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GR IFTON
D,,Ertékeltingaĺlan:Bp.,VIil.ker.,Aurórautca22-28.emeletiglóglszertór(Hrśz-:35037/0/A/2) ř r o p e r t y

., INGATLANFoRGALMI SZAKVELEMÉNY

a Budapest VIII. ker., Aurĺóľa utca 22.28.szám (hľsz.235037t0/N2) alatti, magán-
tulajdonú 1. emeleti ryĺigyszertáľ foľgalmi értékéľől

Készítette : Toľonyĺ tr'eľenc
Ingatlanfoľgalmĺ értékbecstő
névjeryzék szám: 52343902

Késziilt : 1példányban

Budapest, 2013. jlinius 24.

H-1139 Budapest, Vácí út 95. ľel.: +36 (1) 27o go 86 Fax: +36 (1) f7o go 87 E-mail: propértv@qrifton.hu
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GR IFTON
P"r"o"p"e.r.t y: Bp., VIil. ker', Auróra utca 22-28. emeleti ' 3s037/0/A/2)

ÉnľÉxpr,És osszrFoGLALo ADATLAP
Az INGATLA}I FoRGALMI rnrÉxÉnol

MEGBÍzó
Kisfalu Józsefuĺárosi V Kft.

MEGBizÁs TÁRGYA
Az értékelt insatlan

Az INGATLAN cÍME És,łzoľosÍľÁsa,
Település (viáros, kerület, városrész)
Utca,hźnszám, emelet, ajtó i

I{rsz.

: Budapest, MII. ker.
: Auróľa utca22-28.
:35037/01N2

Csaľnok negyed
l. emelet

TI.]LAJDOI\TVISZOITYOK
Tulajdonos
Jelenlegi bérlő

: Phaľmanova Vagyonkéze|ő Zrt. il
: nincs (tulajdonos használja) :.

ÉnvÉNynssÉc szímított 180

AZ INGATLAN FOBB JELLEMZOI

ltgatlan típusa
Epületen belüli elhelyezkedése
Közĺnű-ellátottság
Epítési technológia
Alapteľület
Belmagasság
Eszrnei hányad
Komfotfokozat
Társasház telkének területe

äzletlftoda
1. emelet
villany, v iz, csatorna,
vasbeton szerkezet
415 mz
3,1 m
864/10.000
komfortos
798 trŕ

ÉnľÉxľr,És
lés alkalmazott módszeré

Eľtékelés fordulónapj a
: összehasonlító és hozan alapú elbmzés
:20|3. iúnius 21. l'

MEGÁLLAPÍľoľľ rnľÉr
ajlagos forgalmi érték :162.651,-Ft/m

Az ingatlan foľgalmĺ értéke : 67.500.000,- Ft
azaz H atv anhétmillíó-iitszóze zer for int

Azng.-hoztartoző telekhányad esanei értéke : 19.200.000': Ft
az ąz Tiz enkil enc mill ió - ke t tő s z óz e z er

Budapest, 2013. jtnius 24. Készítette:

q}ľĺříom Fľopeľfll ł{Í:ľ.
.11],í} BUdapeSĺ, Vćrci l,jl .1a:

lrĺjoszám : 2?67 9{):Żxl ̂ i .
ť-]$.:01-09-s3Fś-

Toronyĺ Ferenc
lngatlanfoľgalmi értékbecslő
névj egyzék számz 523 43902

H-l l39 Budapest, Váci rit 95. ľeI'l 't.36 (1) 27ü ga 86 Fax: +36 (1) 2?a 90 87 t-maíl: propertV@grĺfton.hu



Értékeh ingatlan: Bp., Wil. ter,, Auróra utca 22-28' emeleti

GRIFTON
FT

(Hrsz.: 35037/0/A/2 F r"o,p.e,r"t,y

I N GA T I.,/|N E R r r rn ĺ ĺĺ,ąn,ą T LA P
1. A SZAKERToI JELENTES TÁRGY A, AzÉnľľxELľs cnr,ĺĺ,

A Kisfa|u Józsefváľosĺ Vagyongazdátkodó Kft. (t083 Budapest, Losonci utca 2.)
megbina a Grifton Propeľty Kft..t a 1084 Budapest, Auróra itca'22.28. szźtm alaÍti,
3 5037 / 0 / N2 hľsz.ú 1 . emeleti győgyszertĺĺľ értékelésével.

Az ingatlanértélrelés céIja az ingatlanforgalmi értékének a megállapítósa.

2. A9ZAKÉRTŐI VIZSGÁLAT MiDszERE 
:

2.1. Az értéketésí szabúlyzat, jogszabály, amelynek megfelelően aż:értékelés kěsziik

Az ingatlanéľtékelő adatldp a foľgalmi éľték egyszenĺsített dokumentalrísi foľmában történő
megĺíllapítĺísa. A vonatkozó a Magyaľ Ingatlanforgalmazók Szövęiisége szakmai
bizottsrĘa által kiđolg ozott,. ajránlasoknat megĺelěl oeĺ, az abban meghatĺáľozott eljaľasokat
k<ivetve, az At|őeszkcĺz ÉrcĹelők Európai ćsopoľtjá GcóôvÁj;'kń úfuutatĺásai
szerint, az ingat|anjellegére tekintettel á piaci uautór. dsszehasońí ftó e|emzésén ďapuló
módszert és a hozam alapú módszert akálmaztuk. Az értéke|ésnél figyelembe vettiik a
25/|997.. Qil.l.) PM és az 54l|997. (x.1) FM sz. ľendeleteket, továbbát a helyi
onk9ľmlányzat speciális kitételeit is. Az ingatlanok éľtékesítése nem a szabad piacon
történik, az eladő nincsen eladĺísi kényszer 

_a]att. 
Az alka5mazott módszeľ és a levont

következtetések éľtelmezése ezekben a jogszabáIyokban és iľĺínymutatasokban rógzítettek
fi gyelembevételével,azottmeghatfu ozottakszerintéľtendők.

2.2. A szakértőí jelentésben hasznlúIt értékformdk, mlÍdszerek megnevezése

Figyelemmel az értékelendő ingatlan sajátosságaira' tovább á az értékelés céljáľa az
értékelési gyakorlatban használt eljáľasok közÍil á vizsgáIt tizlethelyiség esetében a piaci
információk elemzésére: épülő összehasonlító ńóđszert, illetve -a 

hozam atapú
megközelítést ďkalmazfuk.

2.3. Ilelyszíní szemle és iĺIőpontja
i1

HelyszÍni szemle időpontja

2.4. Felhasznúlt dokumentumok

:20|3.június 21.

:J

!r.

'.

- tulajdoni lap (nem hiteles,Z}I3.június 19.)- tĺíľsashaz a|apítő okiľat (részlet). TĺĺrsashŁi szinhajz

Azlngat|anről fenyképfelvételek késztiltek, melyeket mellékletként csatolfunk.

H-1139Budapest,Váciút95.ľeĺ':.|36(1)2709086Fax:+36(1)''offi
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3. AZINGATLAI\ĺ IsMERTEľľsrc

3. I. Ingatlan-nyilvdntartási adatok

Település
Besorolás
CÍm
Helyrajzi szám
Megnevezése
Tertilet
Tulajdonos (ok)
Széljegyek

-Terhek

Buĺ|apest, VIII. ker.
belteľület
Awóľa utca22.28.
3s037tutN2
győgyszertźr
4|5 fiŕ
Pharmanova Vagyonk eze|ő Zrt. 1/1 fuIajdoni hányad

.)

