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ELOTERJESZTES
a Vĺĺrosgazdráikodási és Pénzügyi BizottsrĘ 2017. július 10-i ülésére

Táľgy: Javaslat a Buđapest VIII. kerĹilet, Kźůvária tér szrám ďatti lakas
pélyázaton kíviili minőségi lakáscseĘéľe és a forgalmi éľtékkiilönbözet összegének
elengedésére

Előterjesztő: Bozsik István Péter vagyongazdálkod tsi igazgatő
Készítette: TóthAnnalakasgazđálkodasirefeľens

A napiĺendet nyilvános ülésen kell tárgyďni.
Adöntésel.fogadasĺáhozegyszeruszavazattlbbségszfü séges.

MeIIékletek:
1. sz. melléklet: Budapest VIII. kerüIet, KźIvória ure szám alatti lalaźs értékbecslése
2. sz. melléklet: Budapest ĺ/III. keríjlet, Dobozi u'e|e szĺźm alatti laJrás értékbecslése
3. sz. melléklet: Jegłzőktinyv kivonat az EMBI 67/20I7. (V.08) számú hątározatóról
4. sz. melléklet: Józsefvárosi SzociáIis Szolgźkató és Gyermekjóléti Központ 20I6. október 2I. napjdnkelt

tdjélnztató levele
5. sz' melléklet: l- głermek egészségi átlapotáravonatlrozó orvosi igazoldsok

Tisztelt Váľosgazdálkodásĺ és Pénzü g7ĺ Bĺzotts ág!

L Tényállás és a diintés taľtalmának ľészletes ĺsmeľtetése

A Budapest VIII. keľĹilet, Kďváľia tére szám ďatti, 1 szobas, L9,6o Itĺł ahpteľĹiletű,
felkomfortoslakĺáskizárólagosbérlője_-}-pályéaatonkívĺili,minőségilakascsere
kéľelemmel fordult a Taľsaságunkhoz. 2004. januáĺ 2I. napjźn kiiti'tt lakasbéľleti szerzódése

hatźnozat|anidőre szól. A bértő két kiskoru gyermekével és feleségével lakik egyĹitt.

Bér1ő kérelme indokaként előađtą hogy két iskolrĺskoru gyenneke klzĺl| az egyik _ błír

egészségesen szĹiletett _ a lakás penészes ál|apota miatt asztmás lett. A lakás rendkíviil kicsi a

ĺégýagű csaláđ számáĺra, és a gyermekeknek egya|taláĺ nincs életterfü. Ez az egészséges

fejlődésiilae is kihatassal van. A családnak még a mindennapi étkezés is gonđot okoz, meľt a kis
ďapteľĹiletiĺ lakásba étkező aszta| nem fęr be, és csak az ágyon ĺilve tuđnak étkezni. Az ĺĺltallínos

iskolába jĺáró gyeľnekek szźtmfua a tanulas is komoly nehézségekbe ütközik, hiszen a lakĺásba egy

írőaszta| sem féľ be. A gyemrekeknél a göľnyedt testüaľtás miatt, mfuhátfájások is jelentkeztek.

Kérelĺne melté a bérlő csatolta a gyermekei allapoüára vonatkozó szakoľvosi igazo|źst is, amelyben

igazo|tátr<,hogy a további lakásban taľtózkođas a kislanyai egészségétveszé|yeztettlé. A tárgyi lakás

paĺaméteľei miatt a gyeľmekek egészséges fejlődése szempontjából alkalmatlan. Mindezeket, és azt,

Ĺogytllgyerľrek 5 éves koľa óta súlyos aszbnás pulmonológiai gondozott, Dr. Feil
l.'ait gy"ľmetorvos is igazo|ta. A Józsefuĺĺľosi Szent Kozľna EgészségĹigyi Központ Allergológia
arrbuláns lapja szerint, a gyermek - évszaktól fiiggetleniil _ télen-nyaľon egyaránt beteg.

A családdal kapcsolatban megkerestiik a Józsefuĺírosi Szocirílis Szolgáltató és Gyenĺlekjóléti
Központot is, akik a lakóhetyĺikön _ kérésiinkľe -kömyezettanulmĺányt végeztek. A Központ altal

készítettkö,myezettanulmány, jelen előterjesztésiink 4. szómú mellékletét képezi.

Akfuátis kimutaüísunk szerint a bérlőnęk a Budapest Józsefuarosi onkoľmányzatta| _

bérbeadóval_szemben,aBuđapestVIII.keľiilet,Ká|vfulatéľ-szĺĺmďatti
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bérletével kapcsolatban a mai napig,lakbér- és ahhoz kapcsolódó különszolgáltatási díjhátrďéka
nem iáIl fenn, és felmondĺísi ok sem meriilt fel vele szemben.

A rendelkezéstinkľe álló üres lakásállomanyból _ Íigyelemmel a jelenlegi lakas rendkíviil kicsi
alapteriiletre, és a vaľhatóan magas két lakás kiz<itti foľgatmi értékkülönbĺjżetre _ a csďád száĺĺfua
felajĺánlrásra kertilt a Buđapest VIII. kerület, Dobozi u. .- szźm a|attl1 + fél szobás,
komfortos komfoľrfokozatű, 40,73 m, alapterĺiletií önkoľmányzati lakás, melyet a bérlő
megtekintett ĺíllapotbarr elfogadott. Béľ1ő a lakások éľtékbecslését ęlkészíttette, költségeit a
Budapest Józsęfriárosi onkoľmanyzat tu|ajdonában áIló takłások béľbeadásĺának feltétďeiről,
vďamint a lakbér méľtékérőt sző|ő 16ĺ2010. (il.08.) önkoĺĺrĺĺnyzati rendelet (továbbiakban:
Rendelet) 11/A. $ (5) bekezdésében foglďtak alapjan megfĺzette.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Bizottságot, hogy az elfogadott Budapest VIII. keľĹilet, Dobozi u. |D
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szźtm a|atĺi t + fel úobas, komfoľtos komfoľťfokőzatú' 40,T fił ďapterĹilehí lakás
foľgďmi éľtéke: (232.000,- Ft/m2) kerekítve: 9.440.000,. Ft

a jelenlegi Kálváľia te'IDszám alatti 1 szobĺás, komfortos komfortfokozatú,19,60 Íł
alapteriiletii lakĺĺs forgalmi értéke (216.585,- Ft/m,) kerekíne: 4.250.000.. F't

kiilönbözet:

A kültinbiizet 50o/o -az

5.190.000,- Fr

2.595.000,- Ft

ABudapestVIII.kerĹilet,Kĺílváriatertszáma1attiépii1ettĺĺrsasház,aBudapestVIII.
kertilet, Dobozi u.lszĺm alatti éptilet jelenleg 100%-ban önkoľmĺányzati fulajdonban van.

A Budapest vlu. keľĹilet, Kálvária Éreszőrn alatti épületben 34 albetét talalható, melyből 2 db
albetét van még önkoľmányzati tulajdonban. Az önkormlínyzati tulajdoni lakott bérlemények
egyikeben.- lakik bérlőként, a másik lakast jogcím nélktili lakáshasználó lakja.

A Budapest VIII. kerület, Dobozi u. Oszrím alatti épiilet 100 %-ban önkormanyzati tulajdonban

van. Azépiiletben 39 db lakás található, melyből34 db lakrás lakott.

(Megjegłzés: A lalrasokra vonątkozó ingatlanforgalmi szakvéleményeket ą bérĺő óĺtal felkert Avant
Immo Mérnoki és Igazsógťigli Szakértői KÍt, 2016, június 21. napján Mszítette el. A fent jelölt

forgalmi érték códor László igazságagli ingatlanszalrertő 2016. jtilius 1]. napjón kelt
-szalevéIeménye 

alapján trert)lt meghatórozásra. Tekintettel arra, hogł jelen datés időpontjóban a
két laluźsravonątlcozó értélrbecslés 6 hónapnól régebbi, azolrat Gódor László 2017. mójus 2. napjón

ahualiztźlta, Áz ahualizált értékbecslések alapján a tret lahźs forgalmi értélę vdltozatlan.)

Bérlő a hatalyos rendelet áltď előírt, a két lakás közötti forgalmi éľték kiilönbözet 50 %-anak

megfelelő z.śgs.ooo,- Ft összeg megfizetését nem fudja vállalni, ezért _ a fent leírtak miatti

ren-dkívuli éIethelyzetére hivątlana_ kéľelmezte annak teljes elengedését. BérLő az elfogadott lakas

feluj ít,ását és lakhatóv á téteLét vállďta.

Tá!ékoztat1uk a Tisztelt Bizottságot, hogy a bér|ő által fizetendő bérleti díj összege a jelenlegi

lakasĺáľa š.640,- Ft/hó. A Budapest VIII. keľĹilet, Dobozi u. e szĺím alatti lakásra

bérlőnek az űj szeruődés megkötése utiín |I.266,- Ft/ľró összegiĺ bérleti đíjfizetési kötelezettsége

keletkezik.

Tekintettel arra' hogy a bér!ő łállandó bejelentett munkahellyel és rendszeres havi jövedelemmel

ľendelkezik, az etfogadott lakás tekintetében a magasabb összegű havi bérleti díjfizetési

kötelezettségének eleget tud maj d tenni.

