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Avant.|mmo Mémökiés |gazságügyi SzakértŐi Kft. T: 06.30190&1995
1031 Budapest, Városf;alkÔz 5. g'mai|: avantimmo@t-onlÍne'hu

l NGATLAN FoRGAL|li I szAt(\'ÉLEaíÉNY
a Budapest V|ll. Kálvária u. 9.

35876 hrsz a|atti kivett beepĺtet|en terü|etró|

Budapest, 2017. augusztus 21.
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iiĺii. Avant.|mmo o Mérnoki és lgazságĹigyi Szakértói Kft.

É nĺÉxelÉsl glzoř{YĺwÁnv

iĚ#éľete m'

üffiig.l*iérték sÚ|yozott átlaga, nettó FUm2

''':

:..

i;,,r:besoro|ása: Orezv negyed

forgalmiéľtéke Ft

ingat|an forga|mi értékét a fordu|óna.

L1-Vilt-1
913

197 262

á44{ unĹ:
BártfaiLász|ó

okl. 0. mémök
ingat|anforga|ml ĺgazságugyi szakértó

48 627 000

"j.lu,g+ŕĺ*ro*i Ą?'.lr#'*ik*dtĺĺ Hálľpa:rĺ &Ĺ
ń.ł:eĺs#iÍoĘ.łJnr.ł!tł'ĺłel,l.i.

, ľ il'}}'tĺi:ĘTEK

ĺĺł {iń,
Gĺ-'ď*ľ Ĺĺirĺ:ic.é

!!ĺ t1 o.ů. uq*miĺgtlłt .l::liĺ*ił+

5144 -ł
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Budapest V||l. Ká|vária u' 9' 35876 hrsz
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.uffi.e'-fý''árosi Gazdálkodási Ktĺzpont Zĺt. megbízása alapján az Avant.|mmo Mérnöki és
ii|gäżs:ág..q .'Szakéńői Kft. elkészítette a kívüljegyzett ingat|an forgatmi értékbecslését árve.
itlť''éś'eéljära;''.
'.'liłir.i:;'irj.. il'i.ll .' ]ri:.

iffiäĺal"eki feltéteIek

Avant.|mmo @ Mérnoki és lgazságugyĺ szakértői Kft'

,.i.i.':i. ,l.;ii.r.'li.m*o .áĺtal 
rende|kezésľe bocsátott adatok vatódiságát és te|jessegét nem vitattuk.

lĺ.'.l 'ffidott adatok rÔgzÍtésén tú|jogi teľmészetĹi vizsgá|at nem történt.
ĺ#sgelät.gorán azingatlant sżemľevéte|ezésse] ňinősĺtettÚk, más jettegĺĺ, invazív, stati.
.-{'ła.ongixa i vizsg á lat 

.n-em 
töľté nt

téń'.'c'' is.án'veszé|yes körti|mények, anyagok e|őfordu|ását nem rogzítettilk, ezekéľt, i||et.
#|fed@sÜkhöz szükséges szakértelemért nem vise|tink fele|őssfuet'

Ĺ érték meghatározásáná| az ingat|an egészben torténő értékesĺtését téte|ezÍük
l..,|M..iĺĘ.$.ffi !tetr'e1e{es,birtokbavehetöállapot-banértékeÍtük'

lĺ;vélémény kizáľólag az í. pontban |eírt célra készÜ|t, bármely egyéb cé|ra történö
i"{.l p. nem engedélyezeft.