1970-es években
tfusashźn
monolit vasbeton szerkezet
vasbeton |emeza|ap, áI|apotanem ismeľt
bitumenes lemezszigetelés, állapota nem ismert
vasbeton szerkezet, megfelelő állapotu
vasbeton, megfelelő állapotu
kisméretíĺ tégla és acé|vánaszeľelt gipszkaľton szerkezet'átlagos
állapotu
lapostető, átlagos állapotu
műanyag szigetelés, átlagos ĺíllapotu
simított vakolat, átlagos állapotu

3.2. Az íngatlan elhelyezkedése, óItaldnos leírása

Az éľték'elésbe vont-ingatlan Budapest VIII. keľĹiletében, Csarnok negyed elnevezésűviárosrészben, az Auľóra utca Déri lrĺ.iksa utca és Nagyfuvaros utca á|talhatnolt teľtiletenta|á|ható. Kömyezetében régebbi és újabb építésű, iÁi,u"n*u" és tŁleti célú ingatlanokta|á|hatőak' a füldszinten és a pinceben ioutnyĺ'" 
_ti"l.th"lyĺ,égekkel, 

műhelyekkel,raküírakkal. A üĺrsasház és a vizsgátt ingatlan 
"is kołĺves. Tömegközlekedéssel akörnyéken közlekedő autóbuszokka] és uillu-o,.ul érhető el. Személygépkocsivallegkönnyebben a Nagyfuv'gľos utca felől közelíth"to -.g 

-

3.3 FetĘítmény ísmertetése

Építés ideje

}satlan típusa
Epítési mód
a|apozźs
szigetelés
tartőszerkezet
füdémszerkezet
falazat

tet(jszętkezet
héjaz'at
kiilső feliiletképzés :
ErtélrBlt ingatlan
kiilső nyí|aszańk :

belső nýlászarők :

padozat,buľkolat :

belső feltiletképzés:
gépészet, hőleadók:

fémszerkezet:ű, ivegezett ajtő és ablakok, kcizepes állapotúak
faszerkezetll aj tók, j ó áIlapotuak
b.]oT' k9lap, pvc, paľkettia, közepes állapotu
ut9lt' festett, tapétázott, csempézett, közepes ál|apotu
radiát.or; légkondicionáló

H-l l39 Budapest, Váci út 95. ľs|.:'



GR IFTON
Ertétęlt ingątlan: Bp,, Wil. ker., Aurórautca 22-28. emeleti glógłszertór (Hrsz.: j5037/0/Á/2) P"r"o p"e r"t.y

Az értékelt ingatlant magźLba foglaló épiilet az l970-es években épiilt, monolit vasbeton
szerkezettel, pince + fiildszint + 7 ęmelet + tetőszint kialakítassď. Az értékelt ingatlan a
társashźz 1. emeletén helýezkedik eI, azAuróľa utca _ Déri Miksa utca _ Nagyfuvaros utca
iĺĺányába néző helyiségekkel. Gyógyszeľtláľként Ĺizemel, számos helyiségľe tagolódik.
Megközelíthetősége a léppsőhĺzon keresztiil gyďog, vagy aszemély. és betegszállító liftek
segítségével. A szemé|y|ift7 személyes és 750 kg teheľbírasú, a betegszállító lift 6 személy
és 500 kg teherbíĺístl. Az ingatlant a lépcsőhaz felől fémszerkezeťu, üvegezett kétszárnyas
ajtón keresztiil lehet megközelíteni. A lépcsőháztól fémszeľkezetíi üvegezettportźiablakok
hatĺĺroljak az ingatlarú. A homlokzati ablakai fémszerkezetÍi ablakok. A nyi|ászáĺők
közepes állapotuak. A bęlső ajtók faszeľkezetíĺek, jó állapotuak. Apadozatbeton, kőlappal,
pvc-vel, parketťával burkolt, közepes állapotu. A falak vakoltak, festettek, tapétźlzottak,
csempézettek, közepes állapotuak' A fiĺtés központi kazĺínĺól történik hőleadó
ľadiátorokkal. A használati meleg vizet is a központi kazźn biztosítja. A vizsgalt ingatlan
néhany helyiségében légkondicioruáló mtíködik. A szĺĺmós ablak nagyon jó
bevilágítottságot biztosít. Az ingatlan a szemle soľán gyógyszeľtĺĺrként tizemelt.
o sszes sé géb en az ingatlan j ó -kö zep e s rĺl lapotban van.

3.4. Alapteľiiletí adatok

A vizsgált ingatlan hasznos alapkľületi adatu a mellékelt, részben ellenőrzött a7aptajz
alapján, keľekítve keriiltek meghataľozasra. Az eltérő kiďakítrís és funkció következtében
az ewes funkcionálisan .és teľĹiletileg, illetve készültségben elhatárolható épiiletľészek
alapterületeit a számitott hasznos alapteľiiletben eltérő sullyď vettĹik figyelembe.

i,r

!l

i

H-l l39 Budapest, Váci út 95. ľeÍ.: +36 i1) 270 90 86 Faxl +36 (1) f7a 9a B7 E-n,!ail! oropertv@grifton'hu



, VIII. kęr.' Auróra utca 22-28. eneleti

GR IFTO N
P"r o.p e r"t.y

Helyiség-megnevezés helyiségek nettó

a|apteľü|ete, m2

rcduká|t/nettó
terüleÍ aľányao/o

hetyiségek
ľedukált

alapteńilete'
,

m
Ingalan helyÍsěgei
Laboľ 30.00 r00% 30.00
Mosopaüo 9.90 l00o/o 9:90
EtkęzÍj 16.20 00o/o t6-20
Előtéľ 1.00 00o/" 1.00
WC t-32 00% r.32
[ľoda 12.00 00o/o: t2-00
tľoda 23.68 00o/o 23.68
o|tbzÍi t6.r4 00o/o 16.t4
Közlekędő 2.04 00o/o 2.44
EIőtér 2.80 OOo/o 2.80
WC r.28 00o/o t.28
ZŇlaĺyorc 6.78 00o/o 6.78
Raküíľ 3.82 00o/o 3-82
Officina, ó9.00 00o/o 69.00
Gvópryszer 42.17 00o/o 42.17
Gyóryszeľkiadó 30.60 00o/o 30.60
Raktár 7.00 r00% 7.00
ľargyaló 23,43 t00% 23.43

la r8.08 I00o/o 18.08
ľitlęĺrság 18.28 l00o/o 18.28
koda 23.23 t00% 23.23
Kiizlekedő 6.40 l00o/o 6.40
[Iűvös raktár 10.80 l00o/o 10.80
Varakozo 39.48 l00o/o 39.48
Összesen 415.43 415.43
Alapľajz szerinti, he|yszínen e|lenőntitt teriilet (m2) 415.43 415.43

lqĘjdoni |ap szeľinti terület (nŕ) 415.00 415.00

Az éľtékmeghatározás soľán Íiryelembe vett redukáIt alapteľület łisszesen: 415,0 m2.

H-l139 Budapest, Váci út 95. ľet,: .|"36 il,) 2?a go 86 řaxl +36 (1) fla ga 87 Ľ-ľvrail: property@grĺfton'hU



4. Énék meghatdrozds

Tefgp"ät"f..9

UJ"?' 
'hĄ79z|m

ÉpÍilete3 b--e-!i|li 'e'lh'plygt9.ajg ' ''
Ingat-l?P- h19:199 tisszteríilete
Kgmf-o- rtf'ę Ĺ;;;i; -- ^

A,,, ,EPľ.es ev.9

S"?ęĺ*ks?"gÍlátlłp.-g-!

EĘĺlá.giárľt.b;;. .--'. ''- "''' '' .-.'
. " EĘd{"9 id"-..i. "

tsszehasonlítő adat foĺrása

ł*irs*{**&*ę-'9i'*

Megnevezés

VIII. lrer., Auröra utca 22-28. emeleti

vettĺik

Áz éĺtékelenđó
ingatlan iellemz6i

F"p*, YIIJ'.t'9Í' '

AuĺÓĺ.a u!c1 ?ł?''''p.
.l.p-ęlę-Í
.... .. 415.

kgmfgg_os-

197""0"

ľé"g"la' jĘk.tiz.e.P.e-9-fl 
l

Iĺoda

Koĺrekciős ténvezók

(Hrsz.: 35037/0/A/.

Failacos kínálati fu (Ft/n4

elhe"$'9-z.k9dfg (1)

''''''':''''''''''''''''..'..' lľgillalmél"ętę(2)
hąg-z g"{lh"aĺ69{.c (ł)

kiiz.mií-v- et k9mfoĺt'999á"c (ł)
m"ú-s"73ki állaP""-oÍ (5)

n elhelvezkedése épĺileten belĺil (6)

-BP,, YJ.II-, k9L 
..

B1ő"!y sá.$o19191"

9.męl9t
t3

k;;f"'t"'
1p-8"9

pfgl*' i"ő,álllp.q!

18"909 090.

_ ?01? .

Ádatbázis

KoryĘált srĺůyozott átlag elađási á,t (Ft/a\

ingatla

A Íigyelembe vett s lyszámok

't

Iĺoda

ApiacÍ konekcÍő mértéke ősszesen

KorĘáIt fajlagos etadási ánk (Ft/m2)

\Üy

GRIFTON
P.r'o.p'e,r t y

os szehasonlítő adatok iellemzói
2

Bp,, fllt, ke1

Jőą9ęf k<ĺĺu1

.e"m9łę!