Javasoljuk a Budapest VIII. kerület, Kálvária térllll szélm a\atfui,1 szobas, felkomfortos

komfoľtfokozatll,1g,60 m2 ďapterületrĺ lakrás tekintetébenĺI- bérlővel fennálló bérleti

jogviszony közös megegyezéssel töľténő megszĹintetésével egýdejĺileg, a Budapest VIII. kilet,
2 
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I)obozi u. IDszám alatti 1 + fél szobáso komfortos komfoľtfokozafii, 40,73 m2
alapterületíĺ lakás megtekintett állapotában történő bérbeadasát, határozatlan időre, azzal a
feltétellel, hogy bérlő a leadásra téľĺilo bérleményt lĺikható allapotban adja źi a cseľęlakás
biľtokbavételét követ<í maximum 90 napon belül, valamint a csęrelakás lakhatóvá tételével
kapcsolatos miíszaki helyreállítás a béľlő feladatą melyet meglĺllapodasban köteles vállalni.
Az Emberi Erőforľas Bizottság 67ĺ2017. (V'08.) szĺímú |:rrtfuozatátban foglaltak alapján, javasotjuk
továbbáaVĺárosgazdálkod.ĺsiésPénzĹigyiBizottságrészére,hogy-Ĺe'ioe.annak
csďádja rendkíviili élethelyzetéľe való tekintettel, a Budapest ÝľI. l."'ĺĺ"i rTlvĺrĺa t&e
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szőnl a|atti' 1 szôbás, félkomfortos komfoľtfokoiatű, 19'60 ftł ĺapteriiletlĺ, valamint a
Bucĺapest VIII. kerület, Dobozi u. I! szélm a|atti, ! * féí szobas, komfortos
komforďokozatil,40,73 m2 ďaptertilefui bérlakások 

"'oej. 
kapcsĺĺn a bérlő fizetésikötelezettségét _

azaz a visszaadanđó és a bérbe adanđó lakasok forgalĺni éľték&ĺilönbözetének 50 %-át kitevő
2.595.000,- Ft összeg megfizetését _ teljes egészében engedje el.

II. A beteľjesztés ĺndoka
qDminőségi lakiíscsere kapcsán a lakĺások forgalmi értékkülönbözetének csö,kkentéséľe
vonatkozó bérlői kéľelmet az Emberi Erőfonás Bizottsőga2}1'7.május 8-i ülésén megtrárgyďta, és a
67/201'7. (V.08.) szĺámri hatfuozatźtva| az alábbi- egyhangrian elfogadott_hatáltozatot hozta:

,, Az Emberi Erőforrás Bizottságúgl dont, hogl

1) javasolja a Városgazdóllĺndósi és PénzĹ)głi Bizoftsógnak, hog JJbérlő
rendkívüli élethelyzetére vąló tekintettel, a Budapest VIII. kerĹilet Kálvdria ftrae
oszám alatti I szobós, féItmmfortos tamfortfu|łnzatú, 19,60 m2 alapterť)letű ląĺras, valąmínt
a Budapest WII., kertiĺet, Dobozi u. J- szóm ąlatti, 1,5 szobós, komfortos
tamforfolmzattł, 40,73 m2 alapterületű bérlątrnsok cseréje lrapcsán a bérlőt fizetési
Iútelezettsége ąlól mentesítse, akhźnt, ĺlogł a visszaadandó és a bérbe adąndó lakósok

forgalmi érték Młlanbozetének 50 %-ót kitevő 2.595.000,- Ft összegíi forgalmi érték
hzlňnbazetet engedj e el. "

A fentiek figyelembe vételével, az előteľjesztés těrgyában a döntés meghozatala a Tisztelt Bizottság

hataskĺire.

uI. A diintés célja, pénzůĺgyi hatása

A döntés meghozatalávď lehetőség nýlik anąhogy a béľlő és családja életköľiilményei javuljanak.

Tekintettel a|akásgazdálkodasi irĺínyelvekre és a jövőbeni lakasiigyi feladatokľą fontosnak tartjuk

hangsrilyozni, hogy a rendelkezésére ĺilló ĺiľes lakásá.llomany figyelembe vételével, azok ľossz

minősége (aĺaźs paraméterek, teriileti felwés, mągas felújítási lri;ltség) miatt várhatóan a közel
jĺivőben _ a pólyózaton kívt)li minőségi csere kérelem elutasítósa esetén - másik, hasonló
paraméterekkel ľendelkező önkormányzati tulajdonú lakĺíst - nem fog tudni Társasáeunk felajanlanite
Ugyanakkoľ az onkoľményzat vagyonában pozitív vá1ltozźs történik, hiszen a bérbe adandó lakĺás

éľtéke a felújítássď nő.

A döntés az onkorrnźnyzatrészéről pénziigyi fędezetet nem igényel.



IV. Jogszabályi köľnyezet

A 
-Budapest Józsefvárosi onkoľmźnyzat tulajdonában á11ó lakrások bérbeadasának feltételeiről,

valamint a lakbér méľtékéľőI szó|ő 16/2010. (ilI.08.) önkoľmĺányzati rendelet 11/A. $ (1), (3) és (7)
bekezdései az ďábbiak szerint renđęlkeznek:

':(]) A tulajdonosi jogokat glakarĺó bizottsóg - a bérbeądó szervezethez bełryújtott bérlői kźrehneŁ
kezdemétlyezések alapján - pólyózaton kívül a bérlő részére a bérleti szerződéi kĺzas megeglezéssel
való megsziintetésével egłidejíilegmósik onkoľmányzati lalrast is bérbe adhąt'',

.(3) Az onkormónyzattal érvényes ląlrnsbérleti jogviszonybąn óllók magasabb |ĺomfortfokozatti,
vag/ nag/obb alapterĺłletű lalws bérbeądósót kérhetik - jogosultsóg fennóllósa esetén - a bérbe
adandó laluźs laWlatóvá tételének megdllapodásban való vóIlalósa, łt,s az óltaluk bérek bérlemény
leadósa mellett, amennyiben ą lalrńson nincsen lakbér _ és lrapcsolódó kĺ)lön szolgóltatási
díjhótrąlék. Ebben az esetben ą bérĺő lwteles vissząadott és ą bérbe adandó lalras forgalmi érték
különbt,zet 50%-ĺźt megfizetni. Ámennyiben a bérlői |rezdeményezés indolrn a bérlő vagt az ókalą
jogszeríien befogadott személy rendkívťjli élethelyzete, ą bérlő kérelmére ą szociólis tigłelckel
foglallrozó bizottsóg javaslatdra a tulajdonosi jogolcat ga|rnrló bizottsóg a bérlő fizetési
ko t el e ze tt s é gé t c s Ö klrenthe ti, ill etv e elenge dhe t i.,'
',,(7) Amennyiben ą bérlő által frzetendő ląląźs forgalmi érték lciilönbözet összegét - a szociólis
ügeket głakorló bizottság javaslata alapjón _ a tulajdonosi jogolrat głaĺarló bizottsdg mérsé.Icli
vagl I00 oń-os mértékig csöklrenti, bérlő ą lakóst 3 évig semmilyen módon nem cserélheti tovóbb, és
nem veheti meg. Amennyiben bérlő a lredvezmény összegét megfizeti az onkormányzat részére, a
tulajdonosi jogolcat glalrnrló bizottsóg döntése alapjón a lalrnst megvdsórolhatja,,.

Fentiekre való tekintettel kérem az a|étbbihatěrozati javaslat elfogadását.

Határozatijavaslat

./f0I7. (VII.10.) szrĺmúVaľosgazdalkodási és Pérrzügyi Bizottság hatźrozata:

A Vaľosgazdálkodasi és Pénztigyi Bizottság rigy dönt, hogy

1) ľrozzźĄźrul' a Budapest VIII. keriilet, Kálvária tér szĺáĺn alatti 1 szobás,

félkomfortos komfortfokozatu, tg,60 frł ďapterületű laTrásra 

- 

béľlővel
fennĺálló bérleti jogviszony közös megegyezéssel töľténő megsziintetésével egyiđejiĺleg, a

Budapest VIII. keriilet, Dobo-zi u. e szźĺn a7atti l + fél szobás, komfoľtos

komfoľtfokozatu, 40,73 m2 alapteľiiletĺí lakás megtekintett állapotában történő

bérbeadasahoz,hatérozat|an időre azza| a feltétellel, hogy a leadĺĺsľa keriilő bérleményét

rendeltetésszeru áů|apotban átadją és a cserelakás lakhatóvá tételével kapcsolatos műszaki

helyľeállítás saját költségen a kijelött béľlő feladata' melyet megállapodásban köteles

vĺĺllalni.

Felelős: Józsefuarosi Gazdďkodási Központ Zrt.vagyongazdĺílkodrásiigazgatőja
Hataridő: z$l7.július 10.

2) Az Embeľi Eľőfonas BizottsĘ 67ĺ2017. (V.08.) számú hatźxozatźnul. t) po"tjam fugffi
javaslat Íigyelembevételével, i V.ĺ'osg*dálkodási és Pénzügyi BizottsĘ ĺ--
iendkívĺili é|ethe|yzet&etekintettel _ a két lakrás forgďmi éľtékkĹil<jnbozet_ a visszaadandó

és ą bérbe ądandó lalaźsok forgalmi é.rték kalanbazeftnek 50 %-ót kitevő - 2.595.000.- Ft
összegíĺ fizetési kötelezettségét teljes mértékben elengďi.

Fele|ős: Józsefuiírosi Gazdĺálkodasi Központ Zrt.vagyoĺgazdalkodasi igazgatója
Hataľidő: 20I7.ju1ius 10.

_.J



3) felkéń a Józsęfvárosi Gazdálkodási Kdzpont Zrt.-t a határozat l) pontja szeľinti
megĺllapodas és bérleti szeruődés megkötésére.

Felelős: Józsefvĺáľosi Gazđálkodási Központ Zrt' vagyoĺgazdátko&ísi ĺgazgatója
Hatariđő: 2017. augusztus 31.

4) kötelezi hogy az 1) pontban megielölt lakĺĺs biľtokbavételét kĺjvető
legfeljebb 90 napon beliil, az áůta|aje|enleg hasanált Budapest VIII. kerĹilet, Kďvária térO
Q}szétm a\atti lakast ingóságaitól kiiiľíwe, iiresen adja le.

Felelős:
Hataľidő:

követő 90. nap.

A döntés végľehajtásźúvégző szeĺłezęti egység: Józsefuaľosi GazđálkodásiKözpontZľt.

