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an megnevezései Lakĺíépiilet

lyľajzi száÍtrl 3s677 Közt..N Kĺilt.:N Tiĺrłilve: N Szabálytalan ing.lN

Hiáĺom és annáI tiĺbb lakásos takóépiiletek

forgalomképes

ĺendezett

t12ft.3oÜ

5

L

tiiľzsszámaz ?.54a5 Nevel Józsefváľosi Polgármesteri Hivatal

1082 Budapest, VIII. keľtilet Baross utła63-67.

teay. nem lakás célú épület

Budapest MII. keľiilet Vajdahunyad utca

Ád atfelfektetós ĺdőpontja: ěv: 1994 h.ó:02 n*p:22

. fenti ingarlanaeonosĺtóval jelöłt . lngatlaĺvaglon.kaĺaszteľ, ae adaffelfektctés idöpontjábm az alábbí, kitöltött adar|apokból áll:

Betétlap megnevezése: szdma {db)
.'K'' Köznűvfu-,csatonrł betéÍlap 0
.'Hr' Kiĺzmű távfűtés betét|ap 0

''S'' stľand' {liľdő betétlap 0

|tot'SpoľÚlétesítmények 0

''P'' Eryéb építmény betćtlap l
|tY'ł Közlekeđési műtáľryak 0

'lL'. Lakás betétlap 1l

'.B* NEm lakás célri helyisés betét|ap 1

''M't Módosító ađatlap 27

Összesen: 43

A|ÁIľĺsok

P, H.

24.

eL,

ráľE[i::,:ľ,i#Ir"?:,łf#ř"r2013R1.00.00. Nyomtatva:20ĺ7,03.08, Novácłki Elęonrra

KitÖlléséřt ľelelős

Ü



3 11

Három és anná|tcibb lakásos lakóć 11221.000

rendezett

Tör.i|ve:

Helyrajzisám: 35B77 l A

1 Önkormánpati'tu|Ądon

Kozter.; N Külter': N

lgen 1

Az épůlet funkció szeĺinti megnevezése: Három és annáltöbb |ďásos lakóépü|etek '|12f1

Az épulet címe: Budapest V|lľ' kerťi|et Vajdahu

Nem |akás célú he|ýségek osszesen:

Nem |akás célú he|yiségekbő|

- onkormányaati tuĺajdon:

ę

/1/
óJ
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l|leg; Háľom és anná| tobb lakásos |ąkód 1122Í.300

zés:

Törö|ve:

He|yľajziszám: 35677 ĺ 
^

1 onkormánĺ1łati.tulaidonrendezetbég:

Kęng Klł. G'sPlń/ Önkoĺményzati Renđszor 2013R1.00'o0.NyomtaÍva: 2017,03.08' Nováělki Eleonóń
fe|€lős szgmély neve/aläĺ,ása:

rÉńókvá|üozás e' Ft {+, .) bru6ó éľték egyenlege e. Ft

AdatľtigzĺÉ.s .Adatg|lenörzés

Aláĺrás: Kett': A|áÍrás: Keft,: Aláĺrás:

66



1t? Tönilve: N

Három és annáltöbb |akásos |akóé 11221 Helyľajzi sám:

rendszetf 1 Önkormányzátitu|ajdon:

35677 Kozteľ': N Kt}lter.: N

lgén 1

14 saját tulaidonú takás. és helyiséggazdá|kodás

6(

Józsefuárosĺ onkormánwatA tulajdonos

1082 tsudapest Vll|' keIÜ|et Baĺoss utcá 63-B7.

Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zľt.

í082 Budapest V|ll. keľüĺet Baross utca 63-67.

