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I. Tényá|lás és a dłintés taľtalmának ľészletes ismertetése

Jelen előteľjesztésben a Budapest Fováľos VIII. kerület Jozsefvźrosi onkoľmányzat (a továbbiakban:
onkormányzat) tulajdoná,ban á||ő üres lakások és nęm |akás cé|jfua szo|gáIő helyiségek, valamint két
mogyoľóđi telek elidegenítésére teszünk javaslatot.

ALakásgazdálkodási és Hátralékkezelési koda a bérbevételre érkezł5 igények a|apjándöntĺjtt a lakások
zárolásáróI, figyelembe vévę a Képviselő-testulet |0412015. (IV. |6) száműhatározatábaĺelfogadott,
Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzatźnak gazdasági programját és a közép- és
hosszú távú vagyongazdá'|kodási tervében foglaltakat, mely irányelvek a kö'vetkezőket ľögzítik:

,,Kőzéptávűterv: Az ĺinkorrnányzatvagyoĺgazdálkodási tervének kozéptźml feladata:

. a lakás-állomiány daľabsztmźinak és összetételének optimális szintľe hozása érdekébęn az
önkoľmányzat folýassa üres lakás árverési tevékenységét, és lehetőség szerint 6 árverést taľtson egy
évben, árvęrésenként átlagosan 10 db lakás meghirdetésével,

. |akásgazdálkodás köľében megnýló kötelező és napi feladatok ę||źłtására felhaszrálni nem kívánt -
önkormányzati tulajdonban lévő üres lakások koztil maximum 60 db tarsasházi épületben lévő lakás
kerüljön évente elidegenítésre.''

A Keľęskedelmi Célú Bérbeadási kodával folytatott egyeztetés alapjáĺ, az a|ábbiakban megnevezett
helyiségek elidegenítés érdekében ttadásra keľültek, mivel azokat bérbeadás útján nem lehętett
hasznosítani.

A Jőzsefvárosi onkoľmány zattu|ajdonálban Iévő _ k otbér tartozás okából kapott - két mogyoródi telekre
tĺjbb vételi kérelem érkęzett.

A versenyeztetésí eljárások ktjzül az üľes lakásokra és nem lakás céljrára szolgá|ő helyiségekre, valamint
a 100 M Ft értékhatár alatti tęlkekľe azáĺverésmegfartáséú tartjuk a legcélravezetőbbnek' mivel az
elmúlt évek tapaszta|atai a|apjźnaz árveréseken ęlélt vételarak magasabb bevételt eredményeznek más
versenyeztetési eljrárásokhoz képest, továbbá az ingatlanok értékesítésére vagy béľbeadásĺára kiíľt
pá|yázatoktendszeľint eredménýelenül ziáľulnak, azazáItalźtban nincsjelentkezó aze|jánásoknehézsége
és időbeli elhúzódĺása miatt.



AzíĺgatIanok címei és az értékbecslésben megállapított likvid forgalmi éÍtéktik:

- Budapest xxl. keľiilet, Vasas utca 59. Íiildszint 2. szám alatti,209863/0ĺN5 hrsz.-ú, 34 frý

alapteriiletrĺ komfort nétkiili lakás likvid forgalmi értékę: 4.990.000 Ft (146.817 FtlŃ) az

Avant.Immo Kft. (Bártfai LászIő) źLlrtal 2017. június 30. napján készített és fuggetlen szakértő

(Mozaik 8 Kft., Gódor LászIő) á|talf0I7,júlíus 5-én jőváhagyott értékbecslés a|apján. Azingat|an

Csepel városrészben, a XX. századelső felében épített |akőházfoldszintjén helyezkedik e|.Bejźlrata
a lllcgelltelt' ĺijldszirrti fiiggufulyusrjľr3l rryílik' laĺllbéľiás, kélnlel.5 tiveges ajtaja varl. Az ajtókeľet

korhadt, fęlfeszítés nyomai |átszanak. A villanyórátIeszere|ték, a gtnőrtt piros plombávallęzártźtk'

Yizőravan' avizet|ęzźrtźl<. A konyhábanzomźlncozott mosogató van, a csapot szétszerelték. Agźn
fali ciĺko szerkezetehiźnyzik, míĺködésképtelen. A fiĺtőtesteket és a fűtéscsĺjveket leszeľelték, a fali
koĺzo|okat elhajlították. A konyha memyezeténf ĺĺÝ - en'betnts, penészedés látszik, a festék és a

vakolat levált. Az elektromos szęrelvényeket leszere\ték. Az ablakkeretek korhadtak, az üvegek

törottek. A fiirdőszobában kisméretrĺ fiirdőkád és 60 l-es elektromos bojler van. Abojlert szétszeđték,

nem míĺkcjdik. A kézmosót leszerelték. A wC a fürdőszobából közelíthető meg. A kamrában 1 m

magasságig falnedvesség látszik. A szobában a parketta m ozog, a falak vizęsek, penészesek . Azutcai
ablakok keretę korhadt, üvegük tĺjrött. A radiátort leszerelték, a konzolokat elhajlították. A lakás

állapota a szerkezetkész állapotnál gyengébb.

- Budapest ýIII. kerĺilet, Práteľ utca 51. II. emelet 3. szám a|atÍi,36ff7ĺ0lNI1 hĺsz.-ú, 66 m2

alapteitiletű 2 szobás komfoľtos lakás likvid forgalmi értéke: 19.000.000 Ft (287.880 Fímz) a Grifton
Property Kft. (Toronyí Ferenc) áIta| 20ĺ7, augusztus 09. napján készített és fiiggetlen szakértő

(Mozaik 8 Kft., Gódor Lász|ő) tital f01'7. augusztus ZI-én jővábagyott értékbecslés a|apjźn. Az
ingatlan a Corvin-negyed városrészben, a Bókay János utca és a Práter utca sarkán |évő |akőház

emelętén helyezkedik el, a társasházlépcsóhźtzából öňállóan megkozelíthetó. Minden kĺjzmĹĺ adott.

A bejárati ajtó és az ablakok, a belso ablak faszerkezetűek, állapotuk gyenge-közepes. A padozat

beton,jáľólapokkal, parkettával burkolt, közepes állapotú. A falak vakoltak, festettek, csempézettek,

közepes állapotúak. A fűtést és használatí melegvizet ciľko biztosída. A hőleadók radiátorok.

osszességé b en az ingat|an közepes műs zaki ál lapotban van.

- A Budapest VIII. keriilet, Bacsĺó Béla utca 6. szźlm alatti, pincesznti34837l0/NI hĺsz.-u,52 m2

alaptertiletiĺ ra|<tźr helyiség likvid forgalmi értéke 2.6f0.000 Ft (50.398 Ftlfiŕ) az Avant.Immo Kft.
(BárttaiLźszIő) á|ta| 2OI7. február 21'. napjźnkészitelt, független szakértő (Mozaik 8 Kft.' Gódoľ
LászIő) źl|ta| f0I7 .június 19.én jóváhagyott értékbecslés a|ap1an. Az ingat|aĺ Józsefuĺáios Csarnok
negyedében, atársasházpinceszintjénta|tihatő,bejáraÍaazutcźlrő|, a kapualjtól balĺa nyílik. Bejáĺati
ajtajate\iacél, magasságaL,50 m' nem szabványos. A ťodémporoszstiveg és boltíves, belmagassága

1',52-2,12 m. A helyiségfatai a mennyezetig vizesek, penészesek, a falakľól és a mennyezetről is

omlik a vakolat. A falat a szomszéd pince felé kb. 0,50 x 0,50 m méretben áttöľték. A helýségen
halad keresztü| a|akőház gázvezetéke,|eágazásnincs. A régi villanyóľát leplombáltak, ahá|ózatnem

haszná|hatő. Közmrĺvek nincsenek. Az elektromos vezetékek |ógnak, a fa lépcső koľhadt.

osszességéb en az ingatlarlteljes felújításra szorul.

- A Budapest VIil. keriilet, Bacsó Béla utca 9. számalatti, piňcesznti34846!O/NI Ítsz..,6,47 ď
alapterĺiĺetíĺ műhely helyiség forgalmi értéke 4.130'000 Ft (87.960 Ft/mz) az Avant.Iĺnmo Kft.
(Bártfai Lász|ő) áItaI 2OI7. január 02. napjźn' készített. értékbecslés a|apján, melyet a fiiggetlen

szakértő (Mozaik 8 Kft., Gódoľ LászIő) f0I7. július 11-én ahua|izá|t, és

2.690.000 Ft tisszegben á||apitotta meg a helyiség likvid foľgalmi értékét. Az lĺgat|aĺ Józsefuiáros

Csarnoknegyedében, atźrsasházpinceszintjénta|źihatő,bejátataazuÍcaĺól,akapualjtólbalľanýlik.
Fakeretes iejárati ajtajźnacélrács van. A helyiség fa|ai I,60 m magasságig vizesek, a mennyezetľől

is omtik a vakolat. Gázvezeték|eágazás nincs, de a helyiségen halad kęresztĹi| aház gáz- és csatorna

vezetéke,valamint a közĺjs vízőrais itt található. A laminált padló burkolat nedves.. hullámos. Fíités

nincs' a 10 l-es elektromos bojler rossz állapotú, az elektromos vezetékek lógnak. osszességében az

ingatlan teljes felújításra szorul.

- A Budapest VilI. keľület, Koszorú atca 25-27. szám aIatti, 35520!0lN35 bĺsz.-ú,
alapterulôtű egyéb helyiség forgalmi értéke: 7.500.000 Ft (300.000 Ft]Íŕ),likvid forgalmi

6.200.000 Ft (248.000 Ft/frÝ) a Gľifton Property Kft. (Toronyi Ferenc) á|ta|2017.július 20.
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készített, fiiggetlen szakértő (Mozaik 8 Kft., Gódor Lász|ő) álta|f0|'7. auguszrus ZI-én jőváhagyott
értékbecslés a|Ąán. Az ingat|an Józsefuáros Csarnok negyedében, a tźĺrsasház félszuterén szintjéĺ
ta|tihatő, udvari bejáratu. Az lĺgatlan két irodara, valamint WC, zuhanyzőra osńott' belmagassága
2,8 m. A helyiségben gáz kivételével minden közmíĺ adott. A faszerkezetu bejaľati ajtó gyenge, a
műanyag ablak kĺizepes állapotú. Gépészeti berendezés és hőleadó nincs.

- A Budapest VIII. keľiilet, Őľ utca 3. szám alatti, pinceszinti 352OI\O/N1 bĺsz.-ú, 67 m2

alapterületű műhely helyiség likvid foľgalmi értéke 3.600.000 Ft (53.731 Ftlmz) az LIRBS Ingatlan
Kft. (Varszegi Dóra) áL|ta'|20I7 . április 10. napján készített, fiiggetlen szakértó (Mozaik 8 Kft., Gódor
LászIő) źitaĺ' f01'7 . május 15-én jóvźlhagyott értékbecslés alapján' Az lngatlan Józsefuáros Csarnok :

negyedében, a taľsasház plnceszintjén található, bejárata az ltctrő1^, a kapualjtól baka nýlik. Az
ingatlan haľom boltívęs helyiségľe osztott, abejźrati ajtőná| a belmagasság 1'88 m. A helyiségben
villany és vízkĺjzmű talźihatő. Homlokzati nyí|ásztlrőifémszerkezętii' ęgy ľétegű iivegezéssel ellátott
ablakok. Burkolata beton, afa|ak festettek, több helyen vízesedés nyomai |áthatők, a vakolat levált.
Összességéb en az ingat|an teljes felujításľa szorul.

- A Mogyoľód, Árpádvezér út 53. szám alatti, I59Ol84 hrsz.-ú 880 ml alapterületű építési telek
forgalmi éľtéke 9.410.000 Ft+ÁFA Qo.697 Ft+ÁFA/m2) az Avant.knmo Kft. (BártfaiLtszIő) á|ta|
2016. oktőber f7. napjźtĺ készített, fiiggetlen szakértó (Mozaik 8 Kft., Gódor Lász|ő) á|ta| 2017.
április 19-én aktua|izá|t értékbecslés a|apján. A telek 20l2-ben kijtbérrendezés |Íjźľ' keruIt az
önkormányzat tulajdonáb a. Az iĺgat|an természetben Mogyoľód beltertĺletén, Ú;fatu településrégzen
ta|á|hatő. Az utca a telek előtt szilárd aszfa|t burkolatú, jĺáľda nincs kiépítve. Az utcában viz-,
csatorna-, gáz- és elektromos vezeték van. Csapađékvíz e|vezetésre nyitott beton folyóka szolgál. A
kornyezeti teľhelés és a levegőszennyezés rnéľsékelt. Az ingat|an jelenleg nem hasznosított.

