi
szerződés aláírásáva| egyidejűleg töľténő megí-rzetése nrellett. A vevő a netto vétę|ár 10 %-át
foglaló címén fizeti meg az e|adó részére. Ha a teljes vételár az adásvételi szeľződés a|áĺľását
kcivető 60 napon belül nem kertil kiegyen|ítésre, a vevő kéréséľe további 30 nappal
meghosszabbítható avételár megfizetésérę vonatkoző határidĄ amely időszakľa napi kötbéľ
kikcitése k<itelező. A kĺĺtbéľ mértéke megegyezik a késedelmes időszakra, a Ptk. alapján a
pénztartozźls késedelmes fizetése esetére, illetve a szerzőđésszegés esetére megállapított
kamat alapján szźtmított ĺisszeggel. A vevő a teljes vételár kiegyenlítéséig köteles a béľleti
díjat megfizetni. A tulajdonjog bejegyzéséhez a megbízott vagyonkeze|o szęrvęzet a teljes
vételár beérkezését, valamint a bérleti díj megfizetéséľől szóló nullás igazolás benyújtását
követ<ĺ 5 munkanapon belül köteles kiadni ahozzájáruló nyilatkozatot. Amennyiben a teljes
vételár nem keľül kiegyenlítésre' úgy a vevő meglévo bérleti szeľződése alapján továbbľa is a
helyiség bérlője marad.
A Rendelet 19. $ (3) bekezdése szeľint avételár banki hitelből tĺiľténő megfizetése esetén a 60
napos fizetési határidő az éilrami elővásáľlási jogról lemondó nyilatkozat határidejének lejátát
követő napon kezdődik.

Kérem az al ábbi hatźlr o zat j avasl at el fo gad ás át.

Határozatijavaslat

év.......hó .....nap száműYétrosgazdálkodási és Pénzügyi bizottsági hatärozat..

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügý Bizottság úgy dönt, hogy

I) az íngatlan-nýlvĺántartásban a 3464110/N9 he|yrajzi számon nýlvántartott, természetbęn a
Budapest VIII. kerĺilet, Rĺíkóczi út 51. szám a|atti, fřildszinti , |5 m2 alapteľületű, nem lakás
célú helyiségre fennál|ő határozott idejű bérleti szerzodés miatti elidegenítéstkizárő feltétel
alól felmentést ad.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdá|kodási Kĺizpont Zrt. va1yongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. május 09.

2) hozzájáru| az ingatlan-nýlviĺntaĺtásban 3464IlOlN9 he|ytajzi számon nýlvántaľtott,
természetben a Budapest VIII. kerület, Rfüóczi út 51. szźlm a|attí, fijldszinti, udvari bejźratll,
15 m2 alapterülehĺ raktarhelyiségľe vonatkozó eladási aján|at béľlő tészére töľténő
megkrildéséhez, a Vételárnak, az e|készult forgalmi értékbecslés, valamint a 32/2013. (VII.
15.) önkormányzati rendelet a|apján a forgalmi érték 100 Yo-źtban, azaz 4'060.000,- Ft
összegben tĺjrténő közlése mellett.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KozpontZrt.vagyangazdálkodási ígazgatőja

Határido : 20 I 6. május 09.

3) felkéri a Jőzsefvźrosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a hatfuozat 2.) pontja szerinti eladási
ajánlat kiküldésére és az adásvéte|i szeruődés megkötéséľe.

Felelős: Jőzsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt. va1yongazdálkodási igazgatója

<.f .



Határido: 20l6. június 30.

A dĺintés végľehajtás át végzó szervezeti egység: .Iózsefuárosi Gazdálkodási Közpo llt Zrt.
A lakosság széles köľét érintő dcjntések esetén az e|őtetjesztés előkészítőjének javaslata a
kozzététel módj aľa: a honlapon.

Budapest, 2016. május 2.
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INGATLAN FoRGALMI szAtffÉLEMÉNY
a Budapest V||l. Rákóczi út 51. fsz.

34641 ĺ0ĺ N9 hrsz alattĺ udvari raKárhe|yiségrő|

Budapest, 2016. március 09.
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Avant. I mmo M érnö ki és l gazságÜgyi Szakértői Kft. 2

ÉnľÉnplÉsl g lzoľ,lYĺTVÁNY

A kívti|jegyzett udvari raktárhelyiség forgalmi értékét a fordulónapon az aĺábbiak szerint á|la-
pítottuk meg:

Ovezeti besoľolás: Népszínhaz negyed
Az albetét a|apteru|ete m2

Szám ított fajlagos foľgaĺmi érték Fťmz

Az albetét foęalmi értéke kerekÍtve Ft

A rende|et szerint beszámÍtható bér|őĺéľtéknĺjve|ő beruházás Ft

Az albetétre juti foldtenJlet nagysága m2

Az a|betétre jutó fĺi|dteruIet értéke Ft
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1. Előzmények

A Jozsefvárosi Gazdá|kodási Kozpont Zrt. megbízási keretszeződése a|apján azAvant.lmmo Mémokí és |gazságÜgyi Szakértői Kft' álkészĺtette a kívüljegyzett ingát|an for-galmi értékbecs|ését.

2. A|ape|vek, feltéteĺek

- A megbízók áĺtal rende|kezésľe bocsátott adatok va|ódiságát és te|jességét nem vitattuk'
- Az átadott adatok rogzítésén túljogi természetű vizsgá|at ńem tońént. -
- A vĺzsgálat során az ĺngat|ant szemľevételezéssel minősÍtettuk, más jel|egű, invazív, statĹ
kaĺ díagnosztikaĺ vĺzsgálat nem tortént.
. Potenciálisan veszélyes könjlmények, anyagok elófordulását nem rogzÍtetttik, ezekért, i||et-
ve a felfedezésükhdz szükséges szakérteĺemért nem vise|ünk fe|e|őssđget.
1A |orgaĺmi éľték meghatároásánál az ingatlan egészben torténő éňékesítését téte|eztuk
fet. Az ingatlant tehermentes, birtokba vehető á|lapotban értékeltük.. A szakvéĺemény kizárój1g az 1. pontban |eíľt célra készi]|! bárme|y egyéb cé|ra torténó
feĺhasznáĺása nem engedé|yezett.
- A szakvé|eményben szereplő érték mĺndi.g eqy adott időpontra -a fordulónapra. vonatkozik,
mer1. az érték nagysága fo|yamatosan változik. A befektetők és tu|ajdono.bŔ az adott va-gyontárgyat, a gazdasági, po|Ítikď, jogi komyezet változását és az ezbkkeĺösszefÜggő koc.
kázatot minden időpontban, újabb információk bĺrtokában másként ĺtélik meg.
- Mĺnden adat és tény, ami a szakvé|emýn.vbe1szerepel' |egjobb tudomásuňk szerĺnt helytá|-
!i éę pontos. Feĺkutatásuk során az eĺvárható gonciossag-$a| jártunk el, de ńám vállalunk
feĺe|össéget olyan adat, vé|emény vagy becsléš pontosđgáđrt, amit ńasot aotak át ré-
szunkre.
- A szakvélemény ĘiŤýlag g megĘízi részére készült, ĺ||etéktelenek semmilyen fonnában
nem haszná|hatják fel. Nem hozhatók nyĺlvánosságra sem a dokurnentum résäei, sem egé-
sze a készÍtő előzetes 

1re9Ęe!ĺ 
jóváhagyása né|ktll. A szakvélemény a Ptk. 86.s (1-a) bekěz.

dése alapján toruénnye| védett szellemi a|kotás.

