
Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkonnanyzat Kepviseld-testiiletenek , / /
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozterulet-hasznositasi Bizottsaga ' V '

Eloterjeszto: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. ..................sz. napirend

ELOTERJESZTES

A Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozterulet-hasznositasi Bizottsag 2022. marcius 23-i iilesere

Targy: Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Somogyi Bela utca 19. szam alatti tires, nem lakas 
celjara szolgalo helyiseg berbeadasara

Eloterjeszto: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt., Novaczki Eleonora vagyongazdalkodasi 
igazgato

Keszitette: Kardos Noemi referens
A napirendet nyilvanos iilesen kell targyalni.
A dontes elfogadasahoz egyszeru szavazattobbseg sziikseges.
Melleklet: ertekbecsles

Tisztelt Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozterulet-hasznositasi Bizottsag!

I. Tenyallas es a dontes tartalmanak reszletes ismertetese

A Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkonnanyzat (a tovabbiakban: Onkonnanyzat) 
tulajdonat kepezi a Budapest VIII. keriilet Somogyi Bela utca 19. szam alatti 36467/0/A/30 hrsz.-u, 
tulajdoni lapon 20 m2 alapteriiletii, ures, utcai bejaratu, foldszinti nem lakas celjara szolgalo helyiseg, 
amely az ingatlan-nyilvantartasban iroda megnevezessel szerepel.

A fenti helyiseg 2021. februar 23. napjan keriilt vissza az Onkonnanyzat birtokaba.

Az Onkonnanyzat kozos koltseg fizetesi kotelezettsege a vizoras helyisegre vonatkozoan 4.290,- Ft/ho.

A helyiseget magaba foglalo epuletben osszesen 30 db albetet talalhato, amelybol 9 db onkormanyzati 
tulajdonu, 5 db lakas es 4 db nem lakas celjara szolgalo helyiseg. Az epiilet nem szerepel a bontasra 
kijelolt ingatlanok listajan.

A helyi varos-rehabilitacios terulet kijeloleserol es a teriileten a rehabilitacio megvalositasarol sz616 
32/2001. (X.26.) onkormanyzati rendelet alapjan a targyi helyiseget magaba foglalo epiilet HVT III 
teriiletre esik, a Rev8 Zrt. tajekoztatasa szerint az ingatlan berbeadasa vagy a berbeadas idotartamanak 
kerdese nem erinti az Onkonnanyzat es a Rev8 Zrt. HVT teriilettel kapcsolatos szerzodeses 
kotelezettsegeit.

A vizsgalt ingatlan utcai es udvari bejarattal is rendelkezik, az utcai bejarat raccsal vedett. A falak 
festettek, a burkolatok keramia es laminalt parketta. Az albetet onallo vizoraval es villanyoraval 
rendelkezik, a villanyora az albeteten kivul helyezkedik el, amely a lepcsohazban talalhato jobbra. Az 
iroda helyiseg felett egy femszerkezetes galeria keriilt kiepitesre, belmagassaga 1,70 m, alatta a 
behnagassag 2,48 m.

Bezi Lilia egyeni vallalkozo (szekhely: 2040 Budadrs, Rezeda utca 76.; nyilvantartasi szam: 56111543; 
adoszam: 57480051-1-33) 2022. marcius 2. napjan berbeveteli kerelmet nyujtott be a fent ismertetett 
helyisegre, divatekszer gyartasa tevekenyseg celjara. A kerehnezd 44.000,- Ft/ho + AFA berleti dij 
ajanlatot tett.

A CPR Vagyonertekelo Kft. (Lakatos Ferenc) altal 2021. aprilis 8. napjan keszitett, Bartfai Laszlo 
fiiggetlen szakerto altal 2021. aprilis 13. napjan jovahagyott, majd 2022. marcius 8. napjan aktualizalt 
ertekbecsles szerint a helyiseg forgalmi erteke 12.650.000,- Ft (632.500,- Ft/m2) A rendeletben nem 
nevesitett tevekenyseg eseten a berleti dij 6%-os szorzoval szamitott havi netto berleti dij 63.250,- Ft.

A Kepviseld-testiilet 248/2013. (VI. 19.) szamu hatarozatanak (a tovabbiakban: Kt. hatarozat) 8. a) 
pontja alapjan iires, legalabb 12 honapja, de legfeljebb 24 honapja nem hasznositott netto 25M Ft 



forgalmi ertek alatti helyiseg eseten a Kt. hatarozatban meghatarozott szorzok ervenyesitendok azzal, 
hogy a berleti dij onkormanyzati erdekbol legfeljebb 30 %-kal csokkentheto. Az igy csokkentett berleti 
dij osszege 44.275,- Ft/ho.

Javasoljuk, hogy a Bizottsag a jaruljon hozza a Budapest VIII. kerulet Somogyi Bela utca 19 szam 
alatti 36467/0/A/30 hrsz.-u, tulajdoni lapon 20 m2 alapteriiletu, tires, utcai bejaratu, foldszinti nem lakas 
celjara szolgalo helyiseg berbeadasahoz Bezi Lilia egyeni vallalkozo (szekhely:2040 Budadrs, 
Rezeda utca 76. nyilvantartasi szam:56111543 ; ad6szam:57480051-l-33) reszere hatarozatlan iddre 30 
napos felmondasi idd kikotesevel divatekszer gyartasa tevekenyseg celjara a kedvezmenyes 44.275,- 
Ft/h6 + AFA berleti dij + kozuzemi es kiildnszolgaltatasi dijak osszegen.

ILA beterjesztes indoka

A nem lakas celjara szolgalo helyiseg berbeadashoz berbeadoi dontes sziikseges, amely dontes 
meghozatalara a Tisztelt Bizottsag jogosult.

III. A dontes celja, penziigyi hatasa

A berbeadasbol befolyo berleti dij es kozos koltseg fedezne az Onkormanyzat kozos koltseg fizetesi 
kotelezettseget, azon feliil plusz bevetelt is jelentene. A helyiseg mielobbi berbe adasaval a berld 
gondoskodna a helyiseg allaganak javitasarol es szinten tartasarol.

Amennyiben nem adja berbe a helyiseget az Onkormanyzat, kiadaskent tovabbra is kozos koltseg 
fizetesi kotelezettseg terheli, a helyiseg allaga tovabb romlik.

A hatarozati javaslat elfogadasa pozitivan befolyasolja az Onkormanyzat 2022. evi berleti dij bevetelet. 
A helyiseg berbeadasa penziigyi fedezetet nem igenyel.