- A Mogyoród, Árpád vezér űt 3. szám alatti, '1590136 hĺsz..u 73f m2 alapteľiilettĺ épÍtési telek
foĺgalmi értéke 8.280.000 Ft+AFA (LI.3I2 Ft+AFA/m2) az Avant.knmo Kft. (BártfaiLászlő) á|tal
2016. október f7. napján készített, független szakértő (Mozaik 8 Kft., Gódor Lász|ő) áIta| 2017.
április 19-én aktualizáLt értékbecslés alapjźn. A telek f)If-ben kötbérľęndezés tĺtján keruIt az
onkormányzat tulajdonába' Azingatlan természetben Mogyoród beIterületén, Úifal.' teleptilésrészen
ta|á'|ható. Az ltca a tęlek ęlőtt szilárd aszfa|t bwkolatú, jráľda nincs kiépítve. Az lutcthan viz-,
csatorna-, gáz- és elektromos vęzęték van. Csapadékvíz eLvezetésre nyitott beton folyóka szolgál. A
környezeti terhelés és a levegőszennyezés mérsékelt. Az ingat|an jelenleg nem hasznosított.

Az ingattanokkal kapcsolatos további releváns adatok az 7. számu mellékletbęn találhatók. A
táb|ázatbaĺ foglalt közös kĺjltségek és a bérbeadás esetén vźtrhatő koltségelvíĺ béľleti dij alapjźn
megáIlapítható, hogy az ingatlanok jelenlegi áIlapotukban történő bérbeadása esetén a kĺĺltségelvű
bérleti díj nem haladja meg a közös költség összegét, a bérleti díj bevétel elmarad az onkormáĺyzat
kiadásaitól. Az onkormányzat veszteségét tovább növelné a lakás saját költségen'vagy abérbeszźmitts
útj án töľténő felúj ítása.

Az ingat|anok felújítása 10 éves időtartamban sem térül męg azonkormány zat részére,tekintettel arra,
hogy az állandó költségek mellett az egyszen költség elszámolására már nęm marad a bérleti díjban
feđezet. A felujítások esetébęn megtérülési szźmitźs elkészítése emiatt nem értelmezhető.

Az összes ingatlan esetében megvizsgá|ásra került, hogy az eIidegenítésnek akadálya nincs, a
KépviselőtestÍilet kijelolte a fenti épĺileteket, ingatlanokat elidegenítésre. Az ingatlanok aZ
onkormányzat tulajdonábaa á||ő lakások elidegenítéséről szóló 3512016. (xtr.08.) ö-nkormanyzati
rendeletbęn, az e|idegenítésre kijelölt nem lakás célú helýségek tekintetében az onkormányzat
tulajdonában álló nem lakás céljráľa szo|gá|ó helyiségek elidegenítésének feltételeiľől szóló 32/2013.
(VII. 15.) ĺinkormányzati ręndęlęt 5. $-ában meg}latározott elidegenítéstklzźrő feĺtételek nem állnak
fenn.

A HVT teľületen elhelyezkedő Práter utca 5 l . tr. emelet 3 ., Koszorú utca 25-f7 . száłm a|atti ingatlanok
esetében a Rév8 Zrt. nyilatkozata a|apjtn az e|lďegenitésnek akadá|ya nincs, mivel a tertiletľę
vonatkozóan semmilyen szerzodésbęn vállalt kĺjtelezettség nincs. t
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Az onkormányzata Képviselo-testiilet IO4ĺfoI5. (IV. 16.) szźlmíbatározatával elfogadott gazdasági

programban anthne ki cétul, hory a takásállomány összetétele raciona|izáLásra kerĺiljon, a kisszámú

bnkirmanyzati albetéteket tafta|maző társasházakban az onkormányzat tovább csökkentse,

megszüntesse a tulajdonát.

A fentiek a|apjánjavasoljuk a felsorolt ingatlanok elektronikus áľveľésen történő éľtékesítését. A
versenyeztetéśi eljárás lebonyolítására az elęctool.com ęlektronikus felületen az aukciós eljárások

kezelésére a Fluenta Action modult használjuk' A rendszer alkalmazása ĺegísztrációhoz kötött' vagyis

aki részt kíván venni a licitálásban' annak előzetesen jelentkezési lapot kell leadnia

3.500 Ft-os jelentkezési díj megfizetése mellett, vaĺamint ajánlati biztosítélĺftént meg,kell ťrzetnie a

kikiáltási ár 10 %-źLt, m;jd eá kovetően az elektronikus feliileten is szükséges regisztréinia az

ajánlattevőnek. A Bonyolitó által alkalmazandó elektronikus feliilet megfelel a Képviselő-testület

Ĺtzĺzoĺĺ. (V.11.) számu hattrozata a Versenyeztetési SzabáIyzat 103. pontjábaĺ meglntźxozott,

elektronikus feiüĺettel összefüggésben meghatározott informatikai és egyéb, a nyilvános árverés

szabźúy szerĺĺ lebonyolít ásźthoz szĺikséges feltéteknek.

Javasoljuk tovtlbbá,hogy a minimális kikíáltási ár Gódor Lász\őIgazságýgyi Ingatlaĺforgalmí Szakéľtő

íľásos ällásfoglalása alápján, az épij|et és a lakás általános műszaki állapotától, a lakás szintbeli

elhelyezkedořtol es ftĺtéši rendszerétő| fiiggetleniil a kikiáltási ár komfort nélkÍili lakások esetében

150.ó00 Ft]ĺ7Ý, a félkomfortos lakások esetében 170.000 Ftlmz, a komfortos, összkomfoĺtos lakások

esetében 2i0.000 Ftlm2 összeg figyelembe vételével keriiljön meghatźlrozásra az első árverés

tekintetében, kivéve ott, ahol a tikvid érték magasabb, mint az így számitott <isszeg, illetve javasoljuk,

hogy a helyiségek esetében kikiáltási árkéntelső ízben azingat|anértékbecslésében megállapított likvid
ĺorgalmi értékłg %o-ánakmeghatározását, - amennyiben a kiíľó másképp nęm dont. az alábbiak szerint.

Javäsoljuk továbbá a Koszóru úca f5-f7. szám a|atti ingatlan esetében a teljes forgalmi érték

figyelembe vételét az e|so árverés tekintetében

Amennyiben a lakások vonatkozásában az első árverés azért nem eredményes, melt az áwerés

megkezdését megelőzoen az adoĹt ingatlan árveréséľę senki nem regísztrá|t, úgy a második árvęrés

","iéb"n 
a kikiáltási ár az e\ső áľverésen megjelölt kikiáltási ár 7 5 oÁ-a, a harmadik árveréstől vgyanezęn

feltételek fennállása esetén a kikiáltási ár az ę|ső árverésen meg]elölt kikiáltási ár 50 oÁ.a.

Amennyiben a helyiségek vonatkozásźtban az e|ső árverés azért nem eredményes, mert az áwerés

megkeidését megeiozőin az adott ingatlan iáľveréséľe senki nem regisztľált, úgy a második án'erés

"."řéb"n 
a kikiáltási źłr aze|só árverésen megjel<ilt kikiálĺási źr 65 oÁ-a, a harmadik árveréstől Ugyanezen

feltételek fenná|Iása esetén a kikiáltási źr az e|só árverésen megjelölt kikiáltási átr 50 %o-a.

II. A beteľjesztés indoka

Az előterjesztéssel kapcsolatban a döntés meghozata|ára aTíszte|t Bizottság jogosult.

III. A dłintés célja, pénzügyi hatása

A dĺjntés meghozata|áva| azonkormány zat źńtal2015., źpniis hónapban elfogadott kłczép-és hosszri

tźs(l gazdasági pľogramban előíľt irányelvek, az onkormźnyzat kiadásainak csökkentése és a
lakásállomány összetételének és darabs zźtmźtnak racionaIizźlása a cél.

A döntés előnyös az onkormá nyzat szálmźlra, mivel a fenti lakások bérbeadĺĺs útján évek óta nem

kerĺiltek hasznosításra, ezá|ta| bérleti díj bevétel nem keletkezik, ugyanakkor a közös költség és

céLbeťĺzetés megfizetéséĺe vonatkozó kĺĺtelezettség folyamatosan fennáll.

A dontés meghozata|a fedezetet nem igénye|, az adásvételi tigyletekből befolyó véte|tr az

onkormĺányzat kĺiltségvetési bevételeit nĺiveli'

fV. Jogszabá|yÍ köľnyezet



A Budapest Józsefuarosi onkormányzatvagyoĺáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról
szőIő 66l20If. (Xil. 13.) önkormanyzati rende\et 17. $ (1) a) pontja alapjáĺ,100 millió Ft foľgalmi
értéket el nem érő vagyon esetében a tulajdonosi joggyakoľló a Városgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottság.

A onkor,máĺyzat tulajdonában áIIő ingatlanvagyon hasznosítására, tulajdonjoganak źúruhtzására
vonatkozó versenyeztetés szabályairól szóló IIzlf}I1 . (V.l 1.) szźlmű képviselő testületi határozhat ĺ,.

fejezet 1. pontja a|apján: a versenyeztetés során a vagyonügyteti megbizott - bonyo|itő _ a
forgalomképes vagyontaľgyak tekintetében a fulajdonosi jogokat gyakorló nevében gondoskodik a
versenyeztetési elj árások lebonyolításáról.

A tulajdonosi j ogok gyakorlója
a) a 100 millió Ft egyedi forgalmí éľték feletti vagJon esetén a Képviselő-tęstület.
b) a l00 millió Ft egyedi forgalmi értéket meg nem haladó értékű vagyon esetében a Képviselő-

testület Y áĺosgazďálkodási és Pénzügyi Bizottsága.

A Versenyeztetési Szabtiyzat 5. pontja értelmében a versenyeztetési eljárás módjáľól a Kiíľó dönt. A
dontésben rendelkezni kell arról, hogy a páIyázatotmegelőzi-e előminősítő eljárás, apá|yázatew,vagy
tĺibbfordutós' valamint arról, hogy kiíró a versenyeztetési eljárást elektronikus úton kívánja lefolytatni.

Az źrverésfeltételeit a Versenyeztetési Szabá|yzaftő|szóló 1 lzlf}|7.(V. 1 1.) számli képviselő-testtileti
hatźrozat rV. fejezete tarta|mazza. A 68. poĺt a|apján a kiíró döntése alapjźn az onkormáĺyzat
tulajdonában lévő ingatlanok áľverés útján is éftékesíthetők.
A Versenyeztetési Szabźiyzat 61. pontja a|apján,,A minimális vételár, ha a Kiíró magasabb összegľől
nem đönt és aSzabá|yzatmás rendelkęzést nemtaĺtaImaz:
a) az ingatlan éľtékbecslésében megállapított forgalmi érték I00 oÁ-a,

b) második alkalommal kiirtpáIyázat esetében azingat|anértékbecslésében megállapított forgalmi
éÍték 7 5 oÁ-a, ha az e\só pá|yázat azért vo|t eredménýelen, mert a pá|yźnati felhívásban meghatźrozott
határidőben senki nem adott le pá|yźtzatot, vagy a benyújtott pá|ytzat érvénýelen volt.

A Veľsenyeztstési Szabá|yzat 70. pontja alapjtn: ,'A minimális kikiáltási ár, ha a Kiĺrő magasabb
cĺsszegről nęm dönt

a.) lakás esetében

a.a.) első izben az ingatlan értékbecslésében megállapított likviđ foľgalmi éÍték
|00 oÁ-a,

a.b.) második árverés ęsetében az ingat|aĺ értékbecslésében megállapított likvid forgalmi érték
75%o-a,haazelsőárveľés azérÍvo|tsikeľtelen, mertazárveľésmegkezdésétmegelőzőensenki
ĺemrcgisztrá|t,

a.c.) harmadik áľverésto| az ingatlan értékbecslésében megállapított likvid forgalmi éľték
50 %o-a, ha a második, vagy ezt követő árverés azért vo|t sikertelen, mert az áľverés
megkezdésé t mege|ozően senki nem regisztrált,

b.) helyiség esetében

b.a.) első ízben az ingatlan értékbecslésében megállapitott likvid forgalmi érték 80 oÁ.a,

b.b.) második árveľés ęsetében azingatlan értékbecslésében megállapított ľkvid forgalmi éľték
65%o-a, ha az első árverés azértvo|t sikertelen, mert az árveľés megkezdését megelĺízoen senki
nem regisztrált.

b'c') harmadik árveréstó| azingat|anéľtékbecslésében megállapított likvid forgalĺni érték50%o-a,

haamásodik,vagyaztkövetőárverésazértvo|tsikerteĺen, mertazárveľésmegkezdésétmege|ózoen
senki něm regisńrá|t.



c.) amennyiben új árverés kiírására azért kertil sor, mert az e\járás eredménýelen volt, vagy sem źLZ

első, sem a.második helyre sorolt ajánlattevő nem ktitötte me1azadásvételi szerzódést, a kikiálĹĺsi
źlr azercdménýelen áľverés felhívásában megielölt ár.''