ý.e''.|ff'é'nynen szereP|ő érték mindig egy adott időpontra.a fordu|ónapra- vonatkozik,
.ě..rté.k'..nagy9ága.tolyamatosan változik. A beÍektetők és tu|ajdonosok az adott va.

|!ĺ:ę..9azdasági' polltikgĺ, jogi kdmyezet változását és az ezekke| összefriggő koc.
n'den'iqőpontban, újabb információk birtokában másként íté|ik meg. Az ertětoecs-

ż=áffi.1ĺ9żaki tarta|oin és korĹi|mények esetén 180 napig hasznáhätó fe|.

l'é''ľ.".läffi.$$lény' ami a szakvéleményben szerepel, |egjobb tudomásunk szerint hełytá|.
1qQ"'.[jo*ft|kutatásuk során az e|várható gondosságga| jártunk el, de nem vál|aiunk

ť9;.Íffi adat, véleményvagy becs|és pontosságáért, amit mások adtak át ré.
:!:iii.rÍllr+,.]':

.v.e.lgffiü Ęizá19|ag a megbĺzó részére késztjĺt, il|etékte|enek semmĺlyen formában
t.h;íFíliákfel.ľ.*ľ hozhatók nyi|vánosságra sem a dokumentum részei, sem egé.

|i.e.!őletes írásbelijóváhagyása néĺkü|. A szakvélemény a Ptk' 86.$ 1i+1 ĺetěz-
ľ.t-örvénnyel védett sze|lemi alkotás.

készĺtője tanúsĺtja, hogy az áľta|a tett megá||apítások igazak, és helytá||óak,
et|en, és díjazása nem függ a megá||apÍtott értéktő|. A véleménybe'n foglaľt

.rré|eménya|kotásokat a kor|átozó fe |téteľek hatá ro|ják be.

leíľása

.ŕ/rl'i .,v ;.: l/
{1
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t+s

fazekasnevl
Írógép
     

fazekasnevl
Írógép
41



+ii:
ri' ii
i$"

r:.:::,i

;:

Meańevezés Kivett beépÍtetlen terĹi |et

Bp. V|l|. Józsefvárosi tnkormányzat 1ĺ1

913 mz

L1-V|l|-í |akóovezet

rész ELMÜ HálózatiKfr. vezetĺákjog 18 m2területre

ffit$iaľap..a|akú, hossztengelye K-Ny-i, fe|színe sík. A járda és az rjttest aszíalt burko-
l.iAż.l.lutcaoan vízvezeték, csatoma, e|ektromos és gázvezeték van. A csapadékvíz-

Avant.lmmo @ Mérnökiés |gazságÜgyi Szakéľtői Kft.

ité$é.rn.ę3óldott. A tárgyi te|ek az utca felől 1,80 m mägas acé| profi|bď és pálcákból
izté$keľíÍésse| bekerített. Az E.i oldalon a Ká|vária u.7. 35877 hrsz új építésri |aklház,

1$ta.ä#.a.s5874 hrsz Kőris u. 4IA.\akőhélzés a 35875 hrsz beépĺtet|én iaroktelet<, ľty-
4iĺľ'lÉ..ul'ĺO - 35872 hrsz |akóházhatáĺo|ja. A tertjlet a 35875 hrsz felő| nincs bekerÍtve. A

természetes nÖvésű fa, bokor és gyep ta|álhatl,
'.:,:t::il!-:r

Budapest Mĺ|' Kálvária u. 9. 35876 hrsz
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Avant.|mmo @ Mérnöki és |gazságügyiSzakértői Kft.

l$.'ęľÉkp|ý,ss'osszetett fe|adat' Ezéľt he|yszíni szemlét tartottunk, fényképeket
;]:'y'5b9li-t9jékoztatást !aptt1n\. kÖmyezettanu|mányt věgezttink, és aż tnkor-
:ĺfformá|ódtunk. A forga|mi érték megá|lapításához fe|használtuk a KSH, 

" 
ŃÁv

ľ;'.a:nyomtatott és azélektronitus sáxsájtiban fel|elhető' váhmint a más szak
ffiľiŕe.noelkezésĹinkre bocsátott áľakat, és az hvant.|mmo @ Kfr. adatbázĺsanáł< ĺnĺor-
t'..i.iiłi i;:l.;:. ''. .'

l'ffii V.a.qyonértékelők szlrĺetsége (R|oS) szerint az oMV (open Market Value)
ĺrľitlą:!9ĺÝr u,y,?,,'amely.összegért.egy vagyontárgyban va|l éľdekeĺtség mél-

r'p9{njogi.szerződés keľetében készpénzéľt a legnagýobb va|ószínr1séggeřelaá-
0.śl ár csak ve rsenyeztetéssel á||apítható meg.

az eladásľa.