IV. Jogszabalyi kornyezet

A lakasok es helyisegek berletere, valamint az elidegenitesukre vonatkozo egyes szabalyokrol szolo 
1993. evi LXXVIII. torveny 38. § (1) bekezdese ertelmeben a felek a helyisegber osszegeben szabadon 
allapodnak meg.

Az Onkormanyzat tulajdonaban allo nem lakas celjara szolgalo helyisegek berbeadasanak felteteleirol 
szolo 35/2013. (VI.20.) onkormanyzati rendelet (a tovabbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdese 
ertelmeben a Kepviseld-testiilet (a tovabbiakban: Kt.) - a rendeletben meghatarozott feladat- es hataskdr 
megosztas szerint - onkormanyzati berbeadoi dbntesre a Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es 
Kdzteriilet-hasznositasi Bizottsagat jogositja fel.

A Rendelet 14. § (1) bekezdese alapjan, uj berbeadas eseten a helyiseg berleti dijanak mertekerol a berld 
kivalasztasa soran kell megallapodni. Amennyiben az Onkormanyzat reszerol tortenik az ajanlattetel, a 
helyiseg berleti dijanak merteket a Kepviseld-testiilet hatarozataban megallapitott berleti dijak alapjan 
kell meghatarozni. A hataskorrel rendelkezo bizottsag a berbeadoi dontes meghozatalakor a kepviselo- 
testiileti hatarozatban foglaltaktol csak akkor terhet el, ha a kerelmezo berleti dij ajanlatot tett.

A Rendelet 14. § (2) bekezdese alapjan, a leendo berld a berleti szerzodes megkbteset megelozoen 
kdteles a berbeadonak 3 havi brutto berleti dijnak megfelelo bsszeget ovadekkent megfizetni, valamint 
a 17. § (4) bekezdes alapjan a berleti szerzodes megkoteset kbvetoen kozjegyzo elott egyoldalu 
kdtelezettsegvallalasi nyilatkozatot alaimi.

A Kepviseld-testiilet 248/2013. (VI. 19.) szamu hatarozatanak (a tovabbiakban: Kt. hatarozat) 7. pontja 
ertelmeben a helyiseg berleti dijanak alapjaul a helyisegeknek a jelen hatarozat es a Kepviseld-testiilet 
mas hatarozata szerint aktualizalt bekoltozheto forgalmi ertek szolgal.

A Kt. hatarozat alapjan a helyisegben vegezni kivant tevekenyseg figyelembevetelevel tortenik a berleti 
dij meghatarozasa, a rendeletben nem nevesitett tevekenyseg eseten a berleti dij szorzo 6 %.

A Kt. hatarozat 8. a) alpontja alapjan a kedvezmeny megallapitasanal nem lehet figyelembe venni azt 
az idotartamot, ameddig a helyiseg nem szerepelt a berbe adhato helyisegek listajan.

Fentiek alapjan kerem a Tisztelt Bizottsagot, hogy a helyiseg berbeadasaval kapcsolatos donteset 
meghozni sziveskedjen.
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Hatarozati javaslat

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es 
Kdzterulet-hasznositasi Bizottsag..... /2022. (III.23.) szamu hatarozata

a Budapest VIII. keriilet, Somogyi Bela utca 19. szam alatti iires nem lakas celjara szolgald 
helyiseg berbeadasaval kapcsolatos dontes meghozatalarol

A Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozteriilet-hasznositasi Bizottsaga ugy dont, hogy

1 .) hozzajarul a Budapest VIII. keriilet Somogyi Bela utca 19. szam alatti 36467/0/A/30 hrsz.-u, 
tulajdoni lapon 20 m2 alapteriiletu, iires, utcai bejaratu, fbldszinti nem lakas celjara szolgald 
helyiseg berbeadasahoz Bezi Lilia egyeni vallalkozd (szekhely: 2040 Budadrs, Rezeda utca 76.; 
nyilvantartasi szam: 56111543; adoszam: 57480051-1-33) reszere hatarozatlan idore 30 napos 
felmondasi ido kikotesevel divatekszer gyartasa tevekenyseg celjara 44.275,- Ft/hd + AFA 
berleti dij + koziizemi es kiilonszolgaltatasi dijak osszegen.

2 .) felkeri a Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt.-t a hatarozat 1.) pontja szerinti berleti szerzodes 
megkotesere, amelynek feltetele, hogy az Onkormanyzat tulajdonaban allo nem lakas celjara 
szolgalo helyisegek berbeadasanak felteteleirol szolo 35/2013. (VI. 20.) onkormanyzati rendelet 14. 
§ (2) bekezdese alapjan 3 havi brutto berleti dijnak megfeleld ovadek megfizeteset, valamint a 17. 
§ (4) bekezdese alapjan kozjegyzo elott egyoldalu kotelezettsegvallalasi nyilatkozat alairasat 
vallalja a leendo berld.

Felelos: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. vagyongazdalkodasi igazgatoja
Hatarido: a 2.) pont eseteben 2022. aprilis 30.

A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt.
A lakossag szeles koret erinto dontesek eseten az eldterjesztes elokeszitojenek javaslata a kozzetetel 
modjara: a honlapon.

Budapest, 2022. marcius 18.
Novaczki Eleonora 

vagyongazdalkodasi igazgato

Keszi'tette: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt.

Leirta: KARDOS NOEMI REFERENS

Jogi Kontroll:

BETERJESZTESRE ALKALMAS:

DR. SAMTOS CSILLA 
J^GYZO

jovahagyta:

Veres Gabor
a Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es 

Kozterulet-hasznosi'tasi Bizottsag elnoke





Aktualizalasi adatlap

Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. -Helyiseggazdalkodasi Iroda

Ertekelt ingatlan megnevezese: iroda

Az ingatlan cime, azonositasi adatai:
Telepules: Budapest, VIII. keriilet
Utca, hazszam, emelet, ajtd: Somogyi Bela utca 19. fsz. 20 m2
HRSZ: 36467/0/A/30

Az eredeti ertekbecsles adatai:
Keszitette:
Ertekbecslo:

CPR-Vagyonertekeld Kft. 
Lakatos Ferenc

Fajlagos forgalmi ertek: 
Az ingatlan forgalmi erteke:
Datum a:

632.302-Ft/m2 
12.650.000 Ft 
2021. aprilis 8

Utolso aktualizalas adatai:
Fajlagos forgalmi ertek:
Az ingatlan forgalmi erteke:
Datuma:

Tulajdonviszonyok es berld adatai:
Tulajdonos: 
Berld:

Jozsefvarosi Onkormanyzat

Ertekelesi forma: Tulajdonjog forgalmi ertek

Aktualizalas ervenyessege: 6 honap

*Aktualizalas:

*Aktualizalt ertekek:

Fajlagos forgalmi ertek: .......Ft/m2

Az ingatlan forgalmi erteke: {2- - . ooo Ft

Az aktualizalas az eredeti ertekbeeslesben rogzitett teriileti adatok, es az abban rogzitett 
muszaki allapot alapjan keszult, az aktualizalas az eredeti ertekbecslessel egyiitt ervenyes.

