
 

 

 
 

1033 Budapest, Mozaik utca 7., postacím: 1300 Budapest 3., Pf.: 39. 

telefon: +36 1 430 3460, fax: +36 1 430 3462, e-mail cím: info@ovzrt.hu 

 

 

2. számú lakás 

 

HELYSZÍNI FELMÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV 

 

Felvéve: 2017. április 21-én a Budapest, III., Bécsi úti földszinti önkormányzati bérleményben. 

 

Tárgy:  Lakásbérlemény műszaki állapot felmérése, felújítási költség meghatározása  

 

Megállapítás: A lakás szoba, konyha, fürdőszoba helyiségekből áll, déli tájolású, komfortos, 

alapterülete 34 m2, és egy tégla falazatú épületben található.  

 

Elvégzendő munkák: 

 

A lakás az alább részletezettek szerint állítandó helyre: 

 

Vakolatok:  egész lakásban  a falakon kb. 2méter magasságáig vakolatcsere készítendő  

                    lélegző-képes falszárító vakolatra, 

Burkolatok: egész lakásban teljes aljzatcsere talajpára elleni szigeteléssel,  

                    majd a szobában laminált padló fektetendő falszegővel, máshol kerámia burkolat, 

                    fali csempe is készítendő a fürdőszobában és a konyhában,   

                    a fürdőszobában használati víz elleni (kent) szigetelés is készítendő a burkolat alá, 

 Festés:       falak és mennyezet meszes glettelés, mészfestés, (a lélegzőképesség biztosítása miatt !) 

Belső ajtók: szobai és fürdőszoba ajtók illesztendők, mázolandók,  

                    (a szobai üveges ajtót az íves ajtónyílásból a konyhai gázóra miatt tilos elbontani !)                

Homlokzati nyílászárók: 

                    a meglévő fa szerkezetű hőszigetelt üvegezésű szobai ablakok és a bejárati ajtó 

                    illesztendők és barna színre mázolandók, a rácsok matt feketére mázolandók, 

Beépített bútorzat: (nem lakástartozék !) 

                    konyhaszekrény alsó újra cserélendő, 

Szaniterek, épületgépészeti hálózat:   

                    a víz nyomó és lefolyó ágvezetékek átépítendők, új wc, mosdó, kád vagy zuhanytál,  

                    mosogató és csaptelepek építendő be, 

                    a fürdőszoba elszívó csőventillátoros kiszellőztetése a nyitott lépcsőházba megoldandó, 

                    a vízszerelési munkákról ún. szerelői nyilatkozat becsatolandó, 

   Vízórák:      cserélendő  hivatalos ügyitézéssel, 

Gázhálózat, gázkészülékek: a gázóra rendben, a gázvezeték mázolandó, 

                    parapetes gázkonvektor újra cserélendő garanciális beüzemeléssel,  

                    gázszerelésről ún. szerelői nyilatkozat becsatolandó,                                

Elektromos hálózat, elektromos készülékek, villanyszerelési munkák: 

                    a lakás elektromos hálózat újra vezetékelendő, biztosítótábla újra cserélendő,  

                    új kapcsolók és dugaljak szerelendők fel, 

                    a konyhában és fürdőszobában új fix fali vagy mennyezeti világítótest szerelendő, 

                    új villanybojler és új villanytűzhely szerelendő fel garanciális beüzemeléssel,  

                    a villanyszerelői munkákról ún. szerelői nyilatkozat becsatolandó, 

 

 

A lakás teljes helyreállításának becsült költsége – az építőipari költségvetési segédlet fajlagos 

építési és szerelési költségeivel számolva - bruttó:  3.800.000.- Ft, amelyből a lakásbérleti díjba 

történő beszámítás összege:  2.500.000.- Ft.   

 

 

 

 