Az Önkorm źnyzattulajdonában álló |akások elidegenítéséről szóló 33lfo13. (Vil. l5.) önkormányzati
ľelrdelet 11. g-u alapjiĺ az e\ídegerutésre átadott ĺires lakást a Budapest Józsefuárosi onkormányzat
versenyeztetési szabá|yzata szęint kell éľtékęsítení. Kivétel ez a|őI, ha a legfeljebb 10 m2 alapteľiiletű
lakást a kcizvetlen szomszéd kĺilön tulajdoni illetőség tulajdonosa csatolás céljából kívánja
megvásarolni. Ebben az esetben a lakás, a tulajdonosi jogokat gyakorló bizottság đĺintése alapjáĺ,
versenyeztetési eljáľáson kívĺil is elidegeníthető.

A nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeiről szóló 32lf0|3. (Vil. 15.) számtl
<iĺkormányzati rendelet 8. $ (1) bekezdése a|ap1źlĺl, az elidegenítésre átadott ĺires helyiséget az

onkormányzat versenye ztetési szabá|yzata szerint kell értékesíteni.

A (2) bekezdés szeľint: ',Az 
(1) bekezdés a|ka|mazásaalólkivétel, és a tulajdonosi bizottság döntésével

elidegeníthető a helyiség,

a) ha az |egfeljebb 10 ď alapteľülettĺ, és a közvetlen szomszéd ingatlan tulajdonosa csatolás
cé|jźhć:| kívánja megvásárolni, fiiggetlenül attól, hogy a helyiség mikor került utoljĺára bérbeadás útján
hasznosításra

b) ha az I}MFI forgalmi érték alatti, több mint 1 éve nem került bérbeadás útján hasznosításra és

a megvásáľlására kérelem érkezett.''

A Budapest Józsefuárosi onkormányzat vagyoĺáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról
sző\ő 6612012. (XII. l3.) onkoľmányzati rendelet 7.$ (2) bekezdése alapján: ,,Haaz onkoľmányzat
rendelete vagy a Képviselő-testület határozata mást nem tarta|maz a tulajdonosi jog gyakorlója
hatźr ozza meg, ho gy melyik versenyeztetési elj aľást kell alkalmazn i.''

Fentięk alapjtnkérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a döntését meghozni szíveskedjen.



Határozati javaslat

......ĺ2017. (DĹ04.) számuYárosgazđálkodási és PénzĹigyi bizottsági hatźtrozat:

A Városgazdálkodási és Pénzügý Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Budapest XXI. keľĺilet, Vasas utca 59. fiildszint 2. szám a|atti,20986310lN5 helyrajzí szźtmll,
34 mz alapterületű komfort nélkiili lakást a bérbeadási állományból kivonja, a kikiáltási árat

5.100.000 Ft összegben elfogadja, egyúttal felkéń a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a

hatályos jogszabźiyokľendelkezései szerinti nyilvános elektronikus árverés lebonyolítására.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodás í igazgatőja
Határidő: 2017. szeptember 4.

2. a Budapest VIII. keriilet, Pľáteľ utca 51. II. emelet 3. szám alatti, 362z7l0/NI1 hľsz.-ú,
66 ÍÍÝ alapterületíĺ 2 szobźs komfoľtos lakás a bérbeadási állományból kivonja, a kikiáltási árat
19.000.000 Ft összegben elfogadja, egyúttal felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a
hatályosjogszabályok rendelkezései szerinti nyilvános elektronikus árverés lebonyolítására.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdá|kodásiígazgatőja
Határidő: 20Í7. szeptember 4.

3. .a Budapest vfII. keľĺilet, Bacsó Béla utca 6. szám alatti, pinceszinti, 34837ĺ0/NI helyrajzi
számu, 52 m, alapterületű raktźlr helyiséget a bérbęadási állományból kivonja, a kikiáltási áľat
2.096.000 Ft összegben elfogadja, egyúttal felkéri a Jőzsęfvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a

hatályosjogszabályok rendelkezései szerinti nyilvános elektronikus árverés lebonyolításáľa.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdálkodásiígazgatőja
Határidő: 2O|7. szeptember 4.

4. a Budapest VIII. kerület, Bacsĺí Béla utca 9. szám alatti, pinceszinti, 34846l0lNI helyrajzi
számu,47 ď alapterĹiletű műhely helyiséget a bérbeadásí állományból kivonja, a kikiáltási ráľat

2.1'52.000 Ft összegben elfogadja, egýttal felkéri a Jőzs'efvźlrosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a
hatályosjogszabályok rendelkezései szerinti nyilvános elekÍronikus árverés lebonyolítására.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyoĺgazdálkodásiigazgatőja
Hatfuidó fOI7. szeptember 4'

5. a Budapest VIII. kerület, Koszorú utca 25-f7 . szám a|atti, 35520l0/N35 helyrĄzi szźlmtĺ, f5 Ń
alapteľületű egyéb helyiséget a bérbeadási állománybóI kivonja, a kikiáltási árat 7.500.000 Ft
összegben elfogadja, egyúttal felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a hatályos
jogszabá|yok rendelkezései szerinti nyilvános ęlęktronikus árverés lebonyolításara.

Felelős: Józsefuiárosi Gazdálkodási K<ĺzpont Zrt.vagyoĺgazdá|kodásiigazgatőja
Határidő: 2077. szeptember 4.

6. a Budapest VIII. keľĺileto Őr utca 3. sztĺm a|atti,pinceszinti, 352ol/o/NL he|yrajzi szźlmű, 67 ď
alapterülettĺ mĺĺhely helyiséget a bérbeadási állományból kivonja, a kikiáltási árat 2.880.000 Ft
összegben elfogadja, egyúttal fetkéri a Jőzsęfvźrosi Gazđálkodási Központ ZÍt.-t a hatályos
jogszabźiyok ĺendelkezései szerinti nyilvános elektronikus árverés lebonyolításrára.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazđáIkodásiigazgatőja
Határidő: 20|7. szeptember 4.

7. a Mogyoľód, Áľpád vezér űú. 53. szám a|atti, 1590/84 |lĺsz.-tt 880 m, alapterületű építési telek
kikiáltási árźľ-9.410.O00 Ft + ÁFA cisszegben elfogadja, egýttal felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási
Központ Zrt.-t a hatályos jogszabá|yok rendelkezései szęrinti nýlvanos elektronikus iárverés

lebonyolításara.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási K<izpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatôja
Hatĺáľidő: 2OI7. szeptembęr 4.



8. a Mogyoľĺód, Áľpáđ vezér űft 3. szám a|attí, 1590136 hĺsz.-ú 732 mz alapterületÍĺ építési telek

kikiářási árźLt 8b8O.000 Ft + ĺtpa összegben elfogadja, egyúttal fetkéri a Józsefuárosi

cuÁalroaasi Központ Zĺ.-t ahatályos j ogszabályok rendelkezései szerinti nyilvános elektronikus

iárveľés lebonyolítására.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdálkodási ígazgatőja

Határido: f0I7. szeptember 4.

A dĺjntés végľeilajtását végzó szervezetiegység: Józsefuárosi GazdáLkodźlsi Központ Zľt.

A lakosság šzéleš korét éiintő döntések esetén az e|óterjesúés előkészítőjének javaslata aközzďéte|

módjára: a honlapon.

Budapest, 20 1 7. augusztus f9.

Bozsĺk Istvĺĺn Péteľ
v agy oĺlgazdálko dási igazgatő

ÉlzÍľprrp: JizsBpvÁnosl GAZDALKoDÁSI KozpoľrZnr.

LEÍRTA: MĺzBĺInÉN RErBRBNs

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGENYEL' IGAZ9LÁS: 2./"^ rL---:
JocĺKoNrnow. /Ł:.?

oÁŇłoe.-ruMÁNEDrNA
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Avant,|mmo Mémöki és |gazságügyĺ Szakértői Kft'

ÉnľÉreÉ$ BEoNYĺĺvÁľv

t

A kívü|jegyzett |akás forga|mi értékét a fordu|ónapon, az alábbĺak szerint á||apítottuk meg:

A lakás alapterü|ete m2

Komfortfokozat
Szobák száma db
Számított faj|agos forga|mĺ érték Ft/m2

A |akás forgalmi értéke, kerekítve Ft

Szám ĺtott fajlagos |ikvid forga|mi éľték Ft/mz
Forgalmiérték a maximälis likviditás esetén Ft

34,00
Komfoľt nélkuli

1

183 522

BártfaiLászló
okl. ii. mémÖk

ingat|anfoĺgalmi igazságtigyi szakértó

ĺ46 8í7

'lĺ": ;:';:ł;T'oTl.iHüffi ffi T**.:--*

'' fi. ľ l. i ii'.,:i;.Jĺ;ji:iľjPoľł 
čń

ě-"t9 5144 łffi

Budapest. XXl. Vasas u. 59. 82.2.209868/0/A/5 hrsz



Avant. I mmo MěmÖki és I gazságil gyi Szakértői Kft'

Az épület ie|lemzői
Szintszám P+F+1em.
Epĺtésiév XX. sz. első fe|e
Alapozás SávaIapozás
FÜggőleges teherhordó szerkezet Tpgla
Fođémek Monolit vb. kőzbenső, fagerendás záró
Tető kia|akĺtása, héialása Magastető, cserép héialás
Műszaki á|lapota, szemrevételezéssel Gyenge 30 7o
Hom|okzati repedések. sül|vedés Hajszá|repedés, fe|Ĺł|eti repedés
Pince á|lapota. beiáľat maoassáoa Vizes, bęjárat 1,90 m
tle\tromos energia
Víze||átás Ktzilzemi há|ózatra csat|akoztatva
Gázvezeték Kĺjztizemĺ há|ózatra csat|akoztatva
Csatorna Klzuzemi hálózatra csatlakoztatva
Szemétszáĺlítás Közüzemi szolgá|tatás

A lakás ie||emzői
KÔzös tulaidonĺ hánvad 87/1.000
A|apterüĺetę- 34,0 m'
Be|mégassága 2.82 m
Szobák száma 1db
Tájolás Utcaiablakok
EpÜ|eten be|ülĺ elhe|vezkedése Közepes
Komfortľokozat Komfort né|krj|i, jeten|egi áltapota a|apján Á nell,sxnen

maradt berendezésekbő| |átható, hogy korábban össz-
komfortos lakás |ehetett

Tulajdonos Bp. V|||. ker.9.nkormánpat 1lí
Bérlö Nincs
Elektromos eneroia Nincs' rnéľőora leszere|ve
VízeIlátás Y@ra ven, vĺz \ęzáwa
Fűtés Nincs, fa|igáz ciü9, rad|átorok es csoúét leszerelve
ge.!qgvíz Nincs, e|ektlqmos bojler szétszere|ve
Gázvezeték Nincs, mérőóra piros p|ombáva| |ezárva
Csatoma
SzemétszáI|ítás KlzĹizem ĺ szolgáĺtatás
Ałapľajzi eltérés Nincs
telü|elképzések típusa Korszerűtlen
Felü|etképzések á||apota |ętakott, vizes, pen észes

ĄI'
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AvanŁ|mmo MérnÖki és |gazságtigyi Szakértőĺ Kft.

Mĺiszaki |eĺrás, diagnosztika

A |ąkiház a XX. százäd e|ső fetében épült, záľtsoros, L a|akú beépítésse|' tĘ|a sávalapo.
:39:"l' szigete|et|en,. éo9te$ 9gyagtégL9 letmenő ralazattaĹ vb. kĺizbensó, iáóĚienoas zárofddémszerkezette|- Rz ütcai eJ a nelso hom|okzaŁ úaräit,'szĺnezett, 80 ,/,:-iá; vako|athiá.nyo:' ł ftiggófolyosók acéltartók kĺizotti vb. lemezek' Az ereszdeszkázat és az ereszcsator.na korhadt' rossz áltapotú. Az épĹiĺet tetőszerkezete íagerendás, állószékes. A |épcső kétkaru, falazatba befogott szerkezei' A lakóházban tift nĺncš' Á uaoogo' 

''"*"."t"r horgany.
zott acéllemezből készÜltek.

s !n ĺi let nyílászárói ľég i, geľébtokos, fake retes, egyszeres üvegezésűek.A; épti|et beá|lt, a tehervise|ö szerkezeteken súĺyääesre, a|aptórésre, a teherbíräs csokke-nésére uta|ó, azonna|i b.eavatkozást igény|ő jebkĺreń laińáłor. A bkóház áräáńo' ál|apota
ą koranak-megfele|őnél |ényegesen rosszäuó. További foýańatos á|lagmegőáés, karbantar-tás szükséges.