Budapest 2022
2022 MaRC 08.

Bartfai Laszlo
Igazsagiigyi Ingatlanforgalmi Szakerto 

JGK Zrt.



Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt

erkeztetesi datum: erkeztetesi s^m:

CPR-Vagyonertekelo Kft.

iktatas datums: iktstdszsm:

2021
ugyintezS:

melteklet: H-1085 Budapest 
Jozsef korut 69. fsz. 1. 
(70) 941-64-93
www.ertekbecslesek.com 
info@ertekbecslesek.com
Fovarosi Birosag
Cegjsz: 01-09-942852
Adosz: 22771393-2-42
Nyilv.tart.sz.: C00450/2010
Iktatoszam: JGK-693

INGATLANFORGALMI SZAKVELEMENY

1085 Budapest, Somogyi Bela utca 19. fsz.

szam alatti

36467/0/A/30 hrsz-u
iroda ingatlanrol

Budapest, 2021. aprilis

Fuggetlen | Megbizhoto | Ertekmerb

http://www.ertekbecslesek.com
mailto:info@ertekbecslesek.com


INGATLANFORGALMI SZAKERTOI VELEMEnY

ERTEKELESI BIZONYITVANY

A Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. (1084 Budapest, Or utca 8.) megrendelesere keszitett szakvelemenyben, a 
targyi ingatlanra vonatkozd dokumentumok es a piaci viszonyok tanulmanyozasa utan, a helyszini bejaras es az 
ertekelesi szamitasok alapjan megallapitasra kerul, hogy az ingatlan

Megrendeld azonositd

Keriileten beluli elhelyezkedese

Ingatlan cime (tul.lap szerint)

Helyrajzi szama

Ingatlan megnevezese

Ingatlan jelenlegi hasznosltasa

Szobak szama

: JGK-693

: Palotanegyed

: 1085 Budapest, Somogyi Bela utca 19. fsz.

: 36467/0/A/30

: iroda

: nines hasznositva

Komfortfokozat : -

Az ertekeles celja

Tulajdoni lap szerinti meret

Helyisegcsoport redukalt alapterulete

Tarsashaz telek terulete

: Onkormanyzat altali megrendeles, berbeadashoz

: 20 m2

: 20 m2 Fajlagos m2 ar: 632 302 Ft/m2

: 831m2

Eszmei hanyad

Belso muszaki allapot

Megkozelithetosege

Ertekeles alkalmazott modszere

: 110 / 10000

: jo
: utcai foldszint

: piaci osszehasonh'to- es hozamalapu mddszer

forgalmi erteke: 12 650 000 Ft
azaz Tizenkettomillio-hatszazotvenezer- Ft.

melybol a telek eszmei erteke: 2 560 000 Ft

azaz Kettomillio-otszazhatvanezer- Ft.
likvidacids ertek a forgalmi ertek 85%-a*: 10 750 000 Ft

azaz Tizmillio-hetszazotvenezer- Ft.

A piaci ertek per-, teher- es igenymentes allapotban kerult meghatarozasra.

Az ertekelesben megallapitott piaci ertek Netto ertek, az Afa merteke a mindenkori hatalyos afa torveny alapjan 
szamitando.

Jelen ingatlanforgalmi szakvelemeny kizardlag a targyi ingatlan forgalmi (piaci) ertekenek meghatarozasara keszult.

*A likvidacids ertek a kenyszerertekesites es gyors eladas miatt valt szuksegesse, melyet az elhelyezkedes es az 
ingatlanpiaci viszonyok mellett a forgalmi ertek 85%-aban hataroztunk meg.

Ertekelt tulajdoni hanyad, ertekelt jog ; 1/1 , tulajdonjog
Helyszini szemle/fordulonap idopontja : 2021. marcius 31.
Szakvelemeny ervenyessege : 180 nap
Forgalomkepesseg ertekelese : forgalomkepes

Keszult: 1 db. eredeti nyomtatott peldanyban.

Budapest, 2021. aprilis 8.

CPR-Vagyonertekelo Kft. 
1 ora Budapest Jdzsefkd 69

Lakatos Ferenc 
ingatlanvagyon-ertekeld 

Nyilvantartasi szam: 1398/2006.

2. oldal



INGATLANFORGALMI SZAKERTOI VELEMENY

1. MEGBIZAS (SZAKERTOI FELADAT)

Megbizasi Szerzodes szerint a Jbzsefvarosi Gazdalkodasi Kbzpont Zrt. (1084 Budapest, Or utca 8.), mint 
Megrendelo, ingatlanforgalmi szakertb velemeny elkeszitesevel bizta meg CPR-Vagyonertekelo Kft-t. 
Megrendeles alapjan Tarsasagunk meghatarozta a megrendelesben rbgzitett ingatlan forgalmi (piaci) erteket. 
Az ertekeles celja: Onkormanyzat altali megrendeles, berbeadashoz tbrtenb felhasznalasra.

2. szakertOi vizsgalat mOdszere

Az ertekeles soran helyszini szemlere kerult sor, tovabba megvizsgalasra kerultek az ingatlannal kapcsolatban 
rendelkezesre allo, a mellekletben felsorolt es jelen ertekeleshez csatolt dokumentumok, Megfeleloen 
alkalmazasra kerultek a TEGOVA (EVS 2003-2016) iranyelvei es a tbbbszbrbsen modositott 25/1997. (VIII. 1.) PM 
rendelet elbirasai.
A helyszini szemle soran a szoban forgo ingatlant reszletesen bejartuk, az ingatlan adottsagait, kbrnyezetet es 
mas ertekbefolyasolo tenyezoket megvizsgaltuk. Az ingatlan egyes reszleteirol fenykepfelveteleket keszitettunk, 
amelyek az ingatlanforgalmi szakertoi velemeny mellekletebe csatoltunk.

Helyszini szemlen jelenlevbk: Ingatlanvagyon-ertekelb

3. ingatlan-nyilvantartas szerinti allapot bemutatasa

A tulajdoni lap tartalmazza az ingatlan-nyilvantartas szerinti allapotot.

