
Avant. lmmo Mérnoki és lgazságügyi Szakéľtőĺ Kft. I

. osszesítés, fö|dterĹi|et és felépítmények mĺiszaki éľtéke Ft

Építési ovezet
Fö|dteruĺet értéke Ft

Beépĺtett szintterület m2 foldszĺnt

A foldszint műszakiforgalmĺ értéke Ft

A pĺnceszint aĺapterÜlete m2

A pinceszint műszaki forga|mi értéke Ft

Fe|építmények műszaki forgalmi értéke kerekítve Ft

Forgalmĺ műszaki érték összesen telek + fe|épĺtmény Ft

Lí-v|ll.í
133 980 OOO

362'íg
11 535752

307,34
2 305 050
í3 840 o0o

147 820 000
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Avant' |mmo Mérnöki és |gazságÜgyi Szakértői Kft.

Fo rg a l m i érté k meg h atár ozäsa Čisszehason | íto adatok a lapján

í. Földszint, lakások és helyiségek

10

Értéke|endő 1 2 3 4 t

tr;

.Gín|!
:Vitl'sáda.:

hgly.r,u.3, 
.

Vtll. Szerĺa.
łlelyłu..3;:

Gazdasági tényeők
Ár (Ft) 1,ĺ 700 000 12 300 000 9 600 000 í2 900 000 17 800 000

łnformáció forrás NAV |||sték NĄV llle|ek NAV l|lgtók l'łAV l|leték ľ,lAV ||lsték

Ingat|an alapterÜ|ete (m. 362'í9 42,04 4Ą,00 34,00 44,00 64,00

Faj|agos ár (Ft}m.) 28f355 278 571 279 545 282 353 293 182 278 125

Inoatlan ie|ĺeoe onkom' |akás TľL óít'k|áklás Th. rÍtk|skás Th oÍÔk|akas Th' öírk|ákás Th. ôÍÖk|akás

Az ár ie|leqe Tíanz€kcĺó Tranzakció TranĚkció TÍanzakcĺó TÉnzakció

Korrekciós ténvező 1,00 í '00 í 
'00

1,00 1,00

TuIaidonioqi vĺszony Onkm. tulajdm Tulajdon Tulajdon Tulajdon Tulajdon Tulajdon

Korrekciós ténvez<ĺ 1,00 1,00 1,00 í'00 í 
'00

Eladás/aiánIat ĺdőpontia 2017. 2016. 2016. 2016. 2016. 20í6'
Korrekciós tényezó 1,00 't,00 1,00 1,00 't,00

Korrioá|t ár (Ft) 1í 700 000 ĺ2 300 000 9 600 000 12 900 000 í 7 800 00o

Korrigá|t egységár (FVm.) 282355 278 57'l ?79 545 282353 293 182 278 125

Helvszíni ténvezők
EIhe|vezkedés a keíüĺeten be|ü| ua, ua. ua. ua. ua.

Korrekciós ténvezŐ 1,00 1,00 ĺ '00 í '00 1,00
Az épület kora' műszaki á||apota iobb jobb jobb jobb jobb

Korrekciis ténvező 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85
Épúletff beĺÜlĺ fekvés (ut€ĺ, Udvari' em.) ua. ua. ua. ua. ua.

Korrekcĺis tényezô 1,00 1,00 ĺ '00 1,00 1,00

Korrigált egységár (Ft/m2) z4aÜo2 236786 ?37 614 240 000 249 205 236 406
Eladhatósági tényuők

KomÍortfokozat' közmiivek ua. ua. ua. ua. ua.
Korľekciis tényező 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
l.|asználhat]Tság, a|apřajzi kapcso|atok ua. ua, ua, ua. ua.
KorrekciÖs tényező í'00 1,00 1,00 1,00 1,00
Miiszakĺ á||aoot ua. ua ua. ua. ua.
Korrekciós tényező ĺ'00 1,00 1,00 ĺ '00 1,00

ľqjlagos forgalľni érték (FUm2} 240002 236 786 237 614 240 000 249 205 236 406
Száĺnított foľga|mi érték Ft 86 926 335
Kerekített forgalmi érték Ft

j:Ié^ĽlTľI-értékelartalma?Ża a kizos teruletek és a fö|dterulet értékét Ís. Az FHB je|en-
Se szennt az é|énkij|ő keres|et miatt a használt lakások piacán reá|érték novekedés való-ínűsíthető'
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Avant.l