A lakás bejárata a megeme|t, fo|dszinti.fÚggőfolyosoról nyítik, |ambériás, kémIe]ó üvegesbejárati-ajt4a van' Az ajtókeret korhadt, ľeľéšzĺtéi nyomai.|átś;"ilk.;;iĺu"ýä'at bszere|.ték, a gázórát piros p|ombáva||ezárták. Vízóra van, ďvizJi bzárták. Á ĺ.onvňáĹán zománco'
zott mosogató van, a csapot szétszerelték. A gaz fali cirko szerkezete niáńýiiĹ, nem mĹikodöképes. A fĹÍtótesteket és a fűtés csĺiveket-|eszere|ték, a fali konzoľoká eIĺra;lĺtották. Akonyha mennyezetén 2,0 mŁen beázás, penészedés uisźix, a festék és a vakolat leváľt. Azeĺektromos szerelvényeket |eszere|ték' Az ablakkeretek korhađaŕ, gz đu;ô;ŕ tcirÖttek' Afijľdőszobában kisméretű fürdőkád és 60 |.es e|ektľomos bojter uań. R oo;lđrt szetszedték,nem működik. A kézmosÓt leszere|ték' A WC a fijrđőszobábói kozelĺthetđ ń:ěg. Ä kamrában
1'.0 m magasságig fa|nedvesség |átszik. A szobában a parketta mozog, a fatak vizesek, pe-nészesek. Az utcai ab|akok kerete koľhadt, tlvegük törÖ[L A}adiátort lě'''"'ált&, a konzo|o.kat elhaj|ították.

| la|ĺisn-an Ía|ain 0,5 - 1,0 m magasságig falnedvesség' penészedés látszik.
A |akás á|lapota a szeľkezetxesíaľapotňal gyengébb.

,t
ÁJJ
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Konyha, mosogató, gaz cirko meredványa

Fiirdőszoba, elektĺomos bojler penész

Ftjrdőszoba abĺak

Budapest. XX|. Vasas u. 59. Ísz.2.209863/0lA/5 hľsz
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GRIFTO N
P.r.o.p e r.t yIĺIII, Ięr.' Prlźteľ utca 5I. 2, emelet 3. lahźs

nnľÉrrr,És ÖsszprocLAl,l ADATLAP
Az ING ATLANFoRGALn{I ÉnľÉxÉnlr,

Jlzsefu i{ľos i Gazdál kodrási

Település (város, keriilet, vĺírosrész)
Utcą házszam, emele| ajtó
Hrsz.

: Budapest VIII. ker. Corvin-negred
: Práter utca 51. II. ęmelet 3.
:36227ĺ0|Al1t

Tulajdonos
Jelen|egi béĺlő

: Budapest JózsefVáľosi lnkormányzat
: nincs

AZINGATLA}ĺ FÓBB

|ngatlan típusa
Epii |eten beltilĺ elhelyezkedése
Közmĺi-elłátottság
Epítési technológia
Alaptertiĺet
Belmagasság
Ęszĺnei hányad
Komfoľtfokozat
Lakőház te lkének teľülete

lakás
2. emelet (utcai)
villany, víą csatoľną gáz
haqyomán ws-te g[a,*. *' * --*
66 m2 f oĺ ł,ł::itrt,:ł,, ĺłrł í;ą:ĺ;i 

=ilĺl'łé 
lłi íi.'].li"-oĺł ý]ĺŁ

Ą, l ĺi,*łłsi;iiť;ĺ;:;:];ĺl:ĺ];,l';lli:ľ|J'om i Ł;.íĺ:l:i:íłT...:i{ .l']..
6?7110.00ü l- d{ :]

komfoľtosi ĺĺ\/ í\l^

407 m2 ł lĺLlí fW
nllĺapĺ{i Źc l ł. Ú 9.?4 |ąr u :,;' 

i: :l'ji ĺ ;: :'iĺJ ŕŕĺ

Fajlagos foľgďmi éľték : 4t0.60ó,-Fťm2
ingatlan foľgalmi éľtéke :27.100'000,. ľ't

az az H uszo nhětmilhíó- egłszdzezer foľintAz ing.-hoz tartozőte|ekhanyad eszmei értéke : 3'800.000.. Ft
azaz Eĺtrommłĺl ió-nyolcszazezer lorintingatlan likvidácĺós éľtéke ;19.000.000..ľ1t

Budapesą 2017. auguszhis 9.

H-ł 139 Budapest, Váci út 95. ĺe|.l +36 (1) 27o 90 86 Faxl +36 (1) 27o g0 87 E-mail: qrooeľwĺôgľitolf,i
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GRIFTO N
VIII. ker., Pľóter utca 5l . 2. emelet 3' lałrlis .: j6227/0/Á/tI) P r.o'p.e.ľ.t.y

3,2, Az ingatlan elhelyezkeďése' đltalános le[ľdsa

Az értékelésbe vont ingatlan Budapest VI[I. kerĺiletében, Jizsefufuos Coľvin.neryed
elnevezésĹĺ vaľosrészben, a Bókay János utca és a Pľáteľ utca saľkán lévö tláľsasház
emeletén található. Az ingatlan a ťóváros ktizpontjában, a Corvin sétány vonzískörzętében
hetyezkedik el. Köľnyezotében társasľuázas ingatlanok találhatóak, az épületek ťÖldszintjén
többnyiľe ĺizlethelýségekkel. Az utcák brľkoltak, közm{ivesítettęk. A társashaz és a lalĺás
is köanűves. Tömegközlekedéssel a kömyéken kđzlekedő metróval, Eolibuszokkaĺ' és
villamosokkď érhetó el' Személygépkocsival legkönnyebbeĺr a Práteľ utca felől közelíthető
meg.

3.3 Felepttĺnény is mertetés e

3. 
^z 

INGATLAN ISMERTETÉ'SE

3. 1, Ingatlan.nyilvdntaľtdsi adatok

Telepiilés
Besorolás
Cím
Helyĺajzi szam
Megnevezése
TerĹilet
Tulajdonos (ok)
Széljegyek
Teľhek

Építés ideje :

I1catlan típusa :
Epítési mód :

a|apozÁs
szigetelés
taftiszęrkezet
ľddémszeľkezet
falar.at

tetőszerkezet
héjazat

Budapest' VIII. keľ.
belterĺtlet
Pľáteľ utca 5l. 2. emelet 3.
362ntÜlNn
lakrĺs
66 mz
Budapest Józsęfu áľosi onkormanyzat, 1 / l tríaj doni hlínyad

1900-as évek eleje
tĺĺsasház
tégla
tégla sávďap, állapota nem ismeľt
bitumenes szigetelőleme z, źÄIapotanem ismęrt
tégla" megfeleló állapotu
acélgeľenđás Íłiđém, átlagos rállapotrl
téglą átlagos áIlapotti
magastetö, átlagos állapotu
cseľépfeđés' j ó állapotu
kőporos vakolat gyenge állapotu,

ťaszęľkęzętii ajtó és ablakok, gyenge-közepes állapotriak
faszerkezehĺ ajtók, közepes állapotuak
beton, jĺáróiap, paľketta burkolat, jó-közepes állapotu
vakolt, festett csempézett fďak, jó-közepes állapotuak
cirkó, ľadiátor

hilső felĺiletképzés:

Ertékeĺt ingatlan
kiĺlső nyílĺísz'áĺők :

belsó nyílászárők :

padozat, buľkolat :
o belsö feliiletképzés:
\lsépészęĹ hőleadók;
rtl I

ľł \

H-l l39 Budapest Váci út 95. ľel.l *36 (1) 270 90 86 Fax! +36 (1) 27o 90 87 E-mail: o'ľooerty@or1ŕtg3.ltu
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GRIFTON
, ĺ4II' lrBľ., Pĺáteľ utca 5I. 2. emelet 3. laĺrÁs :36227/o/,4/JL P r o P e r t Y

Az éľtékę1t ingatlant magába foglaló épiilet az 1900.es évek elején épttlt, hagyományos

tégla szeľkezettel, pince + Íöldszint + 3 emelet kialakítással. A vizsgált ingatlan a Bókay

János utca és a Práteľ utca sarkán lévő táľsasház emeletén taláłható, a tfusashaz

fliggőfolyosójáľól Činállóan közelíthetó meg. Minđen közľrrii 1dott.
a. vizsgiJt iňgatlan előszobĺírą konyháľa ffiľdőľe, wc.ľe' kamrára és 3 szobáľa osztott'

meiyek belmagassága 3,6 m.

A bejarati ajio es-ablakok faszerkezetííek, gyenge-közepes állapotúak. A belső ajtók

faszerkez€t{iék, közepes állapotúak. A padozat beton, jaĺólapokkal, parkettával buľkolt, jó.

közepes altapotu. A fakk vakoltaŁ festettek, csempézettet jó.közęes állapotriak. A frltést

és a hasznalati meleg vizet cirkó biztosítja. A hőleadók ľadiátoľok.

A vizsgált ingatlan a szemle során iiľes volt.

osszességében az ingatlan kĺjzepes mriszakí állapotban van'

3, 4. AlĺpteĺíłletÍ łdatok

Az ingatlan hasanos alapteľ{ileti adatai a mellékelt, részben ellenőľzött alaprajz alapján'

keľekíwe keľültek meghatfuozasra. Az eltéĺő kialakítás és funkció kiivetkeztében az egyes

funkcionalĺsan és teľiiĺetileg, ĺlletve késĺtĺltségben ęlhatarolható éptiletrészek alapteľiileteit

a számított hasanos alapteľiĺletben eltérő srillyď vettĺik figyelembe.

[Ielyiség-mcgneirczés
helyiségek nettó

alaperälete, m2

ľedukíIt/nettö
teľĺI|et aránya o/o

totýségek
refukátt

ĺlapÚerü|eb'

m

Ingulan helyłségei

E|öszoba rL6/' lWo 1L64

Konvha &38 l0fpy'o 8'38

iĺiľdó 3.71 l0fpy'o 3.71

WC 0,99 L0ďy'o 0,99

KarÍra 08r L0ff/o 0,81

Snba ló'l8 l(ľ/o 16.TE

Szoba 23,50 l0ff/o 8,50

Összesen 6621 6621

Tulłjdoni tap szeľinti teľület (m2} 66,00 66$0

Áz éľtékmeghatáľozás soldn figlelembe vętt ľędukált alapteľtilet iisszesenz 66 m2.

H.l l39 Budapest, Váęi Írt 95. ľe|': +36 i1) 27o 90 86 Faxl +36 (1) 270 90 87 E.mai]: orooeJtv@oriE.o-njĘU
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Avant. lmmo Mémöki és |gazságügyi Szakértői Kft.

ÉnľÉrelÉsł slzol,tyĺnĺÁľv

A kĺvü|jegyzett pinceszinti hetyisfu forga|miértékét a fordulónapon az alábbĺak szerĺnt állapĹ
tottuk meg:

tvezeti besoro|ás: Csamok negyed
Az a|betét a|aptertiĺete m2

Számĺtott faj|agos forga|mi érték Ftĺmz
Az albętét forgalmiéľtéke kerekĺtve Ft

Fajlagos likvid forgatmi érték Ft/m2
Foľga|mĺérték a maximális |ikviditás esetén Ft

go^,l+^,l.Iänt
BártŕaĺLász|ó

okl' ü. mémök
ĺngatlanfu ľgalĺni lgazságÜgyi szakéÍti'

52,00

62s97ffi
50 398ffi

"őřł "t
ď;"#,

ł,^ĺ

le

Budapest V|l|. Bacsó Bé|a u. 6. pinceszint3{ĺ3?l}tN1 hĺsz



AvanÍ. lmmo MémÖkĺ és I gazságÜgyi Szakértői Kft.

