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Készítette: Keľęsztesi ZoltÁĺ:nélakásgazdáIkodási ľefeľens

A napiĺendet nyílt ülésen kell tárgyalni'
A döntés elfo gadás ráh oz e gy szeru szav azattobbs é g s ztikséges.

MeĺIékletek:
].sz.mellékIet:BudapestWII.kerület,KoróruyiS.u.CsaźmaIąttilaIaźsértékbecsIése
2. sz. melléklet: Budapest WII. keríilet, Magdolna u.f}szám alatti lakás értékbecslése

Tisztelt Yáľosgazdálkodási és Pénzĺiryi Bizottság!

I. Tényállás és a dtintés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

A Budapest VIII. keľület, Korányi Sĺándor u.Iszám alatti, 1 szobás, 30,79 tŕ alapteľülettĺ,
komfortos komfortfokozatri lakásnak 2009. november 16. napjától bérlője .Ir aki 2ot6.
szeptember 26. napján pőlyánaton kívüli minőségi lakáscseľe kérelemmel fordult Társaságunk felé,
melyben kéľte az áltďa jelenleg lakott lakása helyett másiJ<, hasonló alapterületrĺ komfortos lakás
bérbeadását.

Indokt<ént előadta, hogy bár a bérleméný teljes egészében fehíjította, azonban mőĺa az élhetetlenné vá|t az

épiĺlet rossz miĺszaki állapotából adódóan. A falak folyamatosan vizesednek, penészes, dohos, fentiekre

tekintettel folyamatosan felső légúti betegségben szenved. A bértő jelentegi bérleményében egyedüI él

életvitelszeríĺen'

-bér1etiszeruódésehatá',ĺozottidőľeszól20t7.szeptembeľ30..napjáig.Aktuális

kimutatásunk szerint a bériőnek a Budapest Fővfuos VIII' keriilet Józsefuárosi onkoľmányzatta| (a

továbbiakban: Önkormźnyzat) - mint béľbeadóval - szemben, a Budapest VIII' keriilet, Korányi Sándor u.

.- szám a|atti lakás bérletével kapcsolatban mai napig, Iakbér- és ďlhoz kapcsolódó

kĺilönszolg átrtat.ási díjhátratéka nem áll fenn.

-abéľlőikötelezettségénekmaradéktďanulelegettesz,felmondásiokkoľábbansemmerült

fel vele szemben.

A Budapest VIII. kerület, Korrányi Sándoľ u.Oszám ďatti épüIet 100 %o-barĺ <inkoľmányzati tulajdonú

épület' Az épületben 16 db lakás talá]hatő, amelyből 2 db lakás jelenleg üres.

Bérlő arendelkezésiinkre ál1ó ůires lakásállományból - jelenlegi lakás problémájának megoldása érdekében
_acserelakáskéntfe1ajánlhatólakásokkĺizülaIiudapeitvIII.keľulet,Magdolnau.Gszám
alatti lakást elfogadta. A felajánlott önkormányzati lakás 1 szobás, komfortos komfoĺtfokozatíl,33,85 ÍÍŕ
ďapterĺiletű.

ABudapestVIII.kerĹilet,Magdolnau.IlEbzáma|attilakásszinténL00vo-baĺĺinkomtányzati
tulajdonú épiiletben van. Az épiiletben 68 db lakás ta|ő|ható, amelyből 16 db lakás jelenleg üres.

Bé11ő aÍá,tgyi lakást megtekintett állapotban, nyilatkozattal elfogadta, a lakások éĺékbecslését elkészíttette,

kiiltségeit á Budapest Józsefvárosi onkormányzat tulajdonában álló lakások bétbęadásának feltételeiről,

vďamint a lakbéľ mértékétőI szóló 76t20L0. (m.08.) önkoľmányzati ľendelet (a továbbiakban:

Lakásľendelet) 11/A. $ (5) bekezdésében foglaltak alapján megfizette.



Tájékoztatjuk a Tisztelt Bizottságot,hogy az
elfogadott, Budapest VIII. kerület, Mägdolna
alapterületű, komfortos lakás foľsalÍni éľtéke
( 2 89. 5 4 3, - Ft/m2 ) kerekítve

a jelenlegí, Budapest VIII. keľület, Koĺányi
alapteľületű, komfoľtos lakás foľgalmi érĹéke
( 3 I 0. 4 5 9, - Ft/mz ) kerekítve

Kĺĺlönb<jzet:

2

u. TI szám alatti, 1 szobás, 33,85 m2

9.800.000.- Ft
Sándoľ u. e szám alatti, 1 szobás, 3o,7g fiŕ

9.560.000.- Ft

240.000,- Ft

A kůiliinbiizet 50 %o-az !20.o00,- Ft
(Megjegyzés: a lakásokra vonatlcozó ingatlanforgalmi szaloéleményeket a bérlő áhatfellęźrt Avant Immo
Mérnöki és Igazságtigyi Szat<értői Kít. 20]7, januór 11. napjĺźn elkészítette. Afent jelöitforgalmi értékeket
Gódor LĺÍszló igazsdgiigyi irugatlans7akertő 2017, februór 15. napjĺźn véIeményezte és aktualizáIta, ez
alapj dn kertiltek meghatóroaźs ra )

TőĄékoztatjuk a Tisztelt Bizottságot, hogy a bérlő a Lakásrendeiet által előÍľt, a két lakás ktjzötti forgalmi
érték különbtizet 50 %o-ánakteljes megfizetését,valamint az elfogadott lakás felújítását és lakhatóvá téte\ét
nyilatkozatban vállalta.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Bizottságot, hogy a bérlő ál|ta| fizetendő béľleti díj összege a jelenlegi lakására
4.286,- Ft /hó.

ABudapestvIII.kerület,Magdolnau.(Eszáma|aLtilakásrabértőnekazíjszeruódés
megkötése utrán 9.363,- Ft/hó összegiĺ béľleti díjfizetési kötelezettsége keletkezik.

Tekintettel arľą hogy a béľlő ľendszeres havi jövedelemmel ĺendelkezik _ a bérbe adandó lakás
vonatkozásź,ban_ a havi bérleti díjfizetési kötelezettségének eleget tud tenni.

JavasoljukaBudapestVItr.kerĹilet,KorányiSándoru.Tszálma|atti.1szobás,3o,79fiŕ
a1apteľĹiletú,komfortoskomfortfokozatúlakástekintetében-béľlővelferurállóbérleti
jogviszony közös megegyezésset ttiĺténő megszĹintetésével egyidejrĺleg, a Budapest VIII. kerület,
Magdolna u.l- száłm alatti,1 szobás, komfoľtos komfortfokozatíl,33,85 fiŕ alapteľĺĺletiĺ
lakás megtekintett állapotában történő bérbeadását, hatáĺozott időre 2ol7. szeptembeľ 30. napjáig azzal a
feltétellel, hogy bérlő a leadásra kerülő bérleményt rendeltetésszerú állapotban adja át a cserelakás

biĺtokbavételét követő maximum 90 napon belül.