2. Pinceszint

lmo Mérnoki és lgazságügyĺ Szakértői Kft' 11

Értékelendó 1 2 a 4 Ä

ľil "ll

Gazdasági ténye1őR

Ąr (Ft) 4 500 000 3 000 000 4 600 000 2 900 000 2 450 000

nformáció forľás tlAV lllotok NAV |lĺe|ék NAV llleték l.lAV Illeték NAV |||e|ék

noat|an aIapteľi'iIete (m.) 307,34 47,00 39,00 51,00 33,00 29,00

=aj|agos ár (FVm.) 87 045 95 745 76923 90 .ĺ 96 87 879 84 483

ngatlan.iellege Pince Pince Pince Pince Pince Pince

Ąz.ár ie||eoe Tranzakđl T|-anzakció Tľanzakđó TranZakció Tranzakció

(orrekciós tényezó 1,00 ĺ '00 1.00 1,00 ĺ 
'00

|-u|aidonłooi ViszonY ÖnkoÍtn. hJlsjdon Tulaidon Tulajdon Tulajdon Tulaidon Tulajdon

(orrekciós tényező í '00 í '00 í '00 1,00 1,00

]|adás/aiánlat időpontia 2017. 2016. 2016. 2016. 201ô. 2016.
(orrekciós tényező 1,00 ĺ '00 1,00 í '00 1,00

(orrioá|t ár 4 500 000 3 000 000 4 600 000 2 900 000 2 450 000

(oľrigáłt egységár (Ft/m.) 87 045 95745 76 923 90 196 87 875 84 483

Helyszíni tényezők
;Iho|yefkedés a keŕij|eten bel0l ua. ua. ue. ua. ua.

Korrekciós tényezo 1,00 1,00 1,00 1,00 ĺ '00

Az épü|et |oka|ĺzácioja, á|ĺapota jobb jobb jobb jobb jobb

Koľrekciós tényező 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85

Ihelvezkedés az éotjIeten be|til ua. ua. ua. ua. ue.

Korrekciós ténvező 1,00 1,00 í '00 1,00 1,00

(orrigá|t egységár (FUm.) 73 988 81 383 65 385 76 667 74 697 71 810

Etadhatősági tényezők
Korszerűség, piacképesség ua. ua. ua. ua. uä.

(qŕrekcios tényező í '00 t,00 ĺ '00 1,00 1,00

{asználhatóság, funkcii, közművek ua, ua. ua. ua. ua.

(orrekciós tényező' 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

vliÍszaki álIaq ua. ua. ua, ua. ua.
(oĺrekciós tényez<ĺ 1,00 1,00 1,00 1,00 í '00
ljlagos foľgalmi érték (FVmz) 73 988 81 383 65 385 76 667 74697 71 810

Számított forgalmi érték Ft 22 739 569
(erekített forgalmi érték Ft l,'iŚ

szesĺtés összehasonl Íto ári

ILakások és helyisél
I Pinceszint forqalmi

I Osszesen Ft

osszehason|ító módszerre| s
|m' nagy fo|dterÜ|et, a |akásc
hető eredményt adott, ezért €

Budape

lk a|apján

J"k
értéke Ft l 22 74o oo0 

|| 109 670 000 |

zámított értékbecs|és a kĹjlonleges korÜlmények, a kis lakás-
k, hełyiségek és az épü|et |erom|ott á|lapota mĺatt nem éľté-
tzt figyelmen kívÜ| hagytuk.
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Avant. l mmo Mérnokĺ és l gazság tj gyi Szakértói Kfr .

|eírás, diagnosztika

nince + foldszintes épĺjĺetet nem alakított{k {{6ągházzá' 100 % önkormányzati tu|ajdon. A
láů; 1gäó-oan épÜit, o|da|hatáľokon' á||o L.?l"Ęú. beépítéss-e|',A.telek hosszabb. oldala

