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Tisztelt Y áro s gazdďlkodási és P énzügý B izotts ág !

I. Tényállás és a döntés taľtalmának ľészletes ismertetése

A Budapest VIII. kerület, Leonardo da Vĺnci u. 41. fszt. 6. szćm alatti, 36277ĺ0lN1
he|yrajzi számon nýlvántartott, f3 m2 alapterĺiletiĺ, a k<izĺjs tulajdonból hozzá tartoző
2I3lI0.000 tulajdoni hányaddal rendelkező, utcai bejáratű, egyéb helýségĺe vonatkozóan a
Budapest Főváros VIII. kerĹilet Jőzsęfvárosi onkormányzat (a továbbiakban: onkoľmányzat)
2015. november 17-i időpontta|hatátozatlan időľe szóló bérleti szerződést kötött aDrźlmatéka
Kultuřális Bt.-vel (székhely: 1082 Budapest, Leonardo da Vinci u. 4|.2. em. I2.; adőszétm:
28504098-2-42; cégtregyzékszám: 0I 06 317112; képviseli: Mann Dániel uz|ętvezetésrę
jogosult tag)' Béľlő a béľleményt oktatás és raktározéls céljára vette bérbe'

A Drámatéka Kultuľális Bt. képviseletében Mann Dániel uz|ętvezetésre jogosult tag,2016.
április 29. ĺapján vétęli kérelmet nýjtott be a fenti címen lévő helyiségľe. A vételi
kérelemhez szükséges mellékleteket (nullás bérleti díj igazolást, hitelęsített bérleti szerződést)
csatolta.

Az l900-as évek elején épült ingatlan Budapest VIII. keľületében, a Corvin negyedben
helyezkedik el a Corvin sétány közelébęn. Az iz|ęt bejźlrata és ablaka az utcára nýlik. A
helýség egyetlen ga|éńázott Ĺizlettérből a||. A ga|éria alatt keľiilt |evá|asztźsra a mosdó és a
konyha.

Az ingatlaĺlra vonatkozó éľtékbecslést az Appreal Kolláľ Ingatlanszakértő Kft. (Kollár Zo|tźLlĐ

készitęttę ęI f0I6. június 08-án. Az ingat|an foľgalmi értékét 9.900.000,- Ft összegben
(320.000,- Ft/mz) állapította meg. A fi'iggetlen szakérto 2016. június 20. napján az ingat|an

forgalmi értékét fenti összegben jóváhagýa'A nem lakás célú helyiség esetében avételfu a
bekĺiltĺizhető forgalmi érték 100 %o-a, azaz 9.900.000'. Ft.

Azingatlan elhelyezkedése HVT teľiiletet nem érint.

A Budapest VIII. keľület, Leonardo da Vinci u. 41. fszt. 6. szźtm aIatti, utcai bejáratu ,23 m2

alapterületű egyéb helýség esetében, a 18 albetétből álló tfusasházbanjelen albetéttel egyatt}
đb önkormányzati fulajdonú albetét van, amelyhez akozos tulajdonból 467/10.000 eszmei
hanvad l.artozik.



A helyiség bérleti đija a bérleti szerződéssel egyidejűleg kerĹilt meghatározźsta,
megáIlapításánál csĺjkkentő tényező nem kęľült ťrgyelembe vételre. A helyiség béľlęti dijźnak
emelése évente a fo gy asztői árindexnek me gfelelő.

A helýség esetében az elidegenítés megtéľĹilését 8 év tekintetében kell vizsgálni.
2016. évben érvényes havi nettó bérleti díj osszesen., 28.000,- Ft
AvízőtátvaI nem rendelkęzó a|betét havi ktjzĺĺs költsége: 6.816,- Ft
8 év alatt elérhető bérleti díj (źú|agĺ% inÍláciőval számolva): 2.783.985'-Ft
8 é.r.re számított kĺizös kĺiltség (átlag L9/o inf|áciőval számolva): 677 ,70?'- Ft
Ktizös költséggel cstikkentett béľIetĺ díl (8 évľe): f.106.f83,-Ft
Forgalmi éľték: 9.900.000'- Ft

Az e|végzett szźmitás a|ap1źtn megállapítható, hogy a bęcsült foľgalmi érték meghaladja a 8

évre számitott, közös költséggel csökkentett bérleti díj összegét, aZ elidegenítés az
onkormányzat részére megténil, a helyiség elidegenítése magasabb bevételt eredményez,
mint amennyi a bérleti díjból 8 éves időtartam a|attvárhatő.