A cserelakás lakhatóvátételéve| kapcsolatos mtiszaki helyreállítás - saját koltségen _ abéĺ|o feladata,

melyetmegál1apodrásbankötelesvállatni.-legkésőbbaBudapestVIII.kerület,Magdolna
u.-szőmaIatti1akásľavonatkozóbérletiszerződésmegktĺtéséigköte1es_avisszaadottés
a bérbe adandó lalcós forgalmi értékkülönbözetétnek 50vo-ót kitevő 120.000,- Ft-ot _ megfizetni.

il. A beterjesztés indoka

Az előteľjesztéstáÍEyáLban a [.akásrendeletlLlA. $ (1) bekezdése értelmébeĺapáiyázaton kívĺil, minőségi

lakáscsere keretében történő bérbeadásľól a Tisztelt Bizottság jogosult dönteni.

III. A döntés célja, pénzüryĺ hatása

A Tisztelt Bizottság döntése alapjan a béľllő á|tal befizetett forgďmi értékkĺilönbtizet 50 vo-a az

tnkormányzat számára bevételi foľrást jelenthet. Ugyanakkor az onkormányzat vagyonában pozitív
vő|tozás is történik, hiszen a béľbe adandó lakás értéke a fehíjítással nő, és a magasabb béľleti dij fizetése

is kedvezőbb az onkormányzatnak,Figyelemme| a|akősgazdálkodási iĺányelvekľe és a j<ivőbeni lakásügyi

feladatokĺa, fontosnak taľtjuk hangsrĺlyozni, hogy a rendelkęzésre á1ló Ĺiľes lakásállomány figyelembe

vételével, azok ľossz minősége (taĺcas paraméterel<, teriileti felaÉs, ma4as felújítĺźsi ki)hség) miatt _ a



J

pólyózaton kívíiti minőségi csere kérelem elutąsításą esetén _ a közeljövőben, előreláthatóan másik,hasonló paraméterekkel ľendelkező önkormányzati tulajdonú Iakást ném tudunk felajánlani ĺ.,

-Ěszére'
A döntés az onkormá.myzatrészérő|pénzĹigyr fedezetet nem igényel.

w. JogszabáIyĺ köľnyezet

A Budapest Józsefváľosi onkoľmiínyzat tulajdonában ál1ó lakások bérbeadásának feltételeiről, valamint a
lakbér méĺtékéről sznló 16/2o10.(nl.08.) önkormányzati rendelet 11/A. $ (1) és (3) bekezdései az alábbiak
szerint rendelkeznek:

,,(]) A tulajdonosi jogolut gyakorló bizottsóg _ a bérbeadó szervezethez benytijtox bérlői kérelmet
lcezdeményezések alapjĺźn _ páIyázaton kíviil a bértő részére a bérleti szerződés közös megegyezéssel való
megsziintetésével egyidejĺĺIeg nuźsik önkormány7ati lakóst is bérbe adhat.,,

,,(3) Ąz onkormónyzattal érvényes lakósbérleti jogviszonyban óIIók rnagasabb komfortfokozatú, vagy
nagyobb alapteriiletű IaIąźs bérbeadĺźsót kérhetik - jogosultsóg fenndlltisa esetén - a bérbe adandó IaIąźs
Ial<łntóvó tételének megĺźIlapodłÍsban való vóIląlĺźsa, és ąz áItaluk bérelt bérlemény leadĺisa melleu,
amennyiben a lal<áson nincsen laĺcbér - és kapcsotódó kíiĺön szolgóItatósi díjhĺźtralék Ebben az esetben a
bérlő kijteles visszaadott és a bérbe adandó lakás forgalmi érték kiilönbijzet 50 vo-át meffizetni.
Amennyiben a bérlői kezdeményezés indolła a bérlő vagy az óltala jogszeriien befogadott szeméIy rendkívíili
éIethelyzete, ą bérlő kérelmére a szocióIis ťigyel<kel foglalkozó bizottsóg javaslatĺźra a tulajdonosi jogoknt
gyakorló bizottsdg a bérlő fizetési kijtelezeuségét csijlrluntheti, illene elengedheti.,'

Fentiekľe vďó tekintettel kéľem az a|ábbihatőrozatí javaslat elfogadását.

Határozatijavaslat

.l2oĺ7 . (vII.10') számú, Váĺosgazdálkodási és Pénzügý Bizottság hatátozata..

A VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy

1)hozzáĺjátu|aBudapestVIII.keľütet,KorĺányiSándoľu.TszőmaIatti1szobás,30,79
m2 alapterületiĺ, komfortos komfortfokozatú lakásľa lf béľlővel fennálló bérleti
jogviszony közös megegyezéssel t<irténő megsziĺntetésével egyidejűleg, a Budapest VIII.
kerület,MagdoInau.-számalatti1szobás,33,85m2ďapteľü1etiĺ,komfortos
komfoĺfokozatú lakás megtekintett állapotában t<irténő bérbeadásához,hatőľozott id&e 20Í7 .

szeptembeľ 30. napjáig azzaL a feltétellel, hogy bérlő a leadásĺa kerĺilő bérleményét
rendeltetésszeĺa á||apotban áńadja, és a cserelakás lakhatóvá téte|ével kapcsolatos miíszaki
helyreállítás saját költségen a kijelölt bérlő feladata, melyet megáIlapodásban köteles vállďni.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási K<izpont Zĺ. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: f0L7.jrilius 10.

2) A lakásbéľl eti szerződés megkötésének feltétele, hogyebérlő _ a visszaad'ott és

a bérbe adnndó lalaźs forgalrni érték Hiltinbijzetétnek 50vo-ót kitevő 120.000,- Ft-ot _
legkésőbb, a lakásbérleti szerződés megkötésének napj áig megflzeti.

Fe1elős: Józsefváľosi Gazđálkodási Központ 7-rt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 2017.július 10.

3) felkéri a Józsefváľosi Gazdálkodási Központ7-rt.-t ahatátozat l) pontja szerinti megállapodás
és bérleti szerzódés megkötésére.

Felelős: JózsefuáľosiGazdá,lkodá,si Központ Zrt. vagyongazdáikodőlsiigazgatőja



Határidő: 2017. augusztus 31.

4) kotelezi hogy az 1) pontban megjelölt lakás birtokbavételét követő
legfeljebb 90 napon beltil, az áttala jelenleg használt Budapest VIII. kerĹilet, Korányi Sándoľ u.
ĺD zám alatti lakást ingóságaiktól kiürítve, üresen adj a le.

Felelős: Józsefuáĺosi Gazdálkodási Központ Zn.vagyongazdáikodásiigazgatőja
Hatáľidő: a Budapest VIII. kerĹilet, Magdolna u.IlD szám alatti iakás biľtokbavételét

kd'vető 90. nap.

A döntés végrehajtásfitvégzo szeruezetiegység: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
nem indokolt hirdetőtáblán

Budapest, 2017. júIius 4.

honlapon

a-)
4ś.)

Bozsĺk istván Péter
vagyongazdálkodás i igazgatő

xÉszÍľerľp: Jozspp.vÁnosl GAZDÁLKoDÁsI KoaoNT ZRT.