.lot rraszna|ható, kedvezó o|daĺarányú tég|a|ap. Az épü|et utcafrontja a telek teljes

lét erogtalja, kozépen.kétszárnyri te|i fa kapu ta|áĺható. Az'udvaro.1 tirede1ett,be-

i iaio"'u"n, gđszienye és akáďával. Az udvaron egy romos, veszélyes, stirgősen bontan-

. iomtárnak haszná|t melléképület van.

|akőházkő és tég|a sávaĺapozással, szigeteĺet|en tomör agyagtegla fe|menő falakkal, tégla

'ltoiatos 
pince, fágerendás fo|dszintĺ fodémekkel készÜĺt. A falak a szigetelés hibája miattlS P|ľlC€' TageĺeĺluaĐ |U|(.Đéllllt |vvgl||gnrÝl NÝg&grtĺ n lqlqĺ\ q ÝgrvvlÝrvg t|rvgJq Il||g

Rz utcai éJaz udvari hom|okzat vako|at szennyezett, tobb, mint 50 %-ban hĺányos,

|lábazatvizes. A teto az utcafronton nyereg az udvari szárnyon fé|nyereg kĺalakítású, cse-
p héjalású. A tető hu|lámos, szétcstiszott, a héja|ást és a |écezést he|yenként javították, de

iadläson tobb he|yen beázás nyomai |átsz?nak'.Az^ereszcsato.'n3 łg' 'az 
eľeszdeszkázat

nge, |eázott' A kapua|j a fodém megerősítése miatt fagerendákkal aládúcolt.
éfiuíetnen 6 db foldszĺnti lakás és 2 db nem lakás célú utcai üzlethelyiség talá|ható. A

ok nyí|ászárói régĺ fakeretes, egyszeres uvegezésűek, gyenge á|ĺapotban, egy udvari
nak van mĹianyag keretes ab|aka és ajtaja. A |akások falai vĺzesek, fa|nedvesség, pe.

, a mennyezeten beázás |átható.

lakóházban csak két takásba kötötték be a gázvezetéket. Utcai és udvari pince is Van a
ln. A bejáratuk 1'60 m magas, nem szabványos' A teg|a boltív legnagyobb belmagas-
2,65 m. A pince vizes, az utcai pincében és a padláson néhány rn" torme|ék talá|ható.

:|aklház mĹiszaki á|ĺapota gyenge' kia|akĺtása' kora, mĹiszaki á|lapota, a nagy fo|dterü|et és
kis |akásszám miatt, a gazdaságosan nem felújítható kategóriába tartozik'

Budapest Vll|. Bauer Sándor u' 13. 35127 hrsz
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Avant. lmmo Mérntki és lgazságiigyi Szakéńói Kfi .

BU DAP EsT rővÁnos v|ll. KE RÜ LET JozsE FVÁRos öľ xonnĺÁNYzATA

KÉPusELo.ĺesĺti l.ETÉNE K

66/2007.(xll.1 2 ;t RE N D E LETE
lizs rrvÁRos KERÜLET ÉPĺTÉs| szABÁLYzATÁRoL (JoKÉsz} .

pest Főváros V||l. kerület Józsefuárosi tnkormányzat Képviselő-testülete a helyi ön-

änyzatokró| szotó, módosított 1990,.9oi!ŁV JöľęIy. 16. $.ában, y?l1Tnt."1énĺtgti 
'yeźet a|akitásáró| és védelmérő1r sző|o 1997. évi LXXV|ll. torvény 14. s (q) bekezdésé-

Ĺápáit]"rńátalmazásalapján megalkotja Budapest Józsefváros Kerületi Építési Szabály-
itäváobiaxuan .lÔrÉsz).