Fenti ingatlan tekintetében az onkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljáľa szo|géůő

helyiségek elidegenítésének feltételeiľől szőIő 3fl2013. (VII.15.) önkormányzati renđelet (a

továbbiakban: Rendelęt) 5. $-ában meghatátozott elidegenítéstkizárő okok nem állnak fenn.

Javasoljuk, hogy a tisztelt Bizottság járuljon hozzá az ingatlan-nyilvántartásban a
36277l0lNI helyrajzi számon nýlvántartott, természetben a Budapest VIII. kerület, Leonardo
da Vinci u. 41. fszt. 6. szäm a\atti,23 m2 alapteľületrĺ ingatlanĺa vonatkozó eladási ajánlat
bérlő Észéľe történő megküldéséhez, a vételámak az ęIkészi|t foľgalmi éľtékbecslés, valamint
a Rendelet 17. $ (1) bekezdése alapján a forgalmi éľték 100 oÁ-ának megfe|e|o, azaz
9.900.000,- Ft osszegben töľténő közlése mellett.

II. A beteľjesztés indoka

A kéľelęmmel kapcsolatos döntés meghozata|ára a Tisztelt Bizottság jogosult.

III. A döntés célja, pénzĺigyi hatása

Az e|idegenítés az onkormányzat számátakedvező, mert az onkormányzat terhéľe felmerĹilő'
az épület fenntartásával kapcsolatos közös költség flzetési kötelezettsége csökken' Az
el adás sal kapcsolatos döntés megho zata|a p énzigyi fedezetet nem i gényel.

IV. Jogszabályi ktiľnyezet

Az onkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szo|gá|ő helýségek elidegenítésének
feltételeiről szóló 32/201'3. (VII. 15.) önkormányzati rendęlet (a továbbiakban: Rendelet) 2. $
(1) bekezdés értelmében a helýség elidegenítésével kapcsolatos tulajdonosi jogokat a
Képviselő-testtilet gyakorolja azza|, hogy egyes tulajdonosi jogok gyakoľlásaľa, a rendeletben
meghatfuozott esetekben aYfuosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot hata|mazzafę|.

A Rendelet 2. $ (2) bekezdése szeńnt a 100 millió Ft-ot meg nęm haladó foľgalmi éľtékú

helýség elidegenítése esetén aYärosgazdálkodási és Pénzügý Bizottság, ezen értéken felül a

Képviselő-testiilet dont az elidegenítésľől és a vételrź!ÍÍő|, továbbá dont az adásvételi

szerződéssel, annak módosításával és megszüntetésével kapcsolatos kérdésekben, kivéve
azokat az eseteket, amikor a döntés az érté|<határtól fiiggetlenül a Képviselő-testtilet
hatásk<ire.

A Rendelet 7. $ (1) bekezđése alapjźn a helyiséget, az Lw.-ben szabályozott e|ővásźlr|ási jog
alap1źĺn érté|<hatźlrtól fiiggetlenül a bérlő vásárolhatja meg.

Helyiségek esetében a Rendelęt 12. $ (l) f) pontja a|apjźtn az elidegenítés előtt vizsgálni kell
és az elidegenítésľől és a vételátről szóló előteľjesztésnek tartalmaznia ke||, kĹilĺinösęn az
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előteľjesztéstől szłĺmított 5 éven belĺil bérbeadott helyiségek esetében a köztis költséggel
csökkentett bérleti díját 8 évre szĺímítva' az 5 éven tulbérbęadott helýségek esetébęn 10 évrę
szźtmitva.

A Rendelet 5. $ (5) bekezdésében foglaltak szerint a 3 hónapon tul béľbe adott nem lakás
céljára szolgźiő helyiségek az alźhbi feltételek teljesülése esetén elidegeníthetőek:

a) a helviséget is magában foglaló' legalább 10 albętétből álló épületben az onkormányzati
tulajdon legfeljebb 3 a|betét, vagy,

b) a helýséget is magában foglaló épületben az önkormányzati fu'|ajdon mértéke legfeljebb
5 o/o,vagy

c) a helýség éľtéke legfeljebb 8 millió fońnt, vagy

d) a csereszeľződéssel értékesítendő helyiség esetén a két ingatlan foľgalm: érték
különbozete legfeljebb 8 millió forint.