Üzeme|tetési

szolgá|tatást

e||átó

Jozsefuárosi Gazdá|kodási Kozporĺt Zrt'

1082 Budapest Vlll. kerulet Baross utca 63-67.

bryttú érték egygn|ose o. Ft

17 3ĺ8
19 180

iEffi
19'!80

108 812

17318

Adatrőgzŕtés Adaŕel|en6tzés

{*f EE# ::W,ffix,ľf#łeĺ 201 3R1'aa'la - Nwmłlťvd: 2a17.0g.08. Nováczkl EłBonôĺé



1ĺ1 Tö,rö|ve:

Három és annál több |akásos ĺď 1,|221 tłe|yrapl szám: 35677 Kozteľ.: N Ktitter.; N

rendezoti 1 Önkormánpatitulaidon: ĺgen ĺ
14 saját tu|ajdonú takás. és helyiséggazdálkodás

Azingatlanmegnevezése: LakóÉpulet

Az ingatlan cĺme: Főváros, megye: Budapest

Helyiség azonosító torzsszáma: 25405 Neve: Budapest Vll|. konjlet

Utca, házsám: ĺ082 Vajdahunyad utca 24.

Utca, házszám: ĺ082 Vajdahunyad utca 24.

ha: a tŕ: 250

a ŕö|drész|et kizár6|ag önkormányzat tu|ajdonában van

uzlotÍ Vagyon U

foęaĺomképas

A terubten léVó épü|etak, ěpítmények:

nincs védettsĺág

áľłämifu|aidonMl ingyenesen önkormán}uat tulaidonába ke 1

A tulajdonbakerti|és idrpontja : ěv: 1993 hó: Í0 nap: 27

bt



1szoba komfirt né|küli takás

1szoba komfort nélkÜĺi lakás

1szoba komfoń nélkti|i |akás

1szoba komfort nélküli |akás

1szoba komfort né|kiili |akás

1szoba komfort né|küli ĺakás

1szoba komfoń nélkü|i |akás

1 szoba + 1félszoba félkomfortos |akás

Mezei trén <mezeii@jgk.huf
,20].7. márciu s 9. 14:34

Yárszegi Dóra (URBS)

yajdphg1yĺd vtca24,

ldöm a kért adatokat, ame|yeket egy kozelmúltban készĹilt Lakásügyes táblázatbó| másoltam ki.

Irén

1

with pdfFactory pro trial version www.pdffactory.com
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INGATLANERTÉxnĺ,Ésĺ
sz^łrÉ nľol vrĺ-,nnłnľy

a 1082 Bp.o Nap utca 21.
35676 hľsz. alatti ingatlanľól

EUR0.ĺMMO Expeľt Kft.
t065 Bp. Nagyntező u' 4. Tel: 4|3-7504;413.7505 Fax; 343-0ó74 e-mai|: expert@euroimmo.hu



n

Ľ FEDEZET Énľnxn,r,És

Lakőház
Az éľtékeló társasáe: Euro-lmmo Expert Kft.
Szakéľtó(k) neve: Vinklárik Róbert
A vizs$źĺ|at időpoĺtja: 20ll7 .0f .28

Avlzsgá|atcéIja és tervezett feĺhasználasi he|ye: Yľľľuľj"lĽľ." Józsefvárosi GazdáIkodási
' ń.ozpont l(ĺt. reszere

Megľendelő: Józsefvárosi Gazdálkodási Ktizpont Zrt.

osszefog|alĺi tábla

Az ingatlan megnevezése:
Lakőház,15 lakásos
(Tul. lapon: kivett lakóház, udvaľ)

Az ingatlan címe: 1082 Bp., Nap utca 21.

Az ingatlan helyrajzi száma: 356',16

Ertékelt telekterĺilet 427 m2

Epiilet nettó tęrĹilet 1118 m2

Forgalmi éľték (aktuális éľték)

Piaci öh. megközelítés szeľint (telekként): 93 500 000,- Fr

Pi aci oh. megköze l ítés sz.eľinÍ (épületként): 134 600 000.- Ft

Maradvány elvii megktĺzelítés szerint: 135 000 000,- Fr
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Egyeztetett ( végső ) piaci éľték (aktuális) : lss 000 000.- Ft
Mellékletek *

2. Tulajdoni lap

3. Térképkivonat

4' Alapľajzok

5' Epítési szabźt|yĺat ľészletek

6' Teľtiletkimutatás (kataszteľi adatok)

7' Felújításra vonatkozó ök-i kalk

8. NAV át|rísfoglalás

Jelen szakvélemény érvényessége a keltezéstől számított 90 nap'
Az értékelés 23 számozott oldalon, f pé|dźnyban késziilt'

EURO-IMMO Expert Kft.
l065 Bp. Nagymezĺĺ u. 4. TeI: 4|3.75041'4t3-7505 Faľ, 343-0674 e.mail: expert@euroimmo.hu



EURo-tMMo Expeľt KfĹ 3
10ó5 Bp. Nagymező u. 4. Tet: 413.7504;413-7505 Fax: 343.0674 e-mai|: expert@euľoimmo'hu 
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Az ingatlan á|talános bemutatása
Az ingatlan címe: 1082 Bp., Nap utca 21.