/. resz:

Szeljegy tartalma: nines bejegyzes
Ingatlan cime (tul.lap szerint): 1085 Budapest, Somogyi Bela utca 19. fsz.
Tulajdoni lap szerinti terulete: 20,0 m3
Helyrajzi szama: 36467/O/A/3O
Ingatlan megnevezese: iroda
Ingatlan jelenlegi hasznositasa: nines hasznositva
Bejegyzb hatarozat: Az bnallb ingatlanhoz tartoznak az alapitb okiratban meghatarozott

helyisegek.

II. resz:

Tulajdonviszony: VIII. Keruleti Onkormanyzat 1/1
III. resz:
Bejegyzb hatarozat: nines bejegyzes

Megjegyzes: A jogok es tenyek csak naprakesz tulajdoni lappal igazolhatdak.

4. INGATLAN ISMERTETESE

4.1. Ingatlan kdrnyezete, elhelyezkedese

Az ingatlan Budapest VIII. kerulet Palota negyed keruletreszeben, a Stahly es Kbfarago utca kbzbtti szakaszon 
kbzbtt fekszik, parhuzamosan a Jozsef kbruttal, a Somogyi Bela utcaban. Az utca burkolata aszfalt, a parkolas a 
kbzteruleten fizetbs. Kbrnyezeteben jellemzben utcafronton allo 2-4 emeletes tarsashazak epultek.

Az ingatlan infrastukturalis ellatottsaga varosreszen belul jo, 200 meteren beliil alapellatast biztosito uzletek, 
egeszsegugyi intezmeny, valamint kozlekedesi csomopont elerheto. Tomegkozelekedesi eszkbzbk a kornyeken 
50-300 meterre elerhetdek.

Tbmegkozlekedesi eszkbzbk:
0 Villamos 0 Autobusz I I Trolibusz 0 Metro/Fbldalatti 0 Vasut

3. oldal



INGATLANFORGALMI SZAKERTOI VELEMENY

4.2. Ingatlan altalanos jellemzoi

Az epiiletet Schmits Erzsebet epittette 1898-1899-ben Hudetz Antal epitesz tervei alapjan, eklektikus stilusban. A 
homlokzat foldszinti savjaban vakolt kvaderezes van kialakitva, ez a resz feliijitott. A felmeno szinteken nagy 
feluletekrol hianyzik a vakolat. A homlokzati diszites igen gazdag es valtozatos, jellemzoek a szoborfejdiszek, 
cimerpajzsok es viragfuzerek, azonban a diszitesek egy resze hianyzik, vagy seriilt.
A vizsgalt ingatlan utcai es udvari bejarattal is rendelkezik, az utcai bejarat raccsal vedett. Az ingatlan eredetileg 
ket helyisegbol all, de az iroda helyiseg hatsd reszeben gipszkarton falazattal egy 1,2 m2-es mosd-wc helyiseg 
kerult ievalasztasra. A falak festettek, a burkolatok keramia es laminalt parketta. Melegviz-ellatasrol felso 
elhelyezesu, szabadkifolyasu vizmelegito gondoskodik, az ingatlan futese kemenyre kotott gazkonvektorrol 
megoldott, amely valdszinuleg nines belelve. Az albetet onallo vizoraval es villanydraval rendelkezik, villanydra 
albeteten kivul helyezkedik el, amely a lepcsohazban talalhatd jobbra. Az iroda helyiseg felett egy 
femszerkezetes galeria kerult kiepitesre, belmagassaga 1,70 m, alatta a belmagassag 2,48 m.
A felujitas soran (2016) az ingatlan uj muanyagszerkezetes nyilaszardkat, biztonsagi racsot, femszerkezetes 
galeriat, laminalt parkettat kapott, valamint ekkor kerult Ievalasztasra a mosdo/wc helyiseg gipszkarton 
falazattal.

Osszessegeben jo allapotu ingatlan, uzletnek, irodanak idealis.

Epiilet:
Epiilet epitesi eve: 1898-1899

Musza ki a Ila pot
Epiilet szintbeli kialakitasa: pince + foldszint + 3 emelet
Alapozas, szigeteles: savalap, nines szigeteles kozepes
Fiiggoleges teherhordo szerkezet: tegla kbzepes
Vizszintes teherhordo szerkezet: acelgerendas poroszsiiveg fodem kozepes
Tetoszerkezete: fa acsszerkezet, cserep hejazat kozepes
Epiilet homlokzata: vakolt, szinezett, reszben kvaderezett kozepes

Ertekelt helyisegcsoport: iroda
Belso terek felulete: festett jo
Belso terek burkolata: keramia, laminalt parketta jo
Vizes helyiseg(ek) feliilete: festett, csempezett jo
Vizes helyiseg(ek) burkolata: keramia jo
Kiilso nyilaszarok: fa- es muanyag szerkezetek jo
Atlagos belmagassaga: 4,40 m magas
Belso nyilaszarok: fa szerkezetek jo
Futesi rendszer: kemenyre kotott gazkonvektor kozepes
Melegviz biztositasa: felso elhelyezesu, szabadkifolyasu vizmelegito kozepes
Meglevo kozmu-kiallasok: viz-csatorna-villany-gaz kozepes
Meglevo kozmii meroorak: vizora, gazora, (villanydra albeteten kivul) kozepes
Felujitas eve: 2016
Felujitas targya: ablakok csereje, biztonsagi racs, galeria, wc, mosdd 

kiepitese

Ingatlan muszaki allapota osszessegeben: jo

Megjegyzes:
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4.3. Epuletdiagnosztika

A szemrevetelezes eldkeszitese a rendelkezesre allo adatok (az epulet epites ideje, muszaki tervek, 
tervdokumentacidk) ellenorzesevel kezdodik. A helyszinen muszaki szemlet tartottunk es a lathato tuneteket 
digitalisan rogzitettuk, es annak lehetseges okait leirtuk, illetve a lakok velemenyet (ha volt) kikertuk.

Haz:

A fbldszinti resz feliijitott, a felso szintek azonban felujitasra szorulnak, itt valoszinuleg epitese ota komolyabb 
homlokzatfelujitas nem tortent. A vakolatkarok igen jelentos reszeert a csapadekviz elvezetes hibaja felelos. Az 
ereszalj vakolata es a konzoldiszek hianyosak, alulrdl eszrevehetd azasfoltok vannak. Ez az azas feltehetden a 
tetofedes es tetobadogozas hianyossagara vezetheto vissza.
Albetet:

Epiiletszerkezeti hibak, vizesedes es peneszedes nem lathato.