,tárgya|ások |ebołyolí!{sához fĺgye|embe véve a vagyontáľgy jellegét, és a
ęsszerĹÍ hosszÚság ti időtartam ál| rendelkezésre.

bado1 kerril piacra, meghirdetése megfelető nyi|vánosságga| tÖrténik.
specÍális vevőĺkri|on ajántatot nem veszünk flgye|embe' 

--
az érték nem vá|tozik.

Egyesítés |ehetősége a Köris u, 4lB. (Kálvária u.
í 1. 35875 hľsz saľokte|ekke|
Száĺ|áshely jeł|egr3 intézmény is létesíthető
Klĺnĺkák és egyetemek kÖze|sége
A Ká|vária u. 7. sz. alatt új lakóház épült

Nincsenektényezők

Budapest V|||. Kálvária u. 9. 35876 hrsz
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Avänt.|mmo 
@ Mémokĺ és lgazságÜgyi Szakértói Kft.

.ffié,'b r' 9asa összehasonlÍtó árak alapján

lsł

M||' Kálvária u. 9' 35876 hľsz
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.:...''lÁvant.1mmo 
@ MérnÖki és lgazságiigyi SzakértŐi KfŁ

näĺáľozasa ĺnaľadványéľték módszerre|

/
Ĺ/ ,,' '/

V||l. Kálvária u. 9' 35876 hrsz
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Avant'lmmo@ Mémokiés |gazságügyĺ Szakéľtői Kfr.

ffi
;ň'i:lii

átlag:sżámítas

a|apiän szá m ĺtott értéket
árak alapján számĺtott forgaĺmi értéket
1 0%.os sÚlyozássa| vettuk figye|embe.

iit
iłił

iÍ ,{Y3

}/||l. Káĺvária u. 9. 35876 hrsz
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iií..ffiant.lmmo @ MérnÖki ěs |gazságügyi Szakértri Kfi.

t'őv* nos vt| l. KE Rtj LET Józs EFvÁRos Öľ xonmÁNYzATA
_ !.i :tit,.r 

.

i.'.1..'i'....' KÉPvtsELi.TEsTĹiLETÉNEK

66/2007.(Xil. I 2.1 RENDELETE
KERÜLETI ÉpíľÉsl szeeÁLrfAĺÁnól 1ĺlxÉsz; .

;.rcnilet Józsefuárosi Önkormányzat Képviseló.testĹl|ete a he|yi ĺin-
iló'jmódosított 1990' évi LXV. tlrvény 16' $-ában, valamint az épített

f'Ęs.výaęlJnéről szó|ó .1 
997'' évi LXXV| l l..toĺvény. í 4. S (!) bekezdésé-

megalkotja Budapest Józsefváros KerÜ |eti Építési Szabá| y-

nagyvárosias |akóterü let építés l övezetelnek résztetes
előĺľásai

{.s

terÜletén
beépítési mértéke * teremgarázs, intézményi, kereskede|mi

ezek vegyes alkalmazása esetén _ azL1-Y|||-5 kivételé-

tési mértéke, a máľ meglévő épü|etek utó|agos udvar|efedése
*-''aem ha|adhatja meg az e|óírt beépítésimértéket'

létesĺtendő új |akóházban kiskereskede|mĺ rende|tetési
pinceszintjén, foldszintjén, valam int első eme|etěn a|a kítha-

célu szintterü|et legfe|jebb 1.000 m2lehet'

a meglévó tetósíkok megtartásáva|- beépíthetó, de az
szinttertileti mutató értékét nem ha|adhatja meg'

?ldatokat el|átó ĺntézmények esetén az építménymagasság
ptĺlÍ.ę3kisebb értékének |ega|ább 6,00 méternek keĺl |enni. A

szabá|yałt kell a|kalmazni'

