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2 Védettség jogi jellege Megnevezés Közmű-ellátottság

Külön szolgáltatási 

díjak (nettó)
Kirakat, utcai portál

1 1012 7109 4 Attila út 71. 17 műemléki jelentőségű terület, régészeti lelőhely, világörökség üzlethelyiség víz-gáz-villany nincs utcai portál

2 1012 7113 1 Attila út 77. 38 műemléki jelentőségű terület, régészeti lelőhely, világörökség üzlethelyiség
víz-villany,          

fűtés nincs
nincs utcai portál

3 1012 7113 3 Attila út 77. 32 műemléki jelentőségű terület, régészeti lelőhely, világörökség műhely
víz-villany,          

fűtés nincs
nincs utcai portál

4 1012 6794/2 70, 71 Attila út 133. 53 + 68 műemléki jelentőségű terület, régészeti lelőhely, világörökség
iroda és 

üzlethelyiség
víz-villany-távfűtés nincs utcai portál

5 1015 14017 8 Batthyány u. 18. 51
műemléki jelentőségű terület, régészeti lelőhely, kiemelten védett régészeti lelőhely, 

világörökség
műhely

víz-villany-

elektromos fűtés 

(elektromos mérő 

kialakítása, 

mellékvízmérő 

számlázásba vétele 

folyamatban van)

nincs nincs

6 1011 14403 –
Fő u.  3.                

(Bem rkp.2.)
277

MŰEMLÉK, műemléki jelentőségű terület, műemléki környezet, régészeti lelőhely, 

kiemelten védett régészeti lelőhely, fokozottan védett régészeti lelőhely, világörökség
– víz-gáz-villany nincs nincs

7 1016 7396/8 6 Hegyalja út 3. 15 régészeti lelőhely üzlethelyiség
víz-villany-

házközpontú fűtés
nincs utcai portál

8 1013 7603 1 Krisztina krt. 51. 30 régészeti lelőhely üzlethelyiség víz-villany
vízátalány            

2.003.- Ft
utcai portál, kirakat

9 1012 6737 3 Logodi u. 51. 14 műemléki jelentőségű terület, régészeti lelőhely, világörökség műhely víz-villany nincs

10 1016 7521 49, 50 Mészáros u. 18. 43 + 137 régészeti lelőhely
üzlethelyiség, 

egyéb helyiség
víz-villany-gáz nincs utcai portál

11 1016 7423 2 Mészáros u. 62. 137 régészeti lelőhely egyéb helyiség víz-villany-gáz nincs

12 1014 6663 – Országház u. 8. 36
MŰEMLÉK, műemléki jelentőségű terület, műemléki környezet, régészeti lelőhely, 

kiemelten védett régészeti lelőhely, világörökség
–

víz-villany,          

fűtés nincs
nincs nincs



13 1014 6662 – Országház u. 10. 209
MŰEMLÉK, műemléki jelentőségű terület, műemléki környezet, régészeti lelőhely, 

kiemelten védett régészeti lelőhely, világörökség
– víz-gáz-villany nincs nincs

14 1014 6647 – Országház u. 16. 34
MŰEMLÉK, műemléki jelentőségű terület, műemléki környezet, régészeti lelőhely, 

kiemelten védett régészeti lelőhely, világörökség
–

víz-villany,          

fűtés nincs

szemétszállítási díj 

1.612.- Ft
nincs

15 1011 14275 2 Szilágyi Dezső tér 3. 84
műemléki jelentőségű terület, műemléki környezet, régészeti lelőhely, kiemelten védett 

régészeti lelőhely, világörökség
műhely

víz-villany,          

fűtés nincs

szemétszállítási díj 

2.209.- Ft
nincs

16 1014 6553/1 – Táncsics M. u. 17. 22
MŰEMLÉK, műemléki jelentőségű terület, műemléki környezet, régészeti lelőhely, 

kiemelten védett régészeti lelőhely, világörökség
–

víz-villany,          

fűtés nincs
nincs nincs

17 1014 6679 – Úri u. 34. 41
MŰEMLÉK, műemléki jelentőségű terület, műemléki környezet, régészeti lelőhely, 

kiemelten védett régészeti lelőhely, világörökség
–

víz-villany,          

fűtés nincs
nincs nincs



Fekvése Nagy/kis mértékű felújítást igényel

utcai bejárattal rendelkező, földszinti helyiség nagy mértékű felújítást igényel

utcai bejárattal rendelkező, földszinti helyiség nagy mértékű felújítást igényel

utcai bejárattal rendelkező, földszinti, galériás helyiség, korábban vendéglátó 

egységként működött
nagy mértékű felújítást igényel

utcai bejárattal rendelkező, földszinti, galériás helyiség, korábban vendéglátó 

egységként működött (a két albetét egybenyitott)
nagy mértékű felújítást igényel

utcai bejárattal rendelkező pincehelyiség felújított

utcai bejárattal rendelkező, földszinti és pinceszinti helyiség, korábban 

vendéglátó egységként működött
nagy mértékű felújítást igényel

utcai bejárattal rendelkező, földszinti helyiség nagy mértékű felújítást igényel

utcai bejárattal rendelkező, földszinti helyiség nagy mértékű felújítást igényel

utcai bejárattal rendelkező, földszinti helyiség (pár lépcső vezet lefelé) nagy mértékű felújítást igényel

utcai bejárattal rendelkező, földszinti helyiség (a két albetét egybenyitott) kis mértékű felújítást igényel

utcai bejárattal rendelkező, galériás helyiség (pár lépcső vezet lefelé) nagy mértékű felújítást igényel

utcai bejárattal rendelkező, földszinti helyiség nagy mértékű felújítást igényel



utcai bejárattal rendelkező, földszinti helyiség, korábban vendéglátó 

egységként működött
nagy mértékű felújítást igényel

utcai bejárattal rendelkező, földszinti helyiség nagy mértékű felújítást igényel

utcai bejárattal rendelkező, pinceszinti helyiség nagy mértékű felújítást igényel

utcai bejárattal rendelkező, földszinti helyiség nagy mértékű felújítást igényel

utcai bejárattal rendelkező, földszinti helyiség nagy mértékű felújítást igényel