1. E|őzmények

A Józsefuárosi Gazdá|kodási Központ zÍt'. megbĺzási keretszeződése a|apján az
Avant.lmmo Mérnökiés lgezságĹigyi $zakértŐi Kft. e|készÍiette a kívÜ|jegyzett ingáilan for.
galmÍ értékbecs|ését árverés ń|jára,

2. A|apelvek' feltéte|ek

-,A megbĺzók á|ta| rendelkezésre bocsátott adatok va|ódiságát és te|jességét nem vitattuk.
. Az átadott adatok rĘzítésén túljogi természetĺi vizsgálat nem történt.
- A vizsgá|at során az ingat|ant szemrevéteĺezésse| minős,rtettÜk, más je|tegiĺ, invazĺv, stati.
kai diagnosztikai vizsgálat nem tortént.
- Potenciá|isan veszé|yes köľĹl|mények, anyagok e|őfordu|ását nem rogzítetttik, ezekért, i||et.
ve a felfedezésükhöz sz{ikséges szakérteleméľt nem vise|tink felelőssfuet.
. A forgalmi érték meghatározásáná| az ingat|an egěszben tĺirténö értékesÍtesét tétebaĹik
fe|. Az ingatlant tehermentes' birtokba vehető ál|apotban értékeltt]k'
; A szakyéłernény kizáľólag az 1. pontban |eírt cé|ra készü|t, bármely egyéb cé}ra tóńénő
fe|haszná|ása nem engedélyezett. A megbĺzó kérésére árverési cé|bói, a-leggyorsabb érté.
kesíthetőség éľdekében a |egalacsonyabb éńéket, a |ĺkvidációs éľtéket határđáĹ,lk meg.
. A szakvéleményben szeľep|ó éľték mindig egy adott időpontra.a fordulónapra- vonátkozik,
mert az érték nagysága foĺyamatosan vá|tozik. A befektetők és tulajdonosok az adott va.
gyontárgyat, a gazdasági, po|itikai, jogi kĺimyezet vá|tozását és az ezekke| ĺĺsszeÍĹiggő koc-
kázatot minden idópontban, Újabb információk birtokában másként Íté|ik meg.
- Minden adat és tény, ami a szakvé|eményben szerepe|, |egjobb tudornásuńk szerint helytá|-
|o és pontos. Felkutatásuk során az e|várható gondossággał jártunk el, de nem vál|aiunk
felelősséget olyan adat, vélemény vagy becslés pontosságáéĺt, amit rnások adtak át ré.
szÚnkľe.
. A szakvélemény kizárólag a megbízó részére készu|t, illetéKelenek semmilyen formában
nem haszná|hatják fe|' Nem hozhatik nyilvánosságra sem a dokumentum részei, sem eg#
sze a készítő előzetes kásbe|ijóváhagyása né|kĹłl. A szalolé|emény a Ptk. 86's (ł4) bekéz-
dese alapján ttirvénnye| védett sze|lemi atkotás.

3. Tanúsítvány

A szakvélemény készĺtöje tanúsítja, hogy az álta|a tett megál|apĺtások igazak, és helytá|lóak,
a megbízott fĹigget|en, és dÍjazása nem fÜgg a megál|apĺtott értéktől. A véteménybeil foglali
e|emzéseket, véĺeménya| kotásokat a kor|átozó fe|téte lek hatá rotják be.

4' Az ingatlan leírása

Kärnyezet
BeéBllqtqlig Zártsoros
Utca buľko|ata Aszfalt
Jáľda Aszfalt
Paľkoĺás Utcán
Kozĺisséqi kdzlekedési meoá||ó la5iľcen belÜĺ e|érhető
A|apel|átást szoloáló bevásár|ási |ehetóséo 5 percen be|ij| e|érhető
Kornyezeti terhe|és MércékeIt

Fłĺ|dteľii|et
Te|ek terü|ete N. a.
Fe|szĺne Sík, éptl|ette| bekerĺ'tett

t: tz l

Budapest V|ł|' Bacsó Béla u. 6. pinceszint 3Ą837ĺQIN1tlĺsz
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AvanĹ lmmo Mérntiki és |gazságÜgyi Szakértói Kft. 4

Az épiiletiel|emzői
szintszám P+F+2em.
Epítésiév XX. sz. eleje
Alapozás Sávalapozás
FÜgsőleges teherhordó szerkezet Tégla
Födémek Vb. gerendák közótti tégla betétes közben.

ső' csapos fageľendás záró
Tető kia|akĺtása. héialása Magastető, cseréP héjalás
Miĺszaki ä|lapota' szemrevéte|ezéssel Gyenge 35 oó

Hom|okzatj repedések' sĹĺ| lvedés Haisąá|rępedés, fe|Ü|eti ropedés
tlnqe {||apota, bejárat magassága Mze , bejárat 1,50 m, nem szabvánvos
Elektromos eneroia Közijzerni há|őzatra csat|akoztatva
VízeIlátás Közuzemĺ há|ózatra csatlakoáatva
Gázvezeték |(Öztizemi há|ózatra csat|akoztatva
Csatorna KözÜze m i há|őzałr a csatla koztafu a
Szemétszá|lítás KozĹ]zemi szolgáltatás

A helyiség ie||emzói
Alapterülete 52,Am',
Be|maoassáoa Boltíves, 1,52.2,12 m
Táiolás Utcai
E pĹileten be|ti |i e|he|vezkedése Jó
Tulajdonos Bp. Vl|l. ker. onkormánwat1l1
Bér|iĺ Nĺncs
Elektromos eneroia Mérőora p|ombáva! lęzárva
Vízel|átás Nincs
Fűtés Nincs
MeIegvÍz Nincs
Gázvezeték Nincs
Csatorna Nincs
Szemétszá|ĺítás KözĹlzemĺ szo|gá|tgtás
A|apľaizi e|térés Nincs alaprajz
Fe|u|etképzések típusa Korszeríjt|en
FelĹi|etképzések á||aoota Lelakoś' romos, vizes, sa|étromos. om|ik

Ja
)-,ĺ

Budapest V||l. Bacsl Bé|a u. 6, pinceszint34837t0tV1 hrsz
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Aktualizálási adatlap

I

I Ertékelt ingatlan megnevezése: l mtihely helyiség

ln
I Eĺékelési formł: I Tulajdonjog forgalmi éľték _____l

I AKluau'Za|as eľvenvessěge: I o honaD

Az akrualizźJ'és az eredęti éľtékbecslesbeĺr rĺigzített teľiileti adátđt6
műszaki állapoĺ alapján készĺilt. az aktln|izttlás az eredeti éľtékbecslćssel egytitt én'ényei.

f,

rłu
qą

Cr \J

azonosítási adataÍ:
Telepiilés:
U tęa, h6zszáĺn, emelet, aj tó :

HRSZ:

Budapest, VIII. kertilet
Bacsó Béla u. 9' pinceszint
34846/0tNr

Az eľedeti éľtékbecstés ađataÍ:
Készítette:
Éľtékbecslő:

Avant.Immo Kft.
Báľtfai Laszlő

Fajlagos forgďmi éľték:
Az ingat|an forgalm i éľtéke:
Dátuĺna:
J őv äłĺlasy źE ( feltil vizse) dátum a:

87,960Ftłm,
4.130.000 Ft
24fi.01.0?..

Józsefu arosi Onkormányzat

*Aktualkálás:

t
|ĺÄ ĺ tfV^L_ l uL Ä\Tt A lÜ 

-

*AktualŁált éľtékek:

Fajlagos foľgalmi éľték I v.Ł,ĺĺ. Í..=..,,.,,... Ft/m2 ('r.* 
" ĺ*)

Azingatlanforgalmiértéke: I k-,ťs.p,'..c:.9.8.,*. Ft

Ll'Ąvtt'iĺ;t| s rur.a' é.E.ĺl | 3.6.s O, o o C -

TIĺ) ŕ\hl ĺł' lĺĺ|ĺt'ĺ,
Ír\t lryi
lĺ l'

GóĄgr László
Igazságtigyl ihgatlanforgalmi Szakértő

IGKZÍ1.

Budapest 20|7. jtł|ius l ł,



Avant.lmmo Mérnĺiki és |gazságĺjgyiSzakértői Kft. T: 06-30/908-1995
1031 Budapesi, Várostaĺ kÖz 5. e-mail: avantimmo@t-online.hu

i--- :;li, i;-;,,-J',:;;,;;;;; i;;;l;; *l
;";zo1ijA"Fl-ii:= * l
i.j.i.::.., 1 . ii. ' Hv.ło|łł|*pĺl+' -li'u Ii;;-' " ',r" -""'--i
;'. -. .i

i-.. .- .. .:':.Hb-.Żąy}ep"7l.l

|NGATLAN FoRGALM| szAKvÉtEMÉNY
a Budapest Vlll. Baąsó Béla u. 9. pinceszínt
3/.M6ĺoĺ N1 hrsz a|attĺ mĹihely helyiségrőĺ
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Avant.|mmo Méľnöki és lgazságĹigyĺ szakértöĺ Kfr .

ÉnľÉrnlÉsl ezoľ'IyínĺÁruv

A kívti|jegyzett pĺnceszinti műhely helyĺség forga|mi értékét a fordulÔnapon az aĺábbĺak sze.
rint ál|apĺtottuk meg:

tvezeti besoro|ás: Csamok negyed
Az albetét a|apterulete m2

számĺtott faj|agos forga|mi érték Ft/m2

Az albetét forga|mi értéke keľekítve Ft

Az aĺbetétre jutó fö|dterulet nagysága m3

Az albetétľe jutó fö|dterĺilet értéke Ft

47,00

87 960
4 130 O0o

19,81

2 020 000

.'.,. ;
I

'

''i.'ĺ.
. ĺ -.'. ''.1'.' 

.'

:\r ltrti:iW
. ,1. ľi id

''\.'.!.'.'-..... ĺ'.

..... Šľ. ťtĺ'... !ĺj ĺ'tś.
Bártfaĺ Lász|ó

ok|. ú' mémók
ingatlanforgaĺmI |gazságügyi szakértö

ÁęNY
ąrr514dY

foďý

Í

ďv
ą.-

d L./

Budacest Vĺl| Bacsó Béla u' 9. pĺnceszint 3484ölai/J1hrsz



Avant. |mmo Mérnöki és lgazságügyi Szakértői Kft.

1. E|őzmények

A ..tózsefuárosi Gazdálkodási Kozpont zft'. megbízási keretszerződése alapján az
Avant.|mmo Méľnoki és |gazságügyi Szakértői Kft. eĺkészíieľre a kívüljegyzeti ingatlan for.
galmi értékbecslését bérbeadás céÍjára.

2' Alape|vek' fe|téte|ek

^ A megbízók ál'ta| rendelkezésre bocsátott adatok va|ódiságát és teljességét nem vitattuk.

- Az átadott adatok rögzÍtésén tú|jogitermészetii vízsgálat nem történt.
- A vizsgátat során az ingat|ant szemrevételezéssel minósítettłjk. más jeí|egű, invazív' stati-
kai diagnosáikai vizsgálat nem tortént'
. Potencĺáĺísan veszé|yes köni|mények, anyagok e|öfordu|ását neÍn ľogzĺtettúk, ezekért, il|et-

ve a felfedezésükhoz szükséges szakértelemért nem viselunk fe|e|ősséget
- A iorga|mi érték meghatározásánáI az ingatlan egészben torténö éľiékesÍtrásét tételeztük
fe|. Az ingat|arľt tehermentes, bÍrtokba vehető állapotban értéke|tük.
. A szakvélernény kizárő|ag az 1. pontban |eírt célra készülL bárme|y egyéb célra tÖrténö

felhaszná|ása nem engedé|yezett.
. A szakvé|eményben szeľepló érték mindig egy adofi időpontra -a ťordulónapra. vonatkozik,
mert az érték nagysága fo|yamatosan változik' A befektetők és tu|ajdonosok az adott va.
gyontárgyat, a gazdasági, politikai, jogi kornyezet vá|tozását és az ezekke| osszefüggő koc.
řäzatot ńĺnden1oőpontban, újabb informácĺók birtokában másként ĺtélik meg.

- Minden adat és tény, ami a szakvéteményben szeľepe|, łegjobb tudomásunk szerint he|ytál.

ló és pontos. Fe|kutatásuk során az e|várható gondossáq9a| járü.lnk el, de nem vállalunk
fe|eĺősséget o|yan adat' vé|emény vagy becslés pontosságáért. amit mások adtak át ľé.

szunkre,
. A szakvélemény kizáróĺag a megbízi részére készĺjĺt, i|letéktelenek semmi|yen foľmában
nem használhatják fe|. Neň hozhatók nyilvánosságra sem a dokumentum részei, sem egé-

sze a készĺtő e|Bzetes íľásbelijováhagyása né|küi. A szakvé|emény a Ptk' 86's (1-4) bekez-

dése a|apján torvénnyel védett szel}emi alkotás.

3. Tanúsítvány

A szakvélemény készĺtője tanúsítja, hogy az áłta|atett m9gá|lapÍtasgk ĺgazak, és he|ytá|lóak,

á ń"guĺ'ott ftlđgetlen, és dĺjazása nem fr.lgg a mogá|ĺapított értéktó|. A vé|eményben fog|alt

e|emžéseket. vél eménya| kotásokat a korlátozó f e|téte|ek határotjá k be.