• Elektromos dram - kiepitett, hitelesitett (albeteten kivuli) villanyordval rendelkezik
• Vizvezetek - kiepitett, hitelesitett vizoraval rendelkezik
• Kbzcsatorna - kiepitett
® Gdzvezetek - kiepitett, hitelesitett gdzordval rendelkezik
• Holeado berendezes - 1 db kemenyre kbtbtt gdzkonvektor (nem belelt)
• Melegviz-elldtds -felso elhelyezesu, szabadkifolydsu vizmelegitorol megoldott
• Gyengedramu berendezesek - nincsenek

Berloi megjegyzes:

Az albetet ures, nines berldje.

4.4. Helyisegkimutatas

Helyisegek Padozat Falazat Netto Korrekeid Hasznos
iroda lam.park. festett 14,64 m2 100% 14,64 m2
eloter keramia festett 5,60 m2 100% 5,60 m2
meresi korrekeid -0,24 m2 100% -0,24 m2
Osszesen: 20,00 m2 20,00 m2
Osszesen, kerekftve: 20 m2 20 m2

Megjegyzes:

A hasznos alapterulet szamitasanal a rendelkezesre allo muszaki tervrajz adatait hasznaltuk fel, melyet a 
helyszinen meresekkel ellendriztunk.
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5. ERTEKELES

5.1. Ertekeles modszere

Az ertekbecslesek a TEGOVA utmutatd elvei es modszertani ajanlasai (EVS 2003-2016) szerint, a tdbbszbr 
mddositott 25/1997. (VIII.1.) PM rendeletben es a mindenkor ervenyes egyeb jogszabalyokban eloirtaknak 
megfeleloen keszulnek.

Az ertekelesi szakvelemeny keszitoje az ezen ertekelesi szakvelemenyben megjeleno Megbizo szemelyes adatait a 
2011. evi CXII. tbrveny az informacids bnrendelkezesi jogrol es az informacioszabadsagrol, tovabba a 2016/679/EU 
Rendelet ( 2016. aprilis 27.) a termeszetes szemelyeknek a szemelyes adatok kezelese tekinteteben tbrtend 
vedelmerol es az ilyen adatok szabad aramlasarol, valamint a 95/46/EK Rendelet hatalyon kivul helyezeserol szbld 
jogszabalyoknak megfelelo modon kezeli.

Az ertekeles modszere! ket fo kategoriaba oszthatbk: a piaci ertek alapu es a kdltsegalapu ertekelesek. A piaci 
viszonyokon alapuld modszerek ket fo csoportba, a forgalmi es a hozadeki (vagy mas neven hozamszamitason 
alapuld) ertekelesek kbze sorolhatdak.

A piaci ertek fogalma (EVS 2016): Az a becsult bsszeg, amelyert az ingatlan gazdat cserelne az ertekeles 
idopontjaban egy vasarolni szandekozd es egy eladni szandekozd kdzott szokasos piaci feltetelek szerint 
lebonyolitott ijgyletben, megfelelo marketing utan, amelyben a felek tudatosan es kdrultekintden viselkedtek, 
anelkul, hogy kenyszer alatt alltak volna. (EVS 1)

Piaci osszehasonlito adatok elemzesen alapuld modszer
A modszer soran az ertekelendo ingatlan elemei osszehasonlitasra kerulnek az adott telepiilesen, vagy piaci 
kornyezeteben az ertekesitett, vagy kinalati adatokkent hasznalt ingatlanok parametereivel, majd az elteresek 
korrigalasra kerulnek. Minei kozvetlenebb osszehasonlitasra nyilik lehetoseg, annal pontosabb a becsertek. Olyan 
ingatlanok ertekbecslesenel hasznaljak, amelyeknek van jellemzo piaci forgalmuk. Pld.: csaladi hazak, lakasok, 
telkek, stb.

Az osszehasonlitas alapjaul rendszerint a kovetkezo tenyezok szolgalnak:
- realizaIt ugylet szerinti ar / kinalati ar
- ertekesitesi idopont
- elhelyezkedes, megkozelithetoseg, infrastrukturalis ellatottsag
- meret, muszaki allapot, egyeb jellemzok.

Az ertek, az ingatlan kornyezeteben fellelheto hasonlo tipusu ingatlanok adasveteli/kinalati adatainak 
felhasznalasaval hatarozhatd meg.

A hozamszamitason alapuld ertekelesi modszer
A hozamszamitason alapuld ertekeles az ingatlan jdvobeni hasznainak es az ezek megszerzese erdekeben 
felmeruld kiadasoknak a kulbnbsegebol (tiszta jovedelmek) vezeti Ie az erteket. Az ertek megallapitasa azon az 
elven alapszik, hogy barmely eszkoz erteke annyi, mint a beldle szarmazd tiszta jovedelmek jelenerteke.

A hozamszamitas lepesei osszefoglalva:
1. Az ingatlan lehetseges (alternativ) hasznalati modjainak elemzese.
2. A jdvobeni bevetelek es kiadasok becslese hasznalati modonkent.
3. Jdvobeni penzfolyamok felallitasa hasznalati modonkent.
4. A tokesitesi kamatlab meghatarozasa: (2 eves magyar allampapir hozama)+ingatlanpiaci kockazat (azon belul 
agazati kockazat)+helyi kornyezeti adottsagok+kamatlab kockazat miatti kockazat.
2,5%+l,5-4,5%+l,5%+l,O% = lakasok: 6,5-7,5%, egyeb: 7,5-9,5%. (2020. IV. n.ev)
5. A penzfolyamok jelenertekenek meghatarozasa.

6. A legmagasabb jelenertek kivalasztasa, mint hozamszamitason alapuld ertek.
A mddszert altalaban a jbvedelemtermelo kepesseggel rendelkezd ingatlanok eseteben alkalmazzak.
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Koltsegalapu szamitasi modszere

A netto potlasi koltseg elvu ertekeles a vagyontargy erteket az ingatlan (vagyontargy) kalkulalt ujraeloallitasi 
koltsege alapjan adja meg. Az ujraeloallitasi ertekbol azonban Ie kell vonni az ido mulasa, az elhasznalodas, az 
erkolcsi ertekcsokkenes miatti avulas erteket, majd a vegeredmenyhez hozza kell adni a felepitmenyhez 
tartozd foldterulet erteket. Epites alatt levo letesitmenynel, karosodott letesitmenynel, takart mutargynal, 
biztositasok eseten, valamint olyan esetekben alkalmazhato, ahol (pl. a vizsgalt letesi'tmeny kiilbnleges 
rendeltetese miatt) mas mddszer nem all rendelkezesre.