He|yrujzi sáma: 35676

Bej e gy zett tu I aj dono s(ok) : Józsefuáľosi onkormánvzat

Tuląjdoni hányaduk: |ĺ|

Esetleges szélj egyek tarta|ma:

Haszonélvezet, illetve egyéb terhek: Vezetékjog5+|4 m2 teriiletre' ELMU Hálózati Kft.),

Bérlő: 15 db lakast bérelnęk önkormányzati béľleményként

Bérletí szerződés idótaľtama, Iejéĺrata: nincs infoľmációnk

Kömyező ingatlanok haszrrosítási foľmája: Lakőhálzak, irodák, telkeŁ ĺizletek, bev. központ

Telep{ilésen belĺili elhelyezkedése: VIII. keľ., Józsefuáros-Corvinnegaed, Nap utca és

Vajdahunyad utca sarok

Megközelíthetősége: autóbuszok, villamosok, metľó

Hasznosítás jelenlegi fbrmája: 15 lakásos bérhź.z

Legc é|szerubb h asan o sítiás : fej lesztés i tertiletként

Egaéb éľtéket befolyásoló köľĺilmény: Ll-vľI-1 övezet, szintteľiileti mutató: 4,5 m2/mf,

beép ítlretósé g:7 5%o
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EIJRO-IMMO Expert Kft

1065 Bp. Nagymező u.4. Tel: 4|3.7304;413-7505 Fax: 343.0674 e.mai|: expeľt@euľoimmo.hu

A lakás adatai

Az épület becsiilt építési éve: 1 893

Az utolsó felujítrás éve:

Alapozás, szigetelés: sávalap, vb. szerkezet

Felmenő f a|azat, fiĺdémek : tégla, vb' szerkezet

Tetőszeľkezet, héj atas: magas tető, cserepfedés

Ki'ilső felületek: kőporos vakolat

Belsö felĺiletek: vakolt, festętt' tapétÄzott, csempézett, lambéľiázott

Nvílászáľó szeľkezetek: faszerkezetu,f rtg.- ű ĺiveggel elláwą fa belső ajtók

Padlóburkolatok: kerámia jaľólap, beton

Kcianĺĺvesítęttség, konrfoĺ'tfokozat: összközmii, komfortos

Szobaszám: 1 egész szoba

lgényszint általánosan : nagyon gyenge

Fizikai állapot (%): 50%

Lift:

4,1/-)
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Az ingatlan éľtékelése

Az ingatlan rtivĺd, szöveges ismeľtetése

Az ingatlan, Budapest VIII. keľületében, Józsefváros-Coľvinneryed váľosrészben található, a Nap utca

és Vajclahunyad utca saľkán, közel a József ktiruthoą Coľvin bevásárlókĺizponthoz. Kozvetlen

kornyezetében lakóhrízak, bevásáĺlókozpont, irodłłk, iskolák, üzletek, éttermek, találhatók. Kicsit

távolabbi kĺirnyezetében intéaĺrényi-keľęskedelmi ovezet, egészségügyi intézmények is

megtalálhatóak. Tömegk<ĺzlekedési lehetöségei jók' belvlĺľos gyorsan eléľhető. Paľkolas a kö,ľnyező

utcákban megoldható és a telken belül. Teriilete kerített, Felszíne sík, nem eryenetlen. Közművek az

utcában elérhetőek. A telek átlagos téglalap alakli, saľoktęlęk. A ktirnyezetben lévő hasonlóan intenzív

beépíthetőségű telkek értéke jelentősen nőtt az elmúlt évben, amit a fejlesztoi aktivitłs és új

lakaskeres|et generált. A jövóben éľtéktaľtást várunk, illetve enyhe áremelkedést.