3. TanúsÍtvány

A szakvé|emény készÍtcÍje tanÚsítja, hog{.3z á|tala tett megállapĺtások igazat és he|ytá|lóak,
a megbízott ftigget|en, és dĺjazása nem f1ios a megáĺ|apĺtott éitéktöl. Ävelęńenyoeir ĺogtati
elemzéseket, vé|eménya|kotásokat a koľlátozó felÉtetek haÉ ro |ják be'

4' Az ingatlan |eínása

Avant'lmmo Mémöki és ĺgazságĹigyĺ Szakértői Kfl.

Kd'rnyęzet
Beépíteűseg Zártsoros
Utca burkolata Aszfalt
Járda Asäalt
PaľkoIás Utcán, a komyező me|ĺékutcákbań
Közosségi kozĺekedési megálló 5 percen be|ül e|érhetö
A]ape|látást szo|gá|ó bevásárlási ĺehetőség 5 peľcen beltjl elérhető
Környezeti terhelés Je|entős

Fäldtertilet
Telek terulete 1544 m'
FeIszíne Sík, épiiĺetteĺés az utcaľronton terĺtesGi

bekerített

,4
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Ava nt' ĺmmo Mérnĺĺkĺ és |gazság ügyi Szakértői Kft . 4

Az épü|et ie||emzői
Szintszám P+F+5em.
Eoítésĺév XX. sz. eleie
AIapozás Sáva|apozás
Ftjoqőleqes teheľhord.i szerkezet Té0la
Fodémek Sziláľd vb. kozbenső, csapos fagerendás

zárő
Tető kĺalakÍtása. héÍalása Magastető, pala héĺalás
Műszaki áI|apota' szemrevételezéssel Gvense 40 %
Homlokzati ľepedések' süIlvedés Haiszálrepedés' felületi repedés
E|ektľomos eneroia Kozuzemi háĺozatra csat|akoztafu a
VízeIlátás Koztizemi hálózatra csat|akoztatva
Gázvezeték Kĺĺzüzemi há|Tzatra csatlakoztatva
Csatoma KÖztjzemi hálizatra csatlakoztatva
Szemétszáĺ|Ítás Kozüzemi szolqá|tatás

A helvlséq iel|emzói
Közos tulaĺdonĺhánvad 25110.000
Alapteriilete 15,0 m'
Belmagassága 71 rn

Táio|ás Udvari ablak. beĺárat a hote| fo|vosóiári|
Eotileten belüli elhelvezkedése KÖzepes
Tulajdonos Bp. Vlll. ker. onkormánwat1l1
Béĺ|ő DentistTľavel Kfr'
Elektľomos eneľgia Kozuzemi hálozatra csatlakoáatva, az Espľit Hote| mé.

rőőrátáro|
Vízellátás Közüuemi há|ózatra csat|akoztaMa, az Esprit Hotel mé*

rőóráiárrl
Fűtés Melegvizes radiátor az Esprit Hotel kazániáľi|
Melěgvíz Az Esprtt Hotel meleovíz há|őzatáril
Gá'zvezeték Nĺncs
Csatoma Közüzernĺ háfózatra csaüakoáatva
SzemétszáI|Ítás Közüzerni szolgáItatás
AlaoraÍzi eltérés Nincs alapľaiz
Fe|ületképzések típusa KÓzepes
Fe|ü|etképzések á||apota Kozepes

t:i

q
J
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Avant'lmmo Mérnöki és |gazságügyi Szakértöi Kft' Ą

Helviséo Padĺl Fal Megjegyzések
Raktár Járó|ap Festett
Zuhanyozó - WC Járó|ao Csempe + festett

ÉrtexľnoĺosÍtó tényezók

s' É*e*epzes

5.1. Az ingat|an éľtéke|ésénęk módszere

Az ÁI|óeszkoz Értéke|ők EurlpaiCsoportja CrEGoVA) ajánlása alapján az ĺngatlan jellegére
való tekintettel a piaci osszehasonlĺtó aoátolton alapuĺo brték megáúá'ftá' ń.ód;zerét a|kal-
maäuk. Fĺgyelembe vettük a25l1997..(Vlll. 1-), a módosÍtó sażooo. c/|lĺ.2g.) sz. PM, az
Ę4!1?9T. g|l|.1.) FM sz' rende|et, az European Valuation Standards (Ěvs) zofu. és 2006.
évi értékelési szabvány, a Budapest, Jizsefuáľosi Önkormányzat ĺo7zoos. (lV' 20.) és a
midosító 55/2006 (Xlĺ. 1 5.) rendeĺet előĺrásait.
Az ingatłanok értéke|ése osszetett feĺadat. Ezért he|yszíni szemtét tartotfunk, fényképeket
készítettünt szóbelĺ tajékoztatást kaptunk, kömyezettanu|mányt végezttink, es aź Önŕói-
mányzahál informálodtunk. A forga|mi érték megá|lapÍtásához ľělnasžnáftuk a NAV ||ĺetékhi:
yata|i' a nyomtatoü és az elektronikus szaksajtóban felĺe|hető, vaĺamint a más szakcégek
álta| rendeĺkezéstinkre bocsátott árakat, és az AvanĹ|mmo rctĺ áoaoezisának iniormácĺóĺt'
Az Ango| Kinályi Vagyonértéke]ők szövetsége (RICS) szerint az oMV (open Market Value)
a?Áz a nyíÍt piaci éľték aą az ár, amely összegéľt egy Vagyontárgyban vaio eruetettség mél-
tányosan, magánjogÍszerződés keretében készpénzéľt a legnagyobb valószínüséggeĹehd*
hati. A pontos ár csak versenyeztetéssel állapítható meg'

Fe|téte|ei:

. Az eladó hajĺandó az eĺadásľa-

. Az 3d9svételitárgya|ások |ebonyotÍtásahoz Íigye|embe véve a vagyonÉrgy jellegét, és a
pĺaci he|yzetet ésszerű hosszriságú Ídőtariam á|l rcnde|kezésre.
- A tárgyalás időszakában az ért.ék nem vá|tozik.
- ł.yęgyontapy 9z9badon kerul piacra, meghiľdetése megfe|eĺő nyi|vánossággaltorténik.
. A|ta|ánostó| eltéľő specÍális vevői kriĺön ajánlatot nem veszünk fÍgyelembe. 

-

Helyiségstruktúra és fetütetképzések

Ertéknovelő tényezők Nincsenek

Ertékcsokkentő ténvezők Fo|dszinti, udvari fekvés
Bejárat a szá|loda folyosójáról
Fiités és a melegvíz e|ĺátás a szallódá häĺ&
zatárő|

t./

/
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Budapest Mll' Rákóczi tit 51. fsz. 34641/0iAl9 hrsz



Avant.Immo Mémijki és lgazságügyi Szakértöi Kft. o

ą EńékeIendő 2 ó 4

Gĺm Vĺĺl. Rákóczi út
5í. Í6a.

vlll Rákó€zi
(n

VllI. RákócŹl
ú{

M|l' Rákócz|
út

vlll. Kls Józsď
u.

V||l KjB3 JórEôÍ
u.