LpŔr,ł: KpnpszľesI ZoI-ľÁľľÉ LAKÁSGADÁlrooÁsI REFERENs

PeľzÜcylFEDEnTETIGÉI.IYEI./NEMIGÉNYEL.IGAZoLÁs: ?Ą-.

.ł,^-k,Ą

t^\'tr
JocIroNĺnou-: $|n



1 a. u/l-uŁCĹ(!.Ł

Avant'lmmoMérnÖkiéslgazsági.igyi SzakértóiKft. T:06-30/908-1995
1031 Budapest, Városfa| koz 5' e-mail: avantimmo@t-online.hu

INGATLANFORGALMI SZAKVELEMENY
a Budapest Vlll. Korányi Sándor u.O

36035 hrsz aIatti lakásrol

Budapest, 2017. január 11.

í



Avant. lmmo Mérnoki és lgazságÜgyi Szakérttĺi Kft . 2

ÉnĺÉreuÉs| BtzoNYiľvÁĺrly

A kĺvuljegyzett lakás forgalmi értékét a fordulónapon' az alábbiak szerint állapĺtottuk meg:

Ovezeti besorolás: oľczy negyed

A lakás alapterÜlete m2

Komfortfokozat
Szobák száma db

Számĺtott fajlagos forgalmi érték FUm.

A |akás forgalmi értéke, kerekĺtve Ft

30,79
Komfortos

1

310 459
9 560 000

. 1 l -t {-t*wĄłL-i J.r,rglt,.='
.-L:l::.....'.--'.'."'- " " ""-"""'

Bártfai Lászlo
okl. ii. mémłjk

ingatlanforgalmi Ęazsá9iigyi szaKeno

Budapest VI|I. Korányi sándor u.C6035 hrsz



Avant.|mmo Mérnöki és lgazságügyi SzaKertŐi Kfl 3

1. Előzmények

A Józsefvárosi Gazdálkodási Kozpont zĺt' megbÍzási keretszerzódése alapján az
Avant.|mmo Mémöki és lgazságtigyi.Szakértói Kft. ělkészĺtette a kívuljegyzett ingatlan for-

gaImi értékbecslését.

2. A|ape|vek, fe|téte|ek

- A megbízók által rendelkezésre bocsátott adatok va|ódiságát és teljességét nem vitattuk'

- Az átadott adatok rögzítésén tu|jogĺtermészetű vizsgá|at nem tortént.

- A vizsgá|at során az ingat|ant szemrevéte|ezésse| ňinosĺtettuk, más jellegii, invazív, stati-

kai diagnosztikai vizsgálat nem történt.
- Potenciá|isan ueszé-lyes körrjlmények' anyagok előfordu|ását nem rögzítettük, ezekért, i|let-

ve a fe|fedezésükhöz śzükséges szäkérte|emért nem viselünk felelősséget. 
-

- A forgalmi éńék *-"gháta,ő=asáná| ai ingattan egészben történő értékesítését tételeztük

fel. Az íngatlant tehermLntes, birtokba veheto á|lapotban értékeltuk.

- A szakvé|emény kizáľó|ag az ĺ. pontban leĺrt télra t<észti|t, báľmely egyéb cé|ra történo

feIhasználása nem engedéIyezett.
- A szakvé|eményben szerep|ő érték mindig egy adott idópontra -a fordulónapra- vonatkozik,

mert az érték nagysága foýamatosan vaňoirr. A befektetők és tulajdonosok az adott va-

gyontárgyat, a gazdasági, politikai, jogi kornyezet y1rpzasát és az ezekkel összefuggó koc-

kázatot minden ioońôńtĚän, ĺ;auu ińtormációr oirtorában másként ítéIik meg.

. Minden adat és tény, ami a szarvenměnýu"n .,..,.pel, legjobb'tudomásuńk szerint helytál-

ló és pontos. relruŕátásuk során .' "iuäńáto londossag"gal jártunk."l, 9:_,|"* vállalunk

felelosséget olyan adat, vé|emenv uaóý ü.Ĺ"reš pontossżtŹért, amĺt mások adtak át ré-

]ä*ł,uĺemény kĺzáró|ag a megbĺzó részére készult, illetékte|enek semmi|yen formában

nem használhatják iď 1fr ńoznätok nyilvános:?gľ sem a dokumentum részei, sem ege-

sze a készító elozetes ĺrásbe|iióváhagväs;;élküi..A szakvélemény a Ptk. 86.s (1-4) bekez.

áZie 
"iápian 

törvénnye| védett szel|emi alkotás.

3. Tanúsĺtvány

Aszakvéleménykészitőjetanúsítja,hogyazá|ta|atettme.gá|lapításokigazak,éshelytál|óak'
a megbĺzott függet|en, és dĺjazása """.xiŕn1'ääíá]{ľit."tt.etáriol. 

Ävéleményben fogla|t

e l e m zé se ket, ue l Jńžňňr r"ŕa'-đrát a roĺ ařo-zó f e ltéte I e k hatá rolj ák be .

\'t-

Budapest V||l. Korányi Sándor u G6035 hrsz



Avant'lmmo Mérnökĺ és lgazságügyi Szakértoi Kft.

P+F+1em.

@, csapos fagerendás

Tető kia|akítása

Vizes, bejárat 1,90 m

Komfortos, szelqle

Köżijzeĺ'nl há|ozatra

Budapest Vltl. Korányi Sándoľ u.-36035 hrsz



Avant.|mmo MérnÖki és ígazságÜgyi szakértoi Kft.

ll

A |akás he|yisé gstruktúrája és felü letké pzések

He|viséo Pad|ó Fal Meoieqvzések

Konyha ..!árólap Csempe + festett Gáztűzhely, mosogató, 80
l-es elektromos bo.iler

Zuhanyozl - WC Járolap Csempe + festett
Zuhanytálca, kézmosó,
WC

Szoba l. Parketta Festett
Parapet gázkonvektor,
qa|éria 5'16 m.

Értétmoa osító tényezők

ErtéknöveIo ténvezők Jó állapotú felületképzések
Galéria

Ertékcsökkentó ténvezok Nem társasház
A|akóh@
Fo|dszinti, utcal fekvés
Fa|nedvesség, beázás, repedések
ronvnabol levátasztott zuhanyozó - WC

5. Ertékképzés

5.1. Az ingatlan értékelésének modszere

Az Ál|óeszkoz Értékelők Europai Csoportia (TEG9VA) ajánlása alapján az ingatlan je||egére

való tekintette| a piaci osszehäsonríto aoätoion atapúo.erter rnegallapĺtás módszerét a|kal-

maztuk. Figye|embe vettĹlk a25t1997. iüiń. ĺ.l, 
" 

módosĺtó 32t2ooo (Vlll.29.) sz. PM, az

54/1997. (Vll|.1.l rľvr sz. rendelet, ". 
E;;ö"*'v"iętpi.Standards (EVS) 2003. és 2oo9.

