
versiunea 5.2-es verzió

PORTA - ÉRTÉKELᔀ ADATLAP  FIᗠဠ DE CARTARE  - GOSPODဠRIE 

település:
localitate:

tömb/utca:
stradူ/bl.morf:

porta házszám:
nr. gospodူrie:

kód:
cod:

1. Általános adatok Date generale
Keltezés 
Data completူrii

Adatgyᜐjtᔐ neve
Nume responsabil

Adatgyᜐjtᔐ aláírása
Semnူturူ responsabil

2. Tulajdonjogi adatok Date referitoare la proprietatea imobilelor
Tulajdonos neve
Nume proprietar

Tulajdonos elérhetᔐsége
Date de contact propietar

Forrás
Sursူ

Megjegyzés (örökös, eladasi szándék,stb.)
Observaᘰii (moᗰtenitor, intenᘰie de vînzare, etc.)

3. Jelenlegi használat Utilizarea actualူ
Rendeltetés -  Funcᘰiune Forrás  -  Sursူ

fénykép: utca felᔐli nézet fotografie: vedere dinspre stradူ

további fotók azonosítói nr.identificare fotografii anexate

4. Beépítésre vonatkozó adatok Date privind modul de ocupare a parcelei
Utca beépítése Aᗰezarea construcᘰiilor în raport cu spaᘰiul public
fésᜐs:
în pieptene:

laza sorházas:
înᗰiruite cu interspaᘰii:

zártsorú:
cu front continuu:

fᜐrészfogas:
în dinᘰi:

szabálytalan:
neregulat:

Telekhasználat Utilizarea terenului
elᔐkert:
ante-grူdinူ:

gazdasági udvar:
curte gospodူreascူ:

veteményeskert:
gradinူ zarzavat:

gyümölcsöskert:
livadူ:

5. Közmᜐvesítés Utilitူᘰi existente
villany:
electricitate:

víz az udvaron:
apူ în curte:

víz a házban:
apူ în casူ:

szennyvízcsatorna:
canalizare menajerူ:

gáz:
gaz metan:

telefon:
telefonie:

kábel TV:
TV cablu:

6. A porta elrendezésének vázlata Schiᘰa organizူrii interne a gospodူriei

léptékarányosan a porta határvonala, szabadkézi vázlatban a porta beépítése, conturul parcelei la scarူ, schiᘰarea aproximativူ a organizူrii interne,
a porta összetevᔐinek számmal való azonosítása, égtájak megjelölése identificare cu numူr a elementelor componente ale gospodူriei, marcarea cardinalelor

PATAKFALVA 9

2011.01.17 VÁRDAY KINGA

3301, 3302, 3303, 3304, 3306LAKÓHÁZ

X X

X X

X

TULAJDONOS

X



versiunea 5.2-es verzió

ÉPÜLET - ÉRTÉKELᔀ ADATLAP  FIᗠဠ DE CARTARE  - CONSTRUCᘠIE

település:
localitate:

tömb/utca:
stradူ/bl.morf:

porta házszám:
nr. gospodူrie:

épület:
clူdire:

kód:
cod:

1. Általános adatok Date generale
Keltezés 
Data completူrii

Adatgyᜐjtᔐ neve
Nume responsabil

Adatgyᜐjtᔐ aláírása
Semnူturူ responsabil

2. Tulajdonjogi adatok Date referitoare la proprietatea imobilelor
Tulajdonos neve 
Nume proprietar

Tulajdonos elérhetᔐsége
Date de contact propietar

Forrás
Sursူ

Megjegyzés (örökös, eladasi szándék,stb.) 
Observaᘰii (moᗰtenitor, intenᘰie de vînzare, etc.)

3. Használat, rendeltetés Utilizare, funcᘰiune
Eredeti   - Originalူ Jelenlegi   - Actualူ Gyakoriság  - Frecvenᘰူ

fénykép: jellegzetes nézet fotografie: vedere caracteristicူ

további fotók azonosítói nr.identificare fotografii anexate

4. Építésre, beavatkozásokra vonatkozó adatok Date privind construirea ᗰi intervenᘰiile în timp asupra construcᘰiei
Építés ideje
Anul construirii

Forrás
Sursူ

Utolsó beavatkozás jellege
Natura ultimei intervenᘰii

Beavatkozás ideje
Anul intervenᘰiei

Forrás
Sursူ

5. Az épület fontosabb jellemzᔐi Caracteristicile principale ale construcᘰiei
pince
subsol

félpince
demisol

földszint
parter

emeletek sz:
nr.etaje:

manzárd
mansardူ

helyiségek száma:
numူrul încူperilor:

becsült teljes épített felület:
suprafaᘰူ desfူᗰuratူ estimtူ: m2

6. Közmᜐvesítés Utilitူᘰi existente
villany:
electricitate:

víz:
apူ:

szennyvízcsatorna:
canalizare menajerူ:

gáz:
gaz metan:

telefon:
telefonie:

kábel TV:
TV cablu:

7. Vázlatos alaprajz Schiᘰူ planimetricူ

az épület fᔐ méretei, égtájak megjelölése cote generale aproximative, marcarea cardinalelor
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