A lakosság széles körét érintő döntések eseténjavaslataaközzététel módjaľa

Józsefuarosi Gazdálkodasi Központ Zrt. vagyongazdĺilkodá si ígazgatója
A Budapest VIII. kerület, Dobozi u.II szélm alattilakĺs biľtokbavételét

nem indokolt

Budapest, 2017 .július 4.

hirdetőtáblrán honlapon

/')
V./t -cf'-)

Bozsik Istváů Péteľ
v agy ongazdźůkodrási igazgatő

KÉszÍľBľrp: JizsBľvÁnosl GAzDÁLKoDÁsI Kozpolqľ Znľ.

LpÍnľł: Toľlĺ AľNe LAKÁSGAzDÁl.rcooÁsl REFERENS +6--.\-
PÉNzÜcylFEDEzETETIcÉNveI./Nt\ÁJgliN]pL,IGAzoLÁs: \ a.L. A^-ltl
JoolroľľRoLL: ĺĺJl

ĺ/v |' '

EllBNoRzľE:

/, /%"4,í;,
on. MÉszÄRERIKA ,/ALJEGYZO ,/

'uuľ7='--
\ŕ \"'
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A VÁnoscł ZD^LKoD^sl És PÉNzÜcyt BlzoľľsÁc ELNoKEJEGYZO
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,{. n, ľ^l1ial'tAktualizálási adatlap

Józsefváro si Gazdálkodási Központ ZÍt. - LG-L 424 ĺ f}I 6

ékelt ingatlan megnevezése: I latas

n címe, azonosítási adatai:
Teleprilés:
Utca, htnszám, emelet, ajto :

HRSZ:

Budapest, VIII. kenilet. Kä|v äĺia térlE
3545710/N0

Az eľedeti éľtékbecstés adatai:
Készítette:
Értékbecslő:

Avant Immo Méľnoki és Igazságugyi SzakéĺtőiKft.
Bártfai Läszlő
kontoll: 2016.07.11.
Gódor Lész|ő

Faj lagos forgalmi érték:
Az ingatlan forgalmi értéke:
Dátuma:
Jóváhaevás (felulvizse) dátuma:

216.585,- Ft/mz relĺllv': 2l6.585..

4.257.ŕét} Ft
f016.06 f|
f016 07.1.1

és bérlő adatai:
Józsefuárosi onkormánvzat

Aktualizá|ás é 6

*Aktua|ĺzálás:

-_ L/ALbĐ }",\íLĹ\ ĺV -.

"Aktualizált éľtékek:

Fajlagos forgalmi érték:

Az ingat|an forgalmi értéke :

tenileti adatok, és az abban rogzitet.

műszaki állapot a|apjánkészĹilt, az aktua|izźllźs azeredeti értéfbecsléssel egyĹitt érvényes.

Budapest, 2o|7, .. Qf.. .|c:.?.,. 
""Hĺ 
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Avant.|mmoMémökiés|gazságřĺgyiSzakértőiKft. T: 06-30/908-1995
103í Budapest, VárosÍalköz 5. e-mai|: avantimmo@t-on|ine.hu

INGATLANFoRGALnn| szA}ilÉLEnĺÉľ.lY
a Budapest Vl||' Ká|vária tere

35457 l0I N 10 hrsz alatti |akásró|

\t-

Budapest, 2016. június 21.



Avant. lmmo Mémöki es lgazságÜgyi Szakértői Kft.

ÉnĺÉxEuÉs| BIZoNYĺWÁNY

A kívü|jegyzett |akás forga|mi értékét a fordu|ónapon, az alábbiak szerĺnt ál|apítotfuk meg:

Övezeti besorolás: Magdolna negyed
A |akás alapten]|ete m2

Komfortfokozat
Szobák száma db
SzámÍtott fajlagos foľgaĺmi érték Ft1m2

A |akás forga|mĺ értéke' kerekítve Ft

19,60

Komfortos
1

216 585

\r , I

..'.$#łt*J...*#jH
BártfiaiLász|ó

ok|. ü. mémök
.ngatlanforgalm| |gazságugyi szakértô

Budapest Vl|l. Ká|vária tér!sł57/0/A/10 hrsz



Avant.|mmo Mémöki és lgazsagÜgyi Szakértői Kfr.

1. E|őzmények

A Józsefuárosi Gazdálkodási Központ zrt. megbízásĺ keretszerződése alapján az
Avant.|mmo Mémoki és lgazságtigyi Szakéńői Kft. elkészítette a kĺvti|jegyzett ingatlan for-
galmi értékbecsĺését.

2. Alapelvek, fe|tételek

- A megbízók á|ta| rende|kezésre bocsátott adat.ok valódiságát és te|jességét nem vitattuk.

- Az átadott adatok rogzĺtĺásén tú|jogł természetĺj vizsgá|at nem tortént.
. A vizsgáĺat során az ingatlant szemrevéte|ezéssel minősítetttik, más je|legű, ĺnvazív, statĹ
kai diagnosáĺkai vĺzsgá|at nem tortént.
. Potenciálisan veszé|yes körtilmények, anyagok e|őfordulását nem rógzítettük' ezekért, iĺlet-

ve a feľfedezésükhöz szükséges szakérte|emért nem vise|ünk fe|e{ősséget.
- A forgalmi érték meghatároásáná| az ingaüan egészben történő értékesÍtését téte|eztük
fel. Az ingat|ant tehermentes' birtokba vehető á||apotban értékettük.
. A szakvé|emény kizáró|ag az 1. pontban |eírt cé|ra készü|t" bárme|y egyéb célra történő
felhaszná|ása nem engedé|yezett.
- A szakvéleményben szereplő érték mindig egy adott időpontra -a fordulónapra. vonatkozik,
mert az érték nagysága fo|yamatosan váltoŹk. A befektetők és tulajdonosok az adott va.
gyontárgyat, a gazdasági, po|itikai, jogi kómyezet vá|tozását és az ezelĺke| összefüggő koc-
kázatot minden idópontban, újabb információk bińokában másként íté|ĺk meg.
- Minden adat és tény, ami a szakvé|eményben szerepel, |egjobb tudomásunk szerint he|ytál-

lo és pontos. Felkutatásuk során az e|várható gondosságga| jártunk e|, de nem válĺalunk
fe|e|ősséget olyan adat, vé|emény vagy becslés pontosságáért, amit mások adtak át ré.
szĹlnkre.
. A szakvé|emény kizárolag a megbĺzó részére készü|t, iĺ|etéktelenek semmilyen formában
nem haszná|hatják fe|. Nem hoztratók nýlvánosságra sem a dokumentum rěszei, sem egé-
sze a készítő e|őzetes írasbelijóváhagyasa né|kü|. A szakvé|emény a Ptk. 86.s (14) bekez-
dése a|apján törvénnyel védett sze|lemi a|kotás.

3. Tanúsítvány

A szakvélemény készÍtóje tanúsítja, hogy az á|ta|a tett megál|apÍtások igazat és helytállóak,
a megbĺzoü fiigget|en, és díjazása nem Bgg a megá||apĺtott érté|{ő|. A vé|eményben fogta|t

e|emzéseket, vé|eménya|kotásokat a kor|átozó fełtéte|ek hataro|ják be.

4. Az ingat|an leírása

Fö|dtenilet
Telek tenllete N. a.
Felszíne Sík' épületekke| bekerített

Kömyezet
oítettséo téren

Utca burkolata Aszfalt
Járda Aszfalt
Parkolás Utcán
Közösségi köz|ekedési megá|ló 2 percen be|ü|e|érhető
A|apellátást szo|qáló bevásár|ási |eheĺőséo 5 percen belü|e|érhető
Komvezeti terhelés J

5
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Avant.lmmo Mémöki és |gazságügyi Szakértői Kft.

T'EpE|.,.]ei'emzą P+F+4em.
XX sz. eleie
Sávalaoozás

szrntszam
EpÍtésiév

@zert<ezet
Fodémek@,,,-l'ĺĺl].l.i ĺnánŕrta Ś7émrevéte|ezéssel

Téola
Śzilárr| közbenső. csaoos taqerenoas Zaĺo
--"-'--- | a- i i:
Mąqastetö, cse!ęp |1Éj9!Ą-

enoe 4O %

Homlokzati renedések.Eqllyedés Haiszálrepedés, fę|Ületl repeoes
Vizes. beiáľat 1'9o m

-96a5šauc|

Padlás á|lapota 9x"ľ0" .,,.,,. .^^,,^,''i
E|ektromos eneľ9!ą- Kozuzeml nalo4ąt|j1j-'oj!o.Y=!=.' =

Közűzemi ńáĺóza@ sgatlakoztatvg

. vÍj:.' ̂ ^i e..Ą|Äz ątn ccatlakoztatva

\/ízaĺĺáfáq

Gázvezeték
Csatoma
Szemétszállĺtás -KozÚzemi szolgältatás

Á ta*áśbllemzői
126/10.0ľ0
19,60 m" . -
3,42 m, galéńa atatt 1,8B m

1db

xoatis ttltalooni hányad
Alaotérülete
Belmagassága
szouax száma
Táio|ás UqVAN

Epiileten beltili e|!e!yę4!eo!Ę99-
ľ.ĺorrrl-onío{q4Ę[.--
Tulaidonos tjp. v|l|. K€t. 9Í|M|r'a' U*

-

Bér|ő
Tlerrromos energra- Közüzemĺ hä|ozara csą|a5ozTalva' ĺ ĺlF!Yy'l1-y9l'

|ł^,-ť-AÍti|ńá|ťvaÍĺacsatlakoáatva,Vizoľan|ncsVízelĺátás
Gázkonvektor
E_

ffizr]Emi há|ózatra csa!aFo4a!v?' meroora van

Fűtés
Me|eovĺz
Gázvezeték
Csatorna Kozuzem| ną|{Jzärt

Szemétszá||Ítás Kozüzemi szo|ga|taus

-

Níncs a|aora|z
Közepes
Közepes

Rlapraizi elteres
ffiEpzesę!!lpggg--.-
Éelületképzéset á|lapota

Budapest VlIl. Kálvária terCs457tolN10 hĺsz
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Avant.ĺmmo Mémtikj és |gazságÜgyi Szakértői Kfl .