A Rendęlet 17. $ (1) bekezdése értelmében a helýségvéte|ttta a forgalmi érték 100 oÁ-a. A
vételár megfizetése a Rendelet 19. $ (1)-(3) bekezdései alapján, az ađźsvételi szętzodés
aláirástĺva| egyidejűleg készpénzben vagy ľészletekben tĺjrténik. A vételár egyösszegű
megf,rzetésének tekintendő, amennyiben a vevő a véteIátat banki hitelből ťĺzeti meg. Ez
esetben az adźsvétęIi szęrződést 60 napos fizetési hatáľido kikcitése mellett tulajdonjog
fenntartással/fliggőben tartással kell megkötni a vételár I0 %,-ának adásvételi szęrződés
a|áírźsával egyidejtĺleg töľténő megfizetése mellett. A vevő a nettó véte|ttr |0 oÁ-éLt foglaló
címén ťlzeti meg az eLad'ő részérę. Ha a teljes vételár az adásvételi szetzőďés a|áírását követő
60 napon belül nęm kerül kiegyenlítésre, a vevő kéľésére további 30 nappal
meghosszabbítható a vétęl'źn megfizetésére vonatkoző hatttridíĺ, amely időszakľa napí kötbér
kikĺitése kötelezo. A kötbéľ méľtéke megegyezik a késedelmes időszakľa' a Ptk a|apján a
pénztartozás késedelmes fizetése esetére, illetve a szeľzodésszegés esetére megállapított
kamat a|apján szźtmított összeggel. A vevő a teljes vétę|ár kiegyenlítéséig köteles a bérleti
díjat megfizętni. A tulajdonjog bejegyzéséhez a megbízott vagyonkezeIő szewezet a teljes
vételźĺ beérkezését, valamint a bérleti díj megÍizetéséről szóló nullás igazolás benyujtását
követő 5 munkanapon belül köteles kiadni ahozzájáruló nyilatkozatot. Amennyiben a teljes
vételáľ nem keľül kiegyenlítésre, úgy avevő meglévő bérleti szerzodése alapján továbbľa is a
helyiség béľlóje maľad.

A véte|ár banki hitelből tĺjľténő megfizetése esetén
e lővás árl ás i j o gró l lem ondó ny iIatko zat határidej é nek

Kéremazalábbihatźlrozat javaslatelfogadását.

a 60 napos ťtzętési határidő az źl||ami
lejártát kĺjvętő napon kezdődik.

Határozatijavaslat

./2016. (.......hó .....nap) számiĺ Yárosgazđźúkodási és Pénzügý bizottsági
hatźtozat:

AYáttosgazdálkodási és Pénzügý Bizottság úgy dĺint, hogy

I) hozzź$áruI az eladási ajánlat béľlő részére töľténő kikiildéséhez az ingatlan-
nýlvántartásban a36277ĺ0ĺN|he|yĺajzi számon nýlvántartott, természetben a Budapest
VIII. keríilet, Leonaľdo da Vĺncĺ u. 41. fszt. 6. szám alatti,23 m2 alapterületű, nem lakás
célú helýség vonatkozásában a forgalmi értékbecslésben meghatározott 9.900.000'- Ft
összegű vétę|ár kĺjzlése mellett.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási KözpontZĺt.vagyongazdálkodási igazgatőja



Határiđó : 20 1, 6. július 04.

2) felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ahatátozat 1.) pontja szerinti eladási
aj án|at kikĹil dé s éľe é s az adásv éte|i szeruődé s me gkĺité s ére.

Felęlős: Józsefi'árosi Gazdálkodási KĺizpontZrt.vagyoĺgazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 20|6. augusztus 12.

A dontés végrehajtásźttvégző szęrvezeti egység: Józsefvárosi GazdálkođásiKozpontZrt.
A lakosság széles kĺjrét éľintó döntések esetén az előterjesztés előkészitőjéyeĘjavaslata a
közzététe| módjára: a honlapon

Budapest, f016.június 28.

as Oľs
vagyonga kodási ĺgazgatő

KÉszÍrprrľ: Józspr.ve.nosr GAZDÁLKoDÁSI llpzľoľr Znr.