évi értékelési szabvány, a Budapest, Józśefvárosi tnkormányzat 16t2oo5. (|V. 20.) és a

módosító 55/2006 (X|l. 15.) rendelet eloĺrásait'
Az ĺngatlanok értéreláse osszetett ľelaoät. Ézért helyszĺni szemlét tartottunk, fényképeket

készitettünk, szobe|i tájékoztatást xapiJňrĺ' Ióńy"*ít?nu*äňvi vegezttink, :: .. tnkor-

mányzatnár inľormáioäiünx. R torgalmi e,täl. máöárrápĺtasánoz tálnasžnánuk a NAV llletékhi-

vatali, a nyomtatoti;;;= elektrěnikus.Jäl.'äřooán t"tt"tt,"to, va|amint a má-s szakcégek

által rende|kezésünkre bocsátott árakat, ěiäiÁuánt.lmmo Kft. adatbázisának informáci.it.

Az Angol Királyi Vagyonértéketők szovel!-ége.qnícs) szerini.az oMV (open Market Value)

azaz anyĺIt piaci e,tĚi. 
"', 

az áĺ, ame|y o.,ž.gěń egy Vagyontłgyuan valo eroereftség mél-

tányosan, magánjogi szerzódés r.",*teuä[éš=penäe.t äi.gn"gl;obb valiszinűséggel e|ad-

iäiá. ípä"toš ar.cšat verse nyeztetésse| á | |ap ĺtható meg.

Fe|tételei:

: ä1"jil:*1Ľí1.."''řů'#ŕŤlĹo1v91ĺ1isához figye|embe véve a vagyontárgy je|legét' és a

o i aci helyzetet, essžäiil-ňosszú sa jĺ idótartam á|l rendel kezés re.

:il;äyäEs iäoszaranan az érték nem vá|tozik.

- A vagyontargv szäbädán kenil piacľa,'ňä.ö"n-ŕJ"tese me9feleló nyilvánossággaltorténik.

- Álta|ánostól e|térő speciá|is vevői kÜldn ajánlatot nem veszünk figyelembe.

(J
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Avant.lmmo Mérnöki és |gazságügyi Szakértői Kft' o

5.2' Érték számĺtások, |akás értéke|és

,| Éńékelendő a 3 4 Ä

2 Gĺm
V|ll. Koĺánvis".f V|l|. KoÍá-

nyĺ S. u.
VlIl. Dió.
szegi u-

V|||. Dió.
szegi u.

V|||. Dió-
szegi u.

V|||. Dió-
szegr u.

Gazdasági tényezők
Á Ar (Ft) 12 000 000 I 560 000 17 900 000 10 200 000 1 2 700 000

t Információ forrás NAV ||letěk NAV |||elék NAV |||elék NAV Il|eték NAV l|leték

6 lngatlan alapterulete (m') 30,79 42,OO 27,OO 56,00 31 ,00 41.00

Faĺ|aoos ár íFVm 312237 285714 31 7 037 319 643 329032 309 756

6 Ingatlan jellege ÖnkoÍm. |akás Th. ôlöklakás Th' öíok|akás Th. öÍök|akás Th. örök|akás Th' öÍök|akas

Az ár iel|eoe Tíanzakció TtaEak€ió TÍaEakció ríanzakció Tíaüakció

10 Korrekciós ténvező 1,00 í '00 í.00 1,O0 ĺ '00

í1 Tulajdonjogi viszonY tnkom' üJbjdon Tulajdon Tulajdon Tulajdon Tulajdon Tulaidon

12 Korrekciós ténveztĺ ĺ'00 1,00 ĺ,00 1,00 í,00

13 EIadás/aiánlat idtipontia 2017. 2016. 2016. 2016. 2016. 2016

14 Korrekciós ténvezö 1,00 1,OO ĺ '00
I,OO 1,00

15 Korrigá|t ár (Ft) 12 000 000 I 560 000 17 900 000 ĺo 2o0 o0o 12 700 000

16 Korrigá|t egységár (FUm.) 312237 2A57M 317 037 I 31 I 6'f3 329032 309 756

í7 l HelyszĺnÍ tényezöR
í8 Elhelyezkedés a keÍiileten be|ů| ua. ua- ua. ua.ua.

19 KoE[cE"Gny..ö l l ĺ.oo 1.00 1.00 1,oo | 1,00

Az épüĺet kora, műszak.l á|lapota ua. jobb jobb !obb ua.

ĺ '00
o,98 o,98 0,95 í '00

21 Korrekciós tényezó
ua. iobb ua.

lpo(utcai. UdvaÍi. em.) rosszabb

23
1,o2 | 1,oo '1,00 U.9ö

306 292 )ą1 4?g. | 3ĺ0696 3í3250 | 306329 309 756

Kornga|t egysegar (řuĺĺl J

ua. ua.

lpo
25

-EIaclhatôýĘ!-!Ényezll-
ua.

26 at kôzmÍivek ua.
't,00

1.O0 't,00 í 'oo
27 KorreKc|os tf,||yę49

rosszabb rosszabb ua. ua- rosszabb

28 ĺ 
'03

í.00 1,O0 1,03
1,03

29 KorreKclos renyezo
rosszabb jobb ua. iobb ua.

30 Mtjszakĺ ál|apot o,98 1,00
1,O2 o,98 1,OO

31

32

Korrekciós tényezÖ
313617 ,ąn 300202 31 I 049

F--ailagos f"rgalmi érték (FUm.) 310 459 306 1

I 559 020??

34

ši.ł.ĺtott torgalmi érték Ft
ątmi óŕók Ft I 560 000

A felépĺtmény értéke tartalmazza a tulajdoni hányad alapján számitott nagyságú fo|dterÜlet

értékét is. Az FHB je|entése szerint az eř]ilurĺ ŕeresret.ńiatt-á ńaszná|t |akások piacán re-

áiěl.ter növekedés úaliszĺnĹisĺthető.

Budapest Vlll. KorányiSándor u.-36035 hrsz
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Avant'|mmo Mérn<}ki és lgazságÜgyi Szakértői Kft.

Az épület műszaki á||apota

Befog|a|ó épü|et szerkezeti és
szakipaľi elemek megnevezése

Műszaki á||apot 1nĺvattozás: szakvé|emény
vagy szemrevéte|ezés)

Várható felújĺ-
tás ideje

1 Szerkezeti e|emek (alapok. fófalak) szemrevételefěs Gyenge, szigete|és hibás 30 oÁ 2-5 éven be|ül

2 KozÖs ter.ilet, pince Szemrevéte|ezés Gyenge 30 oÁ 2-5 éven belül
3 Ktizös terÜ|et, padlás szemrevéleIezés Gyenge 30 oÁ 2-5 éVen belü|

4 Közös teľij|et, |épcsőház Gyenge 30 oÁ 2-5 éven beli]|

5 Köztjs terü|et, ftiggófo|yosók szemÍevélelezés Gyenge, 30 0,6 2-5 éven be|Ül

6 Utcai homlokzat Gyenge' repedések 3o 0,6 2-5 éven be|ü|

I Udvari homlokzat, be|ső udvar szemrevéteIgzés Gyenge vakolathiányos 3o o/o 2-5 éven beli.il