Kivett |akőház és udvarként van nyilvántarMa az ingatlan. A telken egy 15 lakásos ház źL||,

ĺinkoľmányzati bérházként használják, 1893-ban éptilt, rendkívti| gyenge állapotban van,37f mf a

beépített alapteriilet, 3 szinten tisszesen 885 m2 ftjlđfeletti terÍilęttel és f76 m2 pincével, összesen:

-1118 m2. Valóságban a legiobb hasznosítási mód: fej|esztési célú tElek, építési és bontási

engedélyról nem áll rendelkezésľe információ'

Terü|etkimutatás i
't-'

i
. ....f-......-....----..- -.. .. i.

, 
Lgkqsok, (pq"l'e_ly)_ .i

" ?s,?! P? ,

86,67 trnf i
- ---*"***__'_'-a _'*_'__-*' _ _ "'_t

f9,a3_,ml - i

-Ą!,75*,"m! l

"19,211m..2 l

4L,f3tmZ
7L,33,,m7

46,70 mZ: ' -'_'. '_-: _'__

, 7f,7f:,mf

'' !s,zó.'.ni
47,63,m2

, 6-3,05;m2
' 34,30,m2

I 38,001m2

', 34,45,mf

' 68,97.m2
:, 767,50,m2

15 db Iakás 5t,I7 m2 (átlagban)

EURO-IMMO ExPert Kft.
l065 Bp. Nagymező u. 4' Tel: 413.75a4ł 4|3-7505 Fax; 343.0674 e.mail: expert@euroimmo.hu
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Tęrülete épületekkel hatarolt és kerített' Jelenleg önkoľmanyzati béĺház, 15 lakással, nincs

albetétesítve. Felszíne sík, alakja trapéz, két utcafľonttal' Közĺniivek a tęlkęn bęlül varrnak. A telęk

átlagnál nagyobb hosszliságú utcafronttal rendelkezik, sarki elhe|yezkedésiĺ. ovezeti besoľolása L1.

vlll-l, beépithetősége 65% (engedménnyel .ĺ5 yo), max' szintteľületi mutató 4,0 mflmf

(engedménnyel4,5'mflmf). Az engedmények saroktelękľe szólnak, A terepszint alatti beépíthetőség

mértéke 100% mélygarázs építése esetén' Legnagyobb épiiletmagasság f3 m, utcai fľonton 16 m.

Záľtsoľú beépítéssel építhetó be' Lakó funkció a terĺ.ileten elhelyezhető.

Beép íth etőségi a da to k (E p ítési Szabáł|y zat ľészlete k)

EtIRo-IMMo Expert KfĹ
t065 Bp. Nagymező u' 4. Te|: 4ĺ3-7504; 413.7505 Fax: 343.0ó74 e.mail: expert@euroimmo.hu
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LI-\TIIjetűzártsani.beépítésű,.ľag'rĺľáľosias,|akĺóteľiilet'épÍtési.tir.ezeteinek'ľésuletes.
eIôírásaiv'

rf.g1t
T

{ 1 ). + Az.LI=lTtr j eľ&"építe si.or..ezetek tertĺlet@ĺ
a)*Áz.epuletek.friđszigtĹ.befftěsi.mérÉbe._.teÍemgaÍázs..inÉzmegryi-kereslce-đ..iloui.

furkció. létesítese'. řl[etve. eaek. l.egyeg- a|ka|*ĺazása- esetÉn.- _. az- Ĺĺ-vfiI-s.
kir'ete1élę1*.elerheti a. 1 OCIoĺółot.s

b)*Á.f,eĺső.sziĺtejc-beépítesi.mett€ke'.a.m;áĺ.ĺneglél'.ö-eptlĺetek.utólagos.uđl.arlefeđése.
esetścek.kir,.Éfďér.el*ĺem.haladhatjaaegazeĺĺiírt.befftésiaertéket.-f,