A |akás helyiségstruktúrája és ŕe|ii|etkép#sek

Értetmoaosító tényezök

Ertéknöveĺő tényezők Galéńa

Ertékcsökkentö tényezok Udvaritájolás

s. Értéxrcpzés

5'í. Az lngat|an értékelésének módszere

Az Ál|óeszköz Értélĺettĺk EurópaiGsoportją crEGoVA) ajánlása a|apján az ingat|an jellegére

va|i tękintette| a piaci összehą$onlÍto adatokon a|apulo é.rték megál|apítás módszerétaĺka|-
maztuk. Figyeleľnbe vettük a 25/1997. (V||l. 1.)' a módosíto 32l2o9o Ml|. 29.) sz. PM' az
5411997' (vltt.ĺ') FM sz. ľęndelet, az European ýą|ĺrFtion Standards (EVS) 2003. és 2006.
évi értékeiési szabvány, a Budapest, Józsefuáľosi Önkormányzat 1612005. (lV. 20.) és a
módosító 552006 (Xl|' 15.) rendelet e|iírásąit'
Az ingat|anok értéke|ésę osszęteü feladat. Ezért he|yszíni szemłét tartottunk' fénykepeket
tészíiättunt qzóbe|i tájékoztatást kaptunk, kórnyezettanu|mányt végeztünk, és az tnkor.
mányzatnál informá|odtunk A forgatmi érték megál|apÍtásához fe|has.ználtuk a NAV |lletékhi-
vata|i, a nyomtďott és ąz e|eKľonikus szaksajtóban fe||elhe6, va|amint a más szakcégek
á|ta| rende|kezésunkre bocsátott árakat, és az Avant.lmmo KfĹ adatbázĺsának információit.
Az Ango| Kirá|yi Vagyonértéke|ők szövetsfue (R|CS) szerint az oMV (open Market Va|ue)
azaz a nyíĺt piaci érték az, az ár, amely összegért egy vagyon{árgyban való érdekęltség mél.
tányosan, magánjogi szęzödés keretében készpénzért a |egnagyobb va|ószínűségge| elad.
ható. A pontos ár csak versenyeztetéssel á|lapítható meg.

Fe|tétetei:

- Az e|adó haj|andó az eladásra'
- Az adásvéte|i táľgyaíások lebonyoĺíÍasłĺhoz flgyelembe véve a vagyontárgy je||egét, és a
piaci he|pe.tet, ésszerű hossztiságú idÔtarEm ä| rendeĺkezégre.
- A táľgyalás idöszakáhan ąz ért(+'( nem változik
. A vagyontáľgy szabadoĺ kerül piacľa' meghir.detése męgifelefö nyi|vánosságga|torténik.
- Áttalánostó| eltérő speciális vevöi külön aján|atot nem veszünk Íigyelembe.

1í

Budapest M||. Kálvária terlss457/0iAl10 hrsz



Avant.lmmo Mémöki és lgazságÜgyĺ Szakérttĺi Kfi . 6

5 -2. trźék számítások, takás értéke|és

A felépítmény értéke taľta|mazą a tu|ajdoni hányad a|apján számított nągyságú fo|dténilet
éÍtékét is. Az FHB jęJęntése szęrint az é|énkü|6 kereslet miat a hasznáĺt lakások piacán re-
á|érték nôvekedés rĺa|ószínűsĺthetö

Éĺte*aeno0 I 2 ó Ą

l1.;i: !ł

..1.: řiĺffł;:ľ..1F

J GadaságÍ tényezők
4 Aŕ (Ft) 9000 000 I 000 000 í2 9oo 0o0 í2 900 0oo 1í 99o0o0

c Információ forĺás N^v l|ldék NAV tBdik NAv ll|ełék NAv ||ĺeték NAV |||etét

6 Ingat|an a|apterüĺďe (m.) ĺ9'cĺ' {t,00 35,00 54m 53,00 41,00

7 Fai|agos ár (Ft/m.) 2425ä Đs3o2 22.8571 238 889 24Í' 396 292439

I lnoatlan ielleoe Onkom. lakis Th. ôíök|alcás Th. óÍÜklakág Th. đóHakás Th. óróklakás Th. ólók|axás

I Az ár ie|leqe TĚ@kcll TEEkció TEtkđr TEnakció TÉruakció

o Korrekciós ténvezö 1,00 í.00 í '00
í 
'00

ĺ 
'00

Tulajdonjogi viszony oíi$řr tJhJôR Tulaidon Tulaldon Tulajdon Tuĺa|don TulaJdon

2 Korrekciós ténvezö 't,00 í'00 ĺ.00 1,00 ĺ,00
? EIadáýajá n|ď id,őpoĺĺtja 2016. 2016. 2016. 2016. 2016. 2016.

4 Korrekciós tényező 1,00 í'00 í '00
1,00 ĺ '00

Korřioált ár (Ft) 9mo000 I O00 000 {2 90q 000 í2 900 000 1 1 990 000

A Korrigá|t ggységár (Fĺ/m.) 242524 20s 302 2ź8571 238 889 243 396 292439

Helyszínl tényez6k
I Elhelyezkedés a kertilet€n be|ü| ua- rGsrabb rossaabb ross?abb rossuabb

19 Korrekcĺós ténvezö .t.ď) ĺ,o2 í 
'02

1,O2 1,O2

20 Az épü|et kora. Ínqszakl á|laPota ua. ua. ua. ua. ua.

21 Korrekciós ténvező ĺ '00 ĺ'00 ĺ 
'00

1,00 t,00
,) Ép0|ôten belotiÍu|ĺés (uEai' qdEń. em.) ua. iobb iobb iobb lobb

f3 Korrekcíós ténvező 1.00 o,98 0,98 0,98 0.95

24 Korrĺgáĺt egységár (FVm.) 240 650 209 3m n8ffi a8 793 2432W
25 Eladhataságí tényúk
ffi KomÍortfokozat, krzművek ua. ua. ua. ua. ua.

27 Korrekciós tényezö 1,00 í '00 ĺ,00 1,00 1,00

zo Haszná|hatóság' álaprajzi kapcso|áok lobb jobb jobb jobb iobb

N Korrekciós ténvező 0,90 o,90 0,90 0,90 0,90

30 Müszaki áĺlapot ua. ua. ua. ua. ua.

31 Korrekciós ténvezl í 
'0o

1,OO t.00 ĺ '0o ĺ.00

32 Faj|agos forga|mi értěk (Ft,m.l 2ĺ6 585 188 372 205632 214914 2ĺ8 969 255 036

33 Számíto'tt torgalmi érték Ft 4 2/ĺ5 05Đ

34 KerekÍtett forEalmi érúék Ft

Bud apest Vt l |' Ká|vá ria tér e g5457/ońA/1 o hľsz
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Avant.|mmo MémÖki és |gazságügyí Szakértői Kft.

Az épü|et mrĺszaki áł|apota
I

A |akás műsząki á|lapota

':':;:

í Szerkezeti e|emek (a|apot fófu|ak) Szemrev6łslez6s Gyenge, szigdelés hibás 30 % 2-5 éven be|il|

Ĺ Kĺizcis terĺilet' pince Szemreváelezés Gyenge 30 % 2-5 éven belü|
Źl Közös terü|el, pad|ás $zemrgvÉ|e*azás Gvenoe 30 % 2-5 éven be|ül

4 K0zrs terÜlet' |épcsóház $zqnrsvéĺtdezés GyeÍłse 30 % 2.5 éven belti|

5 Közös terii|đ' függófo|yosók Spmrevábĺozés Gyenge' korĺodált fl) 96 2-5 éven belül
o Utcaĺhomlokzat szemÍevéĺelszés Gyenge' ĺepedések 30 % 2-5 éven beĺü|

7 Udvari hom|okzat' belső udvaľ szemreYé|gĺ€Eés Gyenge vako|athĺányos 30 % 2-5 éven be|ü|

I Fedélszék szełnrevéte|ezés Gvenoe. lorhađt 30 % 2.5 éven be|Ül
o Tetöfedés szerrÚevae|ezés Gyenge. hu||ámos 30 % 2.5 éven be|ül

10 Kémények saem'evádezés Gyengę 30 % 2.5 éVen belü|

11 Oromfalak szerr'Íelíéelezés GyeĺIge 30 % 2-5 éVen belü|

12 Csaoadékvíz elvezető ereszek Szemrevétďezés Gyenge, korrodátt 20 9ú 2-5 éven belül
13 Gázbekötő Vezeték szemrevólďezés Megfę|eĺó 50 96 5 éven tul
14 Szennwízvezeték (közrs) szemÍevé.te|eués Gyenge 20 96 2-5 éven belü|

íÍ,W,p.tts.i'.'''l.'. i*ilłiłli'ił' ĺiłéłłíĺŤ'iĺ'#.iŕ'l il
Nyílászárlk Korszeríitĺęn, gęrébtokos' javÍtandó' cserélendő 3O o/o

Belső fe|ületképzések' íalak Falnedvesség' beázáą repédés€k 30 olo

Hideqburkolatok Korszeĺút|en, iavítandó 30 oó

MeIeobuÍko|atok Kózep€s 41 olo

Víz és csetomahálózat Jąv{tąndó, feĺújttandó 30 o/o

Gázhá|ózat Euenółzés sz0k6éoes 50 oÁ

E|ełdmrnos hállzat Ěľintésvédelmi felíilvizsgá|ď sztikséges 30 oÁ

Budapest Mll. Ká|váĺia ter łs457/0/A/í o hľsz
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Avant.lmmo Mérnöki és |gazságügyi Szakértői Kfr-

Műszaki leírás, diagnosztika

A |akóhaz a XX század elején épü|t zártsoros, térre néző beépítéssel, tég|a sávalapozással,

szigete|etlen, Ą'etettagyagtégtat"11"""91,aĚ.äit"r, 
poroszsr1veg közbenśő, fagęrendás záro

fodémszerkezeJtel. A függőfolyosók acé| tääii-ŕäiÖtti tégla b]o|tozatúak. A függőfo|yosók

a|ján az acél tartok t<ilaišzanł<. "' ",".,ä""'kázat 
korhädt, az efeszcsatorna korrodált,

rossz ál|apotú: Az fi;i ä;, Úetso ľromtot<zat vakolt, szĺnezeti, vakolathiányos. Az épü|et

tetőszerkezete ĺ"g".äa", äľôiier.".. ĺ' p-&ä-těi raů; 1-a1az.9oa 
befogott szerkezet. A

lakóházban |itt yan. A;ffi'đ; 
--ś;rkezgagk 

hbrganyzort acél|emezbil készültek.