? Gazdasági tényezők
4 Ár (Ft) 34 000 000 24 000 000 't6 200 000 3í 450 000 20 450 000
5 Infoľmácĺó forrás NAV l|le!ék NAv lllstak NAv |||8ték NAv ||l€ték NAV lĺ?ctók

6 l ngatĺan aIapterťrIete (m.) í5'00 93,00 74,00 52,00 98,00 68,O0

Fajlagos ár (Ftlm.) 324ďz2 365 59í 324324 311 538 320 918 300 735

I lngatlan jeĺlege Rak|ár Helyiség Holyiség HgMsóg Heýiség Ho|ylság

o Az ár ielteqe Tľamakció Tranzakció Tranzakcló Tranzakció Tranzakcłó

10 Konekciós tényezö 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
1a Tulajdonjogi viszony onkoÍm' tubjdon Tllajdon Tu|ąidon Tulqjdon Tulaidon Tulajdon

12 Konekciós tényezl 1.O0 1,00 í.00 ĺ'00 1,00

13 Eladáďaián|at idöpontja 2016. 2415- 2015. 2015_ 20't5. 2015.
14 Korrekcĺós ténvezô 1,00 1,00 í.00 í.00 1,O0

15 Korrioá|t ár 34 000 000 24000 000 16 200 000 31 450 000 20 450 000

16 Korńgá|t egységár (FUm") 324622. 365 591 3f4324 s1 1 538 320 918 300 735

17 HeIyszÍnÍ tényeńk
ĺB E|helyezkedés a kerÜleten belüĺ iobb ua. rosęabb ua. rosszabb

ĺ9 Konekcĺósténygö 0,98 1.00 1,O2 í'00 1,O2

2A Az épt}let |okalizációja, ál|apďa Jobb ua. rosszabb ua. rosszabb

21 Konekciós ténvezö 0,98 1,00 1,02 í'00 1,O2

22 E|helyezkďés az éptl|eten be|ü| JobĘ Jobb jobb jobb iobb
ťJ Korĺekciós tényező ,{,aQ 0,85 0,85 0,80 0,85

24 Ko rńgáľt egységár (Ft/m 270952,/ł /alseit 275676 275 506 256 735 265 952

B Eladhatősági tälyezők
6 Korszerűség, piacképesség jobb Jobb jobb jobb jobb

E Korrekciós tényeziĺ 0,90 o,ffi 0,90 0,90 0,90

28 Használhatlság' fu nkció, kÖanüvek jobb jobb jobb jobb jobb

n Korrekcíós tényezö 0,80 0,85 0,85 0,80 0,85

30 Műszakiá|lag Ł jobb jobb Jobb Jobb Jobb

31 Korĺekciós tényezö LPc,SStl 0,80 0,85 ? 0,8s z- 0,80 ; 0.85 í
š2 Faj|ag os brgalmi érték (FVm-) yv-zffi 161 793 179zffi 1791Ę 147 879 172935

trl SzámÍtoü forgaĺmi érték Ft 2s23sJK
34 Kęrekített forgalmi érték Ft ,zä2OA0A

5.2. Érték számÍtások, he|yiség értéketés

Ą,łe o,łc c

A feĺépítmény értéke tartalmazza a tulajdoni hányad a|apján számĺtott nagyságú foĺdtenj|et
értékét is. Az FHB jelentése szerÍnt az Íngatlanpiacon az élénkúlö kereslęt miatt a használt
he|yiségek piacán érték növekedés valószínűsíthetô.

r)

\ś
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5.3. Fö|dterü|et értékelés

Az épĺi|et mŕiszaki állapota

A he|yiség műszaki á|lapota

Kozös tulajdoni hányad számlá|ó 25
Közos tu|ajdoni hányad nevező 10 000
Fo|dteľtj|et m2 1y'4
Az albetétre jutó fÖldterÜlet mérete m2 3,86
Beépítetlen terÚlet faj|agos értéke Ft/m2 102 000
Tenj|et számított értéke Ft 393 720
Tertllet értéke' kerekítve Ft 390 000

Befog|aló éptilet szerkezeti és
szakiparĺ e|emek megnevezése

Műszakĺ á|lapot (hlvatkozás: szakvé|emény
vagy szemrevételezés)

Várhatr felÚjĹ
tás ideje

1 $zerkezęti e|ernek (a|aook. föÍalak) Szemľevótolezés Gyonge' sz|getelée hĺbás 30 % 2-5 éven belii|
2 Ktiztis teľii|et. oince szom.évéte|ozés Gyénge, vlzes 30 % 2-5 éven be|ü|
e Közös terĺi|et, lépcs6ház Szomrevéteĺezés Gyenge 30 % 2-5 éven be|ti|
4 KÖzös terii|et, fiiggőfo|yoslk Szemĺevéte|ezés Gyenge. korrodált 30 % 2.5 éven belÜ|

5 Utcäi homIokfat szémrevété|eféś Gyenoo, pĺs?k06. rnpeĺ|éaeĺ< 20
% 2-5 éVén bělu|

6 Udvari homlokzat, belsó udvar szemrevéte|ezés Gyenge vakolathiányos 20 % 2-5 éven be|ü|
1
T Tetőfedés szomrov6tg|ezés Gyenge, hu||ámos 3o % 2-5 éven belül
I Kéménvek Szemrevételezéš Gyenge, néhány bé|eÍt 30 % 2-5 éven belül
I Csapadékvĺz e|vezető eľeszek SzemrevÉte|ezés Gyeąge, korrodátt 20 % 2.5 éven belül
í0 Gázbekôtő vezeték szomÍevéleIetré8 Megfe|e|ö 50 % 5 éven tú|

11 Szen nyvízvezeték (kÔzĺis} .s-zemrevételeié6 Gyenge 2o oÁ 2.5 éven be|ül

ľVlégnevezés t!|egiegpések ľ|äsználhatlság
olo

Nyí|ászáńk Fakeľetes' höszigeteľt üvegezésű 50 o/o

Be|ső felÜ|etképzések' faĺak Festve, mennyezet repedt 50 o/o

Hidesburkolatok KÖzepes 50 o/o

Melegbuľko|atok Nĺncsenek 0Yo
VÍz és csatomahá|ózat Ko'zepes 50 oÁ

Gázhäl'ózat Nincs 0 olo

Elektromos hálózat Ěrintéwédelmi fe|ülvizsgáĺat szukséges 50%

Budapest Vlll. Rákóczi tit 51' fsz. 34641ĺ0ĺN9 tmsz
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5'4. Hozam alapłÍ számítás DFEV midszerrel

A DFEV midszer az ingat|an jövőbeni hasznainak és azezek megszezése érdekében fe|-

merulő kĺadások külonbségébőt (tiszta jovedelem) vezeti le az értéket. A módszer szerint
bárrne|y eszkoz értéke annyi, mint a belő|e szÁrmazo tĺszta jovede|mek je|enértéke'
Hozadék elven torténő értékelésnél a hasonli ingat|anok béńetidíjából ĺehet kĺindu|ni. A ko-
te|ező', gondos karbantartástfigyelembe vevő bér|etidĺj mértéke: 15.000 FVhó + áfa. A bérle-
ti dĺj kiÍejeziaz ĺngatĺan piacképességét és éńékmódosĺto tényezőit.
A számÍtás tájékoztatl jel|egű, részben ťe|téteĺezéseken a|apul.