I Fedélszék szemÍevételezés Gyenge' 3o oÁ 2-5 éven belĹj|

I Tetőfedés Szemrevé|e|ezés Gyenge. 30 oÁ 2-5 éven be|ĺil

10 Kéménvek szeÍnÍevéle|ezés Gyenge 30 0,6 2-5 éven belÜľ

11 Csapadékvĺz e|vezető ereszek Szemrevélelezés Gyenge, korÍodá|t 20 0,6 2-5 éven belü|

12 Gázbekötő Vezeték szemÍevételezés Megfe|elő 50 oó 5 éven túl

13 Szennyvízvezeték (közös) Szemrevételezés Gyenge 20 oó 2-5 éven be|ill

A |akás műszaki á|lapota

Megnevezés Meqiegyzések
Használhatóság

olo

Nyí|ászárók Műanyag keretes, hószĺgete|t 80 o/o

Be|so fe|ületképzések, falak Falnedvesség, beázás, repedések 50%

Hidegburkolatok Kôzepes 50%

Melegburkolatok Kdzepes 50%
so%

Vĺz és csatornahálózat Közepes

Gázhá|őzat E||enorzés szükséges 50 o/o

50%
E|ektromos hálózat Érĺntésvéde|mi felü|vżsgálat szükséges

Budapest V|ll. Korányi Sándor u.-36035 hrsz
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Avant.lmmo MérntiKi és |gazságÜgyi SZaĺ(eĺtoi Kft.

Míĺszaki leírás, diagnosztika

A lakóház a XX. század elején epÜlt, jobb olda|án zártsoros, keretes beépítésse|, tég|a sáv-a|apozássa|, szigeteletlen, égetétt a{yagtégla felmenő fa|ázatta|, poroszsüveg kozbenso,fagerendás záro födémszerkđzeftel. łiuggđĺolyosok acet tartok közöttĺ kolemežek, leáztak,az acél tartók korrodá|tak. Az ereszdeszxá}at korhadt, az ereszcsatorna korrodált, rossz ál-
|apotú. Az utcai homlokzat a fo|dszinten kváderes, vaŕo|t, színezett, az eme|eten klinkertég-|ás' díszített ab|akkeretekke|. A homlokzat vako|athiányos, be|ovések nyomai |áthatók. Azépü|et tetőszerkezete fagerendás, állószékes. A lépcső-két karú, falazatba befogott szerke-
zet' A |akoházban |ift nincs. A bádogos szerkezetek horganyzott acél|emezbő| készü|tek.Az epület nyí|ászárói régi, gerébtokós, fakerete,, egy"=ě,"ś úvegezésűek.
Az epÜ|et beá||t, a tehervise|ő szerkezeteken stl||ňdésre, alaptörésre, a teherbĺrás csökke-
nésére utaló, azonna|i beavatkozást igény|ő je|ekhem |átńatók. A lakóház á|ta|ános á|ĺapota
a korának megfelelóné| rosszabb. TováoĹi fłyamatos á||agmegorzés, karbantańás szÜksé-
ges.

Az épti|etet nem a|akították társasházzá, albetétek nincsenek. A ĺakás bejárata az udvarró|
nyĺ|ik, biztonsági bejárati ajtaja van, acél ráccsal. A konyhában konyhabúĺorba épĺtett rozs-
damentes mosogató, B0 l-es elektromos bojler és gáztúzhely van. h menny".eien kb. 3,0
m.. már kijavított beázás nyomai látszanak. A konyha jobb olda|ából Ytong Ía|azo b|okkokka|,
ablak né|kü|i zuhanyozó - Wc-t választottak |e. Az utcai tájolású szobábán parapet gázkon-
vektor és egy 5,16 m2-es, fagerendás ga|éria ta|álhato. A galériáró| műszaki tervet éš enge-
délyt nem |áttunk, szemrevételezésseljó ál|apotú. Az utcai ablakok műanyag keretes, hőszi-
gete|t üvegezésűek. A fe|újítás és komfortosítás kb. 4 éve készü|t.

Bér|ői információk

A fentieken kívÜ| érdemi informáciot nem kaptunk.

Budapest Vlll. KorányiSándor u.O36035 hrsz
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Lapszám: 5ĺ1 Ttiľölve: N
|ngat|anje|leg: Három és anná| tÖbb |akásos |a 1221-166 Helyrajzi szám: 36035 l A t o

Megnevezés:
Jogĺ rendezettsé$: ręndg2g{t

Közt:N Kült.: N

11 onkormányzatitu|ajdon: lgen

Az ingat|an postaicÍme: Budapest V|ll. kerulet 1oB9 Korányi Sándor utca {D
Azingat|anonbelüliépÜ|etjel:]Lép'h/Em.Ątó-

'. 
]'. 

ł'i.il.ił:'.... łi.li':ĺi.i.l.ĺlĺł::.:.:.:;1;aii1..{ JBtIęnłöĺ
L 03. Társasházi a|apító okirat szerint: . a |akás a|apterÜlete:

m2: 30,79

L04. . közös tulajdoni hányada: 111

Ĺ 05. Lakásból résfu|ajdon:

L06. A lakás Íorgalomképessége: forgalomképes 5

LO7. A lakás komÍortÍokozata: komfort nélku|i 4

L 08. Közműellátottság: valamennyi kozmű 11

L09.

L r0.

Vízméróvel e||átottság: Nincs 1

Fűtésimód: egyedi: gáz 4

L1l Me|egvíz el|átottság: nincs 1

ĺ:l.;'jl'iiii;.li. t:*!ai.'lł

db: 1 L t3. m2: 20,86
L 12. Lakó helyiségek: szoba:

L ts. m2: 0,00
L 14. szoba há|ófÜ|kéve|: db: o

L 17. nt2: 0,00

L t6. szoba étkezőÍü|kéve|: db: o

db: 0 L t9. n2: 0,00

Ĺ 18.
szoba étkezöÍülkéve|:

db: 0 Lfl. 'm2: 0'00

L20. Íélszoba:
Lf3. tn2: 0,00

db: 0
L22. hall:

L25. m2: 0,00

L24. lakó elltér:
Udb:

LZ1. nt2: 8,2'l

L26. Főzó he|yiség: Íajtája: étkezőkonyha 2

L29. m2: 1,72

L28. Egészségügyi he|yiség Fürdőhelyiség: fürdőszoba + wt.

L3t. nt2, 0'00

L30. Fürdőhe|yiség:
L3?. m2: 0,00

db: 0
L3t. WC:

tt2: 0,00

L33. Köz|ekedési helyiség G nz: 0,00

Tárotó helyiség:
!

MÜterem terĹj|ete:

Egyéb helyiség:

tlb: 0
L34. m2: 0,00

IL36. tnz: 0,00Udb: L3E.
L 37.