294

komf9rto9

1900

Iĺoda

SzäzaJékos konekciÓ

iobb -5o/o

kisebb . -2o|1ę

, hą99ĺl"ő . aY"y' 
''''

'''''''.?.?999.s.'''''''..l....'.''''.oi/:'

i-"tb- . :lll/y
hasonlő 0%

253 425

19gĘ' {d1go9 {xpo"1
65 000 000

,

Bp., VIII. ker,

Iroda

H-1l39 Budapest, Váci lit 95. ľeI.l +36 (1) 27o ga 86 Fax: +36 (1) f7o go 87 E-malt: property@orifton,hu
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:\datbázis
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600 90_0
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Százalékos korrekciô

188 341

. iobb
kiĺebb

' hą9.o"n1" o'

'' .. 'ł-?ono.9'' '

hľg.'té-
hasonlő

l|/y
o%

-lr%

.B,P't\IIII, k91, 
.

B3Jgę"s" u1c1

. fQfd9,,zi1t

182
k9-mf9-rto9

19?:ą

ÍÉst*, é-+g"q". áx.łp.""ĺ

35 
-0"00 

0-00_ 
.

.?9r? .

r\datbázis

187 925

5

Üzlet

; lji/e
1 ;107e
: OY"''i_ -- - -_

! 0o/,o

; ď'1"y

: 0o/o

20o/o

Száza|ékos korľekciő

2m000

iobt ; !a%
!i9ębb j .lOjlo
jpbb , :5.o/:

p--gso_q j Oil-e

jobb , :1%
hasonlő ; o%o

-20?/o
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20%

Százalékos korľekciő
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igtb ; ;s7e
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iobb : -5%

-30%

154 000

azonos
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199ę"abb j

hasonlő i

20o/o

.9.".1":

Fl/:
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-15%
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GR IFTO N
É,rftkek ingatlan: Bp., Wil. tłBr., Auróra utca 22-28. emeleti glóglszertdr (Hrsz.: 35037/0/Á/2) P"r o p e r-t y

4.2. Forealmí érték meghatúrozása hozam alaoú elemzéssel

A bérleti đíjból száÍmaző éves bevétel nagyságźú az ingatlan bérbe adható hasznos
ďapteľĹilete utarr vehetjfü figyelembe. A bérleti díjat akĺiľnyéken kialakult bérleti piacnak
megfeletően 1.830 Ft/mflhő éľtéken becsĺiltÍik meg' A kapacitás kihasználtságat 75 %o-ta
tervezttik.

A hazu gyakorlatban általłános béľleti konstrukciók alapjĺán a béľbeadót terhelik a
fenntaľtlísi kĺiltségek, az adők, abinosítás és a fenntaľtłísi alapképzése. Az tizemeltetés.
energiaellátás kcĺltségeit majd minden esetben a bérlőkľe terhelik át. Az tizemeltetési
költséget a béľleti bevételek 10 Yo.barl számszeľiisítettiik. A kĺĺzvetlen tőkésítés
módszerénél egyetlen évre vonatkozóan becstilt jövedelmet szrĺmítunk át éľtékmutatóvá. A
vizsgźůt ingatlan esetében 9,5 Yo.os tőkésítési rá/ĺźú a\ka|mazfunk.

H-t l39 Budapest, Váci út 95. ĺe|.l +36 {'1) 27$ 9a 86 Fäx: +36 (].) 27a 9a 87 Ę-maĺ|: propertv@grifton.hu



GR IFTON
Értéfutt ingatlan: Budapest, |/Iil. lłpr.-Auróra utca 22-28. emeletĺ glóglszertór (Hrsz': 35037/0/A"ĺ4 P^("o'P'Q^t"t'Y

4.3 A t.Írevi i,,atla,,a'.ť, ftjldt",iilet é,tékének ,z,í-ít,źso'

Az eszmei hányadhoz taioző telekértéket a megbízó (Kisfalu Kft.) által kôrábban közĺilt,
és azőta konigált adatok a|apjan állapítottuk meg.

4.4 A tóreví íngatlan forealmí értékének megdllapítúsa:

A piaci összehasonlítiĺson alapuló megközelítésre vonatkozóan az a véleményĹink, hogy
megfelplő számu adat áIIt rendelkezésiinkre ałlhoz,hogy az e módszeľrel kapott oĺteket
megbízhatónak tekinthe'śtit. e. hozamďapú megktĺzeĺitessel végzett számíiasok sorĺín
prognosztiza|td< a bérbe adható terĹiletęk hasznosítasábő| rcaLizźlhatő áľbevételt. A
|roz.amszámítas azoknak a tulajdoni előnyiiknek a jelenlegi éľtékét tiikrözi; amelyekért egy
befektető hajlandó ťĺzetni) apiaci szeľeplők érdeklődése viszont nehezen sztámítható |<i. Az
előbb említett tényezők miatt a két éľtékęlési módszeľ eľedményét70.30 7o.os sulyozĺássď

Az ĺsmertetett módszerre| és feltétellel a 1084 Budapest, Auľĺíľa utca 22.28. sźá,m
a|atti, 35037 l0ĺ N2 hľsz.rĺ emeleti ryógyszeľtár jelenlegĺ pĺacĺ éľtékćt:

67.500.000 Ft-ban,

Hatvanhétm uiaäľ,d,ezeľ fo ľĺntb an

hatrírozhrk meg. 
..

A foľgďmi éľték teheľmentes ingatlanľa vonatkozik, és Áľĺ.-t nemtartalmaz|.
,i

Budapest, z}t3.június 24"

',.Ęľit*ľ Fľnperty lľ. lT.
jo.;,."-:jfi:!i..,}ľďä:ĺ''

l.,g.: c1-0g.93Bť...

Toľonyi Feľenc
Ingatlanforga|mĺ éľtékbecslő
névjeryzék számz 52343902

vettĹik

Piaci összehasonlÍtó
módszerrel számított érték' Ft

Hozam.a|apú becs|éssel
számĺtott érték. Ft

Sú|yozás 70% 30%

68 700 000 &ĺ 800 000

LI ĺí'ôD.'l^*^^+



ÉrÉkek VIII. lcer, Aurórą utcą 22-28. emeleti

GR !FTON
(Hrsz.: 350j7/0/Á/2) P^r"o.p^e^r.t,y

5. SpecídlÍs fekételezések, korlútouÍsok

A megĺíllapított éľték az lngat|aĺ forgďomképes, bekcĺltĺizhető, teljes per-, igény- és
tehermentes łillapotu fulajdonjogĺĺĺa vonatkozk,áhelyszíni szemlén megisńert álňpotban.

Az éľtékelő kijelenti, hogy az értékelés tĺrgyáúképező ingatlanlroz seľľrtiĺlemíi személyesés anyagi éľdekeltsége'1 nem fí:ľ:ődik, az atala rňeghataľozott énék semmilyen
cisszefiiggésben nincs aqegbizási díj nagyságával. 

.

Az értéke|ést a készítendő szakvéleményben ľészletesen felsoľolt, kapott szóbeli és írasbeli
információk alapján készítettĹik el. A Megbíző az źlta|a szo|gáItaíoffi és az éľtékelésnél
felhasznált adatok hitelességét és vďódiság át szavato|ja.

Igy u Megbiző á|tľr| rendelkezésiinkľe bocsátott iratok, 
' "byeu 

dokumentumok
tanulmĺínyozásźn tulmenően jogi teľmészetű vizsgá|atot 

'(óicím, 
vagyonjogok

érvényessége, stb.) nem folytatfunk. Az ingatlan foľgalomkepessěgenók .;ogi .i.a.tĺ
korlátozásĺáľól a fulajdoni lapon bejegyzetteken tulmenien nincs tudomásunk, de ezért
felelősséget nem vállďunk.

A rendelkezéstinkre bocsátott adatok és infoľmációk, melyeket az éľtékelés során
felhasmálfunk, fudomiĺsunk szerint helytlíllóak és pontosak, azonban teljes könĺ
ellenőrzéstiket nem volt módunkban elvégezni , ezért felelősségiink e vonatko zásban
korlátozotbrak tekintendő. A szakvéleményhez csatolt iľatok és dokumentumok csak az
ingatlan bemutatĺísát szo|gahj źk.

Megbíző tudomĺísul u99"i, hogy az értékdlij az értéke|ést szemrevételezéś és a Megbízó
adatszolgáltatÁsai ďapjĺín készíti. Az esetlegesen fenniílló, de szemľevételezéssel nem
észlelhető éľtékbefolyásoló tényezí5kért az éľtékelő felelősséget nem vĺĺllď (p1.:
éptiletszerkezeti,ta|ajf e|szína|aÍti,stb.problémĺák)

Az ingatlanon éľtékelt felépítmények éľtéke magában foglďja az éptilet ľendeltetésszeľÍĺ
haszniáJatĺĺhoz szfüséges felszerelések, gépészeti Ĺeĺendezěsek éľtékđt, de nem tarta|mazzą
azadott funkcióhoz kapcsolódó telepített vagy mobil eszkcizök éÍtékét.