Bevétel Ft Kiadás % Kiadás Ft
Bérleti ďIjFtlm1hő ĺ 000

Alaptertllet m' 15,00

BérletidĺĺFt/hó 15 000

Kihaszná|tság % 90

Ěves bevétel nettó Ft 162 000
A tulaidonos fenntartási kĺĺ|tségei 2 3 240
Menedzselési kii|tségek 2 3?40
Felúiítási köľtséoa|ap 3 4 860
Osszesen Ft 162 000 11 340

Eves Üzemi eľedmény Ft {50 660

TőkésÍtési ráta % 5,00

TőkésÍtett éľték Ft 3 0í3 200

Müszaki leírás, diagnosztika

A |akiház aXX. század e|ején épi.i|t. zártsoros, aZ utcafront felé nyitott U a|akú beépÍtésse|,
tég|a sáva|apozássa|, szigeteletlen, égetett agyagtégla felmenő falazatta|, szi|árd vasbeton
kożbenső, és f;agerendás zárő födémszerkezete|. A függőfolyosók acéĺ tartók kozótti vb.
|emezek. A fĹlggőto|yosók acél tartli korľodáltak, leáäak' az ereszdeszkázat koľhad| az
ereszcsatoma koľrodáľt állapotú. Az utcai és a belső homlokzat vakolt színezett, piszkos,
vakoĺathĺányos. Az épület tetőszerkezete fagerendás, pa|a héja|ású. A lépcsó két karu, fa|a-

zatba befogott szerkezet A lakóházban ĺĺff van. A bádogos szeľkezetek horganyzott acélle.
mezbő| készü|tek.
Az éptilet nyí|ászárÓi a földszinten és a féĺemeleten fém keretes, az emeleti lakásokban
gerébtokos, fakeretes, egyszeľes uvegezésűek.
Az épület beátlt, a teherviselő szerkezetelĺen sü||yedésre, alaptÔrésre' a teherbírás csokk*.
néséľe utató, azonna|ĺ beavatkozást Ígényĺő jelek nem láthatók. A ĺakóház áľta|ános állapota
a korának megfe|e|őné| rosszabb. További foýamatos ál|agmegőzés, karbantartás szüksé-
ges.
A he|yiség bejárata az Esprit Hote| be|ső Íolyosóľo| nyí|ik, te|ĺfa bejárati ajEja van' ab|aka a
sotét-beľső udvarra néz A helyiségnek nÍncs ônállo víz. frjtés. és elektromos há|ozata, a
hotel hálizatára csatlakozik. A bér|ő a hotelfolyosójával azonos festéssel, járó|ap burko|atta|

és nyí|ászárókkal ĺátta e|. A he|yfségben WC, kézmosó és zuhanykabĺn van' A mennyezeten
festési ľepedés |áthati. A bérlőĺ beruházást nem számĺtottuk értéknövelésnek.

A takart vezetékek fe|ujításáróÍ nĺncs infoľmácĺonk. á||apotuk véłhettíen az épÜlet koľának

megfe|e|ő. Az ingat|an, megfe|elő forgalmi értéken piacképes.

Bér|ői információk

A fentieken kívül releváns béľ|ői infonnáciit nem kaptunk.

(iĺ
I

Budapsst Vtll. Rákóczi tit 51. fsz. 34641l0/A/9 hľsz

43



Avant'Immo MérnÖki és Igazságugyĺ Szakértrĺ Kft.

l., .'.' /ŕ

Budapest V|lĺ' Rákóczi út 51. fsz. 3464110lA/9 hrsz

4+



Bérlo neve;
Bérlemény címe:
he|yrajziszáma:

havi nettÓ bérletĺdíj
havĺkÖ'zós kÖltség

elsÖ éves nettl bér|etĺdíj:
e|sÖ éves kÖzÖs kÖ|tség;

évek bérleti dĺj osszege adott évben
278352Ft
281 136 Fr
283947 Ft
286 786 Ft
289 654 Ft
292551Ft
295 476 Ft
298 431 Fr

tu|ajdonihányad
alapterrilet
kôzÖs kóltség eE

cisszesen 2 906 S33,Ft

Kőzos k<i|tségge| csokkentett bérletl díj 8 évre

aIbetétenként fizetendöffi
ffi

25 Fr
15 Ft

4 125 Ft

1o/o

?T84Ft
2 811 Ft
2 839 Ft
2 868 Ft
2 897 Ft
2 926 Ft
2 955 Ft
2984Ft

I 15 317 Ft

1 896 192 Ft

,ľi
'i:::. 1',,

\ "'\

a|ap+[ą621
281 136 Fr
283 947 Ft
286 786 Ft
289 654 Ft
292551Ft
295 476 Fr
298 431 Ft

\

\

kózôs ktj|tség mértéke 
"o"ľnÝJło"},

49 995 Ft
50 495 Ft
51 000 Ft
51 510 Ft
52 025 Ft
52 545 Fr
53 07í Fĺ

410 141 Ft

1%
495 Ft
500 Ft
505 Ft
510 Ft
515 Ft
520 Ft
525 Ft
531 Fr

20 507 Ft

alaP+ft66s1
49 995 Fr
s0 495 Fr
51 000 Ft
51 510 Fr
52 025 Ft
52 ils Ft
53 07í Ft
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}ĺ4oKoZ Kereskedelmi B etéti Táľsaság
(l0B 1 Budapest, Rákőczi,őt 51' fszt. 5.) Adós záln: 222B06f6-2-42

Cégkivonat 20 l 6.04.2 ĺ .-i iĺ'!őĺłl}ĺrpotban

ĺ Áltatállos adatok

o Cégegyzékszáml o| 067.l758.l (Ftratátyos)

. Céďorma: Betéti társaság

ł Alakulás dátuma: 200ó.04.06.

. Bejegyzés dátuma: 2006.M.20.

2 .Ą c.ég elnev.ez,ćse

u| Molí.:oz Kereskedelmi Betéti Táĺsaság

Hatdlyos: 2a0ő.M.20. (CK - 2006,05.08.) - ..,

3 .Ą. cćg ľiĺvidített elner,ezéĺł:

311 MOKOZBI.
Hatólyos : 2006' 04'20. (C K _ 2006.05' 08, ) - ...

5 ĺt cĘ szćkhelye

5/3 l08| Budapest, Rákóczi út 5I. fszt. 5.

Váĺtoaĺs időpontja: 20Đ7 'o7.30.
Bejegyzés keltę: 2007.08.28'

Hatólyos: 2007.07.30. (CK - 2007.09,20.) _ ,,'

. 8 A |áľsasági szerzödfs 1alłpszabĺilyi alĺlpító okitnĺ, |étesítő o}ĺÍrliľ) kette

8ĺ1 f006'04.06,

HatáIps: 2006.04.20. (CK _ 200ó.05,0s,) - ,,.

8n 2006.04.t3.

Hatólyos: z0M.04'20, (CK _ 2006.05'08') - .',

8B f007.ťf.?'1.

Bejegyzés keke: 2007.05' l 0.

HatđIyos: 2007'05.]0. (CK * 2007.06,07.) - ,..

8t4 2007.07.30,

Bejegyzés ke|te: 2007.08.28.

, HattíIygĺ. 2007,0B.28, (CK _ 2007'09,20.) - ,..

8t5 2009.09.t5.

Bejegyzés kelte: 2009. l 0'29.

HatłÍIyos: 2009.10.29, (CK _ 2009,I I.l9.) _ ...

8ĺ6 20|0.05.f7.

Bejegyzés kelte: 20 I0.0ó. I 5.

Haĺđlyos: 20 ]0,0ő, I 5, (CK _ 2010,07'08.) - ...
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8/7 20r3.01.30.

Bejegyzéx kelte: 20 l 3.04.05.

Hauźĺyos: 20I3'04.05' (CK _ 20l3.05'02.) _ ,..