A;;ńŇ"yíiaszárói'6i';i,;-éú."-ń',Ę!?ľđegy'szeresüvegezésűek.
Az épület beá|lt, a tęhě.Ńišep szerkezetek"ń-ĺulúäoé.''"- al9Pt6resrei a teherbírás csokke-

nésére utaló, azonn"iiiJäväřołäi*géliő i.er n"ń utľlatoŁ n lakoház álta|ános állapota

a korának megĺebrońli.".i.iáuu. ĺovaobi.ľŕilva*áiô* állagmegőzés, karbantartás szÜksé.

ges.

A lakás bejárata a lépcsóházból nyĺlik,.fakeretes, uvegezett.bejárati ajtaján acélrács van. A

konyhában xonyhaĺúĺoĺtá ep,,t.ĺ,b==o"*"ni"='ósoiató, 10 l.es eleĺ<tromos boi|er és gáz-

tűzhely van. Az r. r"päň'"är..wc "'","p"t,ä'Iu-t..|ä^v-*äŕĺ"nrĺjápa 
nincs feltuntetve. AWC -

zuhanyozó rozel narämšiäi liär"';lĺó-gdiä ń.ivén félkoríves fala van. A melegvizet 80 t-es

e|ektromos bojler szo|gá|tatja. A' 99u",i tájolaśĺ szobában 'parapet 
gázkonvektor és egy'

9,46 mz-es, fagerendáš gaÉńa té|á|hato. Ä-;äilá.ói 
'úśiarłi 

t"*.t és engedé|yt nem lát-

tunk. A körÍto'fa|akon fa|ňedvesseg' a mennyä.'etel b9-á.: repedésok |átszanak'

A takart vezetékek fe|úiítasáľol nĺnc.s inrorńů-iióńr, atupoiuk véĺhetően az épü|et korának

ä"giJ"|o. Az ingattań ńegfele|ő forgalmĺ értéken piacképes.

Bérlői információk
:

A fentieken kĺvü| érdemi információt nem kaptunk.

,(\

Budapest V| ĺ |. Kálvária ter IB5457/0/A/1 0 hrsz



Avant.lmmo Mémoki és |gazságtjgyi Szakértői Kft.
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Józsefvárosi Gazdálkodási Kozpont ZÍt, - LG-L 424 l f0 I 6

azonosítási aĺIatai:
Budapest, VIII. kerület' Dobozi u.
3537710/N0
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HRSZ:

rtékelt ingatlan megnevezése: I lakás

*Aktualizálás:

yl ĺ-"rro 'z {sT u Á ĺu)

*Aktualizált értékek:

rban rögzített
érvényes.

esaadatok, ĺ
lecsléssel

<,esaza
isel egyĹitt

Szakértő

en rogzített tertil
zä|äs az eredeti éI

Ą
t'

"(#, 
I

Igaesäg1:gy i\ngat
TGK

aktkészü|

. ü'ř. .

érték:

mi értéke:

" *"d"ti
apján kés:

i..'*.ü'l

)ecsl€

1
I

li
'la

rgalmi

(8

Az eredeti éľtékbecslés adatai:
Készítette:
Értékbecslő:

Avant Immo Mérnöki és Igazságúgyi Szakértői Kft.
Bártfai Ltiszlő
kontoll: 2016.07. 11. ,..'-'
Godor Läsz|ő , ,,..'

...ł;ź..:,^..''...' L/r

Faj lagos forgalmi érték:
Az ingatlan forgalmi értéke:
Dátuma:
Jóváhaevás (felulr,izsĺł) dátuma:

1 80.486,- Ftt m2.'r'(i::::-" -'
9.440.000,- Fr /,'
20t6.06.2r
2016.07.1r

Józsefváro si o nko rmányzat
3AŁoq H 4Ý.;ąc(ť

Budapest,20l7.
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Avarľt.|mmo Mémtiki és ĺgazságíigý Szakértói Kft'

ÉnľÉxeÉs| B|zoNYíwÁNY

A kívü|jegyzett |akás forga|miértékét a forduĺónapon, az aĺábbiak szerint á|lapítottuk meg:

ovezeti besoro|ás: Magdo|na negyed
A lakás aĺapterülete m2

Komfortfokozat
Szobák száma db
Számított fajlagos forgaĺmi érték FVmz

A lakás foľga|miértéke' kerekífue Ft

e}Ł.

40,73

Komfortos
1 + Íélszoba

sol.:ť
iV. r.,ĺs:c.

3,k4a.oec- 6. or"r,uv)

Bártfai Lász|ó
o|d.0. mém.ik

ingat|anforgalmi igazságiigyi suakéÍtó

)c)

Budapest Vtll. Dobozi u. 1D5377/0/A/0 hrsz



Avant. I mmo Mémĺiki es I gazság iigyi Szakértői Kft .

1. E|őzmények

A Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont zrt. megbízási keretszerződése alapján az

Avant.lmmo Mémöki és lgazságügý śzakértőł Kft. elkészÍtette a kívti|jegyzett ingatlan for-

galmi értékbecs|ését.

2. Alape|vek, fe|tételek

. A megbízók á|ta| rende|kezésre bocsátott adatok va|idiságát és teljességét nem vitattuk.

- Az átädott adatok rôgzĺtésén tú| jogi természetÍĺ vizsgálat nem tortént.

- Á vizsgálat során ai ingat|ant sżemrevételezéssel minősítethjk, más jellegĺi, invazĺv, stati-

kai diagnosztikai vizsgálat nem tortént.
. Potencĺálisan veszé.|yes köľülmények, anyagok előfordu|ását nem rogzítettük, ezekért, i||et-

ve a felfedezésiikhĺiz šzükséges szakérte|emért nem vĺse{l.jnk fe|elősséget.
- A forgalmĺ érték meghatárözásánáł az ingat|an egészben törtěnő értékesÍtését tételeáük

fel. Az ĺngatĺant tehermentes, birtokba vehető á|lapotban érté!e|lÚk.
- R szatřélemény kizáľóĺag.az.,t' ponban |eĺrtcé|ľa készült, bármeIy egyéb cé|ra torténő

fe|haszná|ása nem engedé|yezett.
- A szakvéleménybenizereplő érték mindig egy adott időpontra -a fordu|ónapna- vonatkozik,

mert az érték nágysága foýamatosan váttozik. A befektetők és tulajdonosok az adott va-

ôvontá1^gv"i, " 
g"žä"ůgĺ, politirai, jogi kömyezet változását és. az ezekkel ÖsszefÜggő koc-

Řázatot 
-minoen łdőpontban, újabb informáđók birtokában m ásként ĺté| ik me g.

- Mĺnden adat és tény, amia śzakvéleményben szerepe|, |egjobb tudomásunk szerint he|ytá|-

ló és pontos. Fe|kuiatásuk során az e|várható gondossággal jártunk e|, de nem vál|alunk

fe|e|osséget olyan adat, vé|emény vagy becs|éś pontosságáért, amit mások adtak át r#

szünkre.
- A szakvé|emény kizáro|ag a megbízó részére készÜlt, il|etékte|enek semmilyen formában

nem haszná|hatjáx fel. Neň ľlozľrätor nyi|vánosságra sem a dokumentum részei, sem egé-

sze a készítö e|Bzetes írásbe|ijóváhagyása né|kü|. A szakvélemény a Ptk. 86.s (1.4) bekez-

ctése alapján törvénnye| védett sze|lemł alkotás.

3. TanúsÍtvány

A szakvéleměny készÍtóje tanúsítja' hogy az álta|a tett megál|apÍtások igazet és helytállóak'

á *"óuĺ.ott füjget|en, ds díjazása-nerň ĺĺlgg a megállapÍtott é{ę|dol. A vé|eményben foglaIt

elemžéseret, vé|eménya|kotásokat a koľ|átozó feltéte|ek határo|ják be.

4. Az ingatlan leírása

Kömyezet
BeépÍtettség Zártsoros
Utca burkolata Aszfalt
Járda Aszfaľt
Parko|ás Utcán
Kozosséoi köz|ekedési meqá||o 5 oercen be|ü|e|érhetô

Alaoel|átást szo|oáló bevásärlási lehetoség 5 peľcen be|Üle|érhető

RÖrnyeffiteffiel6í Kdzepes

Fö|đteni|et
Te|ek területe N. a.

Felszíne Sík- éoÜlette| bekerített

)Ą

Budapest V|ĺ|. Dobozi u. es 5377 ft|No hrsz



Avant.|mmo Mémĺjki és |gazságügyi Szakértöi Kfr.