.L'1.VlIljelű zártsorú beépĺtésii, nagyvárosias |akóterii|et építési övezeteinek rész|etes
előĺrásai

,|.s

Az Lí.V!l| jelű építési ovezetek terĺj|etén
a) Az épu|etek foldszinti beépítésĺ mértéke - teremgarázs, ĺntézményí, kereskedelmi

funkció |étesítése, il|etve ezek Vegyes alka|mazása esetén - az Lí-Vll|-5 kivéte|é-
ve| - e|érheti a 100%-ot.

b) A feĺsó szintek beépítési mértéke, a már meglévő épiiletek utólagos udvarlefedése
esetének kivételéve|- nem haladhatja meg az e|őírt beépĺtesi mértéket'

c)' Az építési ovezet teruletén ĺétesítendő új lakóhazban kiskereskedelmi rendeltetésí
egység esak az épĺllet pinceszĺntjén, fó|dszintjén, valamint első emeletén a|akĺtha-

, to ki, a bruttó kereskedelmi célrj szintterulet legfe|jebb 1.000 rn2 |ehet.
d) Az ovezetekben |étesĺthető, ĺakófunkciót nem tarta|mazó kozintézményi és szál|ás.

jelłegű ĺntézmények épü|eteinek beépítési mértéke az 1' számŰ táb|ázatban meg.
határozott mértéktőlettérő |ehet, fö|dszinti beépítés e|érhetĺa 10Oo/o-ot, fo|dszint

^ 
fo|otti beépĺtés e|érhetĺ a 80 %-ot, az L1-V|l|-S jelű építési övezet kivételéve|.

e). Meglévő tetótér - kĺzáró|ag a megĺévő tetősíkok megtartásával - beépíthető, de az
ingatĺan beépítése az 5,0-os szintteruleti mutató értékét nem ha|adhatja meg.

f)3 aĺapfokú önkormányzatifeladatokat el|áti intézmények esetén az építménymagasság
1. számú táb|ázat szerinti |egkisebb értékének legalább 6,00 méternek ke|| lenni. A
csat|akozás ná| az ĺlleszkedés szabá |vait kell a| ka|m azni.

gvgéges szęrkezetbęn a 1212008. (IrL 1s) sz. önk. ľendelettel'
C)TTA És ECYSÉCES SZERKEZETBE FOGLALTA A 35/2008.íVI.t8.) oNr. RľNoElpľ

szeľkezętben a 46l2008"(|X.l2') önk' ľendeĺettel, a 45ĺ2Đa9.(XĺI.2l.) rendelettel, a 3ó12010.(x.l0.)
, 

^.,':'9^?:-|1. 
(IX.l9.) önk. ľęndelettę1, a 40/2a|f.(VII.26.) ľęndelettel. a 63ĺ201;'. (XI.23.) ĺink.

łletto|' a 68/20l2.(XIt.07.) önk. ľendelettel, a2,7i20|3. (Vl.i3.) számú ľendelęttel, a 38ĺ20|3. (VIl. 25.) sz.
ľendęletÍel, továbbá az 50/20|3, (xII. 05] számú ľendelettel, hatályos 2013. decembeľ 5-től. továbbá a

ĺ..?91.!. (vI'l2') sz. önk. ľendeletÍel' hatályosío1ł.;ĺniu, l2-től, rendelkęzéseit a folyamatban lévo ĺigyekben

ľ'l*tľęlľ:|I, továbbá a42.ĺ2014.{ii.i.),;. ;nk' rendęlettel, hatályos 20l4. novembęľ 20.tól' .l.ovábbá 
a

lt..s'].9'f,ĺink. ľendeleľtel, łrätatyos zorł. i-.ä*il;l,ôl;;"i#dl.5.(III.3l.) ĺ'nk. rendelettęl, aLJ.\,\-źl..) on*. fęndęletteI, az 55lf}15.(xi.l0.) önk' ľendeleťte|, az 5120|.6'(il.1l.) tĺnk. ľendelettel, aĺó. (XI'17.) öľ.tel,

,uni 
: l512915.0n.31.) onk. rendelet 10. $, hatályos 20t5. április 3-tóĺ.
t az 50/201 t' (D(;19.) önk' rendelet l2.$ (l) bekezdése, hatályba |ép2011.l0.l9-én
a 48/f0L4. (X[.05') onk' rendelet 9. $ (1) bekezdése, hatáIyos 2014' dęcelnbeľ 5-tol'

"fuY6
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Avant.|mmo Mérnoki és |gazságügyi Szakértői Kft.