Az értéke|és időpontj a 2013.június hó' akozgazdasági, jogi feltételek és piaci viszonyok
előľe kellő pontossággal nem pľognosztizaLhatő- vettőzásu módosíihatjĺík, iilétve
érvényteleníthetik a szakéľtői vélemény forgďmi éľtékľe vonatkozó megáIapłtasut, ezért
az értéke|és foľdulónapját követő o. ľronapón ful töľténő felhasznĺĺlás esetén a megadott
éľték feltilvi zs gáiata indokolt.

Az á|tal|JÍlk megllatérozott éľték a fentiekben vźľ:olt feltételeken a1apul, és a Megbí ző attat
megjelölt célľa töľténő felhasznrátĺísban éľvénves.

Ll ĺ ĺ 
'í| 
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GR IFTON
Értékek ingątlan: Budapest, VilI. ker. Aurórąutca 22-28. emeleti głógłszertdr (Hrsz.: 35037/0/A/2) P.r"o.p"e"r"t'y

MELLEKLETEK

Tulajdoni lap
TĺáľsashŁ ďapító okiľat (ľészlet)

Tarsashłázi sziĺtajz
Fényképek

Térkép

ĹÍĺĺżílD.'Jń.^^ł\rÁ^:íłílśĺ-ł.)a.7{\1aAô^.tŕfń.Ý-'a1/{\1]^ôńn?Ę*.-''^



TAKARMT Földhivatali Információs Rendszer
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ALApĺľo oKlRAT

Az ingat|an fekvése: 1084 Budapest, Auľóľa u,22-28"

Helyľajzi szám: 35037

A|apĺtó okiľat. Budapestľ|||., Auľńľa u 22 -28,- Cenzus Kít.

Ezt az oi:iraioi a rna.ĺ napon
a Fővái.cgi KerÜi*leil Fłlci hivala|ába

beĺ:yiĺjictĺ*ĺ<

1$!g -ffi- 2 0
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Álta|'á n o-s ren d elkezríseF

A Budapest Főváľosi önkoľmányzat (1052. Bp. Városh ázu,9.11') és a'Budapest
Főváros Józsefuáľosi onkormányzat (1082. Bp. Baross u. 65- 67.) a Vll|.kerü|eti

tulajdoni lapo'n 35037 hrsz. aľattfejvett, természetben a 1084 Budapest. Auróra u.

?2-28. szám a|attĺ tulajdonukban á||ő az R 2g91o1, és R 33373 rendezési terv

végrehajtásához készĺtett T 36517 ttsz. íé,rraiz aląpján hozott 2178ĺ97-v|ĺ' sz-
joglros határoza\ a|apján egyesített hrsz'-on lévó' ĺngatlant az 1?9Ą. évi XVlĺ.

ieřvénnyel módosított łbgs. eVi xxvll|, trv' 51 $. 1' bekezdésě alapjan az 1. szäm
alatt mellékelt Műszakĺ leĺrás, va|amint a2, sz. alatt mel|ékelt tervrajzok szerint

tá rs asházzá

a|akĺ.tja át.

A társasház nem lakás célú helyĺs é,gei a jelen alapító okirat rende|kezéselnek
megfeletóen, mint nęrn |akás. cé|jära szolgáló helyiségek' a kozos tulajdonban

mařadó te|ek, épu}etrész-berendezések és felszere|ések kĺizos hąsználatának
jogával az 1gg4. évi XV|l. tórvény ałapján.értékesítve a vevők szemé|yi tulajdonába.tertllnen 

a?Ża|, hogy a mindenkori tutajdonostársak egymás kozötti jogviszonyát az
1997. évi cLVl|. 

- 
torvény rendelkezései és az Alapító okiratban foglalta}<'

szabáĺyozzák.

A társasház neve: Bp. Auróra u,22-28, száľn aÍattitársasház

il.

Közöę tu|ďdon

A tu|ajdonostársak közós tulajdonában maradnak az 1, sz. alatt mel|ékelt

teľvrajźokon feltuntetett és a 2. sz. a|att mel|ékelt Mriszaki leírásban körÜIírt telek és

a t<ováffiező épületrészek és fe|szeľelések.

A következőkben Íe|soro|t épĹl|etľészek stb' tekĺntetében a tulajdonjog és a lĺözos

koĺtségek vise!ése a rnindenkorĺ tulajdonosoi<at i|łeti meg részben a külĺin tu|ajdonnál

íęl tiintetett h ánya d rés z arárryában az a lá b b ĺa k szerint :

3430 mz
2?A6 m2

A|apító okirat. Budapest,Vlĺl., Aurôra u22.28" 'Cenzus Kft'
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a

ll. tqÜ|etszerkezetek:
'vb. lernezalap,
- fuggőleges és vízszintes vb' szer}qezetek, ku|so teherhordi szerkezetek,
válaszfaĺak, közös he|yiségek válaszfalai,

- szĺgetelések (hő- és csapadék eĺleni-)
- |akatos és bádogos szerkezetek
- homlokzatkepzés nyiiászáĺókkal

It|. Éop|etgé.qész.g[
. vízvezetékhátózat
- elektromoshálózat az ELMÜ csatlakozásátó| a mérő órářg, valamĺnt a

kozos häĺyiségek há|óza|a, vĺl ág ítása
. szennyvÍz ós csapadékvíze|vezetés há|ózata
- gázvezeték a bekötástől a ku|ön tu|ajdonú részek merőórájáig
. futési rendszer gépei. vezetékei
. sze|lőzés gépei, vezetékei i

Térburkolatok, beton kĺfutik, épÜlet korü|i járdák

Pinceszint:

tv.

lv.

vt.
vil.
vlil.
tx.
X.
xt.
xll.
xlil.

Foldszĺnten:

V.
vt.
vil.
XIV.
XV.
Xvr-
XV|ĺ.

Beton kifutó (2 db x 9,80 m.}
Előtér és |épcső
FeÍvonók összesen
Gépészet
Hökozpont
Folyosó
Folyosó
Vészkijárat
t|Ötéľ
Trafi

19,60 m2
53,78 m'
16,04 rn"
2,?ô m2

75,25 mz
29,40 m2.

14,00 m2
16,08 m?
8,28 m2

19,84 mz

tlőtér és lépcsöház
Felvonók ĺisszesen
Gépészet
Szemét tároló
Szé|fogó
Szélfogó+e|őtér
Lépcsöház (vészkij áľat)

összesen: 255,03 m

29,22 mz
-'16,04 m2

2,76 mz
6,45 mz
6,46 rn'

16,80 m'
16,80 m2

összesen;94,53 m

A|apĺtóiokirat - Budapest.Vlli., Auróĺa u22.28,. üenzus KÍt.



ĺ. emeleten:

vt.
vll.
XVII.

ll.emeleten;

|||.eňełele'.'I

vt.
Vlĺ.

V.
vt.
Vĺl.

Vl.emeleten:

V.
vr.
vlf .

E|őtér és |épcsőház
Felvonók cisszesen
Gépészet
Vészkijárat

38,90 m2
16,04 m2
2,76 mz

16,30 mz

vr.
Vĺ|.

Előtér és lépcsőház
Felvonók összesen
Gépészet í

osszesen: 74,A0 m'

, 43,28 m2
16,04 mz
2,7ő m2

osszesen: 62,08 rn

Előtér és |épcsőház
Felvonók cisszesen
Gépészet

E|.őtéľ és |épcsóház
Felvonik osszesen
Gépészet

43,28 mz
16,04 mz
2,76 m2

osszesen; 62,A8 m'

lV'emęleten;

V. Előtér és lépcsi5ház
V|. Felvonók összesen
Vĺl. Gépészet

V.emeleten:

Ą3,?8 m2
16,04 m'
2,76 m2

összesen:62.08 m'

43,28 mz
16,04 mz
2,76 m'

osszesen: 62,08 rn"

E|őtéľ és |épcsőház
Fe|vonók összesen.Gépeszet

48,24 m?
16,04 m'
2,7.6 m',

összesen:67,o4 mz
l

A|apĺtó okiĺat. Budapest.Vĺ|l^, Auróĺa u 2?. ?,8.. Cenzus Kít.



Vll.enreleteit

vt.
Vĺĺ.

Tetőszint:

tlőtér és lépcsőház
FeIvonók osszesen
Gepészet

Elötér
rervono gepnaz
Gázmérő
Gázkazánház
Lapos{eto l.
Lapos-teto ll.