4. Aź ingat|an leíľása

Környezet
Beépítettség 

-
Zártsoros

Utca burkolata Aszfalt
|árr]a Aszfalt
Parko|ás Utcán
xozosséqĺ kozĺekedési megálĺo 3 percen belÜ|elérhetö

AläŇiiäĺáEGńlgáló bevásárlási !er'e!Qglg- 5 percen be|iit elérheto

Krrnvezefr terheiés lvíéľsékeli

F<ĺ|dter{iIet
Telek tetüĺetę 233 m

Feĺszíne \\1 Sík. éoriłetteĺ bekerített

Buclapest Vl||. Bacsó Béla u' 9' pinceszĺĺlt 3484610/A/1 hrsz
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4Ava nt. |mmo Mémöki és |gazsá g Ĺig yi Szakértói Kfi .

XX. sz' eleł

Vb' gerendák kozotti tég|a betétes közben-
ső. csaoos faoerendás záro

Műszaki állapota. szernrevételezéssel
Homlol(zati ľepedések' si]ĺ| telulefr
Pince állapota' beĺárat maqassáoa Vjzes. beiárat 1.5o m
Elektromos Kozt.jzemi hálozatra csat|akoztatva
Vĺ Koztizemĺ hálózatra csatlakoztatva
Gázvezeték Kozuzemi hátozatľa csat|akoztatva
Csatorna Koztizemi hálozatna csat|akoztatva
SzemétszáÍ|ítás KozÜzemi szo|gá|tatás

A hełviség je|lemzői
Kozos tulaidoni hányad 85/1.000
Alapteľülete 47.O m'
Be|rnagassága 2,60 rn
Táio|ás Utcai
Épu]eten be|Üli etheĺvezkedése Jo
Tu|aídonos ffiiđi4ĺl
Bér|ó Nincs
tlektromos energÍa
V s

Kozüze mi há lózatra csatlakoztatva' m éróo ra van

Fűtés Nĺncs
Meleovĺz Elektľomos boiler, 10 l-es, rossz áĺ|apotban

Gázvezeték Nĺncs
Csatorna Kozijzemi há|ózatľa csatlakoztatva

ítás ĺ{łzuzemi szo I o á|tatä s
Alapľaizĺ e|térés Nincs
Fe|uietképzések tĺpusa Koĺszenit|en
Fe|ületképzések ál|apota Lelakott, romos, sa|étromos, omlik

rW
_r+

Budanest Vltl' tsacsó Bé|a u. g. pinceszint 3484610lN1hrsz



Avant' lmmo Mémrki és I gazságĹlgyi Szakértói Kft'
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GRIFT ON
]rsz.: 3552!/0/ÁBĐ P r o p e.Í t y

É,nľÉrľlÉs ossznľocr,ĺĺ.ó ADATLAP
Az INGÁTLAIY roRGAĺnĺn ÉnľnffinŐl

nĺncnÍzl
LJózlg!ľáľoĹGązĺálkodĺsi lĺ,{zpont.zľt. -varyoTg1zdálkodási lgazĘtósáp .- - .l

ľvĺncľÍzÁsrÁncyĺ .-.. '. "' ., . -. . .

^IlAz éĺ.tékelt ingajlgn.qreęĺ.ryvęzęse . .. .. :. iro.da. -. '

TI,AN cÍmu És,ł.z,oľosÍľÁsĺ
Teleptilés (város, keńilet városrész)
Utcą hłázszam, emelet, ajtó
ľIľsz'

; Buđapest VIII. keľ. Csarnok-neryed
: Koszoru atcafí-?7.
:355f0ĺa/Aĺ35

Tulajdonos
Jelenlegibérlő

: VIII. keľtileti tnkoľmrányzat
: nincs

i
ľ

I

;

I

s

s

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

AZTNGATLAN TIBB

alkatmazott módszeľe : összehasonlító és hozam alapri elemzés
: f017. iúlius 20.

;

t
ft

E

ÉnvÉľynssÉc : fordulónaptó| szamított l80 n

Budapest, 2017' július 20. ropsrty
Vácí Üt 95.

Ingatlanforgalmĺ éľtékbecslő
névjegyzék szám: 0345 1ľ2002

Fajlagos forgalmi érték kerekítve
Az ingatlan foľgalmi éľtéke kerekítve

Az ingatlanh oz tzrtozb tetekhányad eszĺnei értéke

Ae ingatlan lĺIľvidációs éľŕéke

300.000,-Ft/m2
7500.000,- Ft
auz Hé tmi I lió. łtts zózezer forin t
1.700.000,- Ft
azaz E głmil łió-héts z áz e zer foľint
6.200.000,- Fr

H-ll39 Budapest' Váci 
'it 

95' Tel.: +36 (1) 270 90 86 Fax'. +36 (1) z7q 9a 87 E-maiĺ: propertvtôorifton.hu 4 qdJ
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GRIFTON
Érfttettinga,,tan: Bp,, WII. |ter., Koszonúutca25-27.!ělszutełéniroda(Hrsz.: j5520/0/,4/352 P r o p e.r t y

3.2. A;'z íngatlan elhelyezkedése, dlÍalónos leíľósa

Az éľtékelésbe vont ingatlan Budapest VIII. kerĺiletéüen, Csaľnok.negyed elnevezésii
varosľészben, a Koszoru utca és a Magđolna utca saľkán lévó tarsasház felszuteľén szintjén
található' Környezetében táľsasházas ingatlanok találhatóak, a fiildszinten tĺibbnyiľe
Ĺielethelyiségelĺft'el' Az utcák burkoltak, közmiivesítettek. A tfusashću és a vizsgált ingatlan is
kÖzmiĺves. Tömegközlekedéssel a kömyéken közlekedő autóbuszokkal, trolíbuszokkal, és
villamosokkď érhető el. Személygépkocsival legkönnyebben a Koszoľrl utca fęlől közelíthető
meg.

3. 3 Felép{tmény ismertetés e

3. AZINGATLAI\ĺ ISMERTETÉSE

3. I, Ingatlan-nyilvőntartás i adatoft

TeIeptilés
Besoľolas
Cím
Helyľajzi szam
Megnevezése
Terälet
Tulajdonos (ok)

Széljegyek
Terhęk

Epítés iđeje
Ingatlan típusa
Építési mód
ďapozas
szigetelés
taľtószeĺkezet
Íbdémszeľkezet
falazat
tetőszeľkezęt
héjarat
kiilső feltiletképzés

Értakeh ingatĺon
külső nyílfuzáľók
bełső nyílaszźĺrők
pađozat, buľkolat
belső feliiletképzés
gépészet, hŕileadók

Budapest, VIII. ker.
belteľiilet
Koszorťl ĺtca25.27.
355f0l0ĺN35
egyéb helyiség
lf9 mz
VIII. keľ. Józsefvfuosi onkormanyzat Polgáľmestęľi Hivatala l/t tulajđoni

Ienľaa

1890-es évek
társashaz
hagyomĺányos, tégla
sávalap, allapota nęm ismeľt
bitumęnes lemezszigetelés' állapota nem ismęľĹ
tégla szerkezet, kĺizepes állapofi1
acélgeľendas, klzepes állapotu
tégla szeľkezet, közepes áIlapotu
nyeregtetó, megfelelĺi rĺllapotú
cserepfedés, megfelelő állapotu

: kőporos vakolat, gye$ge állapotu

faszeľkęzetiĺ ajtó és miianyag ablak, rossz, ill' közepes állapotuak
faszeľkezet(i ajtók' jó.közepes állapotban
beton, járólap, paľketta buľkolat, közepes áłlapotban
vakolt, festett csempézett falak' jó-közepes állapotban

H'l l39 BudapęsĹ Yáoi út 95. ľet.: +36 (1) 27o 90 86 Fax: +36 (1) 270 90 87 E.mail! orooert}ł@qriftgn.]hu 
c\ nhw
;)
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GR IFT ON
tľéfult iľgąłI?n: Bp.| V\I!.'kęr.| Koř?orú utcę 25.2|i?:zuteréľ irodą, (!-ĺrsz.: 35:20(oĺ?l3?-P r a p e 

,r-t 
y,

A vizsgďt ingatlant.rypába foglaló épitlet az l890-es évękben épiilą hągyomfuiyos tégla
szerkezęttel' pince + Íiildszint * 3 emelet kialakítĺĺssď. A vizsgált ĺngäĺan a Koszoru utca és a
Magdolna utca saľkán lévő táľsasház fétsz|đeréĺ szintjén ta|á|k ltl, a táisashráz udvaníľól önállóan
ktizelíthető meg. Az ingatlan 2 iľodfuą valamini wc+zufuą1,zóra osztott, ĺnelyek 2,8 m
belmagassĺĺgriak. A vizsgátt ingatlanban gázkivétęlévęl minden kiizniĺ ądott'
A faszeľkezetiÍ b 

'ejáľati 
ajtó gyenge állapofu, a miĺanyag ablak, közepes állapotu. A belső ajtók

faszeľkezetiĺek, jó-közęes állapđtriak. A padozat bł"'t jĺĺľoiapot*al' J. i*r.",tuual bukolt,
közepes állapotu. A ťalak vakoltak, festettek, csempézettók, ;ĺ-kozepes eĺíapot.ĺat. Gépészeti
beľendezést és hőleadót nem tďĺĺltunk.
A szemle során az ingatlan tires volt.
A vizsgált ingatlan fulajdoni lapján egyéb helyiség besoľolásii" ađottságai alapján iľoda céljáľa
ďkalmas.
Az ingatlan összességében jó-közepęs miĺszaki állapotban van'

3,4. Alapterlłleti aďao k

A vízsgłált ingatlan hasznos alapteriileti adatai ą mellékelt, ľészben elleĺőľztjtt alaptajz ďapjalukęrekítve keľtiltek meghatáľozásra. Äz eltérő kialakÍtas és funkció következtében az egyes
funkcionálisan és terĺiletileg, illeťve késziittségben elhatrĺrotható éptiletľészek ďaptertileteit a
számított hasznos alapteľtiletben eltéľő srillyal vettilk figyelembe.

řtre|yiség.megnewzés helyiségek nettó

alapte ľ|ileb, m2

ľeůlkált/nettó
teľĺi|et aľánJľa 7o

helyĺségek
ľeütká|t

l*o*łtt.+^ *2
hgatlan heUiségei
Iľoda 15,31 lWo 15,31
Iľoda 7.?0 l0ff/o 7,20WC+alhanvá 2,q l0ffy'o Lqösszesen 24pl 2491
AIapľajz szcrlnti, be|ł.t-łínen elIenőrzÜtt eľü|et (mŹ) 24sĺ 24Sl
ľulajđoni Iapsąeľinti teľĺllet (ď) 25,00 ?5'00

Az éľtékmeghatározás soľán Íiryelembe vett redukílt alapterĺllet összesen z 25,0 m2.

:;

3/
H. 1 l39 Budapest, Váci út 95. rg|.: *.u ĺ



1086 Buđapest, Koszoľú utca 2s-27. féIszuteľén iľoĺla lĺľsz.: 355f0ĺ0lN35

A vizsgált ingatlan uđvari fľontja A vizsgált ingatlan bejźttata

Zvhanyző éswc

2017. július 17.
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ÖsszepoctĺLl [ÁP
ĺ. MeosĺzÁsĺÁRcył

Te|epii}éł (váľos, keĺüet):

tjtca' háazám:
HRSZ:

10s4

#201.MNl
Teĺi]|et

je|leg' művelési ag
TULA.'DONVISZONYOK

mĺühs|y

Név / lngaĺlan lu|ajdonosa:

ÉÍtékelt lngeüan tu|aldoÍ}osának cĺme:

Szé|jesy

Tehałapon Ctu|. lap l|l. oHa|) bejegyzás:

vlü. KER"
PoLGÁff'EsTERl H|VATAL

t082 Budapes{, Baross u.63{7
nincs
nincs

bolteÍt]l€t

4.
5.

ÉnĺÉxelÉs cÉuĺ
INGATI.AN EEMUTATASA

lngatľan foroaĺmi érték mesÉlhpltása

gĺve:

Fłgyelembe vett éĺtókesĺtési idótaĺtam:

ÉrteteÉs 2017. 10.

A |i|<vidációs éÍték kényszeĺ értékes|tés kĹlĺii}ményeit fultéte|ezó óđék' mElyné| az ingat|án adotts4'ait é8 a pieci
viszonyokat tekintv€ n€m á| rendelkezésŕe e|egendó hosszusti id&sÍtam az értékesÍtés lebonyo|ĺt&ďloz.

Meghat&ozfta a normá piad óĺ|ékbđ kiindulvg szakéľtö. mér|ege!éssel löĺtént' ínevítek sorár a renđe|kezósle
áló és a sz{iksfues ĺdófuřtam vbzonya' valam|nt az éĺlék és az éilékesítés valóseínűsége hépedék megfoľrto|ás

táĘÉt.
A megátlapĺtott éítékok ÁFA.t ngm taĺtalmaznak.