9 Á cćg tcvókeuységi kiire(i)

9n I 4| l 0'08 Éptiletépítési projekt szervezése (Főtevékenység)

Bejegyzés kelte: 201 3.02. l 3.

HatóIyos: 20Í 3.02.l3. (CK - 20I3.04.I l.) _ ...

9 /72 4322, 08 Yíz-, gáz-, frltés-, légkondicionáló-szeľelés

Bejegyzés kelte: 2013.02. 13.

Hatáłyos: 2013.02, ĺ3. (CK _ 2013.04.1 I.) _ '.'

9fi3 4329,08 Egyéb épüIetgépészeti szerelés

Bejegyzés keltę: 20l3.02. l 3.

H ątĺźIyos : 20 ] 3.02. t 3. { C K - 20 l 3.04' l l. ) _'..

gfi4 433|'08 Vakolás

Bejegyzés kelte: 20l 3-02. I 3,

Hatólyos: 20] 3.02.13. (CK _ 20I3'04.I I .) - ',.

9n5 4333,08 Padló-' falbuľkolás

Bejegyzés keltel 20l 3.02. l 3.

Hąĺĺilyos: 20 I 3'02. I 3. (CK _ 20l 3.04-I l') _ ...

9n6 $34,08 FesÉs' üvegezés

Bejegyzés keltę: 20l 3'02. l 3.

HauźIyos: 20l3.02.I3. (cR_ z0I3.04,I I.) _ .'.

9n7 4540, 08 Motorkerékpáľ, .alkatrész keręskedelme javÍtása

Bejegyzés kelte: 20l3,02. I 3.

HatlźIyos: 20] 3'02.I3, (CK - 2013.04.I l.) _ ...

9n8 46|6,08 Texti|' ruházat' Iább€li' bőnáľu ĺigynöki nagykereskedelme

Bejegyzés ke|te: 20l 3.02. l 3.

HatóIyos: 20I3.02.13. (CK _ 20l3.04'I l,) - .,-

9 ľ19 4u|, 08 Textil.nagykeľeskędelem

Bejegyzés kelte: 20l 3.02. l 3.

Haúlyos:20I3.a2,I3. (CK _20I3.04.1 I.) _ 
'..

9 / 80 4642, 08 Ruházat' Iábbel ĺ n a gykereskede| me

Bejegyzés kelte: 20 l 3.02. l3'

HatđIyos: 20I3'02.I3. (CK _ 20I3.04'I l.) _ .',

gtĺI 4:t11,08 Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem

B ejegy zés ke|te: 20 | 3.ďf ' | 3.

Hatál:yos: 20I 3,03.1 3, (CK - 20I3.04.I l.) _ ...

9 /8f 47 |9' 08 lpaĺci kk j ellegű bolti vegyes kiskeręskedelem

Bejegyzés kelte: 20 l 3.02. l 3.

HatđIyos : 20 I 3.02. I 3. (CK _ 20 I 3.04. I 1, ) _'.,

9 |83 477 |, 08 Ruházat kiskeľeskedelem

Bejegyzés kę|te: 20 | 3.0f . |3'

Halźlyos: 20 l 3.02' ] 3. (CK _ 20 I 3.04' I l.) _ .,,

9 l 84 47 7 z, 08 Lábbe l Ĺ' bőráru.ki skereskedelem

Bejegyzés kelte: 20t 3'02.l3.

Hatályos: 20I3.02,I3, (CK _20I3.04.I I,) *.,.

9 t85 47.} 9, 08 Használtcikk bo| ti kiskeľeskede| me

Bejegyzés kelte; 20l 3.02. l 3.
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Haĺó'Iv-os: 20]3.02.I3. (CK _ 20l3.04.l 1.) - .,'
9/8ó 55 10'08 Szállodai szolgáItatás

Bejegyzés kelte: 20l 3.02' l 3.

HattíI1ĺos: 20I3.02.l3' (CK _ 2013'u.I 1') - ,..

9ĺ87 561'0,a8 Étermi, mozgó vendégtátás

Bejegyzés kelte: 20 l 3.02. l 3.

Hatólyos: 20I3.02.I3. (CK - 2013,04.I l.). ...

9/88 5630'08 Italszolgáltatĺís

Bejegyzés kelte: 20l 3.02. l 3.

Hauityos: 2A13.02.13. (CK - 2013.04.1 l.) - ...

9ĺ91 43Il,08 Bontás

Bejegyzés kelte: 20l 3'02.13.

Hatólyos: 20I j.02.]3. (CK _ 20I3.04.I I.) _ ,..

9ĺ92 4312,08 Építési tertilet előkészítése

Bejegyzés kelte: fo | 3.02, | 3.

Ilttĺcilvls: 20I3.02,]3. (CK _ 20lJ'04.l l.) - -'.

9ĺ93 4|20,08 Lakó- és nem lakó éptilet építése

Bejegyzés kelte: 20 l 3.02' l 3.

HaĺőIyos: 20I 3.02. I 3. (CR. 20I 3,04. I l') - ...

9|94 4zz|,08 Folyadék szá|lítására szolgáló közmű építése

Bejegyzés kelte: 20 l 3.02. l 3.

Hatólyos: 20 ] 3.02. ] 3' (CK _ 20l 3.04' I l .) _ ...

9ĺ95 4222,a8 Elektĺomos, híradás.technikai cé|ti közmű építése

Bejegyzés kelte: 20 l 3'02. l 3.

HaÍá[yas: 2013.02.] 3. (CK - 20I3.04.I I') _.'.

9|96 4Ż99,08 Eryéb m. n. s. épÍtés

Bejegyzés kelte: 20I 3.02. I 3.

Hatólyos: 20I3.02.I3. (CK _ 20I3.04.I I,) _,,,

9/9.1 4399,08 Egyéb speciális szaképÍtés m. n. s-

Bejegy zés kelte: 20 l 3.02. l 3.

HatóIyos: 20I3.02.13. (cK - 20l3.M.I l,) _ ...

9/98 439l'08 Tetőfedés, tetőszert'ezet.építés

Bejegyzés kelte: 20 l 3'02. l 3'

HątłźIvos: zal3.02.I3, (CK _ 20] 3'04'I 1') - ..,

9199 432|,08 Vllanyszerelés 
,

Bejegyzés kelte: 20l 3'02. l 3'

HatiźIyos: 20I3.02.I3. (cK _ 20I3.04.I I,) -,,,
9/I 0o 802CI'08 Biztorrsági lendszęĺ' szolgáltatáś

Bejegyzés kelte: 20ĺ 3.02. l 3.

HatóIyos: 20I3,02.]3, (CK - 20I3.04.1 I.) - ...

q|al Ę39,08 Egyéb befejező építés m' n' s.

Bejegyzés keltel 20l3.02' I3.

Hatályos: 20I 3'02. I 3. (CK - 20I 3.04.I t ,) - ..,

9 l | 02 45 | l' 08 Személygépjríľmfi .' könnytÍgépjármű keľeskedelem

Bejegyzés kelte: 20l 3.02. l 3.

HattźIyos: 20I3.02,l3.(cr - 20l3.a.l 1.) _...

y rc3 45 |9, 08 Egyéb gépjármű-keĺeskedelern

Bejegyzés kelte: 20 l 3.02. l 3.
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HąltÍlyos: 20] 3.02- l3. (CK _ 20l3.04.1 l.) - '..
91 104 4520, 08 cépjárműjavítás, -karbantartás

Bejegyzés kelte: 20l 3'02.,l 3.