Az épü|et ie||ernzői
Szintsáň P+F+2em.
Eoítésiév XX. sz. eleie hom|okzat felújítás 2q14!ę!
AIapozás Sávalapozás
Füoqőleqes teherhordó szerkezet Téola
Födémek Poroszsüveg közbenső, csapos fagerendás

záro
Tető kialakítása. ľÉia|ása Maoastető. cserép héialás
Műszaki áÍ|apota' szemľevéte|ezésse| Közenes 50 %
Homlokzati repédések. st]l|yeděs Haiszálrepedés, feĺületi repedés
Pince á|lapota' beiárat magassega Vizes. beiárat 1.90 m

Padlás á|lapota Közepes
Elektromos energia KozÜzemi há|ózatra csat|akoztatva
Víze||átás KÔzÜzemi hálózatra csat|akoztatva
Gázvezeték Kozüzemi há|ózatra csatlakoztatva
Csatoma Közüzemi hálózatra csat| akoztafua
Szemétszál|ítás KozĹizemi szo|gá|tatás

A lakás ie||emzői
Kozös tuĺajdoni hányad Nincs. 100 7o onkormányzati tulaidon
AIapterülete 40,73 mz

Belmagassága 3.55 m
Szobák száma 1 + félszoba
Táiolás Utcai
Epületen be|üli e|he|vezkeclése Kozepes
Komforffokozat Komfu rtos' szem|e a{apián
Tulaidonos Bp- V|||. ker. Önkormánvzat 1i1
Bér|ő Nincs
E|ektromos eneĺoia Közüzemi h átózatra csďlakoztatva' mérőóra van
Víze||átás Közüzemi hálózatna csďlakoztatva, vízóra van
Ftjtés Gázkonvektor
Melegvíz Elektromos boiler
Gázvezeték KÖzüzemi há|ózatra csat|akoztatva, mérőlra van
Csatoma KÔzüzemi há|ozatra csat|akoztatva
Szemétszál|ítás KÖzĹizemĺ szolqá|tatás
AIaoraizi eltérés Nincs atapraiz
Feĺüłetképzések típusa Korszerűťen
Felü|etkéozések á||apota Le|akotĹ szennyezett feĺújítandó

Budapest vtft. Doboziu. e 537Tlotv0hrsz
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Avant'|mmo Mémtjkj és lgazságĹigyĺ Szakértői Kft.

A l a kás he|yiségstruktúnája és felri|etképaásek

Csempe + festett
Fürdőkád, kézmosó, 120 |-

Műanyag keretes, hőszi-
getelt üvegezésű ab|ak,

Értekmóaosító tényezők

É rtétąsotkentő tényezők Nem társasház. 1oo 7o önkormányzati tulaj.
don
Foldszinti fekvés
Falnedvesség, penészedés, beázás, repe.
dések
LelakotŁ rossz. fe|úiÍtandó műszaki á||apot

s' Érté*xepzes

5.1' Az ingat|an éńékelésének módszere

Az Á||óeszkoz Érterelót Európai Csoportja t|-EGoVA) aján|ása a|apján az ĺngat|an je||egére

va|ó tekintettel a piaci Ôsszehason|íti adatokon a|apu|ó érték megá|lapítás módszerét a|kal-
maztuk. Figyelembe vettük a 25ĺ1997. (V|ĺl' 1.)' a módosÍtó 3a2o0o (Vll|. 29.) sz. PM, az
5411997. (Vl|l.1.) FM sz. rendelet, az European Va|uation Standards (EVs) 2003. és 2006.
évi értéke|ési szabvány, a Budapest, Józsefuárosi tnkormányzat 16ĺ2005. (lV. 20.) és a
módosító 55/2006 (Xĺ|. í5') rendelet előírásait.
Az ingatlanok értéke|ése ĺisszetett fu|adat. Ezért hel,yszíni szem|ét tartottunk, fényképeket
készítettúnk, szóbe|i tajékoztatást kaptunk, kömyezettanu|mányt végeztunk, és az onkor.
mányzatnál informá|ódfunk. A foęalmi érték megällapÍtásahoz fe|hasmá|tuk a NAV |||etékhi-
vatali, a nyomtatott és az e|ektronikus szaksajtóban fe|lelhető, va|amint a más szakcĄ;ek
álta| rende|kezésünkre bocsátott árakat, és az Avantlmmo KfĹ adatbázisának informáciiit'
Az Ango| Királyi Vagyonértékelők szÖvetsége (RIQS) szerint az oMV (open Market Va|ue)
azaz a nyí|t piaci éĺrék az" az ár, ame|y osszegért egy vagyontárgyban va|ó érdeke|tség mé|-
tányosan, magánjogi szerződés keľetében készpénzért a |egnagyobb va|ószínűségge| e|ad-
ható. A pontos ár csak versenyeáeĺésse| állapÍthato meg.

Fe|téte|ei:

. Az eladó haj|andó az eĺadásna.
- Az adásvételi tárgya|ások |ebonyolÍtásához figye|embe véve a vagyontárgy je|legét, és a
piaci helyzetet, ěsszenÍ hosszrÍság ú időtartam á|l rende|kezésre.
- A táęya|ás időszakában az éńék nem vá|tozik
- A vagyontárgy szabadon kerü| piacra, meghirdetése megfe|elő nyilvánossággal töńénĺk.
. A|taĺánostó| e|tétó speciális vevői külon ajánlatot nem veszünk figyeĺembe.

Jó áĺ|apotú, 2014-ben felújított ház (homlok-

Budapest Mtl. Dobozi u. O ss377/0/A/0 hrsz
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Avant. I mmo Mémŕjki es lg azságűgyi Szakértói Kft .

5.2. Érték számíüások, lakás értéke|és

ÉÍtęke|€ndó I ? 4

:ł,::i;.ýłi!i: ĺ:.Í:ł.:iłłIl.''|n iiiiłijt:.n.;:,,

(iafo?sagl . !,y:-:__
7 890 0@ 7 í00 000 7 450 000 I 100 000 6 000 000

Ar (Fr)
NAv tlkdÉk NAv |lletěk NAV lllet* NÁv |l|eték |'.lAv l||éték

InÍormaoo Íorras
,rm,73 36,00 38,00 33,00 4í '0o

30,00

b Inqat|aĺt aldPlę| ulgr9 \u
21074é. 21S 167 ĺ86 842 2'.5758 21 951 200 000

Fajlagos ár (FÍ/m.
Th. ötěk|akás Th. ôíó*|akáÉ Th. đrHakás

I Inoatlan ielleoe
Önkm. |akás,
nm táÉsház

Tmmkció TBEkcl'ó TEmkció TEnakció TEMkció
I Az ár le|lege

0,90 0,90 0,90 0,90 0,90

ĺ0 t\o[reKclub lE| |yąv
ftŇrt.tjdoon Tulaidon Tulaldon Tul4don Tulajdon Tulaldon

11 u|al(t()ĺ!u9l vl-4v| |'
1,00 1.00 1,00 1,00 1,00

KorreKcÚs Íeny€zo
2016. 2016. 2016.

{ą 2016. 2016. zu'lo.
EląuoĐ,q|qt ||g\ lvvřYl !zY

Korreĺ<ciós tényezt ĺ 
'00

1,00 ĺ '00
't,00 1,00

Ą
7í01 00o 6 390 000

í68 í58
6 705 000 I 190 000 5 400 000

15 Korriqá|t ár (Ft)
2p'3182 ĺ99 756

.st-I\J ř
180 000

í6 k ar ĺi aá|l eoVséoár ( FUm '!99otte {97 250

=ł..ú<,,( o ę/, TT FE. zLE.ą
ua. lE- ua. ua.

18 Elhe|y€zł(eoes a KguI

Korrekciós tényezö í 
'oo

ro€suabb

1.OO 1,00 1,00 í,00
19

20
rosszabb rosszabb rosszabb rąsszebb

Az épület kora' múszaki állapota
ĺ '05

1,05 1,05

jobb

í '05
1,05

Korrekciós ténvezó
ĺobb ua.jobb

22 Ep0leten
0,98 0,98

25 Korrekciis tényeő 088 1,QZ
í 89 000t#sa ?f.2970 180 097 Ň9o74 205 54€)

f4
25 *t**-u*rE!:_

ua. ua. ua. ua. ua.

% KomĺontoKozal.
't,00 t.o0 1,00 1.00 1,00

27
ua. ua. ua ua

28 Hesználhatrság. alaPraÍzi |(aPcsolaroK
1,00 1,00 1,00

1,00 1,00n norreK{;lo5 t€| |yÉ9
iobb jobb iobb lobb ĺobb

30

Konekciós tényezó Zšz^0po
--4

180.Ź[86 
.

+
7 3?r$a

ĺ o'9o o,98 080 0,90 0,90
31

18f673 í76 Ą95 ĺ88 167 ĺ84 994 í70 100

32

sámított forga|mi érték Ft.tJ

34 ilrernetttoga|miéľtéf, Ft
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Avant.lmmo Mémłĺkj és lgazságÚgyi Szakértôi Kfl.

Az épület műszaki állapota

n'ett Éu

szirleteĺés hibás 40 % 2-5 éven be|ĺil
1 szerKezerl elemeK IalaPUl\ 5 éven tú|
2 ninno szemreYäe|ąés Kť}zepes g'o %

5 éven tú|

5 éven tn3 KÖzos teru|et' paolas

4 łarłita+ lónrcŕĺhá szffiYél€lezés Közepes 5t.l %

sŹeínrevéleleěs Kózep€s 50 % 5 éven túĺ

śzamĺąvéłp]gés Közepes 5o 96 5 éven túl
6 UIUAI

K&epesSO 96 5 éven túl
t uovarĺ tromlokzat, be|ső uďvar Szemrevédelezés

I Fedélszék Szemrcwtełeze Közeoes 50 % 5 éven tú|

KÖzepes50% 5 éven túl
5 éGntúl
5 é""" tú|

I Tetőfedés SzerrevHdaés

10 Kémények szgnreÝéde|€Eés l(c ep6

11 oromÍalak Kozepes äu

K&epes50 % 5 éven túl
12 csapaoervíz elvezető ereszek szemíevétď€zés

Megŕele|ó 50 % 5 éven túlít eazoertitŃezetéĺĺ szemr€vételezés

14 Sze n nyvízvezeté !$9zo!)- szemrevéle|ezés Kózepes 40 % 5 éven túl

A |akás műszaki á||apota

lEé.g..ffitBTl-ĺ..'i;|'il;;; :.!,iiFií|.ffi l.9''Ťg.

Nyĺ|ászárók
ffi Íile-rűtlen'geĺébtokos,iavÍtandó'cserélendo.
íeov db múanvaq keretes' hószisę!ę!!É!!9śJgĐ_

30 o/o

aelstĺ tel ĺitetrépzések, fa|ak Fa|nedvesség. búzás, repedések .
2O o/o

Hidegburkolatok 

-

KorszeĺÚt|en, iavĺtandó .
20 olo

- ľvletegbuÍkolatok Karcmríłŕ|m iavítandó 20 olo

20 olo

Ýĺz és csatomahá|ózat JavÍtandó' felujftandr

Gázhá|ózat E|lenörzes szükséges 50%

E|ektromos hálózal ffiés"éd"|.i f"lü'Viz.gálđ szükségés 30 o/o

Budapest vlll. Dobozi u.O35377tolNo hrsz
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Avant. |mmo Mémökĺ és lgazságiigyi Szakértöi Kfr .