ď5.a'.epĺÉsi-tiĺ'ezet.teĺtitetén.létesÍteadő.új.trakóhifubaĺ-bskeĺesheđęlmi-re,ndeltętésí.
eg}.ség-cŠak.az.éplrletpinceszintjén..ňldszirrtjén,.ralarłint.elsö.emeĺetćn"alakĺttrató'
ki.a.bľuttů-kereskede|mi.cé1ú.sziÍ1t.terÍlet.1egfeljebb-tr.000m'3.lebet![

d)'*lĄz. ör'eset€kbefi'. létesíthető'. lakófuÉküiót. Íręm. tartaImaró- lrłĺzintézméĺyĺ. és-

sz-átlrísjetlegü.intéemÉĺyek^épuĺe.teínek.beépĺtésí.mertéke.az.1..sziimťr.tátb|ázatbaa.
cregfuatłrozott-mértélcől. elteró. lehet'- folđsziuti- Ęrpĺt*s. eĺérheti. a. lÜ0o'6-ot'.
frĺlďszint' ffiIottŕ be{pÍtes. elÉrheti. a- 80. oń.ot'- az. L.l'-ł][fi-S. jelii. epítési. civezet.
hivételÉvel.s
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Piaci iisszehaso nlítĺó értékelés

Az értékelesi szakvélcmćny a tÖbbszÖr módosított 25n997.(vtn'1') PM. és az 54l1gg7 (VIĺI'I) FM fcndelętekbcn' valamint a TEGoVA irányelveiben pl'ĺRÔp.c.l

Éĺtekelesi Szabványokban (EvS) leíń mödveřtani clvck és krvetelményet továbbá a mindenkor hatályban lévő jogszabátyi elĺnĺsoknak mcgfclelôen készült.

EURO-IMMO Expeľt Kft. 8
t065 Bp. Nagymező u.4. Tel: 4|3-7504;413.7505 Fax: 343.0674 e.mail; expeľt@euľoĺmmo.hu

(1Ą.r{

Piaci ěrtékelés
vizsgá|t
ĺnqłÍ|an Ineatlar L Ineatlan II. Insatlan ĺIÍ, IBsatlan IV. lngäÍ|an v.

3lhetyezkedés

1082 Bp.' Nap Utca 2í. ]p.' VlIl. keÍ
3aíoss u.

3p., Vlll- ker., vi!
.rtca

3p'. V|||. keí.
-udovika

Bp.. Vl||. keÍ.
Balassa ut6a

]p'. Vĺl|, ker.
}ezerédi utcá

LeÍrás

Józscfvárcs Corvĺn
neryedben sarki,

ÖsszkÖmĺlv€s' sík
felületiĄ L l.vffi.l

ovmti besoroliisú,75
o/o{s beépíthetöségĺ]

építési tetek

Józsefváľosban lévć
körut közeli'

krzbensô telelq
kri.Ínűvek af

utcábaĺ,
beépíthetöség ó5ole,

szm: 4,0 m2rm2,
lakl Övezet

Jóaefuárosban'
Blaha Lujza rémél

lÉvő kskeny
téglalaP alakú

közbensó telet L|.
VIll- t Tvezet,
köművekz

utcában'
b€éptthetőség 60%'

szm:' 4'oÍfi2tfia,
lakó övezct

Iózsefvárosban lévó
tégla|ap aĺaku

kÖzbensö te|ck' I,[.
vĺ|Í.z iJlez't
ö5szkÓmúves

beépíthetöség 60%'
szm:3,5 mflrĺa,

lakó rvezeq
bonĺandó

ép0letekkcl

Józsefváĺosban,
Corvin negyednél
ĺévó saroktelek,

kÔzĺtiivek az
utqábarL

beéPithetöség 757ą
san: 5,0 ÍI21m2,

lakó ivezet

Józsefviłĺosbaĺ,
Csamok negyednéI

tévö telek,
krzmüvek az

utcában, Ll-vIII.1
Övezet

beépíthetöség 65%'
szm:4,0 Ín2'm2,

lakó Övezet

ľelekméÍet (mr) 4f7 óoY 555 922 7t6 771

izintteĺleri mutatl (m2/m2) 4.0 4,0 5,0 4,0

Meséoí|hetó színtĺ€rület (m1 | 922 3 476 zTzo 3 ZZ7 3 580 I 084

fu/Kínálatifu(Ft) 179 900 000 ĺ02 Ĺ20 000 l70 000 {Đ0 t9s {xx} 000 200 fi!{l 000

.ajtagos érték (Fťm2) 5t 755 4ó 000 52 68r s4 469 ó4 85t

KĺnáL|ati ár koĺekció ^10% -l0o/o .,Iovô -t0% -10%

i.onigá]t fajlagos érték (Ft/m") 46 579 41 400 47 4tf 49 022 58 366

Adatforrás időpontja

ingatlan.com
?'20r407
2017,03.

rngau an.cÔnI

2f631?31
20t7.03.

ingatlan.com
2ft44t05
201'1.03

ingatlan-com
22407237
2017.03.

ingatlaĺ.com
22620398
2017.03.