Lpĺnre: Dne.vprz RÉre REFERENS '-Jó14-.-
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Az ingat|an cĺme: Budapest, Leonardo da Vinci utca 41. fö|dszint
Az ingat|an megnevezése:

,1.. -,
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A MEGBízłs ľÁncył

Az |NGATLAN GĺMt És nzoruosĺTÁsA
Irányítószám, telepulés: 1g82 Budapest
He|yrajz! szám: 3627TrcĺN1
A tu|ajdon alapterülete: tu|ajdoni |apon 23 m2
lngat|anh az taĺtozi d:213110000

Az |NGATLAN rŐsg JELLEMZŐI

Fĺ.ll.*oos FoRGALMI ÉnľÉx: (23u2+8ľrĺ2 onlÉnńna) 320 eFľ/ĺ'ĺ2
BecsÜlľP[Acl.,FoRołnĺlÉnľÉx: 9.900.000,.Fľ

ReľoEl-Er szERlNT t-gvoľnlĺl eÉnLÔ arnuľÁzÁs: ł eÉRLÔ peLÚ.,íľÁsľ vÉezeľľ
BrRuľlÁzÁssłl. mlposĺľoTT PlAc|., FoRGAL|l,ll ÉRľÉx: 9.900.000,.Fl
TercxľlÁľYAD ÉRTÉKE: í'240.000 '-FrAz ÉnľÉrceÉs ronoullNAPJA: 20í 6-06.08

TULAJDONVISZONYOK
Tulajdonos neve: Budapest Főváros Jozsefuárosi Önrormanyzata
Tu|ajdoni hányad: 1|1

ĘpÉsek: A tu|ajdoni ľap |ll' olda|a bejegyzéseket nem tartalmaz

Kerületen be|ü|i e|he|yezkedés: Jizsefuáros Corvin negyed-
Komfortfokozat: elektromosság, vĺz, csato rna, gáz (komfortos)
A tulajdon heĺyiségszáma: egy helyĺség, wc-mosdl, ga|éria
Az épület építési éve: 1900 korrll
Az épÜ|et mĺiszaki : 650/o

MEGÁLLAPĺToTT ÉnľÉx

Becsulr Pncl., Fononunĺl ÉnľÉx (. aenuľÁzÁs; xrneĺ<Íwe}: 9.900.000,. Fľ

At'PR.EiĺL Ęot,f ,.,ĺ.łŁĺ gatlansľ.alĺ t!ľtĺi íiit.
Kiníly u. .l:ł..t|.l. llllĐ'
ł': 0 I.oĺ|.7|t2$ŕtíi

l iłBR.ł:l't'9'2'.l2
tg:iln: I};;rlłllsĺ llanh
.í..|Íl:ltÍií'íl Í: ií!'ti:i}ul)

Kollar Zolttn
Épíffi mémok, lngatlans zakértó
EUFIM Felsőľokri ingatlan értékbecsl ő,

MSc. R. E., miiszakĺ ellenőr,,É'', ,,M''
tgazságrigyi szakértö ingatlan éľtékbecslö
,4ppreal Kollár Ingatĺanszakérĺő tft.
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|.,ĺíckgIt ill3ilt|ĺll: ltlłi] []rlrlaľcrt. r,,11ĺ. Ĺ

szAKERTfi JELENľÉs ľÁncy 
^Áz

Appľeal Kollár Ingatlanszakéľtő Kft. megbízĺást kapott a 1082 Budapest, VIII. kerii]et BudapestLeonardo da Vinci utca 4I. ftĺldszint a|attl, sezl7l\ĺN| he|ytajzi.á;ú, l7iiurłao*i hányadú'tizlethelyiség ingatlan becsiilt piaci-, forgďmi értékének meghatarozására.
Az ingatlanértékelés cé|ja az ingatlan piaci énékének megál|apítłísa'

Elemzéseink' véleménY:Ľk ýs kĺivetkęztetéseink kidolgozása és szakvéIeményünk
elkészítése a TEGoVA (The Euľopean Gľoup of Valueľsi Associatio"Đ' i'e''yelvei ésajánlásai szeľint, vďamint a MAiSZ (Magyaľ lńgatlanszövetség) által összeállított éľtékelési
sztendęrdekkel és íľanyelvekkel összľrangban tońént.

A.s-ztenderdek és jogszabflyok vonatkozásában az éľtékelés EVs 2012 iľányelvei és 26ĺ2Ü05(VilI.ll) ľendelettel módosított f előírásai alapjrín, azok frgye|embe vételá g. * értékelési
módszeľek. elvek behrasával késziilt.