Haĺđt.vos: 20I3'02. ] 3. (CK - 2013.04'l 1') _ ...

91 105 52?|, 08 SzárazföIdi szállítást kiegészítő szolgáltatás

Bejegyzés kelte: 20I 3.02' l 3.

Hatólyos: 2aI3.02.l3. (CK - 20I3.04,l 1') - ,.,

9/1 06 453 1'08 Gépjárműalkatľész-nagykercskedelem

Bejegyzés kelte: 20 l 3.02. t 3'

Hatá|yos: 20I3.02.]3. (CK - 20I3.04.l I,) _ .'.

9 l 1 07 4532, 08 Gépjárm űal karész.kiskeľeskede|enl

Bejegyzés kelte; 20 l 3.02. l 3.

HatáIyos: 201 3.02.1 3, (CK - 201 3.04. I I.) -...
9 l La9 4&3, 08 Elektron ikus háĺaruási cikk nagykereskedelme

Beje.gyzés ke'lte: 20 l 3'02' 1 3,

HatáIyos: 20I3-02.13, (CK _ 20I3,04.I I.) - ,,.

9 l | 09 4647, 08 B ri tor. szőnyeg, v i l ágítóberen dezés n agykeleskedelme

Bejegyzés kelte: 20 | 3.02. | 3.

Hanlyos: 20 I 3.02. I 3. (CK - 20 I 3.04. I l.) - ...

9ĺ||0 4652,08 Elektronĺkus, híradás-technikai beľe.ľldęzés, és alkatrészei nagykereskede|me

Bejegyzés kelte: 20 I 3.02. l 3.

I:latdlyos: 2A13.02.13. (CK - 2013.04.1 I.) -...
9 ĺ | | | 4,| 41, 08 SzámíÍógép, periféri a' szoftver kiskereskede| me

Bejegyzés kelte: 20 | 3,07. | 3.

Hątdlyos: 2a I 3'02. 1 3. (CK _ 20 ĺ 3.04. l I.) -,..
9 | | 12 47 42, 08 Telekommuni kációs termék kiskereskedelme

Bejegyzés kelte: 20l 3'02. t 3.

Hatdtyos: 2013.02.13. (CK - 2013.04.1 l.) - ...

9ĺ1|3 4753,08 Takaró, szőnyeg, fal-' padlóburkoló kiskereskedelme

Bejegyzés kelte: 20 | 3.02' l 3.

Hĺlttíltos: 20l3.02'l3. (CK - 20ł3.04.l l.) -.'.
9l||4 4759,a8 Bťltor, vĺ|ágíĺási eszkcjz, egyéb háztanási cikk kiskerąsk.edelmę

Bejegyzés kelte: 20l 3,02. l 3.

HatáIyos:20I3,02'I3, (CK - 20I3.M.I ].) _...

9l1 |5 4765, 08 Játék-kiskereskedelem

Bejegyzés kelte: 20 l 3.02. l 3.

Hątályos: 20I 3.02, I 3. (CK _ 20 ] 3.04. I I') _'..

9l||6 4778,08 Egyéb m. n. s. rij áľu kiskereskedelme

Bejegyzés kelte: 20 I 3.02. l 3.

Haaźlyos: 20I3.02,]3. (CK_20l3,04.I I,) _,..

9/t 18 8l t0'08 Építményiizemeltetés

Bejegyzés kelte: 20 1 3.02. I 3'

HatđIyos: 201 3,02, ] 3, (CK - 20I 3,u. I I') _...

9I| |9 73| l'08 Rektámtigynöki tevékenység

Bejegyzés kehe: 20l 3.02. l 3.

Hanźlyos: 20I 3,02' l3' (CK - 20I3,04. I ].) _,',

9 l 1 20 .7 
3 12, 0B Médiareklĺ{m

Bejegyzés kelte: 20l 3.02. ĺ 3.
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Hatłźlyos: 20] 3.02.] 3. (CK _ 2013'04,1 I.) _ '..

9112| 6399,08 M. n, s. egyéb infoľmdciós szolgáltatás

Bejegyzés kelte: 20 l 3.02' l 3'

HalcÍl1,g5; 2013.02.l3, (CK - 20l3.04.l l')-...
9ll22 7490,08 M. n. s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

Bejegyzés kelte: 20 l 3.02. l 3.

HatđIyos: 20I 3.02. I 3. (CK _ 20l3.04, l l.) _,,,

9 l 1 23 &f30, 08 Ko n ferencia, ke reskede l m i bemutatl s?.erve?.éSe

Bejegyzés kelrc; 20l 3.02' l 3.

Hatólyos: 20] 3.02,13, (CK - 20l3.04.1 l.) - ...

91124 8f99,a8 M. n. s. egyéb kiegészítő i.izleti szolgáltatás

Bejegyzés kelte: 20l 3.02. I 3.

Hatdlyos: 2013.02.13. (CK - 2013.04.1I.) *'.'

9/125 6820'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan béľbeadása, tizemeltetése

B ejegy zes kelte:. 20 | 4.06.26.

Hatdlyos: 20]4.06.2ő' (CK _ 20I4.07.02,} _ ,'.

9ĺ |26 6832, 08 Ingatlankezelés

Bejegyzés kelte: 20 1 4,06,f6,

HattÍlyos: 2014,06,2ó. (CK - 20]4.07,02.) -...
9li.27 6810108 Saját tulajdonŕr ingatlan adásvétele

Bejegyzés kelte: f0 | 4'06.26.

Hatdlyos: 2014,06.2ó. (CR - 2014,07.02.) - '..

l1 Á cĺlgjcgj'zett tőkćje

I|R osszesen: l5 300 000 HUF Bejegyzés kelte] 2010.06.15.

HatáIyos: 2010.06.I 5. (CK - 2010.07.08.) _ ,..

I3,,| cégiegyz:esrc .iogĺlnllt1ak ) ädatsi

|3t6 KandąIefĺ Haitham (an: Haik Geoľget) Ĺizletvezetésre jogosult tag (vezető tisztségvise|ő) l l ó2 Budapest, Istráng utca

92'
Születés ideje: l9ó6.07.l9.

AdóazonosÍtó jel: 8363584320

A képviselet módja: önálló.

A jogviszony kezdęl'e: 20l 3.0 l.30.

Vá|tozás időpontja: 20|3.0I '30.

Bejegyzés kelte: 20 l 3.04.05'

Hatđ|yos: 20I3.0].30, (CK - 20] 3'05.02-) - ...

13ľ7 Dn Razouk George (an: Kahwach Asma) iizletvezętésre jogosuIt tag (vezelő tisztségviselő) 1098 Budapest' Böször-
ményi utca 8' 3. lház. l. em. l .

SzĹiletés ideje: l 9ó7'0 l. ĺ 3.

Adóazonosító jel : 8365360373

A képviselet módja: önál|ó.

A jogviszony kezdete; 20l3.0ĺ.30.

v á1to7Ás időpontja: 20 l 3.0 ĺ.30.

B ejegzés kelte: 20 1 3.04'05.

Hatályos: 20I3,0],30. (CK _ 20] 3.05.02') _.'.

1Ü ĺt cég słati"sztilĺ*i sziimjele

2014 ?228062Ĺ4l l0-l l7-0l.
Bejegyzés kelĺe: 20 i4.03.20.

,,ĺ.|. ,l
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HatóIyos: 20]4.03.22. (CK - 20]4.04,03.) - ...