Az építési övezetek teru|etén a teĺkek és az épĺtmények kialakĺtására vonatkozó para.

mátereket a 1. számlj táb|ázat tartalmazza

1. sz' tábĺázat

sarokte|ek esetén
mélygarázs létesĺtése esetén

Iegkisebb kĺala-
kítható

15.o
E.ó
.0)

'a
.o)
o
-o

terep-
szint
alattĺ

beépĹ
tési

mértéke

építménymagas-
sága

\
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Avant. I mmo Mérnöki és lgazságtigyi Szakértői Kft'

Utcai lábazat

Utcai pince |épcső

Boltíves utcaipince

Kapua|j a|ádúcolás

ą,

Budapest Vl||. Baueľ Sándor u. 13.35127 hĺsz
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Avant' I mmo Mérnoki és |gazságügyi Szakértői Kft.

Lomtár az udvaron

Padlás

Bal oldali szárny és pĺnce |ejárat

Udvarĺhomlokzat

Csomopont



Avant. lmmo MérnÖki és lgazságÜgyi SzakértŐi Kft.

Tető beázás

Udvarĺ pĺnce

Udvaripince

Budapest Vl|l' Bauer Sándor u' 13. 35127 hrsz
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Buđapest VIiI. kerület Bauer Sándoľ utca IJ.

aĺ! E}?egE}eYezése2 Łakóépĺilet. uđvar

3stf7 Kłĺzt.fi[ K.ŕĺIt.:N Töľö[vę: N Szabátytalan ing.:N

jełĺeg; Hlárom és anrrál több lakĺásos lakóépĹiletek LLZzt-98

5

t

pessége: forgalomképes

Neve: Józsefváľosi Polgármesteľi Hivatal
,,'... L08z Budapest, VIII. keľület Baross utca 63-6?.

l Áđatfelťektetés időpontja: év:!994 hó:02 nap:22

Ftl.v' ľteľn lakĄ céłrí éptilet

t,,l

Ľlľ113ľ:Tľs{tľ jeĺtilt - Ingat-lanvagyon-kąľaszteľ, az adarfelfektctés idÔpontjában az a|ábbi,kitĺilrtltc adatlapokbó| áll:

ÁláÍrások

P. H.

''K', Kiizmíí víz., csatoľłra
tĺ$'í Kłizrľrű ĺáďűtés betétlap

''S'' Stľand, fĺiľdő betét
.'0,' Spoľtlétesítmények

''Y'' Kiizlekedési műĺíľgyak

''B''.NeÍn lakás cétú hełyíség betétla

''M'' Módosító ađatlap

ľl"tľáľ.*j?.ľ T"ä:,?;!!:" 2o13R1'ao.o, . Nwmralva: 2017,04'26' Nováczki Elaonóra
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1/1 Törö|ve: N

Háĺom és annáĺtÖbb lakásos ĺal. 11f21 He|yrĄzĺ szárn; 35127 Kozteľ.:N Kü|ter': N

1 onkormányzatĺtulajdon; lgen 1

14 saját tulajdonú lakás- és he|yĺséggazdálkodás

ir tl

t,, l i'..ľ

&

85



|]ć Tĺjľti|ve: N

Három és annáltöbb ĺakásos takóé 11221 He|yrĄziszáĺn:

1 onkormánrzati tulajdon:

14 saját tulajdonú lakás. és helyiséggazdálkodás

35í27 Kozter.: N Ktjlter.: N

lgen 1

ľ:,:ffi ,ry',ťł*gy,3y;;g;1*2aft B1,0Ú,0a-Nyomtatva:2017.a4.26.NovaczkÍEteonóľa

&,*
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Három és annáltöbb |akásos |akóć 11221-98

Tćirti|ve: N

He|yrajziszám: 35127 | A

1 tnkormányzatĺ.tulajdon

Koäer':N Kĺj|tér': N

tgen 1
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3 /2

: Három és anná|több |akásos lakóć 11221-98

Ttiľö|ve: N

He|yĘziszám: 35127 t

1 tnkorrnányzati'tulajdon

ffi
Ktilter.: NKozter.: N

tgen

..ii r.rjr,.,,..