Korrekciós tényezlk

\atrg{lt

iđpstlan Insatlan ĺ. lncatlan ĺĺ' Insatlrn IlI. InPatlän I[. lnsatlan IIL

\lapterület

ilhelyezkedés mĺätt, kÔrut és corui
nelletti z0% tsv. 20% 20o/o ts%

]eéDíthetöség miatl

Jtcďrontok száma

;aroktelek Iöbb utcafronti lakás l0o/o lon/s l0%

Jontandó éDtiletek 5%

ľelck alakia fOo/o

)roiekt volumene miatt lqyo t0% l0o/o l0o/o

lsszes módosĺtás 40Yo 4sYo 45% 3$Va z5%

uTdosĺtott ÍajIagos a|apár
'FU beéDĺthetô szintter. m') 66 t35 65 ZtI 60 030 68 748 63 ?29 7f 957

iúlyozÁs 20% 20o/ý ZýVn f,JY. f00/,

JúlYozott átIas óó l35

Pĺáci érték
Szintrerulet(m:) x fajlagosár(Fťml)

ĺ 92? ó6 l35 I27 000 fixl Fr
]ontási költsés ŕ30 000 Ft/m2. 1l l8 m2 -33 540 000 Ft

Piaci éľték (bontáŚi kölĹsés levonása utárl) 93 460 000 Fr



Piaci iisszehasonlítĺi éľtékelés (AKTUÁLIS ERTÉK . tAKÁsÉRTÉKEsÍTÉssEL)
Piaci iĺsszehasonIítĺĺ adatok

Ernelyefkedes

Lerras

łedUká|t aĺaoteri.iIet
l FltrkmArpÍ

1082 Bp., Nap utca 21.

Ąr / Kĺnáleti ár

Vizsgált
inoatlan

-arlaoos efieK

Ö|dszinti és eme|e|
akások, nagyon gyeng(
állapotti épiiIetben

Ądat ĺoräsa (és
ązonnsĺl{Ąia) ií.|łínnntie

i1

KĺnA|Ati 
^í

lp. Vlll. ker
/aidahunvad utca

'laDterUlel

lngatlan l.

ErneryezKedes

l. em-i, utcai' jÓ állapotť
akás.1 szobás

-|heIyezkedés

=\

(omtortĺokozat

MÍiszaki állaoot
iasznostlnalosao

17

:Ine|yézKeoes' Korutor
<ĺvĺjIi

Vizsgá|t
inđäł|án

Bp
utca

ĺngatĺan ||'

ĺ í 850 00o Ft

részben em-i és utcai

nfráŚlrllkĺlire

,20 270 Fl

1. em-i, utcai. fe| jltandĆ

á|lapotť| |akás, 1 szobás
iÓ á||apotłi házban

Vlll. ker

nĺi|cĺ kora

(ĺnälati aclat. zo17.g3

részben Íszt.i és udvari

ť|ac| ne|yzet
tsszes mÓdositás
y|ooositon aIaDaÍ
Mrdosĺtott a|apál
korakíŕác lrÍán

Pľáte

ltĺ

.50/"

ťos

Ingatlan I

(l

Bp. Vlll. keÍ. , Mo|ná|
:erenc lér

lngatlan lll.

13 390 000 Fl

\..*\
\\

t71 944 Ft

é|em.i, utcaĺ' fe| jĺtandi
i|lapott] lakás, 1+fé|

;zobás, át|agos á||apottĺ
lázban

(inälati adat. 2g1l.o3'

-5"k

194 586 Ft

-35o/s

194 600 Ft

+3

-5e/^

Ingatlan ll.