L39. A lakáshoz tańozó kü|ső tartózkodók:

A ĺakás terü|ete osszesen:
m2: 30'79

L 40. m2: 30,79

L 41. A lakás hasznos a|apterulete:

hĺ
4t't



Törö|ve:Lapszam: 5ĺ 2
Ingat|anje||eg: Három és anná|több |akásos |a

Megnevezés:

Jogi rendezettség: rendezett

Torö|ve: N

1221-166 Helyrajzi szám: 36035 t A lo

1 onkormányzatitu|ajdon: |gen

Közt:N Kült.: N

1

Az ingat|an postai címe: Budapest V|||. kertjlet 1o89 Korányi Sándor utca
. Az ĺngatlanon belüli épü|et jel: }

szerzőctésk.ités dátuma Szerződéskiités értéke Ft Kifizetés dátuma Ftĺldhivatali áwezetés dátuma

Adatrögzítés Adatellenőrzés

Aláírá'Aláĺrás: Kelt.: Aláĺrás: Kelt.:

Rudas & Karig Kft. G,SPÁN onkoĺmányzati Rendszer 2013R1 .oo.oo - Nyomtatva: 2016.12.05. Keresztesi zottánné
Adatnyilvántartásért Íelelős személy neve/aláÍ rása:

:: i1

Megnevezés év értékvá|tozás e. Ft (+ / ) bruttó érték egyenIege e. Ft
L 42.O Konyv szerinti bruttó érték 0

L42. I Bruttó érték vá|tozás 2006

L 43. Becsült érték 2013 1 727
L 44. A||agmutató 3 20-39% 30

I
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Avant.Immo MérnÓki és |gazságügyi Szakértői Kft.

ÉnľÉxeuÉsl BlZoNYĺĺvÁľtv

A kívÜljegyzett |akás forgalmi értékét a fordulónapon, az a|ábbĺak szerint á||apítottuk meg:

tvezeti besorolás: Magdo|na negyed
A |akás aIapterülete m2

Komfortfokozat
Szobák száma db
Számított fajtagos forga|mĺ érték FUm2

A |akás forgalmi értéke, kerekítve Ft

33,85
Komfortos

1

289 543
9 800 000

,,;i.i::)-"1
1
I
t

.t*.t..ô.łr.',ł ł-ĺię,ts
,. -.:::.:=.. -..:

Bártfai Lász|o
okl. ü. mémök

ingatlanforgalmi igazságÜgyi szat<értö

f:,:\
ęfu*.#

Budapest Vll|. Magdo| ną,J.-35292 hrsz
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Avánt.lmmo Mérnoki és lgazságügyi szakértÖĺ Kft

1. Előzmények

A Jozsefvárosi Ga'clá|kodás.i Központ 
- 
Zrt. megbízási keretszerzođése a|apján az

äJ'ilľ:TffiJ:',ä"ł: 
és |gazságugřiš-..kertői Kft. šlte.iĺt"tt" a kívÜljegyzett ingat|an for.

2. A|apelvek, fe|tételek

- A megbízók á|tal rende|kezésre bocsátott,adatok va|ódiságát es te|jességét nem vitattuk.. Az átadott adatok rogzÍtésén túlJog'1;ilészetű 
'i';ŕňiř;m 6rtént.- A vizsgá|at során aiingat|ant 

'ź""ńiěuetebzéssei 
ňńoiiiěuur, más jellegti, invazĺv, stati-kai diagnosáikai vizsgá|ai nem toĺteńi.-.

- Potenciálisan veszélye-s. körülméný"Ĺ, 
"ny"gok 

e|ofordulását nem rogzítettük' ezekért, i|let.ve a fe|fedezést]khöz szÜkséges száterteleměrt nem ui'elđńr fe|e|osséget.- A forga|mi érték meghatárňzásánál ai ingatlan egészben torténő értékesítését tételeztÜkfel' Az ingatlant tehermentes, birtokba u"n"tB alĚpot.nän éJát"ltĺil..- A szakve|emény kizárolag az 1. pontban leírt bélra készti|t, bármely egyéb célra torténőfe|haszná|ása nem engedéýezett.
- A szakvéleményben. szeręlő érték mindig egy adott idopontra -a fordulónapra- vonatkozik,mert.az érték nagysága folyamatosan vattozĺr. A befekietok és tulajdonóśbŕ 

"= 
adott va-gyontárgyat, a gazdasági, po|itikai, jogi környezet vá|tozáśat 

", 
az e.äkkel osszáruggo t<oc-kázatot mĺnden időpontban, ĺ;ano iŕořmácior nirtorában mjsrént íté|ik meg.- Minden adat és tény, ami a szakvé|eményben szerepel, legjobb tudomásuňk szerint he|ýá|-|o és pontos' Felkutatásuk során az e|várható gondoiiag"óal jáńunk el, de nem vá||alunk

fe|elősséget o|yan adat, vé|emény vagy becs|éš pontossäiaért, amit mások adtak át ré-
szunkre.
- A szakvé|g.mény kizáró|ag a megbízó részére készü|t, illetékte|enek semmi|yen formában
nem haszná|hatják fel. Nem hozhatók nyi|vánosságra sem a dokumentum részei, sem egé-
sze a készĺtö elozetes ĺrásbelĺjóváhagyása nélkül. A szakvélemény a Ptk. 86.s (1-4) bekéz-
dése alapján törvénnyel védett szellemi a|kotáś.

3. Tanúsĺtvány

A szakvé|emény készĺtĺije tanúsítja, hogy az áltaĺa tett megállapítások igazak, és he|ytál|óak,
a megbízott függet|en, és d.ljazása nem fÜgg a megál|apítoü értéktől. A vé|eménybeń fog|a|t
elemzéseket, vé|eménya|kotásokat a kor|átozo fe|tételek határolják be.

4. Az ingatlan leírása

Környezet
Beépítettség Zártsoros
Utca burkolata Aszľalt
Járda Aszfalt
Parko|ás Utcán
Közösséoi közlekedési meoál|ó 5 percen be|üle|érheto
Alape|látást szolgáló bevásár|ási |ehetóség 5 percen be|ü|e|érhetó
Kornvezeti terhe|és Közepes

Fö|dterület
Te|ek terÜ|ete N. a.

Felszíne Sík' épÜ|ettel bekerített

ł8
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Avant.lmmo Mérnöki és lgazságügyi Szakértői Kfi.

Az épü|et je!|emzői
Szintszám P+F+3em.
tpltésiév XX. sz. eleie- kulső fe|úiítás 2014.
Alapozás SávaIapozás
Fuggő|eges teherhordó szerkézet - TéoIa
Fodémek Poroszsüveo kozbenső. faoerendá s záró
Tető kialakĺtása, héialása Magasteto, cserép héjalás
Műszaki ál|apota' szemrevéte|ezésset Kozeoes 50 o/o

Elektromos energaa Kozüzemi hálózatra csatlakoztatva
Víze||átás KözÜzemi há|ozatra csatlakoztatva
Gázvezeték KozÜzemi hálozatra csat|akoztatva
Csatoma Kozüzemi hálózatra csat|akoztatva
Szemétszá||ítás Köztizemi szo|oáltatás

A lakás jel|emzői
Kozos tu|aidoni hánvad Nincs, 1oo o/o onkormányzati tulajdon
Alaptenilete 33.85 m"
Be|magassága 3.73 m
Szobák száma 1db
Táiolás Udvari
EpÜ|eten be|Üli e|helvezkedése Kozepes
Komfortfokozat Komfortos
Tulaidonos ffiányzat1l1
Bérlő Nincs
Elektromos energia ffilakoztatva, méróóra van