.--t-+^
Vékony Zo|tán

{ngatlan éńłákbecs|ó ellon&
s2akéľtőł nóvjegyzék száÍÍ|'' 04Ą12

VáľsaegL| aóra IĄ-, .g"d ät,$lt} ..:; 
"

|ngat|an éľbkbecsĺö - fiGÄTl,Äl{l{fT. ., 
^

suakéÍtői névjesyzek szán' *łá:ł$lh"Tff#* n.

l.,.. . .;1|ľi:,;Wł,ł0{nrŻÍl5Sikonp Zoltán l- ,
|ngatlan értékelói gzłeĺágvez€tö

sf akértĆił névJegyzék seän : 0łĺł0 2Ĺ
F@2-2

bľĺálelézhđó€n kó é9 Ég|a a|apfa h6łyéfětt' poÍosŚtivég
Edém' záĺ{frldém fłfrdém' tógh falazatb|, tetőszgík€zet á.sdt Ía

Komforŕokozata:
Tálc|ása:
Áií.-pil;

Nettó tgrülete: 07 m2

Netrbéľbeadhatót€ľüleu 67 Íflz

ingaüan Ya|ls piaci lrtéke:
ĺgény-, p€r- és tehermenĺes ál|apotban

180 nap érték€sĺtési ldó feltéÍetezésével

Fa]łasos ár:

5 5{10 000 Ft laza

Ötnĺtllnotseĺzezeľ ĺoĺnt

82 0s0 Ft azaz nyo|cvankottöezer.|ĺ|lencven íoĺ|nt
TG|okrÍÉ|( azámÍtáa az e6z]|!E| fulaldoí|l

hányad arántÉban 3 300 000 Fr Aaä,

Hárgnm|łl|ó.łtłlromszázezgľ íor|nt
ilogrcnoe|o xorB8ono t|Íl'loacloa eľ.t ÍopeuB|ni' m]vle| az tngauanl aÍvoÍE3 t6nol3ln Bo|Br xľanJar'

éÍĺék6Ítonl.

ngat|an |||ľidációs órtěke: 3 0ĺlo 000 eáz

HároÍnmiIl|&hattzÁrezg{. 1olnt
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tŕ u' MnFd; ,1l4
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ÉÍtátdt ĐaBl MnFdl e8!/looĺx'

8ffil . 2oĺ7.0dí0
ÉítÉ\ďł v{É8í|Dófu.V.kônyzołtáł

Éa.rlaŕ hH**

A2 ĺtgathn s carmok negyeđben trlá[rrtó, &Ź ÖÍ úc{ban a JózrrÍ tĺ*a ós a Trva'irmeló ub{
küfÍ| ĘatłszoÍL KóÍnycEutĺbén Yogyot toňt ćs .pnÍsú, zářtBontrn brópnń rPuobh
uäh.rrtL F.ľlótBlodtgtüćt| kó ái tág|a sEpra hlľofett p|nca fóđ{m doňĺ| bono'zrŕů'
|ÜzDeĺBö |odémok Poĺ€úEüÜtíoe bołtoŹ.tú fitdúm' üÍóÍÜdĺm Í.6tló'tĺ. tÉe |e ĺ.hżÜtt.|,

toübz€d(ezat ů.Bolt ĺĺ rzsrtąđt fśélsp {bdéssol. K0łôó ŕs bo|só hoĺmł.oĺ(rat.nńk b|ríto|ata
hópoÍo! vd(o]|äĺ' Ú Epcsó ÝEsD€ton |Úpcsó. Át ápltbt össŽesó0ćb6n rÚŽo!€! áł|ápohl

ltot|Úobr{' k6Eepat á|lapoüĹ

Mĺlh'|v b|}áaa:

Aż óÍutío|t plncoszłtü ÍÍüłtoly *öz8peł m6iżakł állapotí A bgJánü eit{án|l i bé|ila0{33á0
1,BB m' Köar'Í ÍÉÉóráh tóudl r hety|sěgien caek vtsóľát ta|álhcrŁ Hoilloizaü nyĺlálzĺÍÚI

8zśľłczotĺi €ĺy rÚteíü ĺlvolazósrét c|}ttit abhtolĺ Eľ|ĺoŁtał bgbł á|bpoüJt köz.pae 
^
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Bóŕ|ó| ĺĺÚizäki táíákoztltáí:
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AktualĺzálásÍ adat|ap

Teleptilés:
Utca, házszám, cmelet, ajtó:
HRSZ:
Telek terĹilete:

Mogyoľód
Arpad vez&tłt3,
1590ĺ36
732m2

Az eľedeti értékbecslés adatai:
Készítette:
Énékbęcslő:

Avant.Immo Mérnöki és igazságtigyi Szakértői Kft.
Bĺáľtfai Lźsz|ő

Fajlagos forgalmi érték:
Az ingatlan foľgalmi értéke:
Dátuma:
J óváhasyás ĺfeltilvizss) đátum a:

It.3l2 FťmZ
8.280.000 Ft+f7 yo Äfa
24rc.rc.27.
2016.11.21.

l Aktualĺzá|ás éľvénvessépe: | ń hónnrr __------*--l

az eľedeti értékbecslésben rögzített teľĺilęti adatok, és 
-aż- 

abuan nĺgzített.
alapjan készĺilt, az akh;o,|izálás azeredeti é1ękbecsléssel egytitt éľvényei.

,.Ý.hł,,^.$.,....,. lĺ.fu 
ĺ.W\

Gó}JI Wu
Igazsźlgslgylĺfoatunľo,gĺ mi szákéľtőlđwzt, Í,fr/v1/

śŕ

Az aktup.]^izáńás a

miĺszaki állapot al

Buđapest zal?, ,.

*Áktualfuálás:

VALTczAt-LÄ łJ

*Aktualĺzált éľtékek:

I

Á.z ingatlan forgďmi értéke: | .?.:.?Í.,{:,:.C:..C:.!..:.. Ft +AtA
Fajlagos foľgalmi éľték: I ..,......l.Í'i.1i,k.;.... Ft/mz



AvanĹ|mmo Mémökiés lgazságťrgyi Szakértri Kfr. T: 06.30190&1995
103.ĺ Budapest VárosfalkÔz 5' e-rnail: avantimmo@t-emai|'hu

|NGATLANFoRGALMI szAKVÉ*mÉľv
a Mogyoród, Árpád vezér út 3.

1590/36 hrsz alattĺ kivett beépĺtetlen terÜĺetrŐł

Budapesi, 2016. oKóber 27.
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Avant.lmmo @ Mémoki és lgazságiigyi Szakértői Kfr.

ÉnrÉxelÉsl ezoľ*tyĺnĺÁluv

A kĺvu|jegyzett kivett beépĺtetłen terĹilet foľga|mi értékét a fordu|ónapon az a|ábbiak szęrint

állapĺtottuk meg:

G=\^,ł4ź.łU"l"J=
BárüaiLÄsz|ó

okĺ.0. m#ntik
lngďlanforgalml igarságügryi Ezaĺĺéľtó

í0 5í5 600Foľgalmiérték bruttó Ft

i
,/v
?q

<) L/

Mogyoród, Áľpád vezér út 3. 1590/36 hĺsz



Avafit.lmmo @ Mémĺikiés lgazságügyi Szakéľtöi Kfr.

1. Ę|őzmények

A Józsefuárosi Gazdálkodási Központ zít. megbízási keretszezódése a|apján az
Avant.|mmo Mémoki és lgazságugyi Szakértői ł(ft. e|készítette a kívÜljegyzett ĺngat|an foľ.
galrni érték|recslését.

2. A|ape|vek' fe|téte|ek

. A megbízók á|ta| rendelkezésre bocsátqtt adabk valódiságát és teljességét nem vitattuk'

- Az átadoü adatok rĘzítésén tri|jogi teľmészetii vizsgálat nem tortént.
. A vĺzsgálat során az ingat|ant szemrevételezésse| minösĺtettiik, más je|legú, invazĺv, stati-

kai diagnosztikai vizsgálat nem történt.
- Poteňciá|isan veszélyes körü|mények, anyagok elófoľdulását nem rcgzĺtettĹik, ezekért' illet-

ve a íe]fedezésükhÔz szĹikséges szakéńelemért nem vise|ünk felelösséget.
. A foľga|mi érték meghatározásáná| az ingatlan egészben tÖrténő értékesĺtését tételeztĺjk
fel' Az ingatlant teheľmentes, birtokba vehetö á||apotban éľtéke|tiik.

- A szalđé|emény kizarólag az 1. pontban leĺrt célra készĹi|t, bármely egyéb cé|ra torténó

fe|haszná|ása nem engedé|yezett'
- A szakvéľeményben szerep|ö éľték mindig ogy adott idópontra.a fordulónapra. vonatkozik,

Ínert az érték nagysága fulyamatosan változik A befektetők és tu|ajdonosok az adott va-
gyontáľgyat, a gaz-oasagi, $litikai, logĺ kĺimyezet vá|tozását és az ezekke| összefuggö koc-

Řázatotńinden időpontban' újabb informáđók birtokában másként Íté|ik meg.

- Minden adat és tény, amĺ a śzakvéleményben szeľepe|, legjobb tudomásunk szerint he|ytal-

ló és pontos. Felrumtásuk soľán az eľvárható gondossággal járh,rnk e|' de nem vál|a|unk

fe|elös'séget o|yan adat, vétemény vagy becslés pontosságáé'-t" amit mások adtak át ré-

szünkre'
- A szakvé|emény kizáró|ag a megbízó részére késailt it|etéKelenek semmilyen foľmában

n"ń hu'=ná|ha1;át< fet. Neň noznátot< nyi|vánosságľa sem a dokumentum részei, sem egé-

sze a készítő e|äzetes ĺrásbeliióváhagyása né|kül- A szakvélemény a Ptk. 8ô's (14) bekez-

dése a|apján törvénnyel védett szel|emi aĺkotás.

3. Tanúsítvány

A szakvé|emény készffie tanrisí$a, hogy az áĺtala tett mąál|apítások igazek, és he|ytál|óak,

a mJgbĺzou fuggetlen, és díjazáśa neń nigg a megál|apÍtott értéKő|. A vé|eményben foglalt

á l em äéseĺ<et, véleményalkotásokat a korlátozó fełtételek hatäľo$ák be'

4. Az ingatlan leĺrása

4.1. Az ingatlan kämYezete

Az ingatłan természetben a kĺvriliegyzett címen, Mogyoród be|tenitetén' az Újfalu nevii tele.

puĺá.ře.i"n ta|álható. Az utca a teler előtt szilád asáa|t burkolatú, jáľda az ingatlan előtt

hincs riépítve. Az utcában vízvezeték, csatoma, e|ektĺomos és gázuezeték van. Csapadék.

v íz-e|vezetésre nyitott beton folyóka szo|gá|.

n]oń"gkoJ"ł.ďe.ĺ eszkozok řnegá|tója(autóbusz}.5.p9rcen belul e|érhető. Szemé|ygépko-

csiva|párt<olniaz ingat|an terüle-tén és elötte, az utcán leheĹ.

Éiäj*iääi álápálutäJ szoĺgáló bevásártásí bhetöseg gya|ogosan 1.0 ľ91ce1 belü|, közin-

Gi*eńý*r sźoĘá|tatások, piac, bevásáľĺókozpont tomegkozlekedési jáľművekke| 10.15

đo""n 
-o"l.il 

ep'ĺeto. n kóńyezetĺ terhelés és a |evegőszennyeződés méľséke|t, a levegl

iis'ta, a közbiztonsági helyzet a koľnyék átlagának megfelelő.

ą0
*

Mogyoľid, Affidvezér út 3. í590/36 hrsz



Avant.|mmo o Mémokĺ és lgazságiigyĺ Szakéľtóĺ Kfr., 4

4.?. Atelek |eírása

Megnevezés Kivett beépĺtet|en terĹilet

Tulajdonos Budapest Józsefváľosi tn kormány za!. 1! 1

Telek terulete 732m2

Tu|ajdonilap l|l' rész A 1590 és 1708 hľsz.ok osszevonásából és újra megosztásábó|

Társasház a|apÍtás: jogosult MogyoĺóüLakókert Kft

ovezeti besoro|ás L-ke-5

A tulajdoni lapon 'Teĺulvizsgálat alatt,' szeľepe|.A me|léke|t vá|tozási vázn,jz szęrint a|akĺtot-

ták ki a tárgyi telket A te|ek tégla|ap araxĺ, jo o|da|aľányu.. Hossztengelyének tájo|ása ÉNy-

óx.i, ĺár.','ňä hosszĺrányban xb' ĺ % njtesĺ, keresztiľányban kb.5 %-ban, a domboldalnak

ilgi"l"ló"ń eme|kedik'.Az utcai kÖzmű-alapvezetékek k<izrjl gázcsonk ą telke1belÜ| találha-

io' Ä t"lér fe|színérő| á romyező dombokra nýlik pano'á*9. A te|ek három o|dalró| bekerí-

tett, utcafrontján nincs kerítés. A telek mindkět oHa|án lakiházak vannak. A te|ektóI ÉNy-i

řaňvuán rn. ĺoo m.re, az utca másik o|da|án nagyfeszü|tségíi22o kV-os táwezeték ta|álha-

tó.