0

-Ao/^

Ingatlan lV.

Bp.
Ilná

14 onĺl noÍl Fl
:125 5A1 Ft

V|||' ker'. t}arosÍ

o|osanl|' Uovaĺl' .
;zobás, komfortos
(Özepes miiszak
łl|apot lakás

(ĺná|ati adat. 2017'03.

-5"h

-5( }"/ł

160 135 Ft

'.111"/a

.\\_\

4b

-5%

Ingatlan L

u

-5e/"

Bp. Vl||. keĺ

Ingatlan V.

14 900 000 Ft
t23 913 Ft

EURO-IMMO Expert Kft.
t065 Bp. Nagymezó u.4. Tel: 4t3.?504;413-7505 Fax:343.0674 e.mail: expert@euroimmo'hu

té|em-i, utcai' felÚ|ítand(
ál|aootr] lakás' 2 szobás
át|agos ál|apotťl házban

tĺná|aĺĺ adat, 2017 'a3

-5Yo

45."/"

Pá|

204 569 Ft

-25'/a

utca

ŕi5

..-'- 
-

-5"/n

lngattan ll.

2:l gtxt (It)u f.t

5%

7 69? t-l

(iná|ati adat' 2017 'o3

-40%

195 349 Ft

-35o/"

\

-5"/o

lngatlan lll

5"/a

-5"ĺo

-.15"/n

I lu 543 t-t

-?fio/^

\

-10o/o

45"1a

zo2 231 ŕ|
\ 

.

9



Az ingatlan óľtékének meghatáľozása

A lakások értékének megá||apítása
m-Í Ft/m2 = Ft

Lakástenj|et 768 m2 * 10O % = 768 m2 Ft

I akások értékesítési ára minĺiŕJsszęsęn kcrękĺfuę 149 500 000 Ft
15 db ĺakás éńékesĺtési ideje miattĺ csökkentó tényezó

Telies éoü|et éÍtéke mĺndÖsszesen kerekĺtve

-10%

134 600 000 Ft

EURO-IMMO Expert Kft. 10
1065 Bp. Nagymező u.4' Tel: 413-7504;413-7505 Fax:343.0674 e-mail: expeľt@euľoimmo.hu
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Maradvány elviĺ megktizelítés
Pĺaci łisszehasonlítÓ éľtékelés ryÁRHATó ÉnľÉx - ur'xÁsÉnľÉxpsÍľÉssnĺ-, TELJES É'pÜlpľrnlÚĺÍľÁssAt)
Piaci łĺsszehasonlĺtő adatok

l.i, utcai, felÚ

t lakás,3 szo
pottl házban

Ąr\

\- r).,

EURO-IMMO Expert Kft.
1065 Bp. Nagymező u. 4' Tel: 4|3-1504;413-7505 Faxl343.0674 e.mail: expeľt@euroimmo.hu
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Váľható, nettó árbevétel számítása

A fejlesztés váľható bruttĺó éľtéke (FELÚJÍTÁs uľÁľ)
.{ ś$ .,''j. Y. r -tł. ll üo,i,,,,.., nettó ár @! '..n.ŕ. (5 %-os ÁFÁ-val;

. : 3/. : ťg.-t-Öa ť; i, lU 7o-uš ŕ1rŕ1-vclrl

EURo.t'MMo Expeľt Kft. If
l065 Bp. Nagymező u. 4. Tel: 413.7504;413.7505 Fax: 343-0674 e.mai|: expeľt@euroimmo'hu
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Maradvánvelvíí értékelés

A fejlesaés bevétele (nettó)

Elađási áľ, lakiĺs, gk. beálló, tároló 314749 440 Fr

Kihasználtság (eladható terüleĐ 100 o/o

Figyelembe vehető bevétel 3I4 749 440 Fí
Ktĺltségek

A tulajdonos fenntartási kôltségei Az éves bevételek 0Fr
Menedzselési költsések Az éves bevételek

Fe|újítasi költségalap Pótlási ktg. n/o-a

Egyéb k<ĺltségek

Éves egyen|eg (vaĺható bevétel) 314',749 440 Fr

Tőkésĺtési ráta

Tőkésített egyenlęg (várható bevétel) 314',t49 440 Fr
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A feilesaés kĺiltségeí (teriiletek foľrása; lasd aĺľóielben) (m2)

