2. sz. Statisztikai adatlap
1.

Az ingatlan adatai:
1. .............................. helység ............... ir. szám .............................. utca
2. övezeti besorolás: ..............................
3. a telek területe: .............................. m2

2.

Az építés jellege:
1. Új épület építése - 2. Épület-helyreállítás - 3. Emeletráépítés - 4. Tetőtér-, padlástér-beépítés - 5.
Toldaléképítés - 6. Átalakítás, műszaki megosztás - 7. Lakásösszevonás - 8. Használati mód
változás

3.

Az építési időtartama: ............... hó

4.

Az épület anyagai:

1. A függőleges teherhordó szerkezet anyaga
2. A tetőfedés anyaga
3. A homlokzati felületképzés anyaga
4. A belső hidegburkolatok anyaga
5.

A lakóépület közműellátottsága, épületgépészet, épületvillamosság:
1. Vezetékes gáz - 2. Egyéb gáz - 3. Közműves vízellátás - 4. Házi vízvezeték - 5. Közműves
csatorna - 6. Házi csatorna (derítő)

6.

A lakóépület fűtési rendszere
1. távfűtés - 2. központi fűtés - 3. etage - 4. padlófűtés - 5. helyiségfűtés: konvektor, egyedi kályha,
elektromos - 6. egyéb fűtés ...............

7.

Használati melegvíz: 1. központi - 2. egyedi

8.

Az épület szintjei: 1. alagsor, illetve pinceszint ......... db 2. emeleti szintek ......... db

9.

A lakás(ok)hoz tartozó helyiségek száma és alapterülete:
1. 1-2 lakásos lakóépület építése esetén
A lakáshoz tartozó helyiségek
1. lakás
megnevezése
db
m2
1. szoba
2. konyha
3. fürdőszoba
4. mosdó, zuhanyzó
5. külön WC
6. mosókonyha
7. hobbi szoba
8. dolgozó
9. kondicionáló szoba
10 Szauna
.
11 úszómedence
.
12 gardrobe
.
13 tároló, raktár
.
14 Garázs
.
15 télikert
.

2. lakás
db

m2

Összesen:
2. 3 és többlakásos lakóépület építése esetén
Az épületben
létesítendő helyiségek
megnevezése

A lakáshoz nem
tartozó közös
helyiségek
száma

-59,9

A helyiségek összes száma
60,0-99,9 100,0-199,9
m2 alapterületű lakásokban

200,0

1. szoba
2. konyha
3. fürdőszoba
4. mosdó, zuhanyzó
5. külön WC
6. mosókonyha
7. hobbi szoba
8. dolgozó
9. kondicionáló szoba
10 szauna
.
11 úszómedence
.
12 gardroba
.
13 tároló, raktár
.
14 garázs
.
15 télikert
.
16 egyéb ..........
.
Az épület nettó összes-szintterülete: ............... m2
10.
Az épületben levő lakások összes hasznos alapterülete: ............... m2
Önálló rendeltetési egységek száma: ......... db, alapterülete ......... m2
11. A lakóépület egyéb felszereltsége:
1. klíma - 2. szellőzés - 3. központi porszívó - 4. napkollektor - 5. automata öntözőberendezés - 6.
lift - 7. egyéb ...............