21 .d cég ađŕlszánrĺ

f|ĺ4 zzf806f6-242.
HU?2f80626.
Adószám státrrsza: érvényes adószám

Státusz kezdete: 200ó.04' l l .

Váttozĺs időpontja: 2007.08.28.

Bejegyzés kelte: 20 l3.02. 1 6'

Hatlźlyos: 2007.08.28' (CK _ 20l 3.04.1 8.) ^ .'.

32 .Ą. cég pćnzĺ.ĺlryĺlmi .ic|zĺíseńlrra

3z5 109ĺ 800I-00000064-8366000 l

UniCredit Bank Hungary Zrt. Head offrce (1054 Budapest, Szabadság tér 5.6.10l t0 04l348)

A számla nyitási dátuma: f0|4,M.|7,

B ejegy zés Y.e\tel 20 l 4.04.23.

Haĺólyos:20]4,M'23. (CK -20I4.05,08') _ ...

3216 I M00l 51 -s%85449-57 521001

K&HBankZrt.0t5Budapest(ll02Brrdapesl'Ligettéľ3.:0ll004l043)
A számla nyitási dátuma: 20 l 6.03'07'

Bejegyzé.s kelte: 20l6.03. l0.

Hatd.lyos: 2A16.03.10' (CR - 2016'03'l l') - "'

49 .Ą cĘ ctlgiegvzélrszíunai

491?. 0l06777587
Yezetve a(z) Főváľosi Töľvényszék CégbínTsága nyi lv ántartĺísában.

Bejegyzés kęlte: 2007.05. 1 0.

Halźlyos: 2007,05.I0. (CK _ 2007'06.07.) _ ...

49n 1306056957

Yezptve a(z) Budapest Kiimyéki Törvényszék Cégbírósága nyilvántaľtásában.

HątáIyos: 2007.04.23. _ ...

Cégformátót fiiggő adatok

I{0ó} Á tlet4ti táľsaság bgltagiĺ(i)

\aó)ĺ5KandaleflHaÍĺham(an:HaikGeorget)l|62Budapest.Istrángutca92.
Szü|etés ideje: t966.07. l 9.

A tagsági jogviszony kezdete: 20l3.0l.30.

Változás időpontja: 2013'0l .30.

B ejegy zés kelte: 20 ĺ 3.M.05.

HatáIyos: 20I3,0],30, (CK- 20I3'05.02,) _...

l(06y6 Dĺ Razouk George(an: Kahwach Asma) l098 Budapest. Bőszőĺményi utca 8' 3. lház. l. em. ĺ.

Szĺjlętés ideje: !967.0l, 13.

' A tagsági jogvĺszony kezdęte: 20l3.0i.30.

VáItozás időpontja: 20t 3.0l'30'

Bejegyzés kelte: 201 3.&l.05.

HaaźIyos: 20]3.0I.30. (CK- 20I3.05'02.) -.,,

Ź(0s} Á bętétí tárcaĺá'g kiiltagj*ii)

.\
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2(06)14 Dr. Slnball He,ĺhaln (an: Shaban Lattifa) l l62 Budapest, lstráng utca 92'

Szĺiletés ideje:. 19 66'04.22.

A tagsági jogviszony kezdete: 20 | 3.0l .30.

Y á|tozÁs időpontja: 20 l 3'0 l' 30.

Bejegyzés kelte: 20 l 3'04.05.

HatóIyos: 2013,0l.30, (CK _ 20l3,05.02.) - ...

ĺ}7 ř'énziigyi ntoĺlul

a
Btám|Ĺsi |díĐk

Éĺékĺír* n.rnĺ í'bo' ácle
Úzcmí trcdmćny
Ádózls cl6ti crcdm{ĺy
M{r|cB gcńntĺ ćadmćĺy
Adó'!t crcdnény
Eśí.iôżitk tiryf,Ícn
Bc'c}retr ěs'}ilżĺk
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Az adatok az 9PTEN Kft' Cégtár rendsz.eréből szórmaznak, atrrely cégek esetén a Cégktjz|önyben nregjelent hivatalos

adatokat tafla|mazz.a, más szervezetek esetén egyéb fonásból származó hivata|os és gyűjtött intbrmációk !áthatók.
l,ekéľdezés időpontja: f016,M.22 09:35
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/ĺ.sl . tl,ĺďdr"tol

Dr. Asbóth- Hcrmányi LŐrinc Bcnce
Ki5zjegyzoí Iroĺlá.ia

l088 Budapest, Bľódy S. u. 2. II. em. 8/b

T e1.:'7 86-9 487, 7 86-9 57 8

-Köz,JEGľZ I óxĺn,ąľ

Dr. Lesľyłĺn Veronika, mint dr' Asbóth-Heľmányi Lőrinc Bence budapesti
közjegyzőhelyettes ęlőĹt a mai napon a 1088 Budapest Bró-dy Sándoľ utca 2.

kĺzjegyzó mel|ett működő
II. emelet 8/b. szám alatti

kizjegyzői řodában nre61ielent, mint ĺtgyfél:
MoKoZ Keľeskedelmi Beĺéti Társaság (székhelye:
01.06.7,17 587 , ađősz,áma: 22280626-f42. statiszźikai

108l Budapest, Rákóczi lit 5l. fszt. 5., cégsegyzékszáma:
számj ele : 22280626 4 | l 0. l 1 7-0 l . ), mint Meghat a|mazÁ,

ry'ľľ'ĺ::u|"es i 
1ýy: 

K1du1:3@1Ľ:ľtt'tapj án, anyj a neve:

-l 

szemeýi azonosító száma: sz.ámaĺatti lakos|}állampolgár, aki szemé|yazonosságá számú szemé|yazonosító igazolványával,lakcÍmétJszámú lakcÍmet igazoló hatósági ĺgaz@igazo|ta,mi"t n*gh;l;i;;"ä::.:.:::::-:A Kandaleft Haitham|Dállampo|gáľságri képviselő magyaľ ľryelvet nem éľti tökéĺetesen, ezéľt jelen
közjegyz,ői okiratot a kőzjegyzí5 az 199|. évi XLl. tv. lzs.E-a alapján *"gń nýulu"n tolmács
közreműköđésével készÍti el. A közľemĺiködő tolmács kijelentette, hoey a rnegnatamaJó jelen.okiratba foglalt
nyilatkozatainak arab nyelwe,.illetve aľab nyelvről maglar nyelvre vaĹo leľoroĺ"tĺsĺra tepe"s' a aľuu e. u *ufyu.
nyelvet áti és beszéli, kötelezi ylagátwtz, hogy a o kepviseldjének a részére az ugymenbt soľan elhangzoftäŘat,
valamĺnt akÖzjegyzbi okiratba foglaltakat, aközjegyzőbelyettes által előadottatat šzo szeľint lefordĺtjaä .ugy*
nyelvet nem értő részéľe.
Á közremiiködő ĺigyleti tanúkkijelenteľték, hogy személyĺikbenaközjegyzłi által ismęrŕetett 1991. évi XLI.
törvény szęrinti kizĺró okok nincsenek, ígyjeten tigylet tanúsítására képelek ésjogosultak.-
Tolmácsként közľem ĺl köđik! .-*.-..

l*:::'*"o*.jjtrryl9á'''' aki @azn* azo I ványával,lakcímét(Ebzám'ú lakcímet igazoíó hatóságiigazolványávaĺigazo|ta --.----.-.-----._..---:-:.*.::1-:::
ügyl"1ĺ tanúként jelen van a ko"jegy4lelyettegá]EI személyesen ismert--_-.