A foldterulet ertekenek a velemenyezesehez sziikseges a forgalmi kepesseget vizsgalni, mivel a forgalmi 
kepesseget elsosorban a kereslet-kinalat hatarozza meg. A vizsgalatok az ertekelesi kbrbe bevont ingatlanok 
vonatkozasaban mind a tagabb, mind a szukebb kbrnyezetben elvegzesre kerultek. Az ingatlanok forgalmi 
ertekeben ki kell fejezodnie, hogy az adott telepules milyen szintu, minosegu ellatast nyujt helyben es a 
kornyezeteben eld lakossag szamara.

Epitmenyek eseteben az ertekeles, az epuletek es epitmenyek brutto helyettesitesi (potlasi) koltsegenek 
becslesen alapszik, levonva az avulas valamennyi lenyeges formajat. A brutto helyettesitesi (potlasi) koltseg 
tartalmazza a vizsgalat targyat kepezo felepitmenyekkel azonos muszaki jellemzokkel es funkcidval biro 
letesi'tmeny jelenlegi megvalositasaval kapcsolatos valamennyi kozvetlen esjarulekos koltseget.

A kozvetlen koltseg a vizsgalt epuletekkel es epitmenyekkel azonos objektumok ujraeloallitasi koltsegenek felel 
meg. Azon epuletek, epitmenyek eseteben, ahol a reszletes muszaki parametereket nem ismerjuk, a brutto 
ujraeloallitasi ertekeket a rendelkezesre allo, vagy az altalunk keszitett meretkimutatas es a Hunginvest 
Mernoki Iroda Kft. altal kiadott Epitoipari Koltsegbecslesi Segedlet (EKS) 2020. evi egysegarai alapjan 
szamolhatjuk.

Az avulas az idb mulasa miatti ertekcsokkenes. Harom fd eleme:
a.) fizikai romlas,
b.) funkcionalis avulas es
c.) kornyezeti avulas. Az avulasi elemek lehetnek kijavithatdak vagy ki nem javithatdak.

a.) A fizikai romlas eseteben figyelembe kell venni az epulet fd szerkezeteinek romlasat es a szerkezetek 
aranyat az osszertekhez viszonyitva. A fizikai avulasi szamitasoknal a felepitmeny gazdasagosan hatralevo 
elettartamat kell figyelembe venni.
Altalanos esetben a kbvetkezo gazdasagilag hasznos teljes elettartamokat kell hasznalni:
- varosi tegla epuletek 60 90 ev,
- varosi, szerelt szerkezetu epuletek 40-70 ev,
- csaladi haz jellegu epuletek 50-80 ev,
- ipari es mezogazdasagi epuletek 20-50 ev.
b.) A funkcionalis avulas a gazdasagtalan, korszerutlen megoldasokat jelenti. Az ertekelonek merlegelnie kell 
azokat a korszeru kdvetelmenyeket, amelyeket a vizsgalt letesitmeny keptelen kielegiteni.
c.) A kornyezeti avulas az ingatlanon kivuli kdriilmenyek miatt all eld, mint a kereslet hianya, a terulet valtozo 
ingatlan felhasznalasa, vagy az altalanos nemzetgazdasagi korulmenyek.
Az avulas merteket a harom emlitett avulasi kategdriaban, szazalekosan kell megadni.

Telek eszmei ertekenek szamftasa:

Keruleten beliili elhelyezkedese: Palotanegyed

Tarsashaz telek teriilete: 831 m2

Eszmei hanyad: 110 / 10000

Albetetre juto telek terulet: 9,14 m2
Fajlagos atlagar, keriiletreszen belul: 280 000 Ft/m2

Diszkontalasi tenyezb: 1,0

Telek eszmei erteke: 2 560 000 Ft , Kettdmillid-dtszazhatvanezer- Ft
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5.2. Ingatlan ertekenek meghatarozasa

5.2.1. Piaci dsszehasonlitd adatok elemzesen alapuld ertekelesi modszer

Adatok ertekelt ing. OH adat 1. OH adat 2. OH adat 3. OH adat 4. OH adat 5.

ingatlan elhelyezkedese: 1085 Budapest, 

Somogyi Bela 

utca 19. fsz.

VIII. ker., 

Baross utca

VIII. ker., 

Hungaria 

korut

VIII. ker., 

Orczy ter

VIII. ker., 

Rakoczi ut

VIII., 

Kisfaludy 

utca

megnevezese: iroda iroda / uzlet iroda iroda / uzlet iroda / uzlet iroda

alapterulet (m1 2 3 4 5); 20 58 71 51 77 115
kinalat K/ tenyl.adasvetel T K K K K K
kinalati ar / adasveteli ar (Ft): 47 000 000 35 000 000 35 000 000 66 900 000 76 800 000

kinalat /adasvetel ideje (ev): 2021 2021 2021 2021 2021
kinalat/eltelt ido miatti korrekcid: -10% -10% -10% -10% -10%
fajlagos alapar (Ft/m2): 729 310 443 662 617 647 781 948 601 043
KORREKCIOK

eltero alapterulet 4% 5% 3% 6% 10%
keriileten beluli elhelyezkedes -10% 5% 5% -10% 0%
epuleten beluli elhelyezkedes, megkozelitese 0% 10% 10% 0% -10%
altalanos muszaki allapot 0% 0% -5% -5% 0%
eltero felszereltseg (futes, szoc.blokk) 0% 0% 0% 0% 0%
szerkezeti karosodasok (pl: vizesedes) 0% 0% 0% 0% 0%
galeria 2% 2% 2% -10% 2%
haz kora, muszaki allapota 0% 0% -5% 0% 0%
Osszes korrekcid: -4% 22% 10% -19% 2%
KorrigaIt fajlagos alapar (Ft/m2): 698 679 541711 680 029 631032 610 059
Fajlagos atlagar: 632 302 Ft/m2

Ingatlan becsiift piaci erteke: 12 646 040 Ft

Ingatlan erteke kerekitve: 12 650 000 Ft

Osszehasonlito adatok leirdsa:
1. adat: Csarnoknegyed, udvari es utcafronti bejaratos, belso ketszintes, jo allapotu

irodahelyiseg, vizes blokkal, teakonyhaval, ingatlan.com/31260115

2. adat: Szazadosnegyed, jo allapotu, cirkd futeses, alagsori szinten elhelyezkedo iroda,
vizes blokkal, teakonyhaval, ingatlan.com/31885274

3. adat: Orczynegyed, belso udvari foldszinti elhelyezkedesu, ujszeru allapotu iroda,
mosddval, ingatlan.com/31969877

4. adat: Nepszinhaznegyed, teljeskdruen felujitott, foldszinti helyisegcsoport, 41 m2-es
teljeserteku galeriaval, ingatlan.com/31095895

5. adat: Corvinnegyed, felujitott homlokzatu liftes epiilet masodik emeleten talalhato,
lakasbol kialakitott, jo allapotu iroda, ingatlan.com/31775475

Az ingatlan piaci osszehasonlito modszerrel meghatarozott forgalmi erteke (kerekitve):
12 650 000 Ft

azaz Tizenkettomillid-hatszazotvenezer- Ft .
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5.2.2. Hozamszami'tason alapuld ertekelesi modszerrel

Adatok ertekelt ingatlan osszehasonlrto 
adat 1.

osszehasonlito 
adat 2.

osszehasonlito 
adat 3.

ingatlan elhelyezkedese:

1085 Budapest, 

Somogyi Bela utca 

19. fsz.