's'z. 
önk. ľendeleťt'el,

PZETBE FoGLALTA A 3 5i200s'(W. l a. 1 Önx. RENDELET
{ink' rendelett e|', a 45 ĺ20ł9,(Xn'2 1') rendelettel, a 36120 l o.(tX. t 0')

10. $, hatílyos 2015. ápľilis 3-tó|.
12.$ (l) bekezdésą hatäýba lép 20 l I. l0.19.én

9. $ il) bękezdése, hatŕĺ|yas2014. december S-től'

,ťĺ/

c/v Ir
Jot
ĄŐ1
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Í...'l'iÍ''. '..,'.. Ávant.|mmo 
@ ÍvlérnÖki és lgazságugyi Szakěrtói Kft.

;.;;;i., .1 .. . r,:,,..'.' :r .

.",1.! 
1

.i'Í::i: j.'

ffi
li!r.'
li:::i:'
r,';'ri,l::
t..r:i,rit j i

'öýä'ěté'k.''területén a te|kek és az építmények kialakĺtására Vonatkozó para-

1ä]'ł.; sz{ mú táb|ázat ta rta I m azza'

1. sz. táblázat

Kálvária u. 9. 35876 hľsz
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Áüant'lmmo 
@ Mérnoki és lgazságtlgyi SzakértŐi Kfr'
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AvanLlmmo Mérnokĺés |gazságtjgyi Szakéńri ĺfft' T: 06-30/ 908.1995.|031 Buđapest, VárosfalkÖz 5. e-mai|: avantĺmrno@t.onlĺne.hu

|NGATLANFoRGALMI $ZAKVÉ LEMÉNY
a Budapest V||l' Kőris u.4lB.

35875 hrsz a|atti kĺvett beépĺtetlen teľuletrő|

Budapest, 2A17. augusztus 21.
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Avant.|mmo @ Mérnokiés |gazságÜgyi SzakértÖi Kft. 2

É nľÉxelÉsl elzoľ.ĺYĺľvÁny

forgalmiérték sÚ|yozott át|aga, nettó Fťm2
nettó forga|mi értéke Ft

bruttó forga|mi értéke Ft

Lí-V|l|-í
630

?Ü4 762

34 830 000

*

cdl.é{a... uą"rĺ.r
BártfaiLászló

okl. ii' mémłik
ingaüanforgalmi igazságilgyi szakéĺtő

"hte*ťu {iľ ľ.,+i g Ę já"li,,Jłtl'' ĺ{łĺ*pffi ffi"
ń łlei:ĺilĺ ĺłĺ3ł!.rr1 é;iátiŁ.c{ 

.

n ľnrl-:.-"*-'. - :.' ť' 4..::

!' "..'i;.',i Đť..iĺ;ľŁślnił
rÉ01 ŕ.o9 i zĄtgaľ*ílš$g;í ľ.-;s;išĺ"łĺ5

f:*\ľ s144 a

fuľ#

Budapest V|l|. Köris u. 4lB. 35875 hrsz
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Avant'|mmo o Mérnöki és |gazságĹigyi Szakértőĺ Kfi.

Józsefuárosĺ Gazdá|kodási Kozpont Zrt" megbízása a|apján az Avant.|mmo Mérnöki és
ügyi Szakértői Kft. e|készĺtette a kĺvü|jegyzett ingat|an forgalmi értékbecs|ését árve-

Alapetvet feltéte|ek

rnegbízók álta| rendelkezésre bocsátott adatok vatódiságát és teljessfuét nem vitattuk.
ft;.á-!ądott adatok rdgzĺtésén tú| jogi természętű vizsgálat nem tortént'
iĺ.iť.l.iii.';.*:l^t aaĺÁ* ł+ ir--!|.-t --^.-...tt^.^-r.^.| .-_)_ u'|! 1a'.I

,\łizsgálat -so|áry 
az -ingat|ant szemrevéte|ezéssel minősítettÜk, más jetlegrj, invazĺv, stati.