A piaci érték az IVSC/TEGIYAäaD đefinícii szeľint:

.A PlłC| ÉnľÉr

{,_

Az éľtékbecslés ľövidített formában késziilt' amely az éĺtékbecstés mids zertani keltékeit
sztikített formában tarta|mazza. A szakértő az ingatlant a megtekintett miiszaki állapotban lakas
haszľráIatri helyiségként éľtékeltę. Az éĺtékbecslés koľlátożott dokumentáció mei|ett késztilt,

T"jl,.:.'ben aat fęltétę|erzĺlk, hogy meglévő đokumenľumok elegendó ęk az értékelés céljrĺnak
eleresere.

A szakvéIemáry készítője igazolja, hoąf a ténybeli meglállapítĺisok' melyeket e szakvélemény
tarta|maz,igazak és helytáIlóak. Javadalmaznsunk nem függ azértéke|t vagyontárgy éľtékétő[
sernmilyen intézkędéśtöl vagy eseménytől, mety e szákvéleményben-řoglalt-elemzesek'
vélemények és következtetések megielenítése vagy felhasznáIása eľedményeként johet létľe. A
szakvéleményben fogla}takat korlátozl ťeltételek határolják.

Az értékelés piaci forgďmi éľték megál|apttása céljából késailt. A szakvélemény a Ptk.3ó.$ (l.
4) bekezdése alapján tiirvérnyel védett szellemi ďkotas. A szakvéleményt mĺĺs célľa felhasználni
nem lehet. A đokumenfum ľészei vagy egésze nem hozható nyilvánosságľa a készítő előzeĺes
íľásbeli jóvłáhagyása nélkiil. Az éľtéketés érvényessége 90 nap, a szakvélernényben ľögzített
feltételek figyelembevételével'

€.+
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Äz értékelés a kłivetkező ĺnfoľmációk atapján és koľlátozó feltételekkel készült:

t. '.

1.

2,

3.

4.

5.

Az értékbecslés rövidített formában készĹilt' aĺnely az értékbęcslés módszertani kellékeit
szĺikített ťoľmában taĺta|maz.za' A szakértő az ingatlant a megtekíntett műszaki áIlapotban
lakás használati helyiségként értékelte. Az értékbecsléi kor|átozott dokumentácil
mellett késztilt, amely esetben azt ťeltételezztik, hogy meglévő dokumentumok
elegendőek az éľtékelés céljának elérésére.

Az éľtékelés EVS 2012 (F;.rőpai Értekelési Sztenderdek) vagyonéĺtékelési útmutatójának
módszenani e|vei és gyakorlati szernpontjai alapjrán késziilt. A szakéĺő a lakás ingattan
nyilvántaľtás szeľinti terĹiletét fogadta eI valósnak

Az éľtékelés szeĺnrevételezés ďapján tĺiľtént. A szakéľto diagnosaikaÍ, stďi'kai
vizsgálatot nem végez, ezéľt.nem észlelhető vagy ľejtett hihákéľt feleĺösséget nem válial.
A tulajdonos ľendelkezésre bocsátotta az, éľtékbecsléslrez szükséges doklumentációt és
ínfoľmációkat, azt fe|téte\ezeí:k, hogy a rendelkezésľe bocsátoti- adatok helyesek és
pontosak.

A tulajdonos tĄékoztatta a szakéľtőt a jelenlegi jogállásrol és a tulajdoni viszonyról. Az
éľtékelt vagyontángyľa vonatkozó tulajdonviszonyok tekintetében a fułajđoni tap adataiľa
és a tulajdonostll kapott infoľmációkra tĺĺmaszkodtunk. Feltételeaĺik, h-ogy a ttrlajdonosi
igény érvényes' a tulajdonviszonyok rendezettek, i|letve nincsenek óly* nilajđoni
rendezetlenségek, amelyek az íngatlan használatát, illetve a vele vďó reńde}kezési jog
akadályozhatnák.

A szakéľtö nem vá||a| felelősséget az ingatlannal kapcsolatos jogi természeĺiĺ
pľoblémakéľt. A szakéľtő nem végzett az ingatlanok jogi helyzáteľe vonatkozó
vizsgálatokat. A szakéľtő az ingat|ant peľ, teher, igénymeĺtes ingatlan.nyilvántaľĺís
szempontj ábói ľendezett állapotľa vonatkozóan értékeli.

Ĺ-

2.4 FrlľlłszNÁLT DoKUMENTUMoK:

Az értékelés folyaman megvizsgĺíltuk az ingatlannal kapcso}atos - a Megb|zó ál|ÍA|
rendelkezésiinkre bocsátott - kdvetkezö dokumentumokat:

o Tulajdoni lap mĺĺsolat'
o AlapÍtó okirat ľészlet
o A|aptajz haz fiildszint ľészlet.