VIII. ker., 

Palotanegyed (Blaha 

Lujza ter kornyeke)

VIII. ker., 

Palotanegyed 

(Raday utca 

kornyeke)

VIII. ker., Jozsef 

korut

ingatlan megnevezese: iroda iroda iroda iroda

hasznosithato terulet (m2): 20 64 78 94

kinalati dij / szerz. berleti dij (Ft/ho 205 068 360 661 400 000

kinalat / szerzodes ideje (ev, ho): 2020 2020 2020

kinalat/eltelt ido miatti korrekcio: -10% -10% -10%

fajlagos alapar (Ft/m2/h6): 2 884 4 161 3 830

KORREKCIOK

eltero alapterulet 4% 6% 7%
eltero miiszaki allapot, felszereltseg 0% -20% -10%
keruleten beluli elhelyezkedes 0% 0% 0%
epuleten beluli elhelyezkedes 5% 5% 0%
Osszes korrekcio: 9% -9% -3%
KorrigaIt fajlagos alapar: 3 155 Ft/m2/hd 3 779 Ft/m2/hd 3 730 Ft/m2/hd
Korr. fajlagos a la par kerekitve: 3 555 Ft/m2/hd

Osszehasonlito adotok leirdsa:

1. adat: Palotanegyed, 4 helyiseges + teakonyha + sajat WC-vel rendelkezd, 2. 
emeleti, atlagos allapotu iroda, ingatlan.com/23435908

2. adat: Palotanegyed, ujszeru irodahaz 2. emeleten, utcafronti elhelyezkedesu 
iroda, 24 oras portaszolgalattal, ingatlan.com/32002520

3. adat: Corvinnegyed, lakasbol kialakitott, atlagos/jo allapotu, fbldszinti iroda, 
ingatlan. com/32007788

Hozamszamitas
Bevetelek:
piaci adatok szerint bevetelek : 3 555 Ft/m2/hd
Kihasznaltsag: 90%
Figyelembe vehetd eves bevetel: 767 880 Ft

Koltsegek:
Felujitasi alap: 5% 38 394 Ft
Igazgatasi koltsegek: 2% 15 358 Ft
Egyeb koltsegek: 5% 38 394 Ft
Koltsegek osszesen: 92 146 Ft

Eredmeny:
Eves iizemi eredmeny: 675 734 Ft
Tokesitesi rata (szamitas 6. old.): 7,0%
Tokesitett ertek, kerekitve: 9 650 000 Ft

Ingatlan hozamszami'tason alapuld modszerrel meghatarozott erteke (kerekitve):

9 650 000 Ft

azaz Kilencmillid-hatszazbtvenezer- Ft.
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6. INGATLAN EGYEZTETETT FORGALMI ERTEKE

A piaci osszehasonlito modszert, mint fo szamitast alkalmaztuk, mert ez a szamitas tukrozi leginkabb a piaci 
viszonyokat. A hasonlo ingatlanok berbeadasa kismertekben jellemzd, azonban jol mutatja a berbe adhatosagot 
es az iizleti lehetosegeket. Ugyanakkor a hozamalapon szamitott ertek a hirtelen emelkedd piacon mersekeltebb, 
gyakran alulertekelt arat mutat. A kbltsegalapu modszer tukrozi legkevesbe az ingatlanok piaci erteket, ezert ezt 
a modszert figyelmen kivul hagytuk.

Ingatlan egyeztetett erteke (kerekitve):

Az alkalmazott modszerek Szamitott ertek 
[Ft]

Suly 
[%]

Sulyozott ertek 
[Ft]

Ingatlan erteke piaci osszehasonlito modszerrel: 12 650 000 Ft 100% 12 650 000 Ft
Ingatlan erteke kbltsegalapu modszerrel: OFt 0% OFt
Ingatlan erteke hozamalapu modszerrel: 9 650 000 Ft 0% OFt
Az ingatlan egyeztetett erteke: 12 650 000 Ft

12 650 000 Ft

azaz, Tizenkettomillid-hatszazotvenezer- Ft .

7. ALAPELVEK, KORLATOZd FELTETELEK

Az ertekbecsld szakvelemenyben ismertetett adottsagokkal rendelkezd ingatlan ertekelesehez a kbvetkezoket 
szukseges figyelembe venni:

az ingatlannak, mint tiszta tulajdonu forgalomkepes es tehermentes ingatlannak tulajdonjoga kerul 
ertekelesre;
az atadott iratok tanulmanyozasan tulmenden jogi termeszetu vizsgalatot (jogcim, vagyonjogok 
ervenyessege, stb.) nem vegeztunk. Az ingatlan forgalomkepessegenek jogi eredetu korlatozasardl a tulajdoni 
lapon bejegyzetteken tulmenden nines tudomasunk, es ezert felelosseget nem vallalunk;
az ertekeles azon a feltetelezesen alapul, hogy az ingatlan jelenlegi es jbvdbeni hasznositasaval 
osszefuggesben a helyi es orszagos hatdsagoktol es egyeb szervezetektol, szemelyektol valamennyi szukseges 
engedely, jbvahagyas es felhatalmazas rendelkezesre all, illetve ezek beszerezhetok, vagy megujithatok;
a szakvelemenyben jellemzett allapotot egyszeru szemrevetelezes, a rendelkezesre bocsatott iratok es a 
Megrendeld kepviselbjenek szobeli tajekoztatasa alapjan mutattuk be, az esetlegesen fennallo, de 
erzekszervi vizsgalattal nem eszlelheto ertekbefolyasolo tenyezokert (pl.: rejtett szerkezeti hibak, felhasznalt 
anyagok, talajfelszin alatti problemak, kbrnyezetre artalmas anyagok jelenlete stb.) nem vallalunk 
felelosseget;