Felújítási költségek (nettó) . Funkció lakás l2Ü 000 Ft/m. x 768 92 160 000 Ft
Funkció közös ter. i0 000 Fťď * 350 24 500 00ry
Honrlokzat fęlúiíĺĺs 20 000 000 Ft

ikö összęsen t36 660 000 Fr

Szakértő i díj ak, tervezés 6 833 000 Fr

Taľtalékkęľet

Marketingksg és éĺékesítői jutalék

Finanszĺľozásikö|tségek,Összköltség7aoÁ-ánaka 5,0Yo

A fejlesztő hasana (építési ktsg 30 %-źLrrak

építésiktsg: 5,!|% -a

építési ktsg: 4,0Vo -a

eladrĺsi ár 4,0o/o .a
5 466 400 Fr

12 589 978 Ft

5 654 228 Ft-a

-a) rf 299 400 Ft
A fei lesztés maľadvrĺrryértéke 135 246 434 Fr

A te|ek nettó maradványértéke kerekítve r35 000 000 Fr

A maradványértékelésnéI bevétel és kiiltség olda|on egyaránt nettó értékkel kalkuláltunk ÁFA
tartalmat nem vettĺik ĺigyelembe

': .,/
il

EURO.IMMO Expeľt Kft.
1065 Bp. Nagymező u. 4. Te|: 4|'3.75t4;413-7505 Fax: 343.0ó74 e.mai|: expeľt@euľoimmo.hu 8L
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il Piaci érték meghatározása (aktuális éľték)
A piaci forgalmi énék meghatározĺsának szempontjai, a kiválasztoft módszer indoklása

Az ingatlan forgalmi énékének meghatáľozásánál a piaci összehason|ító és a maradványértékelés

módszerének eredményét 50.50 %-al vettĺik figyelembe. Az épület telekként való éľtékelését is elvégeaiik

piaci összehasonlító módszerrel. A telelęĺr közelíti az épu|et értékét, de a nagymértéktĺ bontrási költség miatt

még nem éri eI azt'

Az ingatlan értéke piaci ĺÍsszehasonlítas alapján-telekként (Ft): 93.500.000,- Fr

Az ingatlan értéke piaci összehasonlítas alapján-épiiletként (Ft): 134.600.000,- Fr

135.000.000.- FrAz ingat|an értéke maradvány elvĺĺ számítás alapján (Ft):
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Az ingatlan egyeztetett piaci éľtéke' keľekítve (Ft}: 135.000 000,-Ft

EURO-IMMO Expert Kft.
t065 Bp. Nagymező u. 4. Tel: 413.75ł4ł 413-75t5 Fax: 343-0674 e.mail: expert@etlroimmo.hu

Pĺacĺ helyzetelemzés, koclľázatelemzés

Lakőház, fej lesaési terĺĺlet, lakó övezetben'

Hasznosítható a jtĺv,őben a meglévő épiilet felújításával és bontás után lij lakóépii|et építésével. Ä
telekáľ kłizelíti az épiilet éľtékét, de a nagymértékíĺ bontásĺ ktiltség mĺatt még nem éri el azt.

Kedvezo elhelyezkedésii, József körúthoz, Coľvin negyedhezközęli, 15 lakásos hráz.

Hosszú tavli éĺékállandósága biztosított, a jövőben értéknovekedés varható a fejlesztési célú ingatlanok

piacán.

A lalüĺsokba nem jutottunk be, mert béľlők lakják az épületet, közepes.felrijítandó á|lapotot

feltéte|eztiink az éľtékelés során.

Az ingatlan önállóan foľgalomképes.

Az épiilet negyon gyenge ál|apotban van, statikaĺ vizsgálat szükséges a tetőtér beépítés és

emeletľáépítés lehetőségének kéľdésében való dtintéshez. Ha beépíthető a terĺilet és emeletľáépĺtés is

lehetséges' továbbá jogeľős építesÍ engedéllye| is ľendelkezĺk a tulajdonos a bővÍtésľe, akkoľ az 10.fÜ

7o-al növelhetĺ az ĺngatlan értékét.
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