íidĺagnosztikai vizsgálat nem tortént'

'irt'ę''ĺlciálisan 
veszé|yes korii|mények, anyagok e|őfordu|ását nem rogzítettĹlk, ezekért, ĺ|let-

u'.félfedezlsĹikhoz szükség es szakérte|emért nem vise|ünk fele|ősséget.
|i{'.opa|mi érték meghatározásánál az Íngat|an egészben torténő ertéresÍtését téteĺeái]k
ii..A7r'iňgatlant tehermentes, birtokba vehető á||apotban éľtéke|tiik.

kvélemény kizárólag az 1. pontban leĺrt cé|ra készĺi|t, bárme|y egyéb célra ttrténó
asználása nem engedélyezett.

ĺéleményben szerep|ö érték mindig egy adott idópontra.a forđu|ónapra. vonatkozik,
éńék nagysága folyamatosan változik. A befektetők és tu|ajdonosok az adott va-

$ľ31'.a gazdasági, politikai, jogĺ kÓmyezet váÍtozását és az ezekke| Összefüggő koo
minden ĺdőpontban'.újab! információk birtokában másként íté|ik meg. nz eňětoecs-

at|an müszakitartalom és kĺjrĹ]lmények esetén 180 napig hasznähaló íel'

'aďat 
{s tény, ami a szakvéleményben szeľepe|, |egjob.bludomásunk szerint helytáĺ-

. Fe|kutatásuk során az e|várható gondossággal jártunk e|, de nem válĺaĺunk
olyan adat, vélemény vagy becs|és pontosságáért, amit mások adtak át ľé.

ve|.epĘ1.J Ęiziĺqĺag g megbízr részěre készti|t, illetéktelenek semmi|yen formában
atják fel. Nem hozhatók nyi|vánosságra sem a dokumentum részei, sem ęé-
e|őzetes írásbe|ijóváhagyása né|kül' A szakvé|emény a Ptk. 86's (i4) bekěz-

torvénnye| védett szel|emí alkotás.

ény készítője tanúsítja, hogy az álta|a tetr megál|apÍtások igazak, és he|ytá|lóak,
független, és dijazása nem fÜgg a megá|lapĺtott ertenol. Ávéteménybei togĺali

l.ket, véleménya|kotásokat a kor|átozl feltéie|ek határolják be.

Ieírása

köľnyezete

teĺmészetben a kĺvÜljegyzett cĺmen, bełteĺü|eten, ta|álható. A te|ek környezeté.
Éjanu epĺtesii társas lä*onezat vannak'

edési e9zkĺiztk megál|ója (autóbusz) 5 percen be|üĺ e|érhető. Személygépko-
az ĺngatlan tertlletén és előtte' az utcán, fizető parkotóhelyen |ehet^

|átást'szotgáló bevásár|ási tehetőség gya|o$osan, 5 percen belül, közintéz.
1tí*9k' pĺac 10 percen be|iil e|érhető_. A kömyezeti terheÍés mérséke|t, a

és a közbiztonsági he|yzet a köľnyék átlagának megfe|elő.

Budapest Vl|l. Kőris u. 4/B. 35875 hrsz
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Avant.lmmo @ Mérnoki és lgazságügyi Szakértói Kfr.

A telek |eírása

Megnevezśs Kivett beépÍtetlen terillet
Tulajdonos Bp. V|ll. Józsefoárosi Önkormányzat Íl1
'TeÍek terti|ete 630 m2

.Övezeti besorolás Lí.V|ĺl-1 ĺaklÖvezet
Tulajdoni lap |||. ľész ELMÜ Hábzati Kft. vezetékjog22mz terÜ|etľe

iľgat|an tu|ajdoni.|apján 
"fe|ijlvizsgálat aĺatľ szerepel. A Kálvária u. sarkán e|he|yezkedő

lk.:..''négyzet alakú, felszíne sík. A járda és az rjttest aszía|t burko|atú' Az utcakban vízveze-
; a.tom.a, elektľomos és gazvezeték van. A csapadékvíz.e|vezetése megoldott' A te|ek
uJ#k'felő| 1,80 m magas acé|profilbótés pá|cakbó| hegesáett kerÍtésse|bekerített.
É...i.oldalon aKä|várla u.9. 35876 hrsz beépĺtet|en terü|et, Ny-ról a Kőľis u.4ĺA.35874
.l't|ělgi épÍtésű lakóház határo|ja. A teru|et a 35876 hrsz felől nincs bekerítve. A te|ek fel.

