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4. számú lakás 

 
HELYSZÍNI FELMÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV 

 
Felvéve: 2017. augusztus 30-án a Budapest III., Huszti úti földszinti önkormányzati 

 bérleményben 
 
Tárgy: Lakásbérlemény műszaki állapot felmérése, felújítási költség meghatározása 
 
Megállapítás: A lakás előtér, konyha-étkező, fürdőszoba, nagyszoba, ebből a nagyszobából nyíló 
másik ún. „zsák” nagyszoba (mely fel van osztva a következő helyiségekre: közlekedő, szoba, 
kisszoba,) helyiségekből áll, K-i tájolású, összkomfortos, alapterülete 80 m2, és egy paneles 
szerkezetű épületben található. 
 
A lakás az alább részletezettek szerint állítandó helyre: 

 
Burkolatok: a nagyszobában a meglévő kerámia burkolat tisztítandó, igény 

esetén laminált padló fektethető rá, a „zsák” nagyszobából 
korábban kialakított kisszobákban a meglévő laminált padló 
tisztítandó, igény esetén újra cserélhető.  

 A többi helyiségben meglévő kerámia padlóburkolat és csempe 
tisztítandó, a konyhában munkapult fölötti legalább 60 cm 
magas sáv csempézendő, 

Festés, mázolás: A helyiségek falai és mennyezetei átfestendők, radiátor és 
fűtéscsövek, mázolandók. 

Belső ajtók: a konyhai és nagyszobai üveges ajtó pótlandó, a többi 
kisszobák ajtói is pótlandók, majd csiszolás, tapaszolás, 
mázolás, bejárati ajtó cserélendő biztonságira (pl.: HiSec 
típusra), 

Homlokzati nyílászárók: az összes homlokzati nyílászáró régebbi típusú műanyag 
szerkezetű, melyek beszabályozandók, javítandók, tisztítandók, 

Beépített bútorzat: (nem lakástartozék) konyhaszekrény pótlandó, 

gardróbszekrény javítandó, tisztítandó, 
Szaniterek:  konyhai mosogató és csaptelep pótlandó, mosógép 

csatlakozással szerelendő, 
 a fürdőszobai szaniterek, csaptelepek tisztítandók,  
Vízórák: 2 db (hideg és meleg víz) felszerelendők,  
Elektromos hálózat, villanyszerelési munkák: elektromos hálózat átvizsgálandó, javítandó, a 
tűzhelyhez és a mosógéphez megfelelő betáp kábelezés szerelendő, új villanytűzhely szerelendő 
be, a kapcsolók és dugaljak és fix fali vagy mennyezeti világítótestek tisztítandók, hiányzók 
pótlandók, az elvégzett villanyszerelői munkákról villanyszerelői nyilatkozat becsatolandó, 
 
A lakás teljes helyreállításának becsült költsége – az építőipari költségvetési segédlet 
fajlagos építési és szerelési költségeivel, 27% Áfa-val számolva - bruttó: 1.600.000,-Ft, 
amelyből a lakásbérleti díjba történő beszámítás összege: 700.000,-Ft. 