Vĺzellátás rozuzemi há|izatra csat|akoztatva, vízóra van

Fűtés Gázkonvektor
MeIegvíz trlaktromos boiler 120 |-es és ,l0 |-es

ffitatye.114q!éJgnGázvezeték
Csatoma Közüzemi há|ózatra csat|aKoztatvą

iSzemétszá||ítás
Fe|ij I etképzések típusa Kozepes
FelÜletképzések állapota n nagy fe|Üle-

t"ä uěaź"tt, peńészes , vizőra szerelés után nem történt

helvreállítás -.---.-.--

Budapest Vlll- Magdolna u. j35292hrsz
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I

i

A l a ká s helyiségstruktú rája és feiületképzések

He|yiség- Pad|ó Fal Meoieovzések
Eloszoba PVC Festett

Konyha PVC Csempe + festett
Gáztűzhe|y, mosogato, 10
l-es elektromos bojler.
10,0 m2 |eázás és penész

Furdőszoba - WC Járólap Csempe + festett
Fürdokád' kézmosó, e|ekt-
romos bojler, WC.8,0 m2

|eázás és penész
Szoba l. Parketta Festett Gázkonvektor

Éĺermoaosĺtó tényezók

Ertékcsökkentó tényezt5k Nem társasház
ll. eme|eti. udvari fekvés
Falnedvesség' penészedés, beázás, repe-
dések a konvhában és a furdoszobában

s. Értéttépzés

5.1. Az ingat|an értéke|ésének módszere

Az Á||oeszkoz Értékelók Európai Csopońja (TEG9VA) ajánlása a|apján az ĺngatlan ie||egere

való tekintettel a piaci osszehasonlĺtó adätokon alapulo 
-erteł 

mega|lanĺt9g mód.szerét alkal-

maztuk' Figyelembe vettĹik a25t1997. Ńrľ. ĺ.), a'módosíto 3ztžooio (Vlll. 29.) sz. PM, az

54t1gg7. (Vlll.1.) FM sz. rendelet, a' eůiopęań'v"|*tion Standards (EVs) 2003. és 2009.

évi értéke|ési szabvány, a Budapest, Józśefvárosi Önkormányzal1672005. (|V. 20.) és a

módosĺtó 55/2006 (Xll. 15.) rende|et el<ĺĺrásait.

Az ingat|anok értéke|ése ôsszetett telaoäi.- Ézért helyszíni szemlét tartottunk, fényképeket

készĺtettĹlnk, szobeli tájékoztatást raptuňx, l.tińv"'"ít"nulmányt végeztĹink, :: '= 
Onkor-

mányzatnál ĺnĺormaióJłńk. A forgatmié,tái. ńegáilapĺtasához ĺálnasžnánuk a NAV llletékhi_

vata|i, a nyomtatott és az elektronikus 
'iär'"itou"ń 

ľ"ll"lł."to, va|amint a más szakcégek

á|tal rende|kezésunkre bocsátott árakat, é' áiÁuunt.lmmo KÍt'. adatbázisának informácioit'

Az Ango| Kirá|yi Vagyonértékelők szoveĺsege ĺnicsl szeľint az oMV (open Market Value)

azazanyĺ|t piaci értěí(-', az ár, amely ossžegěrt€gy Vagyontáľgyban vató érdekeltség mé|-

tányosan, magánjogi szerződés l."1"t"n!n rešzpenźeĺt ájegnag-ýobb va|ószínűséggel elad.

ř'áió. n pä"toš ar.cšar versenyeztetésse| ál|apítható meg.

Fe|téte|ei:

- Az elado haj|andó az e|adásra.
- Az adásvéte|i tárgyalások |ebonyo|ításához figye|embe véve a vagyontárgy jel|egét, és a

oü"i n"lv,"tet, éssžánĺ hosszúságú idótartam á|| rendelkezésľe.
in ta,gväras iáőszakában az érték nem változik.

- A vagyontargy szábadon kerü| piacra, ,näónĺ,ä"tese megfe|eló nyilvánossággaltorténĺk.

- Á|talánostól elterolp.eciali' u"uoi külön ajänlatot nem veszünk figye|embe'

Jo á||apotú ház (külso és be|sg hol
felúiĺtás, ľészben nvĺlászáro csere

Budapest Vl|l- Magdol n^,.e35292 hĺsz
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Avant.|mmo Mérnöki és |gazságügyi szakéĺtői Kfl. 6

ÉÍtékelendó 2 3 4

Cím
Vlll. Maodol-
nau. lD Vl|ľ. Mag-

dolna u.
Vltt. Mag-
doĺna u.

Vlt|' Dankó
u.

Vlll. Szerda-
helyi u.

Vlll. Ba-
ross u.

J Gazdasági tényezők
.ĺ3 20o 0oo 1 3 450 000

4 Ar (Ft) 11 000000 10 800 000 1í 500 o00
Információ forrás NAV |||eték NAV |l|etěk NAV |l|eték NAV ||leték NAV |||eték

6 I ngatlan alapterrilete (m2) 33,85 37.00 36,00 40,00 41,00 41 ,00
Faj|agos ár (FUm2) 306 959 297 297 300 000 287 500 321 951 328 049

I Ingatlan jellege onkorm. Iakás Th. öröklakás Th. öÍók|akás Th' öÍök|akäs Th' óÍöklakäs Th. oÍóklaká5
o Az ár je||ege TÍanzakció TEnzakció TraEakció Tranakció TÍaEakcio
ĺ0 Korrekciis tényező 1,00 't,o0 1.OO 1,OO 1,O0
11 Tulajdonjogi viszony Onkom, tJlajdon Tulajdon Tulajdon Tulajdon Tuĺajdon Tulajdon
12 Korrekciós tényezö í '00 ĺ '00 í '00 1,O0 1,00
13 EI ad ás/aj á nI at idöpontia 2017. 2016. 2016. 2016. 2016. 2016.
1Ą Korrekciós tényezö 1.00 ĺ.oo 't,o0 1,00 1,00
l5 Korrigált ár (Ft) 11 000000 t0 800 000 1ĺ 500000 13 200 000 1 3 450 000
tö Korri gált egységár (Ftlm2) 306 959 297 297 s00 000 287 500 32í 95.ĺ 328 049
17 HelyszÍni tényezők
í8 E|helyezkedés a keríileten beltil ua. ua. ua. ua. iobb
19 Korrekciós tényező ĺ.00 1,OO 1,00 í '00 0,98

20 Az épÜlet kora. mĺiszaki á||apota rosszabb rosszabb rosszabb ua- ua.

21 Korrekciós ténvezó 1,05 1,05 1,05 I,O0 1,00

22 Épületen be|Ü|i Íekvés (utcai. udvari. em.) rosszabb ua. ua. iobb jobb

23 Korrekciis tényezö 1,O2 í'00 1.00 o,95 o,95

24 Korrigált egységár (FVm.) 309 309 3't I 40s 3í5 o00 301 875 305 854 305 413

25 Eladhatósági tényezők
26 Komfo rtfokozat, k<izművek ua. ua- ua. ua. ua.

27 Korrekciós tényezo ĺ.0o í '0o í '00 1,OO 1,00

2A Használhatóság, a|apľajzi kapcso|a|ok ua. ua. ua. ua. ua.

z3 Korrekciós tényező ĺ '00 ĺ '00 1.00 1,00 ĺ '0o
ąn MÜszaki á|lapot iobb iobb jobb jobb jobb

3í Korrekciós tényezö 0,95 0,95 0,98 o,90 0,90

32 Faj|agos forga|mi érték (Ftlm. 289 543 302 485 299250 295 838 275268 274872

33 Számĺtott forgalmi éĺték Ft 9 80ĺ 0ĺ7
34 Kerekített forga|mi érték Ft I 800 000

5'2. Érték számĺtások, |akás értékelés

A fe|építmény értéke taĺta|mazza a tu|ajdoni hányad alapján számított nagyságú foldterü|et

értékét is. Az FHB je|entése szerint az élénküló kereslet ńiatt a haszná|t lakások piacán re.