48,24 n2
16,04 m2
2,76 m2

osszesen: 67,04 m2-

JCI,50 m2

. 29,75 mz
10,55 ĺĺt2
35,35 rn2

278,32 mz,, 27832 m2

vf.
XVłJl.
XĺX.
XX
XXI.

I
I

{

I

t(.

összesen: a42ig#-
A kcjzos tuĺajdon 10.000/10.000 azazTízezerĺTízezer tu|ajdoni hányadból ál|.

lll.

Kĺilön tuIaĺdoł

Teimészetben .megosztva az egyss tulajđonostársak küĺon tulaidonába kertjlnek,
mint társasháztu|ajdoni il|etőségük alkotó részei a közos tulájdonban maradó
vagyonrészek kozcis birtok|ásánák, használatának jogával - az égyes nem lakás
céljára szol gáló h e ĺyiségek, azok taÉozékaiva l. íelszeľeĺěseiveľ egyĺtt'
Az egyes nem lakás cé|Ů helyiségek.megjelö|ése a|attĺtörtszam átu|ajdonosoknak a
l|. Íe.iezetben felsoroĺt koz<js tulajdonában lévő te|ekbőľ és épuletrészekböl stb.
rnegillető tulajdoni hányadát tĹlnteti fel'

A Budapest Főv. V|ll keľÜletí, Józsefuárosĺ önkormányzat tulajdonába kerijl
a tervľajzon 1. számmalje|ti|t, természetben a Budapest, V|t|.., Auróra u ??-
28. sz' a|atti épĹl|et pinceszin$étő| a tetőszintíg (8. emełeten) |évő szakorvosi
rendelőkbő|, ľaktáľbóI, kĺjzlekedőkböl, irodákbóĺ stb á|ló osszesen.,á785,00 m2
keľgkítve 4785 ťn. alapterületti szakorvosi rendelő, vatamir:ĺt a kouös
tulajdonbó| ę2a2n 0.a00 hánya d.

A Budapest Fővárosi onkorrnányzat tu|ajdonába kerÜl a terurajzon ?,
számma| jelcilt, természetben a Budapést, V|tĺ., Auľóra u 22.28. sz. alattĺ
épuĺet |. emeĺetén |évő gyógyszertári eladiÍérbó|, iroda, sib. helyiségekből álló
összesen 415,+3 m' kerekĺtve 4.í5 m. alapteruletti gyogyszertár, valamĺnt a
kozos tuĺajdonbót 798/1 0.000 hányad.

1

2.

Alapĺtó okiľat. Euďapest,Vĺll., Auĺóľa u22-28. - Cenzus Kft.
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A Budapest Fővárosi onkoľmányzat.(1052. Bp. Városház u. 9-11.) éš a Budapest
Főváros Vl|l. keľiiJeti, Józsefuárosi onkormányzai (1082. Bp. Baioss u. o5-o7.) a
Fo|dhivataltól kéťni fogják, hogy a társasháztu|ajdon alapítását jegyezze be az
íngat|annyĺlváńtartásba' Ennek során a II' fejeeetben fogÍaltaknak ňiegÍeíelően akozos Íuĺajdonban maradó teĺket, épĺtményrésżeket, bereňdezóseket,
felszereléseket, |-XX|. sorszám alatt egyesítse a táršasház torzslapján, mĺg a |ll.
fejezetben íelsorôlt egyes nern |akás celjára szo|gáló ľleĺyiségákeĺ a közos
tutajdonban marado vagyonbol feltrlnietett tuľajdoni hányaddail.egyÜit, mint kÜ|ön-
külön ingat|ant társasházi kÜlön|apon jegyezze 6e az ĺngatlarĺ.nyilvĺántartásua, és otta tulajdonjogot a Fövárosi onkoľmányzat' vaĺamint a Budapest Józsefvárosi
onkormányzat javára jegyezze be. '. .'

Amennyiben a kőzös tuľajdon elidegenítése ugyében a társash áz ha|ározatot hoz, a
határozattat kérnĺ ĺogjg " 

kozos tu|ajdon e|ídegenÍtésének a bejegyzését a ingat|an-
nyĺlvánta rtásba, a h atározatban meg nevezett tu| ajd onostárs (a k).näúére.

A tu.ĺajdonos közosség határozata, Vagy a társasház szervezeti rnĹjkodési
szabá|yzatában adott fę|hata|mazás a!apján a k<izos ugyintéző rende|kezése ałapján.
I kĺizii9 kÖltség hátraĺék megfÍzetésének bíztosÍtekául je|zá|oggal teľhe|je n.}eg a
kĺÍzgyťilési .hatärozatban megnevezett tulajdonostáľs(aĺł; tulajdonábán álĺo t<tĺon
tulajdonát'

A tu[ajdonos közösség határozata Vagy . a társasház szeľvezeti mťjkodésĺ
szabályzatában adoti íe|hatalmäzás alap,ján az ügyintéző rendelkezése a|apján
kiadott tör|ési jegyzék aľapján, á megnevezett tulajđonostárs(ak) tulajdonáĺan.állo
!ĺul<ĺn ,tulajdonán kÖzös koltség hátralék megtizetésének biztolĺrerául bejegyzett
je|záiogot tor|i.

V.

1.

A tu lai d on ostársa k e qvm ís köąĘtt.ĺ iogvis.ro nvF

1.S.

A táĘsasháztglaidon egvséqe

A társasházban lévö nem.ľakás cé|ú heĺyĺségek az
-tulajdonában vannak

egyes tu|ajďonosok kilĺön

A|apĺtl okirat . Budapest,Vl|l., Auľiľą u22.2B.. Cenzus Kft.



1- Az épület azon részei, továbbá azok a berendezések, Íe|szereĺések, amelyek
nTncsenek ku|ön tulajdonban, a tu|ajdonostársak kozos tulajdonában vannaĺ{ A
tulajdonostársak közos tu|ajdonában Van a te|ek, metybőt az udvar 2706 m2,
melynek kizáróíagos hasznosításljoga a Bp. Főv. .'|izsefvárosi tnkormányzaiot
ilĺeti. A társasházi albetétek (helyiségek} a kozos iulajdonból a
tu tajdonostá rsakat megílletó tulajdoni hányaddal együtt önáltó i ng atlan'

A nem !akás c*Jú he|yĺségek (ałbetétek) és a közös tu|ajdonban |évő
vagyonrészek eszľľreĺ hányada jogi egységet képez, ame|yet csak egyutt |ehet
e|ĺdegenĺteni,'i|'|eto|eg megterheĺni' 

.

2.$.

Bĺńoklás- használat. rendeJkezés jgE

A tulajdonostársakat az albetétekľe megilleti a birtoklás, haszná|at és
ręnde|kezés joga.

A tu|ajdonostársak a külon tulajdonával, kÜlön tułajdonhoz tałlozi kozos
tulajdonra vonatkozó hányaddal együtt szabadon rendeĺkezhetnek.

A tulajdonjog Véde|mében bármelyĺk tulajdonostáľs onállóan is felJéphet'

A ktjlön tu|ajdonban |évö nęm lakás céIjära szolgá|ó he|yiségek hasznosĺtási
módjának megváltoztatását a közösség megti|thatja, ha az a táĺsasház
műkodesét zavarja.-ri 

,_

Az épület első emeletŕn.aZ.sz. albetét 3,82 ľn2-es raktár neyťl]helyiségének
m^egköze|ítése az 1. sz. a|bętét előJér megnevezésu 6,68 m' -es he|yĺségén
keresztĹl| történik' Ugyancsak az 1,sz. albgtét g,64 m. -es elöterén keresztÜł
kÖzelĺthető meE a 2. sz, albetét 39,48 m" a|apterťjletĹi Várakozója, ezért az
''l.sz. a|betéi tu|ajdonosa a 2. sz. albetét tu|ajdonosának ezęn heĺyiségekre
vonatkozó átjárásĺ jogot biztosĺt'

3,S.

Ą közos tg|ąidgpbaŁLéÝő teĺek, épuletrészek bĺrtok|ása, hasznPlätą

1. Az ép{iletheztartozó telek és kozos tulajdonban ál|ó épÜletrészek bińoklására
és haszná|atára . a jogszabá|yok és hatósági rende}kezések keretei köztitt - a
tulajdonostárcak mĺndegyike jogosult, e jogát azonban egyik sem gyakorolhatja
a többiek jogának vagy jogos érdekének sérelmére.

t-

2.

4.

AlapÍtó oklĺat - Budapest.Vlll., Auróra Üu,^28.. Cenzus Kft.