Műszaki |eírás, dĺagnosztika

A lakóház a XX. század elején épu|t, zártsoros, térre nésö' C a|akú beépĺtésse|, tégla,sáv-

alapozással, szigeteeiiJ", ěgg.đł ag},agtégla ĺ;lmenó falazattal, poroszstiveg kozbenso, és

fagerendás záró ftidéäš;ä,kĚ;;ti"Ĺä tňggavósok acél tartók kozotti tégla boltozatúak. Az

utcai és a be|so hom|okzatot, a fr'lggófolyo.oŔ"t" "' ereszde.szkáza|ot, év--9reszcsatomát,

2O14-ben fe|újÍtottak, ř.älňÚ"r.Ääep"oret tetószerkezete fagerendás, álĺószékes' A lép-

cső két karu, fa|azatba befogott szerkezeĹ n ĺá.oľ.a=uan lift niňcs. A bádogos szerkezetek

horganyzott acél|emezbö| ktászĹi|tek.

Á' Ěpiiŕ:t nvĺászeroi régi, ger-ébtokg's, f1kgretes, egyszeres üvegezésűek.

Az épület beállt, a teňii,išerc szerkezetekeń iutlyäoe"1-", ałaptörésre, a teherbírás csokke.

nésére uta|ó, azonn"iíĺá"ňir."zastigénvlo jelek-nem |átĘtó!. A lakóház á|talános ál|apota

a korának megfele|onäiiáoo. ĺó"aunłłolýamätos ál|agmegörzés, karbantartás szükséges.

A |akás bejánata az udvarról nyílik, fakeretes, üvegezett bejárati ajtaján acélrács van. A

konyhában konyhabútoi a|sórészbe epĺtett rozsdamentes mosogató, és gáztűzhely van. A

fürdőszobában ĺĺirĺoŕäJ, ké'",'".ó' wö es ĺio t-es elektromos bojler található. Az utcai tájo-

|ású szobákoan parapä'gáirá*áđorok vannak, a félszobának mrjanyag keretes, hőszige.

telt ablaka Van' A berendezésitárgyak elavuttak, a körÍto falakon o's'1,0 m magasságig vi-

zesedés, vakolat o*ia''_á ńônnyäeten leŁás, repedések látszanak. A vízvezetékek egy

részét fa|on kĺvül vezeüék.
A takart vezetékek ĺelůlítäsanĺl nĺncs információnk, á||apofuk vé|hetóen az épu|et korának

,n"đtđ"lo' Az ingat|an ńegfe|e|ő forga|mi értéken piacképes.

Budapest Vlll. Dobozi u.{I) 35377/0/A/0 hrsz



Avant.lmmo Mérnoki és lgazságugyi Szakéľtői Kft

Budapest Vlll. Dobozi u. C5377/0/N0 hrsz
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.lozsuľýlń'nosl oľxoilĺÁľýz*ľ
rcE,pVĺsgl.o-ľgsľÜlxľ

EMBERI gnoľonniĹs slzoľľsjĹq

JEtÝz o noľýVl nlVoN.ü.T
tt..

Késziilt: Az Emberi Erőforrás Bizottság 20t7.május 8-án (hétfő) 17,oo óľakor

a Józsefvátosi Polgármesteri Hivatal

(Bp' VI[., Baross u.63-67.)tII. emelet 300-as ttfigya|őjtLban megtartott 1. ľenđkíviili
ülésérol

Napiľend I.4. pontja: Javaslat a Budapest VIII. keľĺilet, Kálvária téľI
szám alatti lakás [á,|ył,zaton kívĺili minőségi lakáscseľéjével kapcsť-ąt!:l': j:rgalmiJ',.lttl ar4ltl l4n4Ď 

"::::;::;,^^'^:;:;'' zÁnr ĺjĺlgsérték kiiltinbiizet iisszegének elengedéséľe
(ír ĺźsb e li előterj e szt é s)
' 
El ő t erj e s zt ő : B o z s ik I s n án P é t e r _ v ag/ o ngąz dál ko dcÍs i i gaz gat ó

Az Emberi Eľőforĺás BizottsĘ rigy dönt, hogy

1)javasoljaaVáľosgazdźikodásiésPérrzügyiBizottstlgnak,l'ogy--t
rendkívüli élethetyžetéľe vali tekintettel a Éudapest vul kerul91 Kálvaľia tere
_számaíatti1szobás,felkomfoľtoskomfortokozatú,19,60.rn,alapteľületű
lakáš, vďamint a Budapest VIII. kerü]et, Dobozi u.lI szám alatti, 1'5 szobás,

komfoľtos komfoľtfokó z'atti, 40,73 m2 alapterületú béľlakások cseréje kapcsan a bérlőt

a fizetési kötelezettsége alól mentesítse, akként, hogy a vĺs:ry1{aa9 és a bérbe

adandó lakások foľgaňli éľték különbözetének soyo-źLt kitevő 2.595.000,- Ft összegű

forgalmi érték kiili'nb özetetengedje el.

Felelős: Józsefuiíľosi Gazdálkodási Kiizpont Zrt.vagyongazdálkodásiigazgatója
Hatáľidő: 2017. május 8.

2) felkéri a Józsefuarosi Gazdálkodási KözporLt zrt.-t, ľ'ogy.-!}kérelmét a

tulajdonosi jogokat gyakorló bizottság következő rendes üléséľe terjessze elő.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt, vagyongazdálkodási igazgatója

Hataridő: 2017 . május 22.

A diĺntés végrehajtá sáttvégző szervezeti egység: Józsefváľosi Gazitátkodási KtizpontZrt.

Zentaioszkár s. k.
elnäk

b, w n.uĺlp.kĹ

?rr
olv

(ľematikai blokkban történt a szavazas)

Bodnaľ Gabriella
Szervezési és Képviselői Iroda



ĺŐzsnľvÁRosl
szo cĺÁlrs szolcÁr.ľa.ľó És GvB RľĺBx.l i ĺ,Éľĺ rcozpoľľ
(,sÁtąĺl- E,s GIERilÍEK.lÓĺÉrl szĺlĺĺ-;.ąL.ąl, t

h lł-.łrylĺłilfut
ffii''.ą-

CsulticI- és Gycrnlek jóIćti
Sz,oIqólllt

Dlvĺzló

Mohácsi Gina Asszony
|akásgazdálkodási referens

Budapest

-

Or utca 8.
1084

JozsBrvÁnosl Gĺ,zoÁlxooÁsl KÖzpoľľ Znľ.
Vł'cyotĺcnzoÁlroo,ą'sI Icnzc,ąľosÁc-VĺcyoNxezelÉsl

Ikt.sz.: W 34|l /20ló./CSGYSZ

lc.: 1089 Budapest, Kálvária téľ

Tisztelt Lakásgazdálkodásĺ Referens Asszony! ą^.^ ..^. .w,
20t8 irav a3. \

6'T1.3Iĺr,tG

20t60l(T 25.

ĺ-) ĺigyében az alábbiakĺól tájékoztatom:

A család lakóhelyén 20|6.10. 20-án készítettem újabb kiirnyezettanulmĺínyt. 18 négyzetméteľes lakásban élnek

a sziilők két ikeľgyermektikkel. Az egy szobából és egy konyhából áIIó ingatlan nagyon kicsi a négytagri család

számára' A szülők a gyeľmekek külön ,,szobájáť'egy galéľia megépítésével oldották meg. A galéľia kisebb,

mint az eredeti szoba, így a kislrínyok számara nem fér be sem íróasĺal sem a magasságuknak megfelelo aey.

Jelenleg két matrac fér fela galéľiaĺa" ahol az éjszakáikat tiiltik. Hazi feladataikat a szülők tryytn készítik el. Az

ágyon töľténő nehéz íras és a folyamatos göľnyedt testtaľüĺs mellett nagyon ĺehézjól teljesíteni az iskolában.

Mar észlelhetóek a kislrínyoknál a hátfájas tĺinetei. Az étkezések is a sztilők aeyar, történnet ugyanís nincs

hely,ahovaegyétkezőaszta|tbeĺíllíthatnĺának.

A lakásban megfelelő méľetű ruhásszekĺény sem található, sehová nem tudnák beĺĺllítani. A gyeľmekek ruháit

egy két ajtós szekrényben tĺárolják, míg a szĹilök nlhäi az ágynemútartóban vannak. A kimosott ruhák száritásaa

kisIakásbanfolyamatospźltźtképez'ame1yazestifiiľdésselcsakfokozódik.{Ekiďakultasztmája
van, és ez a köľnyezet csak rontja egészségi állapotat. Jelenleg három asztma pipája van, amit minden nap

haszľlálnia kelt. Többsziir keľtilt siiľgősségi osztályra is emiatt. Az édesanyanál is jelentkeztek asztmatikus

tünetek.

A fürdőszobrĺĺa és a wc.ľę' nem tudnak ajtót felszerelni, hiszen az ajtó kinyitasa (báľmely irĺĺnyban) tul nagy

helyet foglalna el, így csak egy fiiggiiny vźűasĄa el a konyhától a helységeket. Az esti ftirdéssel keletkezett

pĺirát csak az ab|akkinyitásávat tudjĺák felgyorsítani, ami a téli idöszakban megfazassď jĺáľ a gyeľmekeknél. Az

iskolai hiiĺnyzások nehezíthetik felzírkózásukat.