-éľtesítésicÍm

Az{lgyfelekfudomásulvettékaT-özjegyzöhelyettes@lól99l.éviXLI.törVény
L2z. s (2)-(t0) bekezdéseiben foglaltakról, a szemé|yaznnosság on-Iine ellenőrzésére vonaÍkozó
rendelkezéselaôl. --------..--*

*.--.MEGIIATALMĺZÁsľ: .

1./ A MoKoZ Keľeskede|mi Bt. Ęielenti, hogy a Budapest Józse&árosi Ônkormrányzat (t082 Budapest,
Baľoss u' 634,1. adószáma: 157357|5-242 a továbbiakban: onkoľmányzat), mínt a bérlemény tuląidonośa eś
bérbeadć nęvében eljáró Kisfalu Jlzsefuárosi Vagyongazdálkodó Kft.vel (1083 Budapeď Losónci u z,
cégszÁma: 0|-09-265463) bérlęti szeľződést kíván kötni' a Budapest 3464|l0/Ng heĺyrajá- számú ingatlan
tÁrgyában, illętve későbbiekben ezen ingatlant a üáľsaság meg kívĄja vĺásáľolni. Minäęán ńt a Buňapest
Józsefuárosi Önkoľmányzat hrtajdonát ktpezi a 3464|ĺ0ĺA' ĺa e" s4s+llolN|Z he|yrajzi számr1 ingatiaą
amelyeket a tulajdonos értékesíteni kĺvan. A táľsaság ezen ingatlanokat is meg kĺvenja vašĺĺľólni. _--..---*.---
!íivď a.Ę1sgság.tlgvezntője életvítelszerĺien'nsm tartózkodik Magyaľoľszágon ezéĺt, aMoKoZ Kereskedelmi
Bt, azatábbi nýlatkozatot teszi
z.ĺ A MaIKaz visszavonhatatlanul meghatalmazza đľ. Shaban Hesham
(szĺlletési né , anyJa neve

lakost ľlogy a Bud

A szemé|yazonosság ellenöľzésével érĺnteťt fét tudomásul vette a közjegyzl5helyettes tźĄékońatÄséú a
közjegyz(i|sőI szóIó l99I. évi XLI. töľvény l22.$ (2H10) bekezdéseiben ĺogläIta-t<ľol,,i,,uszeňlélyazonosság
on.line ellęnőrzésének cj|j1r0l'' módjáról és .tartďmárő|, a kbĄegző1 közreműködés megtagadásának
kötelęzettségéről, bejelentési kłitelezettségérőt, valamint azellęnórzés śoián megismeľt adatok kęzeléséről' ---A közjegyzőhelyettes megállapíĺja, hog az ügyféI adatainak on-line ellenőrzésJmegttirfćnt. *.---
l,ĺi".á" a Meglratalmazőhoz inÍézett kéľdésekľe adott felęleteiből meggyőződte-ń üryleti képességéről ésjogosultságáróI, továbbá valódi szándékaĺó|, tÁjékozattam a jogirgylet láryegérőt es jo!ĺ kovetĹeaněnyeiľöt"
felkéľt' hogy foglďja m kőzjegy zői oklrutba az alábbi-----._---.--..---

ti /
i,'

személyi

bérleti szerzódéssěl' a társaságot teljes jogkörľel képviselją így a béľIeti szeľzödés
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Al.Nagaľ Haisam s.lĺ"

tolmács

P.řĺ.

trä,Ľť,äľffi í.?ffiitäťľ:.?ł""ľl*,.äö;ü--ř;*,:'ňffi ŕääffi
t'fr'óřää i.';ä:[.#łill äi. ä"ä*"\\?Ľ^bármely jognyilatkozat:Jä'."i';i. 1'ÍĽll!^hffľÍäffľĹ
helvett.a bérlęti szerzodés megkl5tése ć.d'".T:::: 

mint bérllt bárm'ly hatóságnál, adlhatlsagnal' r
,^"ľuiś^,u"'," 

!.éť:ji.ľ'ődéJset 
kapcsolatosan':äľniř"i:*"ľt. Ęľt.1;;.#;ň;;;;.;;;ä;;;

fibjuhi"";;l''uljľ:".ľ'i szolgáltatókná'*ľ,u il;;;ĺíÍu|^^o,-, --nevezet.ingatlanok megvótele során a

ä]iřäil"r.';.,:ű:::::'"*?ľľľ,,-ľi:*ľu?ľ'""ĺ"nti-ř.l p*tu'n T|.i, ,,u,o",, ós szóbeli nyilatkozatokat
H'esłlam meghatalmaíiä;^;;ĺ"s jogkörrel.kéľ.:Ľ:.:Tľ::- --*-*-.-_.
MoKoz ĺ":*ľ-oľl1 ,L.^nłóđýp .---....-..-.----T-;:;-,;;;*ilil;;" által kiĺrt!ályázatok során a

n"ú"ĺą mintvevő.hęl*::"t"äffi1';' 
"i"p:* 

jogosult az ingatlanokł""ry;"äřffiäiĺ.iä.ű".h."ese során a

rĺ"gĺutur*u1ott 1f"ľ1.:.:;;".wiselni. 
" 

pĺrvaätřřä.nńĘ' " vewa,Ä,ĺ dokumentáció besz

äťää-"::,ff*,,;}ĺ:"ľľ-:iľl-:illłťŕ:#i*ffi*ľ-l.ľ*:ĺnŕii'6gpľ5*1g1p*
*ĺĺľ*:tĺľ;1.ł6ľ.1ł:ą=r.öł"tr'
ľ}tľqięiKggpľnľffi n:ľjn"nt.ľľlľľ,-*::*:-:::-:*:-
!1ä*"fi :lffi ľ"T!,ääätĹ'e'"&:ľľ:-:ľ:ilt''őą!ä:*trffi ĺ"^ľäf:ľ''HäTťnľää:l
äkľľll."*,""'ľ"tľtmĺľ*"-"*:ľ:*:n$éą*ąęg'pę*ľľľ''#f ľ.#"*:Hffä
követően elóttem "]iääĺa.' iaját kez{ĺleg atáírta' amelyet kÖv.(

meghatalmaz9 T,:: l+^1, ą1Ą *

ffi
ti'
rH

iľ

I

MoKoz Kereskeđelmi Betéti Társaság s.lĹ
ltrv}>Ý- 

meghatalmazó

dr. Lestyán Veroniká]s j|ci.i

'::Ĺłiłl
..ii-...ł+..

ií*iÍlł.

Tanusítom,hogeza1tlsĺfé|ĺ!szĺy^ľ:1ľľĽĽ:ľľ.::.1.:g:ľ.:::::::y
Hľ'ffi ÍÍľJľäffiľäffľ^ľľ;ľ.:ĺl1ilmm*ap09.(kilenceđik)napján.*:
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Tanúsítom, hogy cr, az' iigyťé| rószérę kiacĺott hitc|es kiadlllány a ĺ.cnti Ĺig1szánr alatt a ktizjegyzt5
megőrzésébcn levő eredeĺi k'Özj egyz-ői okirattal megegyczi k.
Kelt, Budapest, 20l 5. (keĺtoezer.tizenötĺĺdik) év február hónap 09. (ki|encedik) napján'

ľ ..--Pek-
Dr. Foľtágh Kata|in Szilvia

közjcryzőhclycttes

ében
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