7677 Orfű, Kalaphegyi utca 5-7.
Adatlap
Vételár:

85.000.000 Ft+ Áfa Építés éve:

Telek területe:
Építmény területe:
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6994 m Tulajdoni viszony:

1962; 1986
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906 m2

Orfű
A Baranya megyei Orfű, a történelmi nevezetességekben és műemlékekben gazdag Pécstől 14 km-re
északra fekvő település a Mecsek és a Baranyai-hegyhát völgyében. Szép környezetben fekszik, egy
mesterségesen kialakított tórendszer mellett, népszerű üdülőterület és kirándulóközpont. Az Abaligeti
cseppkőbarlang 5 -km-re található. Megközelíthető Szigetvár felől a 6-os főközlekedési úton Szentlőrincig
- Abaliget- Orfű irányában.
Az ingatlan közvetlen környezete
Az értékesítésre szánt ingatan Orfű északi részén,
a Pécsi-tó nyugati oldalán, nyaralók és üdülők
közvetlen szomszédságában található. Az üdülő
bérelt stéggel rendelkezik, a tó mintegy 300 m-re
gyalogúton közelíthető meg.
Ingatlan ismertetése
Földterület
A 6994 m2-es szabálytalan sokszög alakú, enyhén
lejtős szerkezetű, K-Ny-i tájolású telekterületen a kert
igényesen kialakított, gondozott, az utak aszfaltborításúak. A sporttelep két bejárattal rendelkezik, a Kalaphegyi útról
és a Diás utcáról is megközelíthető. A keleti bejárattól balra található a recepció, ezt követi a zuhanyzó épülete. Ettől
északra áll a konyha-étkező, míg a 8 db faház a két bejárat között, a keleti- és északi telekhatár mentén helyezkedik
el. A telep dél-nyugati sarkában 1986-ban további 3 faház került kialakításra. A parkban játszótér, grillező terasz,
kerített focipálya került kialakításra, illetve a gépjárművek számára gyeprácsos parkolóban zárt parkolási lehetőség
biztosított.
Közműellátottságát tekintve, víz, villany csatorna kerültek bevezetésre.
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Építmények
Az értékesítésre szánt ingatlanon,
egy szabadon álló beépítéssel
kialakított, földszintes kialakítású
porta, iroda és raktár funkciójú
épület, egy földszint + tetőteres
kialakítású konyha-étkező funkciójú
épület
fedett-nyitott
kiegészítve,
egy

terasszal
földszintes

kialakítású zuhanyzó épület és 11 db
földszint + tetőteres kialakítású, fakönnyűszerkezetes üdülő található. A faházakban összesen 33 db szoba található, az összes szoba
kétágyas.
A faházak mindegyike nappali + két szobás kialakítású, hagyományos kulccsal működő zárral, zuhanyzówc-vel, konyhával, terasszal. A használati melegvizet villanybojler biztosítja.

Épület műszaki jellemzői:
A központi épület, a vizesblokk és a portaépület azonos szerkezetű, szabadonálló, földszintes épületek,
magastetővel. A felmenő fal kívül terméskő, belül tégla falazat. A tetőszerkezet ragasztott fa szerkezet,
hódfarkú cserépfedéssel. A válaszfalak 10 cm-es válaszfallapból vagy km. téglából és fából épültek. Az
épületeknek födéme nincs, a belső tetősík deszkaburkolatot kapott. A nyílászáró szerkezetek típus fa
nyílászárók, a központi épület felülvilágító üvegsávjai fém tartószerkezetűek. A homlokzati felülképzés
festett külső vakolat illetve terméskő fal, ragasztott faszerkezet.
A faházak előregyártott faelemekből készültek, földszintes, tetőtérbeépítéses magastetős épületek
hódfarkú cserépfedéssel.

Burkolatok:
A központi épület főzőkonyhájában
mettlachi, a többi helyiségben PVC
burkolat van. A külső terasz burkolata
kültéri mozaiklap burkolat.
portaépület burkolata PVC,

A
a

vizesblokk
helyiségei
kúpos
mettlachival burkoltak. A faházakban
PVC, mettlachi és szőnyegpadló
burkolat található.
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A központi épület főzőkonyhájában a mosogatók fölött 4 sor csempeburkolat található, valamint a
vizesblokk helyiségei csempézettek. A faházak konyhája és a fürdő helyiségei szintén fehér
csempeburkolattal ellátottak. A falak belül festettek.

Elektromos hálózat:
Az üdülőépület a közcélú 0,4 kV-os villamos energia hálózatra földkábelen keresztül csatlakozik. Az épület
villamos fogyasztásának mérése egyben a földkábel fogadása a központi épületben kialakított villamos
elosztóhelyen történik, mely az épület homlokfalába süllyesztetten található.
A belső villamos szerelés szabványos magasságban, falon kívül történt. A helyiségekben izzólámpás
világítótestek biztosítják a világítást. A faházakban üzemel 1-1 db 80 l-es forróvíz tároló, a központi épület
főzőkonyhájában 10 l-es átfolyós vízmelegítő van, valamint a vizesblokkban található 2-2 db 200 l-es bojler.
A központi tartózkodó - társalgó épülete fa főtartóit vasbeton alapokra terhelték, a tetőszerkezetet középen
4 bevilágítósáv szakítja meg, ezeket drótbetétes üveglapokkal fedték le. A szabadtéri fedett - nyitott terület
3 különböző síkú, kerámialappal burkolt területre ad megközelítést, ezek mesterséges megvilágítását
halogén izzók és spotlámpák biztosítják.

Épületgépészet:
A terület elektromos energiaellátását biztosító vezérlőszekrényig földkábeles betáplálással 380/220V -os
feszültség érkezik.
A terület szabadtéri világítóhálózatának tokozott elosztóit a föld felett 80 cm-re kiemelt acél tartószerkezet
tartja. A lámpatestek gömb alakúak, a tartószerkezetet alumínium árbocok képezik.
A hálózati vízvezetékről lecsatlakozva van a víz épületekbe vezetve, - kivéve a portaépületet - a telken
elhelyezett vízórán keresztül. A szennyvíz szintén a hálózati szennyvízvezetékbe kerül. Az épület téliesítése
nem megoldott, a fűtési rendszer nincs kiépítve.

Felhívjuk a Tisztelt Pályázók figyelmét, hogy a tárgyi ingatlanra a Magyar Telekom Nyrt a dolgozói részére
elővásárlási jogot biztosít.
Az épület könnyebb áttekintéséhez feltétlenül javasoljuk a személyes megtekintést. Kérjük, egyeztessen
kollégánkkal időpontot, hogy személyesen is be tudjuk mutatni az ingatlant.
Az ingatlanhoz tartozó egyéb dokumentációk a „csatolmányok” fülre kattintva elérhetőek.
Ha bármilyen egyéb kérdése lenne, keressen minket a honlapon található elérhetőségeink bármelyikén,
állunk szíves rendelkezésére.
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