ń'ft rmészetes növésű gyep ta|álhatl.

KerÚ|eti Épĺtési Szabályzat (JóKÉsz) 66/2007. (X|t. 12.) ök' számú rende|et
ĺ.,szerint az ingatlan besoro|ása:

üáni érték a sarokte|kekre vonatkozik.

Budapest V|ll. Kőris u. 4ĺB. 35875 hrsz
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Avant.lmmo e Nĺémokiés tgazságügyĺ SzakértŐi Kfi'

É-rttxrepzés

ilfu ingatlan éľtékelésének módszerc

q1f..Fio1eJg1!! uę{!l. a2612005. (V|||. í1.) sz. rendelettel módosított 25ĺ1gg7. (vlll. ĺ.)
lét.ąTl1g,9,T ry|||' 1').FM.sz. ĺende|et és ai European Valuation Standaraš (Evsĺ
|'-28] 2. évi éľtékelési szabvány módszertani e|ö írásaĺt.

1t9ę*1ti' Érteterr Fy'ľ.t Csoportja [|-EGO]/A) aján|ása a|apján az ĺngat|an je|legére
0.1elĺgtettg|' a.forga|miértéket összehasonlító és maradványérték módszeľęl is ńegř'atá.

informálódtunk. A Íoľgalmi érték megá|lapításához fe|használtuk a KSH. a NAV
i, a nyomtatott és az elektronikus szaksajtóban fe||e|hető, va|amint a más szak.

által rendelkezésiinkre bocsátott árakat, és az Avant'|mmo @ Kfi' adatbázisának infor-

l értéke|ése összetett.feladat' Ezért he|yszíni szem|ét taľtottunk, fényképeket
seóbeli táiékoztatást kaptunk, kömyezettanulmányt végeztĹlnk, es aż Önkor-

.'...9t 
ľ{lvi'v'a.gyonértĺáke|ők szÖvetsége (R|c$) szeľint az OMV (open Market Value)

p$í|t piaci érték az, az.är,.ame|y ĺisszegért egy vagyontáľgyban vaĺó érdeke|tsfu mé|-

lnL'ľa9ĺnjogĺ.szeződés leľeteĺe1J<észpenzért a |egnagyobb va|ószínűseggeĹehd.
\ip.ohtoš ár.csak versenyeztetéssel álla p ft ńató meg 

"

az e|adásra.
tárgya|ások |e-bo1v9!Ításához figye|embe véve a vagyontárgy jellegét, és a
ésszerű hosszÚság ú időtartam á|l rendelkezésre.

időszakában az érték nem vá|tozik'

.u'fi.f''íF{ szebadon.kerĹi| Piacra, meghirdetése megfe|e|ő nyilvánosságga| történik.

$'9ffi.e|térö 
speciális vevói külÖn ajántatot nem veizunk figye|embe.

i:firrir
i ĺiij ilii:

tényezők

tényezők Saľoktelek, kedvezőbb beépíthetőség
Egyesĺtés |ehetősége a Ká|vária u. 9. 35876 hrsz
telekkel
Szál|áshely jel|egű intézmény is létesithető
K|inĺkák ěs egyetemek koze|sĺśge
A Ká|vária u. 7. sz. alatt ljj lakóház épü|t

Nincsenektényezők

ii:iii,

lił+".
Ii+,.'.l

łti=L.'.

ii'i
F.-,.
..il

/)"rBudapest Vl||' Kőris u. 4/B' 35875 hľsz
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Ílelek éľték meghatározása összehason|Ító áľak alapián

Budapesĺ Vl|l. Köris u. 4iB' 35875 hľsz
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Avant'lmmo * Měmokĺés lgazságtigyi Szakértói Kfi.