nem vizsgaltuk az ertekelt ingatlannal szemben esetlegesen fennallo terheket es kbtelezettsegeket, 
felteteleztuk, hogy a tulajdonjog egy esetleges atruhazasanak idopontjaban az ingatlan hasznalataval 
kozvetlenul bsszefuggo tartozas (kozuzemi dijak, stb.) nem all fenn;

az ertek magaban foglalja az epuletek rendeltetesszeru hasznalatahoz szukseges epiiletgepeszeti 
berendezesek es felszerelesek erteket;
a gazdasagi, jogi feltetelek es piaci viszonyok eldre kello pontossaggal nem prognosztizalhatd valtozasai 
modosithatjak, illetve ervenytelenithetik a szakertbi velemeny vonatkozd megallapitasait, ezert a 
vagyontargyak erteket befolyasolo koriilmenyekben bealld lenyeges valtozas eseten szukseges a megadott 
ertek felulvizsgalata;
nem vallalunk felelosseget olyan kbrulmenyek meglete miatt, amelyek befolyasolhatjak az ingatlan erteket, 
korlatozhatjak hasznalhatdsagat, azonban az ertekeles forduldnapjan nem alltak rendelkezesre, es/vagy 
Megbizo nem bocsatotta rendelkezesre a szakvelemeny elkeszitesehez;
az altalunk meghatarozott ertekek az elozoekben vazolt felteteleken es alapelveken alapulnak, es csakisjelen 
szakvelemenyben meghatarozott celra, Megrendeld altal torteno felhasznalas eseten ervenyesek.
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8. OSSZEFOGLALAS

Az ertekelt ingatlanra vonatkozd dokumentumok es a piaci viszonyok tanulmanyozasa utan, valamint az ertekelesi 
szamitasok alapjan az alabbiakat rogzitjiik:

Ingatlan cime: 1085 Budapest, Somogyi Bela utca 19. fsz.

Ingatlan piaci forgalmi erteke; 12 650 000 Ft

azaz Tizenkettomillid-hatszazotvenezer- Ft.

A fenti ertek per-, igeny es tehermentes kiuritett allapotra vonatkozik.

Szakvelemeny forduldnapja
Szakvelemeny ervenyessege

Forgalomkepesseg ertekelese

Budapest, 2021. aprilis 8.

TARTALOMJEGYZEK

2021. marcius 31.
180 nap 

forgalomkepes

ERTEKELESI BIZONYITVANY
1. MEGBIZAS (SZAKERTOI FELADAT)
2. SZAKERTOI VIZSGALAT MODSZERE
3. INGATLAN-NYILVANTARTAS SZERINTI ALLAPOT BEMUTATASA
4. INGATLAN ISMERTETESE

5. ERTEKELES
6. INGATLAN EGYEZTETETT FORGALMI ERTEKE
7. ALAPELVEK, KORLATOZO FELTETELEK
8. OSSZEFOGLALAS

MELLEKLETEK

Tulajdoni lap masolata
Terkepmasolat masolata
Alaprajz
Tarsashaz alapito okirat (reszlet)
Ingatlanra vonatkozd engedely (pl.: ep.eng.)
Adasveteli szerzodes
Ingatlan elhelyezkedeset mutatd terkep
Fenykepfelvetelek

□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□
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MELLEKLETEK: 1085 Budapest, Somogyi Bela utca 19. fsz. (iroda) Hrsz: 36467/0/A/30

TULAJDONI LAP
Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap

a;

■ao

Nem hiteles tulajd'ili bp - Teljec mandat

BUDAPEST VJII.KER.

Belterulot 3€0C7/0/A/30 holyrajzi seam

’0
Bejegyzo hatazozat; 993995/1999/199? 0J.10

jogclm; 1991

Budapest Fovaros Koimanyh-vstala Foldlivstali Fcosdaly

Budapest X]. Budaloki ut 5 9 1S19 Budapest .Pt 415

U 0

Az egy«b onallo ingatlan adatai 
negnev«z4s ttruilet

1085 BUDAPEST VIII KER Somogyi Bel

2 bejegyzo hatarozat 211571/1995/ 
Tarsashaz
Az onillo rngatlanho: tac toznak az

foldazxnt 
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Ivetel 211571/1995/
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MELLEKLETEK: 1085 Budapest, Somogyi Bela utca 19. fsz. (iroda) Hrsz: 36467/0/A/30

TARSASHAZAIAPITO OKJRA1 (RESZLET)

ipest., 71 ’ I, k.ax . ; Eela u. 1’7 . r.z . cpu luL

TARSASlMZTtH.A JDQNT ALAP I TO OKI RAT

ALTALANOO ^ENilELKEZICSEK

ta:-jMislhizzi alakit^a al.
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MELLEKLETEK: 1085 Budapest, Somogyi Bela utca 19. fsz. (iroda) Hrsz: 36467/0/A/30

INGA TLAN ELHELYEZKEDESE

ALAPRAJZ

15. oldal



MELLEKLETEK: 1085 Budapest, Somogyi Bela utca 19. fsz. (iroda) Hrsz: 36467/0/A/30

TERKEP-FOTODOKUMENTACld

Aprocikkek
Cucma della Nonna fTl

o 
N 
o> 
CD

ovvibeiecuwii
Sorszakuzlet
Kiszaliftas

El Mundo Pub

Nyorndaipaii 
tato KU

Muki Cukraszda

Talal Lom Kfi

Kohmoor Bazar Q
Pakisztani fuszerek es ▼

Geers Hallascentrum

Somogyi Bela utca 19
Ruff Hajstudio

KeS Papir
hoszerboll

—Urislen* Feste 
Muveszellato 
Muveszelt keilek*

9
MOZA cementlap 
manufaklur u

Nemzeti Dohanyboll
Dohanyatu s/akuz’el

91
n Libra Konyvesbolt

9 Manna ABC 
(grocery slo

RegisegboH

02. utcakep

01. terkep

03. homlokzat

04. emeleti szintek 05. bejarat
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MELLEKLETEK: 1085 Budapest, Somogyi Bela utca 19. fsz. (iroda) Hrsz: 36467/0/A/30

06. iroda 07. thermo uvegezesu muanyag nyilaszard

08. bejarat 09. galeria feljarata

10. hatso bejarat 11. gazora/vizdra

17. oldal



MELLEKLETEK: 1085 Budapest, Somogyi Bela utca 19. fsz. (iroda) Hrsz: 36467/0/A/30

12. felso elhelyezesu, szabadkifolyasu 13. seriilt keramia lapburkolat
vizmelegito

14. kezmoso 15. wc

16. galeria 17. elektromos biztositektabla

18. oldal