ĺozsErvÁnosl szoclÁĺ,ls sz<rlcÁl;ľłľo ŕs cynRľĺtt<ĺ<ilÉľl xoz-poxľ
l08I Budapest, Népszírlház rr, 22., Enraĺl: infb(/jszszgyk.ltu

Csalárl. és G1'erneliió|éti Szolgálat
l08l Budapest, Népszínház u. 22.. Postacírn: 1447 Btrdape st' Pf.: 578

TeIefoD: +36 (l ) 333-0582, Fax: +36 (l) 210-9321

3Ą



ĺŐzsnľvÁRosI
szoclÁlrs szol-cĺĺ,ľĺro És cyp n:rłtr.l olÉrl rozpĺrx ľ
ĺ-'ĺą ĺ Á l l - E,\ G Í. E R]uI E K l ĺ.> t ÉlL,\ z c) tc ł Á L.ą 7,

C.sĺlkícl és Gy cr nl e kj óIć t i
Sn.>Igálat

.i:.:..i::+,:-:.:_:...r.::..;...:..,.,.....,_, .:.-..: .r..

A gyeľmekek jelenleg l0 évesek. Azegészséges testi' lelki fejlődéshez szükségük van arra, hogy saját életteriik
legyen. A család mostani élettere ľendkívül kicsi. Az egészséges családi kapcso|at kialakulásához,
fenntartásához elengedhetetlen egy nagyobb lakás.

Tekintettel arra, hogy a gyermekek megfelelő növekedését és fejlőđést, a kis élettér és a zsúfolt lakĺás negatív

iľanyba befolyásolja, bízunk a lakáscsere pozitív elbíľďásában.

Q*.=ĺ A' [*1
Nagy Anira Adél

családsegítő

Budapest, 201 6. októbet 2I.
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Vasi Sandor Gyöľgyné
szakmai vezeto

ĺoz-sBľvÁnosĺ szocńl-ls szolcÁl'ľ.łľÓ És cr:'eRm Brĺór.'pľI xozľoľ'ľ
l08t Buĺlapest. Népszĺnlrĺu rr. 22., Enraíl: inĺb@jszszgyk.lu

Csaliđ. és G1.ernlelrjóléti szo|gálät
I08l Budapesl Népszinház u. 22.. Prlstacim: l.|47 Budapest' Pf.: 578

Te]efon: +36 (I ) 333.0582, Iłax: +36 (l) 2t0.932l
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TA.J szám:

Dr. f.EIL JUDIT GYERłĺEKoRvosI BT.
1083 Budapesr, Szigony u. ?la g: 313_78g5ANTq? eng.: 45519 /O8ĺ-2oďi- .,"
orvosi- Beuralarffi

5.w. l^J.ĺiĺ'[-t

Beutaló praxiskód: -- 910096?0.!_
Nap|ószám: b.9 r../. < (?.ą>- .

ę l !'Í.jś 
ti..i

P. H.

Lakcím: ,(oPx.



Józsefuárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ, A||ergológia
1 084 Budapest, Auróra utca 22-28. Tel' : (+36-1 1 790.46.00
E-mail:

Páciens neve:.
Anyja |eányk. neve:
Születésidátum:
Lakcĺme:
osztá|y:
BekÜldó:

Vizsgá|at ideje:

32971 dr Farkas Márta
28o122go1 Al|ergológia
2016.05.íí. í7:04 EllátásazonosítT: 000000900

Web:

Korelőzménv:
2}_7o gr. sú||yal, sec. cesarea gemini 2 született. Lélegeztetni nem kel|ett. Jó| fejlödÖtt. 2-3 éve asthma bronch.
F|ixotide Evoha|er kapott korábban' Egy éve már nem kapja. Sze' Buvento|t haśznál, i|l. Vento|int. Té|en, nyáron
ęgyaránt beteges. Megfázáskor, nátha me|lett mindig fu||ad.Erós ,megfázáskor ujjbegyein bore
hámlik.Kézkenöcsöt szokott haszná]ni. Legutrbb 3 hete i|l. ma ful|adt. Náthás. Láztalan.
Éwagya, közézete romlott. Fáj a torka.
Egyéb betegség, gylgyszera||ergia nem ismert'

F-e|ĺÍreqeptek:
BuDEsoNlD EASYHALER 200 M|KRoGRAMM,ADAG lNHALÁclls PoR lx2ooadag inha|átoÍ
tasakban védőtokkal
scat oíig. No. I /unam/

Jogv.: Eii. eme|t (EÜ. térĺtésköte|es)

budesonid

Jogv.: NoÍmatíV(Álta|ános)

Ds: 2x1 pu{

nĺäóiľe"ńvciňä*}---
Neomycin sulf.

cgta decem (gta 0,1)

Mazipredon
mgta (quindecim 0'0í5)

Ephedrini HCI-i
cgta viginti (gta 0,2)

Aqua dest.
ad gta üginti quinque (gta 25'0)

Diaqnózisok: J4590/3 - Asthma, k.m.n.; J0690/5 - Fe|ső |égúti fertőzés, k.m.n.

Beavatkozások: 11041; 17102;99991; 99995

Véleménv:
2 hét múlva Prick teszt

Javaslat:
Budesonid Easyhaler 2x200 ug
Buventol Easyhaler 4x1 adag
orrcsepp a|ka|mazása'

Budapest, 20í6.05.íí.

e(

Ambuláns,ap

(HUN) TAJ: 

- 

Generált krd: AK62AI-Sz'néu. 

-Tér.kat.: 

0't

Sorszám: í2
1089 Budapest, Kálvár|a

dr Farkas Márta (32971)

Integrá|t Egészségügyi Rendszer (V4.9.38)



Ambuláns íap (folytatás)

Páciensneve: 

-

ľĺ..l: 

-I 
Vizsgálat ideje: 20í6. 05.11. 17:04

Aze||átoWe|látotttórvényes.képvĺselője(amegfe|e|őaiáhÚzandó)"

ÍlĺĽľ^""n:.^1':-u^n-'^Ť.'.'-.ľľ:l ľ."węt,-"*L äz-alxalmáiott l."=älé" t"ckázataiva|, a keze|és elmaradása eseténvárható kockázatokkäl es.a.ueteg"Íá.ä't řö""tö javaso|t el"tńooáłt""ä1iö1äH.\"JĚ:'#lľ3:äi:ii.:äil?"..".kapott, melyet megértett, fe|merüiő teiJě".ĺiruľáľ"o* 
"ž"lii; 

ÉlĚ; ktrű vátaszokat kaiott és kÖzÖs megál|apodásalapján az Egészségügyi g:o|gé|at á|ta| megÉ||apĺtott oiaôn_óiisieíä;"u""o|t terápiát e|fogadta, az ambu|áns |apotátvette. A fentĺekben fog|altakát a foľgalmi n-aploban aiai,äá"äi'g"."lj".

Nyomtatás ĺdeje: 20í6.05.11. 17:35
Nyomtatta: Dr. Farkas ltíáńa

FŐNlx-pro
Integrált EgészségÜgyĺ Rendszer (V4'9.38)
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Heĺm Pál Gyeľmekkórház
1089 Budapest' Ütlői |it 86.

Rtintgen osztály
Tet.:(06-l) 459_9ZOO

osztĺ|yvezetö ťöorvos: Dr. Polovitzer Máľia

RONT

TAJ szÁm:

GEN LELET

-

Név:
Sz0letési dátum:
Lakcĺm:
Anyja neve:
Felvćtel ideje:
Naplószĺĺm:

F
iiĺä#ľfri#'. 

keÍület, Kálvária térJ
00 005735

Beküld6 mh.neve: DR' FEIL JUDIT BT. DR. FEIL ruDIT BT.
Beküldö mh.kódja: 010096200
Beküldő orvos: 28280 Dr. Feíl Judit

Lelet:
16.05.12. meltkas:

!91o! alaru me||kas, dÚs, ágazatos hi|usok. lnfi|tratum nincs.A |égtarta|om minkét oldaiořtiliđřoŕäläiäuu.

Vé|eménv:
Bronchitis.

dr.Bitvai/É

Dr. BitvaiKatalin

Ha kTrházunkat kÍvánia támogatni, kérjük adrja 1%-átadjaa Heim PálGyermekkórház Feilesztéséért
{1Ľ!ľa-nvľak, ĺg.ytámogatáša biztosán hózzánk érkezĺŕ. n ľlasáńn nevű alapĺtványoknak adottadománnyal nem Kórházunkat támoga$a. Kérjiik támogassa á ńi. Pá| Gyermekkórházban gyrgyu|ógyermekeketl
Heim Pál.Gyermekkórhá. Fejtesztéséért A|apĺtvány Számlaszám 1o3oooo2-2o373229.oooo3285
Gyerm ekkor A|apĺtvány Száń bszám 1 17 1 3005.2đ067 48 1

3€



Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Kozpont, Al|ergo|ogia
1 0í}4 Buo.afest; Au rira utca ż2-28. t"ř, 1naoiĺ 1 zóo-ąo.oo
E-mail: inÍo@1eszrend.hu; Web: wwwjesżrend.ńu

Igazo|ás
Páciens neve:
Anyja leányk. neve:
Szü|etésidátum:
Lakcĺme:
osztá|y:
BekÜldő:

í089 Budapest, Kátvária-
A||eľgológia (280í 2290{ )
32971 dr Farkas Márta
280122901 A|lergo|ógia

$äi,'.:ľlľ"*fuTérítésikategÓria: 0í
El|átásazonosíto: 00ooo{o87

Asthma bronchiale miatt fo|yamatos gylgyszeres kezelésben részesü|.
egészséges |akáskorü| mények szÜksegesěi
Budapest,20í6.06.07. Aáĺrás:

TÜnetmentes á|lapotának biztosításához

.lózsefvárbsi Szent t(ozma
Égeszségügyi Kiizpont
AlIeĺgo|ógia Szakrende|és
1o84 Budapest, Auróĺa u.22.28.
Tel: 7904601
Áľĺĺsz: zgo1z2go1

Nyomtatás ideje: 20í6.06.07. í4:05:25
Feĺhaszná|ó: Dr. Faĺkas Márta

Y
<>vT-

Integrált EgészségÜgyĺ Rendszer (V4.9.38) í ' o|da|