Kft' GI$PÁN Önkoĺmányzati Rendszer 2o13R1'00.00 - ĺýyomtatva: 2017'04'26' Novácźĺi Eleonóra
ŕe lęli s s zem ély nev ďaĺ áĺrása :
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ťŁné r,.' Ĺĺ ł3 ?)ut(

P 9.1 PI}]CE
P.q.2 PINCE
p I3 PrT.lCE
P q.4 Pí]']CE

p tc-t pil'łcE
ľ l0'2 .Ftr!}ĺCE
P J0.-", .Pĺ]riCE
P 10 4. PINťE

? 'Ý,ĺ.l1'1' .

'. .: : , 'l
P YĹLĺ "7., : . j

PVlJir:3'. ,, :' .:.).:.r.
.ľVĺlt'4. ' .'.

Cementsilnítás
Cemęntsimítás
Comęrltsirnítás
Ccmęrrtsirnítás

.1.-:ll1. , osszgssľl
.:LGMTÁ.R'

.::1,:I'

.....t.9MT,łn"
r;.,!.9MTAR
łiÉÉľcso

2L,ó4 ĺnf
3A,76 nf
77,ü4 n.f
L9'tć, nZ
98'50 ĺn2+c+C+0+0

31.f8 n2
293G m2

f:s,ü8 rnZ

8,98 nŻ

Cęmerrtsirnítás .s0,76 ĺnŻ
Cementsiinítás f,I ,04lĺlf
Ceruelrtsirnítás 27,a4 n2
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t apbur*olat 9,61 n2
ParkerH t3,95 m2

Lapbur{<olai 2.1 7 m2
Pal.ketÍa 20'95 Í'2

oSSZE$EN; 46.70 ń2 +0i{)!{+0

Lapbul.ko|łt 9.03 irl2

lápbtÚkolat |.84 n:]
Pal{ieľta 2l ,40 m2

csszesuľ: 3?'2? n2 +0.ŕ0.ř0.10

PVC 8.i0 m2

ľaľkcfŁł 22.|2 Íť,2

Par*ena ĺ0'9l m2

l.apburkolat 1.6? n2
Lapbuĺkoiat l.l ó m2

tssZEgtľ:,.ł:'90 n12 +0+0+0+0

Lapbuĺkolaľ
Pôl.keIta
Lapbuľkolat

9,Ą2m2
1'0,2,ł m2
1.53 m2

oSSZESEN: ] ĺ.l9 m2 +oJ.{}.0+0

Palkerta 30.82 m2

ÔSSZESEN; 30'82 m2 +0+0+0+Ú

F I.I ELCSZCBA
ĺ: l.: sZcBÁ
F l.3 FĹíRDłSZoBA
F r.4 SZOB.\

Fz.l ELŐSZoBA
F2.2 [.ÜRDÍJ
F 2.3 }.iAPPALI

F3.I KONYHA
F 3'2 szcBÁ
F ].3 :]ZOBA
ĺ.3,4 FÜRDÓ
F ],5 WC

F1.I ELOSZGBA
F 1.2 SZ-OBĄ
F 3.5 WC

F5.I SZCBA

F6,I ELOSZOBA
F 6) SZOBA,
ti ó.3 SZoBA

I-apbilrkolat
Parketta
Parke{14

F7'I UZLETIIELYSÉG Lapbrľktrlar

F 7,2 RAK1äR Lapbltľko|al

I0.96 ný
l.ł'98 tn?

B'28 nrZ

ÓS5ZEsEN: J4'22 m]'r{+o+0Đ

I 9.20 nl?

17,3(rmz

osszľSeN: 37.0c ]nf ł0+0.ł.1]+0

F7'l ĹiZLETHELYSÉo

FSZI,
ľ-sZ ĺt.

FSZ It',

FSZ IV.
FSZ V,
FSZ vĺ.
FSZ VII

Lłpbuľkolat l8,72 ulZ

csszEsEĺl: l 3.72 mf*0+0-0+0

KÁPUBEJć\Ro
LoMTÁR
LcMTÁlt
LOMTÁR
LoMTÁR
LÉPCSc

19..10 nl
6.96 m2

8.lÜ n?
8.9.5 iĺr2

18.72m2
ItRn?

ó.9ĺ) tn2

Fol.DsZlNT ÖssZESEN: 359.30 ĺĺ]+.0] 0+0+0

ÉPĹĺLET CSSZE5EN: 6ó6,64 m2 +0++ś{).i1)
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