.řétek. éľték meghatáľozása maľadványérték módszerľol
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Ávant.|mmo6 MérnÖki es tgazságogyi Szakértői Kfr.

iig'.-:.sz.árnĺiasáná| az ĺisszehasonlító áľak a|apján számított forga|mi értéket
a]aÝa1yertek a lapján szám ított értéket 1 Oolo.os súlyozássa I vettti k f igyelembe'

Kiĺris u.4/B. 35875 hrsz
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Áüänt.|mmo 
@ MérnÖki és tgazságügyĺ Szakértői Kft'

tf'i'6 os vl|l. KERI.ILET ĺlzsnrvÁRos öNKoRMÁNYZATA

KÉPusE LŐ.ľpsr{ilETÉN EK

66/2007.{xll. í 2'} RENDELETE
xenÜurn ÉpĺľÉst szABÁLYzATÁRll 1ĺoxÉsz; .

11ierti1ét'ĺozse!{rosi Önkoľmányzat Képvisetö.testÜ|ete a he|yi on.
;fi.ó$ĺtott 1990' érli LXV. torvény 16. $-ában, valamint az épĺtettl.jiiiř.='i;'.--.- __-. :-. -- - l' 'v.u'r'rr|r g. vľ
éślY.édelmérő|szóló 1997. éviLXXVl|l' torvény 14. s (3) bekezdésé-
gsff ÉJán mega|kotja Budapest Józsefváros Kerü |eti ÉpÍtési Szabály-

na gyváros iae |akóteľĚi|et építési övezetei nek résztetes
e|őírásai

í's

terij|etén
beépĺtési mértéke . teľem g arázs, i ntézményi, kereskede l m i
y'ę ezek vegyes alka|mazása esetén - az li-vlll.S kivételé.

tłiśi mértéke, a már meg|évő épÜ|etek uti|agos udvar|efedése
r..ne' m haladhatja meg az előírt beepÍtési mértéket.

|akófunkcilt nem tarta|mazó közintézményi és szá|lás.
nek beépítési mértéke az 1, számú táb|ázatban meg-

ińlehet, fóldszinti beépítés e|érhetĺ a 1O0o/o.ot, fÔldszint
ł;p0 %.ot, az L1.VlI|-5 jelri építési övezet kivéte|ével'

[Qj?.g..a meglévő tetósíkok megtartásáva|- beépíthető, de az
*s . szinfterĺ}|etimutató értékét nem ha|adhatja meg.

lgalokat e|látó intézmények esetén az építménymagasság
]egkisebb éŕékének tegalább 6,00 métemek kell lenni. A

létesítendő új lakóházban kiskereskedelmi rendeltetési
földszintjén, valamĺnt e|ső eme|etén alakítha.

cé|ú szĺntteľtj|et Íegfe|jebb 1.000 m2lehet.

szabá|yait ke|| a|ka|maznÍ.

10' $, hatráłyos 20l5' ápľitis 3.tól.
12.$ (1) bekezđése, hatályba lép 20l l 'l0.19-én

9. $ (l) bekezdésą hatĺáýos 2a14. đecembeľ 5+ől.
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Áuaht.lńmo 
@ MéĺnÖkiés |gazságügyi Szakértóĺ Kft.

täľtiteten a telkek és az építmények kialakítására vonatkozó para-
ií":.c. zámrj' tá b!!.áľ:at tarta|mazza.

1, sz. táblázat

10

terep-
szint
alatti

beépĹ
tési

rnéńéke

épĺtménymagas-
sága
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@ Mérnoki és |gazság0gyi Szakértói Kfr.

il*dtš.u' 41B. 35875 hrszjii':l|::lr'.r1ł::.. i
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