A közös tulajdonban lévő udvar kizárólagos häsznosĺtási joga az 1.sz. albetét
tulajdonosát a Bp. Föv. VlIl.ker. onkormányzatot illeti.

A kozös tu|ajdonban lévő nem' |akás cé|1ára szo|gáIó helyĺségek hasznáľatát
ĺilető|eg a hasznosĺtás módjának megváltoztatását a kozös tulajdon't kópezo
épüĺet szerkezetęk és épÜĺet gépészeti munkák kĺvéte|éveĺ a kozosség
megtĺĺtha$a, ha az a iársasház mĹikodését zavarja'

4.S"

': & ,,,.: eollxezés :

;-.-

A tu|ajdonostárs az órokhelyisěgében (albetétben), épÍtésĺ munkát végezhet'
Ha a munka más albętót tulajdonosának jogát sertené, ki kelĺ kérnie annak

,hozzäjáĺu|ását.

Kozos tulajdonban |évo Vagyonľészben épĺtkezni csak az összés tu|ajdonostárs
hozzźljár utásáva l I eh et.

3. olyan munkavégzésné| me|y a kozÜzemi e|látást érinti (vĺz, gáz, eĺektromos
há|özat, fĹités' telefon stb.) a tu|ajdonosokkaÍ történt egyeztetést követően
végezhető el.

s.s.

A közos-tu|aĺdonbän |ęvő-tęlek. ép!łletrészęk. bęrpndezések, fe|szerelések
fenntartásávał.ťĺęarbantąrtás' íelťlÍĺtás}jgro költgĘoekJipelósę-

:

A tulajdonostársak az Alapĺtó okirat ll' fejezetében |-XX|. szám a|att felsorolt
ielek, épĺtményrészek, beľendezések és felszerelések Íenntartásáva| járó
köĺtséget tu|ajďoni hányaduk arányban viselik. :

A kizárólagos haszná|atú udvar hasznosításával és feĺhasználásávaĺ
kapcso|atos kĺĺ|tségek a kizáró|agos hasznosításĺjoggat rendelkezó tulajdonost
a Bp. Fóv' Vl lI. ker..i Önkormán Wailot teľhelÍk'

A tulajdonostársak a feĺťljítási munkák fedezetének biztosĺtására fe|újĺtási
ałapot képeznek. A felújítási a|ap mértékét a tulajdonostársak határozzák meg
az a|akul'ó közgyüĺést kovetően (6 hónapon belt.rl kotelesek dönteni)' A
társasház;zalkapcsolatos egyéb közos kiadások (kezelésĺ, Üzemeketési koltség,
kozuzemi díjak) a tulajdonostársakat tulajdonihányaduk arányában teľhelik'

.:'

Rłapíió okĺľat - Budapest'Vlll., Auróra u 22 - 28,. Cenzus Kft.
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1, A kulon tu|ajdonban lévő berendezésének, Íe|szerelésének karbantartásáva|,fenntai.tásával .járó koltsógek a nem |akás céĺtjr heÍyíségeŔ ńinuenkoľitulajdonosát teľh elik.

7.S 
:

Közos köĺtséqek biztpsĺtása

A kozos kôltségek biztosításáró| a tulajdonostársaknak ke|l gôndoskodnĺ'
I

p|1m.9lv]t tu|aJdonostársnak a társasháztulajdon fenntartásábóĺ eredő közoskö|tsěg tartozásáért a tutajdonos jogutóoia . älĺr xĺĺztittijogutod|ás esetén . avoit tu| ajd on ostárssal egyeiem legó' ěn fe l-el os'

1. \q.o:lé-g egészét terhe|ő kötelezettség teljesítésééri a tulajdonostársak
tulajdoni hányaduk - vagy 

'az 
alapĺtó okĺratbän, illetĺlęđä szervezetĺ - miiködésiszabá|yzatban ettől eftéŕő rnéľték szerint íelełnek ,ž ugy..*rĹi (sortartásos)

kezes ség szabáIy ai szerin t'

vt.

1. A társasházakrő|szó|ó 1997. évi cLvlt. tv,2a. $.-a alapján aközgyűlésre és a
|.:.y: képviselő teendőire vonatkozó rendekězések. ńeĺyett, a* pir' ,,közös
tulajdonľa'' vonatkozó szabá ľyai az ir ány ad Łk.

í

$
é

é
ö
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$
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ě

2.

?.1., Ątulajdonostáľsak egyhangr} határozattal döntenek aza|źhblkérdésekben:

- Azegész do|og felettj tulajdonjog átruházása

- ry egész dołog haszoné|vezetbe, vagy hasznáĺatba adása

. 
^zegész 

do|og biztosítékul tekotése, vagy más módon vali megterhé|ése

A|apító okirat - Budapest,V}lł., Aurlľa u 22 - 28.. Cenzus Kft.
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A társasháztuĺajdon megszÜntetése

A társasház a|apÍtó okirat megváltozŁaĺásáról

Az ingatlan egészét éľintő felújítás

A közos tuÍajdonr1 részelĺ elĺdegenitésérol

2.2. A tulajdonostáľsak 2/3.os tobbségi határozattal dontenek a SzeľvezetiM ű ko dé s i Szab áIyzat e l ké szĺtôs e roře s jáväl.' ig y. ua'ol
es

? 'í. Ha a hatáĺozat jogsz1|í|ytl vagY aza|3pĺtó'okirat ĺendelkezéseĺt sérti, íl|etőlegha az okszerű qazdálkod.ál, 
. 
u."gy 

. 
kisebbség J"đ érdekeinek |ĺányegessér.el1e..v.e.!-jáą a-határozatot tarňev tu}ajdonostárs, annaĺĺ meghozatalátólszámított 60 napon be|ü| a biróság *toĺt m"gíámaańátĺJ.

3.2. 
*J3:u'"'at 

megtámadásának, a hatärozat végrehafl ására haľasztó hatáĺya

3.3. Ugyanilyen határozatnak minősÜI a ĺársasház kozcísség fe|hata|mazása a1apjánaz íigyíntézö d|tal (a kozos kö|tségi netrileŔ ä."ie"ň"aáđjö;Ěgyzésre
vonatkozó rende|kezése. 

:

3.4. A ktizgyťiłéu 
.h?..'Íľi1.3.:|,ľjĺn bármeĺy tu|ajdonostáľs kérheti a bírosägtól,hogy a kozos tulajdonban áľo olyan. eŕul"iréui., il;il ö'äiĺ j-äät|anként

kia|akítható, vaq{ ame|lye| a ńegĺévő kťj|cin iu|ajdon téłrgya bóvĺthetö,megszüntesse a ktjzÖs tu|ájdont, na a:zriseĺusđg 
'eĺtányo. 

érdekét nem sérti.

A keľesetĺ kérelemhez mel|ékeĺni ke|I az ôná|ľó ingatlan kialalłitásáravonatkozó, az épíiésí hatóság által engeáóly*.ętiápĺtési ieľvet,

2'3, I'.lĺnden egyéb kérdésben a tu|ajdoni hányad aĺapján .számított 
egyszerr-iszótobbségge|. .-_''J *-

o|yan írásbe|i nyĺ|atkozata řs.
tu|ajdonosĺársi jogokhoz,

A társasház a társashéz Ügyintézőjét, hogy a közöskoltség nem fize esetén olyan rendeľkezést hőzzoĺl, amellyél uu" á)ing atl anrés zre je|záÍogjog bejegy=é.'e illetöleg torlésľe kerÜIjön,

AlapÍľó okirat . Budapest,Vl|l'. Auróra u 22 -28.- Cenzus ĺ(ft.



4. ĄtáĺsasházközQsséqbő| folvó ĺ'iqYe}ĺ intézése:

A ttliajconostáľs'ak a kozosséghő| fo|yó Ügyek intózósére Ügyintezőt
váĺaszthatnak. .'

Az ugyĺntézőĺ teendők ellátásával a tuĺajdonostársak harmadik szemé|yi is
megbÍzhatnak.

Az ĺjgyintéző köteles gazdálkodásáról pénztárkonyvet vezetni ésgazdálkodásával kapcsolatos okiľatait és bĺzonylatait ańnak rnelĺékĺetekéntmegőĺizni. ĺ .

Az ri.gyintéző évenként elszámolást készít, ameľy tarta|mazza az osszes
bevételeket a bevételĺ íorrások feltuntetésével, vaĺamint az osszes kiadásokat.

Az.tigyintéző az álta|a teljesitett kifĺzetések ténybeli valódĺságáért fe|előséggel
tartozík.

Az ugyintéző megbízatásának megszrinésekor a pénztárkőnyvet és annak
mellékleteit a tulajdonostá rsak részĺĺre átadja.