álérték novekedés va|ószínűsĺthetó.

I
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Avant.lmmo Mérntki és tgazságügyi Szakértői Kfr-

Az épüIet műszaki ál|apota

Befogla|ó épÜ|et szerkezeti és
szakipari e|emek megnevezése

Műszaki állapot 1tivatkozás: szakvé.
lemény vagy szemrevéte|ezés)

Várható fe|újĺtás
ideie

1 Szerkezeti elemek (alapok' főÍalak) szemÍevéteIezés
Gyenge, szigete|és
hibás 30 0,6 2-5 éven be|ül

2 Ktiztis terület, pince szemrevételezés Gyenge 30 0,6 2-5 éven belÜl

3 Közös terÜlet, pad|ás szemrevételezés Gyenge 30 oÁ 2-5 éven be|Ül

4 Köztis terĺilet, lépcsőház szemrevéte|ezés Közepes 60 oÁ 5 éven tú|

5 Ktiztis terü|et, függifo|yosók Szemrevételezés Közepes 60 oń 5 éven ttjl
6 Utcaihomlokzat szemrevélelezés Közepes 60 0,6 5 éven túl

7 Udvari homlokzat, belsó udvar szemrevéte|ezés Közepes 60 0,6 5 éven tú|

I Fedé|szék Szemĺevéte|ezés Gyenge 30 oÁ 2-5 éven be|Ü|

I Tetőfedés szemrevéteIezés Gyenge 30 0,6 2-5 éVen be|ul

10 Kémények Szemrevételezés Gyenge 30 oÁ 2-5 éven be|Ĺi|

11 Oromfalak Szemrevéĺelezés Gyenge 3o oÁ 2.5 éven belĹll

12 Csapadékvĺz e|vezetó ereszek sz€mrevételozés KözeDes 60 oÁ 5 éven túl

13 Gázbek<ittĺ Vezeték szemÍevétetezés Megfelelö 50 0,6 5 éven túl

14 Szennyvízvezeték (ktizös) szemrevéteIezés Gyenge 30 oÁ 2-5 éven belÜl

A lakás müszaki á|lapota

Budapest vlll. Magdolna u. 
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c Lapszám: 46 ĺ 1

Jogĺ rendezettséQ: rgr]6ę2gtt

|ngatlanje|ieg: Három és annáltobb |akásos |a 1221-212
Megnevezés:

Törölve: N
He|yrajzi szám: 35292 / A lO Közt:N Ku|t.: N

Az ingat|an postaĺcíme: suo"pu.t vlľffi-EóE
Az ĺngat|anon be|Ü|ĺ épü|et jel: O

i' }+ ii jĺ'.Íiiií':;.:;'.:#11, 

|f i1ĺ. ľi1:ĺi.1.1

ď. 33€5
L 03. Társasházi a|apító oklrat szerint: . a lakás alapterl]lete:

- közös tu|ajdoni hányada:

Lakásbó| résztu|ajdon:

L04.
1ĺ1

Ĺ 05.

L06. A Iał(ás forga|omképessége: kor|átozottan Íorga|omképes a helyi dontés a|apján 4
LO7. ŕ\ laKas Komlortĺokozata: komÍortos 2
Ĺ 08. nozmtiel|átottság; valamennyi közmli 11

L09. VÍzmérovel el|átottság: Nincs .l

Ĺ I0.

Ll|.
FĹitésimód: egyedi: gáz 4
Me|egvíz e|látottság: villanybojler s

ji .l.í.::4s]*:Ei:;l;.z;'..;.:'.

L tz. Lakó he|yiségek: szoba: db: { L 13. m2: 22,55

L t4. szoba há|ófuIkéve|: db: 0 L t5. nů: 0,00

L 16. szoba étkezoÍü|kéve|: db: 0 L l7. m2: 0,00

r, t8. szoba étkezóÍtjIkéve|: db: 0 L 19. m2: 0,00

LZO. fé|szoba: db: 0 L2t. m2: 0,00

L2f. hall: db: 0 L23. nt?: 0,00

L24. |akó e|ótér: db: 0 L25. nt?: 0,00

Lf6. Főzó helyiség: fajtája: étkezĺĺkonyha 2 L27. nŕ: 5,26

L28. Egészségtigyi he|ýség Ftjrdohelyiség: fÜrdoszoba + WC 2 L29. m2: 3,41

L30. Fürdőhe|yiség: L31. m2: O,OO

L31. WC: db: 0 L32. m2: 0,00

L33. Közlekedési helyiség m2: 2,63

L34. Tároló helyiség: db: 0 L35. n2: 0,00

L36. Műterem terü|ete: m2: 0,00

L3'7. Egyéb helýség: 0db: L38. n2: 0,00

L39. A lakáshoz tartozó kÜ|so tartózkodók: nt2: 0,00

L 40. A lakás terÜlete összesen: m2: 33,85

L 4t. A lakás hasznos a|apterli|ete: tn?: 33,85

v\,



Az ingatlan Oo",u'"t,
Az ingat|anon be|ü|i épri|et je|: J Lép'h/Em./Ajtó

lngat|anjel|eg: Három és anná|tobb lakásos la
Megnevezés:

Jogĺ rendezettsé$: 1gnc|g2gt1

1221 -212 He|yrązi szám;

1 onkorm ánvzałi

3s2921 A lo

l: lgen

Koä:N

1

Kü|t.: N

Szerződéskiités dátuma szerződéskötés értéke Ft KĺÍizetés dátuma Fö|dhivata|i átvezetés dátuma

Hudas & Karig KÍt- GtsPlN onkoĺmányzati Rendszer 2o13H1.0o.oo . Nyomtatva: 20í6.12-05. Keresztesi zottánné
Adatnyilvántaftásért Íelelös személy neve/aláírása :

ĺ1i;':ĺ..,'.;.: !1ĺ,.,.i1il.1iiię...;.i''3 i
Megnevezés ev értékváltô'áś Á F| bruttó érték egyen|ege e. FtL 4f,O

L42.1

Áonw szerinti bruttó érték 0

Bruttó érték vá|tozás 2006
L 43. Becsu|t érték 20ĺ3

3 978L 44. A||agmutató 4 40-59% 50

Ą.^<)