Megjegyzések a nagyfeszÍiltség|i táwezetékei<ről

Gazdasági és közlekedési rniníszte r 122l2004(X 15 ) GKM rende|ete

A biztonsági övezetteľjede|me (7. $)
NagyfeszÜ|tség fö|d feletti szabadvezeték esetén:

sođi<vot meg-ha|adó névleges feszültségszint íoloü 40 méter

3oo-5oo kV névleges feszii|tségszint közott 28 m
2o&30o kV névleges feszÜltségszint kozótt 18 m

100-200 kV név|eges fesztiltségszint kozltt 13 m

1-35 kV név|eges feszĹiľtségszint közott 5 m, be|teniletre, fokozott bĺztonsági e|őírások meg-

tartásáva| 2,5 m,
Burkolt vezeték esetén: 1.35 kV 5 m' fokozott biáonságie|őírásoklęl 2,5 m, 1 kV a]atti kisfe.

szü|tségű vezetékeknél 1 m.

Foldben elhe|yezett vezeték biztonsági lvezete:

35 kV.nál nagyobb név|eges feszĺi|tség esetén 1,5 m

35 kV.ná| xisábu névleges feszüItség esetén 1,0 m

Tartószerkezetľe szere|t nagy- és kĺsfeszĹiltsegii vezeték biztonságiovezete:

A szélső, nyugalomban levő áramvezetőtől minden irányban 0,5 m, síkokban rnérve,

Mogyoród, Áęád vezéľ út 3. 1590/36 hľsz

tu
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Aktualizĺílási adatlap

Józsefuáľosi Gazdálkodasi Központ ZÍt. _ Elidegenítési koda

Az eľeđeti értékbecslés adataí:
Ke.szítette:
Éĺékbecslő:

Avant.Immo Mérnöki és IgazságĹigyi szakértői KťĆ.
Bfutťai Láľ;zLo

Fajlagos ťorgďmi éľték:
Az ingatlan foľgalmi éľtéke:
Dátuma:
Jóvahagyás (feliilvizss) dátuma:

10.697 Ft/mz
9'410.000 Ft + 27 ,/, iĺfa
2Ü16.|0.27.
zarc.tt.2r.

i forma: mi érték

*Aktualĺzá|ás:

V Nt-jÍ:-zzeT L,LĺJ

*Ä.ktualĺzáIt éľtékek :

Fajlagos foľgalmi éľték | ..4.?.:.a3..Y,..:ĺ............ Fťm2
t

Az ingatlan foĺgďmi éľtéke: I s.,,k!,!.:.Ý'.?,,e-,--....... Ft Ý AFĄ

Lz al<ala|jzä7ás az eľďeti értékbecslésben rögzített teľiilęti adatok, es az áttaľ' ľtigzĺtett
mtĺszaki állapot alapján késztilt, az akęualiztt|äs az eređetí é{ękbecsléssel egyĺitt éľvényes.

Budapest 2aŰ. ..9.k,...4,ł.,.,'..., hh l.M
cóĘÖí. txźlt

Igazságiigyi lĘatlanforgabni Szakéľtő

ůĺ

łł,

JCKZrt.
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Avant.ĺmmoMémÖkiéslgazságÜgyiSzakértőĺKft' T:06-30/908-1995
í031 Budapest, Városfa| kÖz 5. e-maił: avantimmo@t-emaĺl. hu

INGÁTLAN FoRGALtfi | SZAKVÉLE MÉNY
a Mogyoľód, Árpád vezér út 53.

1590184 hrsz alatti kĺvett beepítetlen területrő|

l0
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ď

Budapest, 2016. oKiber 27.



Avant.lmmo' Mémĺiki és lgazságügyi Szakéľtői Kfi.

ÉnľÉxglÉsl ezoNvĺ'ľvÁľtv

A kívü|jegyzett kivett beépítetlen terti|et ľoľgalmi értékét a fordu|onapon az alábbiak szerint

ál|apítottuk meg:

éJ^ł4-ł Ljď.ť*
BárÜaiLászli

ok|. u' mémö|ĺ
Írrgďlanforgalmi ĺg8zságÜgyĺ szakéľtó

ielek měrete m2

Forgalmĺ éľték bruttó Ft

Mogyoród. Áryúd vezér út 53. 1590184 hrsz

,fu,
ą/ĺ



Avant.|mmo " Mémoki és lgazsfuiigyi $zakértői Kfr.

{}ĺ

ll'
ĄJ

t. Előzmények

A Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont zrt. megbízási keretszeződése alapján az

Avant'|mmo Mémĺiki és lgazságiigyĺ śzakértőÍ l$t. elkészítette a kĺvüljegyzett ingat|an for-

ga|mi értékbecslését.

2' Aĺape|vek, fettéte|ęk

- A megbízók álta| rendelkezésre bocsátott adatok valodiságát és te|jességét nem vĺtattuk'

. Rz átädott adatok rogzítésén frĺljogi temészetű vizsgá|alnem tortént.

- Á oiżigĺl"t során ai ingat|arrt szemľevéte|ezésse| ľninósĺtetttlk, más je|legű, invazív, stati.

kai diagnosztikai vizsgá|at nem tÔľter't. .J .| .1L.|..|' ^_
- Potenciálisan veszéTyes könilmények, anyagok elöfoľdu|ását nem ľogzítettÜk, ezekért, illet.

ve a feľfedezésukhoz śzüksfues szaxérteleméľt nem viseltink fe|elössĺáget. . -

. n}oiđ"rmie'ter *_"gnáułňołsáná| ąz ing-at|an egészben.töľténő értékesÍtését tételeztük

fe|' Az řngatlant tehernierrtes, birtokba vehető á|lapotban értékeltuk.
. A szakvélemény l<lia,ralag,az 1. pontban |eírt cé|ľa készült barmely egyéb célra töľténő

fe|használása nem engedé|yezett.
- A szakvéĺeményoen-s'ereplo érték mindig €gy aoott!döP!.$ľa -a fordu|ónapra. vonatkozik,

meľt az érték nagysága folyamatosan váĺtoáĹ A bďektetök és tulajdongsok az ađott va-

gv;fuárgva1 
" s"äoäiägi' póľtiŔái, jogi kornyezet uá|tozasátés az ezekke|összefuggő koc.

řä;ói ;ńńłen-ĺdőpontňan, ĺjann ińĺormaciolt birtokában másként Íté|ik meg'

- Minđen adat és tený, äńiä áár*el"*ényben szerepe|, |egjobb tudomásunk szerint he|ytá|-

ló és pontos. Fe||ĺutatásuk során az e|várhato gondosság-gal jáľtunk-'e|, de .nem vál|alunk

fe|e|óssĄ7et o|yan adat, vétemény vagy becs|éš pontosságáért, amit mások adhk át ré.

szrinkre.
. A szakvé|emény kizáró|ag a megbĺzó részére készťilt i|tetéKelenek.semmilyen forrnában

nem haszná|hatják ĺel. Neň nozrratór nýlvánosságp seľ a dokumentum részei, sem egé-

sze a készítő e|ozetes írásbe|ijóváhagyása né|ku|. A szakvélemény a Ptk. 8ô's (1.4) bekez.

dése alapján torvénnye| védett szellemi a|kotás.

3. Tanúsítvány

A szakvélemény készffie tanúsĺ$a, hogy az álta|a tett megál|apítások Ęazak, és helyÉ||iak,

a megbĺzoü tuggeĺěń, és díiazása n*,ňĺüsg 9 rnegá]ĘPjtott e*erco. A vé|eményben foglalt

áreňäeseĺĺet, vé-ĺeményatkotásokat a korlátozó fettételek határo|ják be.

4' Az ingatlan leírása

4.1. Fe ingatlan kiimYezete

Az ingat|an természetben a kívuljegyzett Gímen, Mogyorod belterületén, az U6a|u nevii te|g'

pü|ésrészen taÉnató' Rz utca ďtěíer erca sziíaro äizran burkolatÚ, járda az ĺngatlan e|őtt

nincs kiépítve. Az ;Iúb.^;'uezeték, csatoma, elektromos és gázvezeték van' Csapadék-

i iz. elv ezbtes re n yi tott beton ńo I yiło szoĺgá|.

A tomegkoáereooš äiil.ôiox megalrijłłáutóbusz) í0 peľcen belĹil e|érhető. Személygép.

ŕo.iru"řp"rko|niaz ingattan tgru|eten és előtte, az utcán |ehet'

Élelmiszer alapeĺatäsřii"lgáó nevasárlasi bhetöség gya|ogosan í0 peľcen beltj|, kozin-

tézmények, szogáitaťáiok,-pia", bevásáľ|óközpont ioňegkĺiz|ekgssi já'rmýyexlĺel 10.15

percen be|ul e|éľhető. a tórńvezeti terh;És és ä rcvegósJennyeződés mérséke|t, a |evegő

b,.t", a közbiztonságĺ he|yzet a kĺirnyék at|agának megŕe|e|ő"
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4'f, Ate|ek leírása

Megnevezés Kivett beépítet|en teľü|et

Tulajdonos Budapest Jozsefvárosi tnkormányá 1 !1
Telek terulete 880 mz

Tulajdonilap ll|' rész nż ĺsgg és 1708 hľsz.ok összevonásabó| és újra megosztásábó|

Vezetékjog 11 m2 terii|etľe 220 kV-os táwezeték, MAVIR javára

vezeiekjog 148 m2 teni|etre 220 kV-os táwezeték, MAV|R javára

Övezeti besorolás L-ke-5

A tulajdoni lapon ''fe|ü|vizsgálat atatt' szerepel. A mellékelt változási vázłajz szeľint alakĺtot.

ták ki a tárgyi telket. A te|ek tégla|ap alaŕđio olda|gľgnyú. Hossáenge|yének tájotása ÉNy.

Ďrc-i, telszíň" hossziľánybän sík, keresztiĺanynan kb. 5 7o-ban, a dombo|dalnak megÍe|e|ően

'*j' 
Ä iáái teĺszĺn" á Éľ,{y-i ońalon kb' í,60 rrpre| az utca szin$e fe|ett van, az utca és a

telek kozott fÜves rézsr.i taialnato. Az utcai kózmĺÍ a|apvezetékek kózĹi| gázcsonk a télken

bénit van' A te|ek felszínérő| a kömyezó d9mboka nyĺ|ik panoráma. A telek bekerítet|en, a

szomszéłJ telkek necŕlteĺeneŔ. n teĺemol Éľĺy.i iľány'ban kb' 2o m.re, az utca másik olda|án

220 kV-os nagyresztinsegű Éwezeték oszÍopa ta|álható' Kj irányban kb. 300 m-ľe, 2 db

mikľoh ul|ámú átjátszó brony |átszik.

Megjegyzések a nagyfeszü|tségÍi táwezetékekrő|

Gazdaságĺés közlekedésiminiszter 122t20a4 (X' 15.) GKM ľende|ete

A biztonsági övezet terjede|me (7' s)
Nagyfeszu|tség fold feletti szabadrľezeték esetén:

äĺĺí"ŕv*t megĺahdi névleges feszültségszint fo|ott 4CI ľnéter

300-500 kV névteges feszĹi|tségszint kozott 28 m
200-3oo kV név|eges Íesztiltségszint között 18 m

100.2oo kV név|eges feszü|tségszint krzott 13 m

1.35 kV névleges feszultségszint közĺitt 5 m, betterĹiletre, fokozott biztonsági előĺrások meg.

tartásával 2,5 m.
Burko|t vezeték esetén: 1.35 kV 5 m, fokozott biztonsági előírásokkal 2,5 m, 1 kV alatti kisfe.

szti|tsegű vezetékeknél 1 m.

Foldben elhelyezett vezeték biztonsági ovezete:

35 kV.nál nagyobb név|eges feszülBég esetén 1,5 m

35 kV.ná| risá-nn név|eges feszrittség esetén í,o ľř}

Tartószerkezetre szere|t nagy. és kis{eszü|tségű vezeték biztonsági övezete:

A szé|ső, nyuga|omban levő áľamvezetötő| minden iľányban 0,5 ín, sĺkokban mérve.

,ru
4{

Mogyoród, Áłpád vezéľ út 53. 159ol84 hĺsz



{"'r,