Az ugyintézat az.1997- évi CLVll' tv. 37. $. a|apu!ó képvise|etĺ jog nem i||etí
meg.

vlr.
:,

e. s,

1. A társasháztuĺajdon megsztjntetését be lĺel| je|enteni az ingatlannyi|vántartást
vezeto szervhez.

11
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Az A|apĺtó okĺrat hatályba lépése után a jövőben kozos tulajdonba kerĺjl minden
9|y.| épĺtményrész, berendezés.és íđszere|és, arnely az 1997, évi CLV||.
!öľ'".ny és 7z aÍapító okirat szeńnt kozĺjs cé|t szo}gál és a tulajdonostársak
ľJ"jq9."í'..hányaduknak megfeleĺően járultak nazza az épíĺkezésuRbőz,
|étesítésükhĺjz.

A.táľsasháztu|ajdonra az 1997. évi CLV||' torvényben, é$ a .je|eň A|apító
okiratban nem szabályozott kérdésekben a polgáĺi töľvénykĺinyv ŕendelkezései
az ĺrányadók.

.:

Áĺapĺtó okira| - Budapĺst,Vlll., Auľóľa u22-2B,. Cenzus Kít'
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Jelen Alapító okĺratban fog,lalt rendelkezések minden tulajdonostársra ilłetve
azok jogutódjaĺra kĺhatnak.

A tulajdonostársak a társasház tulajdoni viszonyból felmerü|t perek eldöniésére
kikotĺk az ingatlan fekvése szerĺntÍ keruleti bíľóság hatáskörét és kizárlo|agos
itletékesséoét.

Elĺenjegyezte:

Csrri'$pzľk ]'3.

A Budapest Fövárosi
Önkormá nyzat képviseletében

. a Fővárosi KdzgyÜ|és
TuIajdonosi Bĺzottságának

megbĺzásából

rlH
\N?
"j

At,

^^ľr\' ĺ] 
^.' 

\
F,lau*,tł ďĄ łJ\]J\
E}nĺ.l:g.il é íl'" lse ! I'il;;ź s

*6yéni {i$rĺéĺí
li{4 EMaPzst

ń,J**

A Budapest Vlíl.kerüĺeti
Önkormányzat részérő|:

$gg ÁPR 7 g.

tł

l

.

A|apÍtó olĺírat . Budapest'Vłłl;. Aurora U 22 - 28.. Cenzus ĺ{fL
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MUSZAK| LEínÁs

A Budapest V|||.keľiilet 35037 hřsz.

természetben

Auróľa u.2f- 28. sz.
a|att ťelvett ĺngat|an társasház a|apĺtó okiratához.

il

1998. ápľĺlis ho

Készĺtette:

Acnffi
Efídegenítési és szolgáltatÓ lroda
1045 Budapest, Viľág u. 13.



V|ll.. AurÔra u,2f _28,

,|. Az ingatlan leíľäsa

Az ingat|an Budapest V|ĺĺ. keru|etében Józsefváľos központjában tälá|häti.

A te|ek terÜ|eie głgo'ľn2 lesz a T - 365t7 ttsz-ú te|ekogyosĺtesi vázĘz szerĺnt.
Felszĺne sík , szabadońállóan beépĺtett.

A felépĺtmény egészségtigyi ĺntézmény, me|y pĺ + fszt + V|t emelet + tetőszřntes'

Tulajdonosa a Bp. Jozsefuárosi Önkormányzat g202l10000 részben (szakorvosi
rendelők }, valamint a Fóváľosi Önkoľmányzat79Bt10000 ľészben ( Gyógýszeľtár }.

Az éptilet 1970-es években épti|t a BVTV terveĺ a|apján. ')

Az épuletben 2 külon tulajdoniiĺ|etősĘ tatálhato.

2, AzĺÉpĺi |et szerkezetei

Az ép[ilet korszerťí építési techno|ógiávaĺ monolit vasbetonszerkezetekke| épÜlt.
Az épÜlet alapozása vasbeton |emez.
Fiiggőleges és vízszintes teherhordó szeľkezetai: SCAN-FORM technologiával
készített vb. haľántíalazat és sĺk|emez fodémek
A válaszh|ak kisméretii téglafalak és/vagy acélvázra szeľe|t gipszkarton vá|aszfalak.
Az épü|et homlokzata sirnított vakolat, a|uminium szerkezetli nyílászáľókka|, {rveg
felł]letekkel'
A be|ső ajtok acé|toksżerkezetben fa ajtóĺapokka| készÜ|tek- ::

Az átadi ablakok ta szerkezetĹiek' (

A tető lapos tető'műanyag szĺgete|ésseĺ ( TRocAL. s FIL|A, kavĺcs terĺtéssel)'
Pad|óburko|atok pĺncében simÍtott beton-, cseÍnpe.' a ĺépcsőházban tardosi soros
kőlap. ' a zuhanyozökbanŁtŁ Üvegmozaik-, rÓntgen hetyiségekben gumĺpadló.'
egyéb he|yiségekben( várók' kĺĺzlekedők) vini|azbeszt, PVC
A falburkolatok: a ĺépcsoházban várókban 2/2-es üvegmozaik., a zuhanyozókban
csempe' irodákban vakolt, festett
Az éptilet összközmiives, víz, vi}|any, csatoma' gáza ktizĹizemř há|ózatró| biztosított'
A ház oná||r vízôráva| rendelkezik.
A helyiségekben kozponti fĹĺtés van"
Az udvari és kozlekedő terilÍetikiilső vłllanyvilágÍtás megfeleĺö.

2.oldal



2. Az a|apító okiĺatban és a tervĘzokon 2' sorszámma| je|Ö|t t. eme|eten lĺłvöGyógyszertáľ' amely az a|ábbi heĺyiségekbÔl áll:

MŮszaki |eĺräs Budapest, Vłĺ|., Auľira u.22-28.

Labor

-
30,00 m2

|vl9ĐUgatQ
9'gÜ m2

Etkezó' 16,2Ĺ m2
:lötér

1,0c m2
ryg 1,32 m2
lroda

12,aę m2
Iroua 23.68 m2
!TIIOZO 16'1Ą m2
KÓzlekedĆi 2,0Ą m2
t.IUtę| ' 2,8C m2
vvv. 1,28 m2Zuhanyozl 6,79 m2
n€ł]\Łaĺ 3,82 m2
Cfficina

69,oCI m?syogyszer 42,17 mz3yógýszerkiadó 

-
30,6C m2

R'aktár 7,0c m2
Tárgya|ó 23.43 m2
roda 18.08 m2

'18,28 m2
rqdą 23,23 mz
Kĺjzlekedő
:r 6,40 m2
HiivÖs raKár 10,90 rnz

39,4€ rn?
Bsszesen 4í5'43 m2

va|amint a kÖzös tu|ajdonból 798/ĺo.ooo tulajdoni hányad'

t:;
l:

i
':
!

5. osszesÍtés ii

Íi'ĺ ::ł]Íil
1 Szakorvosi rendelő 4765,00 4785 9242
2 Gyigyszertár 415,43 415 798

osszesen: 5200 10000

Budapest' 1998 ápľílís hó

^ cENz(Is

lĐ*^ 'é'$'",'ry''ľiŕ' ĺ
ď$Aüol^ďĄ Jü.utnod

t3.cldď
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Müszaki |eĺĺäs Budapest' Vl|l.j Auĺóra u'22-28,

3. Közos tu|ajdonba kerülő épił|etrészek' helyiségek, va|dľnint
beľendezések felszere|ések.

L Telek - - s4e0ď
l|' Épübtszerkezetek

vb. lemezatap,. függöleges és vĺzszintes vb' szerkezetek , kÜlső teherhordi
szerkezetek, belső válaszfa|ak,. szigetelések 0e és csapadék e||eni. ). |akatos és bádogos szerkezetek

- hoľnlokzatképzés nyílászärókkal
l|t' Éptiletgépészet:

- vtzvezetékhálózat
- elektromoshálózat az ELMŰ csatlakozástola rnéľő óráig,

valamint a |ĺozĺis tu|ajdonú helyiségek hálltata, világítása. szenn'yvĺz és csapadéltvĺze|vezetés há|ózata
' t- gázvezeték a bekotéstÔla killön tu|ajdonri részek mérőórájáig

- fÜtési rendszer gépei , vezetékei
Sze||őeés gépeĺ , vezetékei

- Gépszetiaknak
fV. Térburko|atok, beton kifutlk, épÜ|et kÖriilijárdák

HELYI$ÉGEK

lV. beton lĺĺfutó ( Zdb x 9,80 m2 ) 19,60 m2

PINGE$ZINT:

!|: előter és |épcsó 53,7t mZ
Yl. ^ felvonik osszesen Í6,04 mf
ýll. gépészet f,76 m2
|1|t|. hőkÖzpont 75-25 m2
X. íolyoso 29.40 mZ
lĹ folyosi 14,00 m2
Kl. v{iszl(iiárat 16, m2
K||. e|őtér :8.28 mf
ĺ|||. trafo 19,84 mZ

Pinceszĺnten ćisszesen : 235,43 m2

p.olDszlruľ:

t/. e|ötér és ĺépcsőház 29,22 m2
ýl. felvonok összesen 16,Ü4 mZ
YIl. gepeszet 2.78 m2
XlV. szeméttáro|o 6,4f .m?
XV. szelfogl 6,46 m2

16,8C m2
XV|l. |épcsőhaz ( vészkĺjáľat ) 16,8C m2
Fö|dszlnten ćisszesen l 9ą53 mä

3-oldal



ľv|tjszaki |eírás Budapest. Vtlĺ., Auróra u. 2? - 28.

.EMELET

L előtér és lépcsöház 38,90 m2
v,, felvonÖk osszesen 16,04 rna
y||. gěpészet ?,7ę' m2
KVl|. vészkijárat 16,30 mf

emeleten osszesen : 74.00 m2

II.EMELET:

V. elÔtér és |épcsőház 43,28 ŕn2
V|. felvonók összesen 16,aĄ m2
Y!{-' gépé.s4e1 2,7t m2
ll. emeleten tisszesen : 62.0t m2

ł||'EMELtT:

v, dlĺitér és lépcsőház $,2e mZ
V|. felvonók összesen 16.0 m2
|/lĺ. gěpészet 2,7C, m2
:ll' emeľeten összesen : 62,08 tn2

V.tsMELTT;

V.--s!qtér és tépcsőház 43,2t m2
V|. te|Vonol( összesen 16.04 m2
t/-|l. gépészet z,{ę m2
lV. eme|eten ö'sszesen : 62,08 ťn2

Y.EMELET:

V, . elótér és lépcsőház 43,2e Íť|2
V|. fe|vonók ősszesen Í6,04 m2
Y!!. gépészet 2,7e, m2,
ý. emeleten összesen : 62,08 mZ

IlI.EMELETI

y. elótěr és lépcsöház 48,2Ą mZy|. feivonik ö'sszesen 16,041 m2
V||. gépészet :2,76ll rnz
Vl. emeleten összesen.: 62,08 m2

4.oldal
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4, Küilön tulajdonri ĺlletőségek

1. Az.aĺapító okřatban.és a tervĘzokon í.számma| jelolt szakoruosi rendetö,4785'00 m2 alapterÜlette|, me|y áz aleuni ľleýisoöälnoĺ aľ.

Můszaki |eĺrás
Budapest, Vl||., Auróľa u.22 _ ?8.



Múszakĺ |eĺĺás Budapest' Vi||', Auróĺa u'2?_28.

wc. 1,67 m2
Elötér 3,84 m2
E|őtér 4.28 m2
Pissoár 3.7C m2
Nőĺl.^Jc. 5,7C m2
Gyermekrendelő vári 81,1€ m2
Gyerek rendelő 23,0C mz
E|ökészító pi|yáza 18,14 fiz
Gyerek rendeĺó 23.52 rfi?
Gyerekgyógyász főorvos 18,14 ŕ,í12
ACS| rendelő ĺ 9,9. rnz
Előkészĺtő pćńyázi :í4,9c m2
AGSIváľó :35,35 m2
Gondozúnövéĺek 37,66 m2
Ruhatár+kartonozi ' 17,75 m2
Előcsa rnok+gyerekkocsi tárolo 26,62 m2
Takarĺtószer táro|ó 1,10 rn?
WU. 1,20 m2
tseteg WC. 3,25 m2
Előcsarnok+ruhatáľ 67,55 mz
Rubatár 20,70 m2
Porta 14,72 m2
Szé|fogó |6'8€ m2
Q4ęllogó 16,8C m2
Koztekedö 13.95 m2
Osszesen: 547,61 m2

.EMELET:

t|Ôtér s,64 mZ
,urc 14,22 m2
luté foĺyoso 15,84 m2

BĹifé elÖtér ':6,07 m2
roda ]:4,Üt rnz

Eladótér 18,1 7 m2
Raktár 19,18 rn2
Előtér 3,71 m2
TeIefonközpont 6,18 m?
Ąccu 4,10 m?.

pterem 7,7C m2

'ltozo
3,12 m2

Előtér 6,3€ m2
NőÍ \Ą/c' 6,34 m2
E|otér 6,38 m2
Közlekedó 16,24 m2
[)sszesen: ,147,31 m2

I.EMELET:

}sziholó tđ 18,14 m?
l.sz.rende|ĺĺ 19,95 m2
ŕetl(ózo í.30 m2
VetKozÔ e|Ötěr :1.90 rnz

6'oldaĺ



Mtjszaki Ieirás Budapest, Vĺ|}.. Auĺóra u,22 _z:8,

EKG
19,95 m2Karclĺológiai vizsqá|i 18.14 m2
1'3Ü Eta
1.9( m2

'lo oc m2
18,14 m2
1,3C m2

vEltluz.o etotgr
1,90 m2

19,95 m2
18,1Ą m2
1,3C rfiz
1,90 rnz

19,95 m?
18.14 m2

t,3C m2Vetlĺozó előtér 1,90 m2
tuct(J

19,95 m2
18,14 m2

l'll\ĺJzu
Í,30 m?

š'ĺĺt,ll'ĺ l,9c m2
u.Ü(''It!1|qGlo í9,95 m2

18,14 m2
1,3( m2
1,9C m2

í01'15 m?
ĺ\Uz'Igłtę{Jo

14,58 m2

urtozo
101'1€ mŻ
18'í4 m2tlatęf
2,8( m2
1.2e rť|2

Lu' liá' lv
6,1e m2
3.82 m2
4,59 m2
6,3Ą m2

ffi18,14
E|oĺer 2,gc m2

Í.28 m2Zuhany 6.16 m2
€||\ęl| |((JĐl'ęl IąK{aí p,82 m2

4,58 m2-erfi wc. 6,34 m2
16,19 m2

608,34 m2
!i
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M0szaki leĺĺás

-Budapest' Vllĺ., Auľóľa u.22-28.
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Můszaki leíĺás
V|ĺ|.. Auróra u.22 - 28'

ol gondozó

Ruha raKár
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Mrjszakĺ íeírás

'l

Budapest' Vlll.. Auĺóľa u.22. 28.
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fu'lúszaki ĺeírás
Budapest. V||l.. Auĺira u.22 ..28.

valarnĺnt a közös tulajdonbó| g2a2ng.g00 tuĺajdoni hányad.
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Müszaki leĺrás
Btlđapest, VlIl., Aurór:a u. 22 - 28.

osszEsíĺo

Külcin

Budapest, 1998 áprilĺs hó
j

^ .CĘNZflsoleĺyefó. Saolgättałó
.és. Kereskedelňi ĺ?l]1045 Bp., Vĺtĺg u. |B. ĺľfn(O|t

wffi{Đąd.'. J ul,uué
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1084 Budapest, Auľĺíľa utca 22-28. eme|eti gyógyszertáľ (Hľsz.: 35037/0/Al2)

Auróra utca

Nagyfuvaros utca

Tarsasház Déľi Miksa utcai homlokzataTaľsashĺŁ Auróľa utcai homlokzata

2013. iúnius 24.



1084 Budapest, Auľríra utca 22-28. emeleti győgyszertár (Hľsz.: 35037l0lN2)

Tĺíľsasház Nagyfuvaros utcai homlokzata
:

T fu sasház Nagyfuvaro s utcai bej ár ata

Lépcs(5hźu

Gyógyszeľtár ügyfélteľe

Vizsgált ingatlan b ej ttr ata

2013. Június 24.



1084 Budapest, Auľóra utca 2f-f8. emeleti ryógyszeľtáľ (Hľsz.: 3s037l0lA/2)

Laboratórium

Iroda Hűtött raktár

Mosogató

oltĺĺzo

2013. iúnius 24.

Zllhanyoző



1084 Budapest, Auľóľa utca 22-28. emeleti ryĺígyszertáľ (Hľsz.: 35037/0/A/f)

Konyha

Léskondicionáló

Csempe leválás a zuhany ozőban

Betegszállítő lifthez önálló megközelítés

f0I3, iúnius 24.
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Budapest, VIII. ker. Auróra utca22-28.
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