4
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3.1 Az lr.łeeľĺ-nľ euFł-vezxeoÉse, ĺeffi
Ingat|an kiĺľnyuete

Infrastruktuľalis el

A
Telek méľete 582 m'
Telek fajlagos értéle tUU e ľVm
Tulajdonhányad I tJlI UUUU
Ingatla4hoz taťLozó telekhányad eś eŕene l4'2 m., éľtéke: I,24millióFi
Telek jellemzői sir' szabátyos negyszög
Kciaľrűvek vĺz, giíz, csatorna" elektromoś

ł:

É

{.. ,,

Az e||emrśi
Epítés éve 1920 köriil
tpilfqi móđ Hagvomanvos
Felúj ítottság- homlokzat GyengeallápoF
Lakószintek szíma 6,ftĺIdszint+5eme|et
ĘĘ9s tulaj đonri teľĺiletek Alapĺto oldľatban fe}sorolt tęriiletek

let (ház) szerkezeÚek je|Iemzői Anyaga . m Műszakĺ
Alapozás Falazott, nagyméretiĺ téela sávaláp Ęözepes
Szígetelés Hagyomrányos Avult
Falazat Hagyományos falazott téglaszeľkezet Közepes
Födérnek Acélgerenda ftidém Közepes
Válaszfalak Nagyméľeťiĺ valaszfal tésla EQ?ępes
Lépcsők Kőszeľkezętiĺ Közepes
Fiiggőfolyosók Fémszeĺkezettĺ Kĺĺzepes
Homlokzat Festett homlokzaĺ Fehiií1oĺ
Bádosos szerkezetek Horganyzott acęIlemez KÔzepes
Tetőszeľkezetek .Ôsszetett nyeľegüető Közepes .'
Héialas Cseľép Közepes
Kĺjzmiivek Yiz, Eáz, csatorna' elektromos Ktjzepes/jó

A
Terĺilet 73 m'
Komfoľt fokozat Elektromosság, vĺz, csatoľna" gM
Helyiségek Szfü ĹDleti téľ gďéľĺával, + (mosdó-wć-íěl)
Táiolás Leonaľdo da Vinci utca
Benapozottság Köąepes
Zaiosság KiqqĹząjo'

€s
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A Úulajdon szerkezetei, jellenrzőĺ Anyaga, mĺnősége Mĺiszaki állapot

A tulajdon a Leonaĺdo da Vinci utca és a Tömő utca saľkának közelében található, a Corvin

sétany épĺttĺĺ éptiletének kozvetlen szomszédságában. Az ingatlan az épület ftildsántjén

helyezkedik eI. Az rizlethelyiség ingatlan bejárata, ajtaja és ablaka a Leonaľdo utca felől van.

A bejĺĺrati ajtó egy ĺizleti téľ helyiségbe vezet. A helyiség ga|ériźnott, a mellékhelyiségek a

ga|&iźnott rész alatt vannak, van egy nyitott konyhaľész és egy leválasztott mosdó.wc.

ashanyozó helyiség. A galéľia teherbíró, jelenleg is stilyos polcok vannak Ęta tete könyvekkel

és papírľal. A helyiség leújított'

Az ingatlan jelenleg is hasmálatban van, mint iľodą átjáľćl helyiség, raktár és vizesblokk. Az
aljzat burkolt, a belső teljesen felújított, a kĺilső nyí|ászátćk felr1iítandók.

A gďéria területét kerekítve kb' 8 m2 terĹilettel vesszĺik srÁmttásb1 a gďérią teljes éľtékú'

jelenleg is tele van ľaktározva iĺatokkal, polcokka|. Az ingatlan feĘjított, nem igényeljelentős

további beruháeást.

Az ingatlant terĺiletét 23 m2 terĺilettel vessztik számítíĺsba.

a galéľiát 8 m2.ľel vesszĺik szánrításba.

\łyitaszárók Fa FeIújítanđó
Burkolatok Keľĺímia iárólap Ió
Fď burkolatok. Védő fď,vakolat felrij íuás alatt Jó
Fťrtés (lmelegvíz) módia Konvelctoľ (villanvboi ler) Jó
Kĺizmiĺ vezetékek Elektromos, víz.csatorna , gäz Jó
Egyéb jellemzők,
megiegyzés

Az jó állapotu, teakonyha' iľodai
ľaktiĺÍ, szociĺálís helyiségként
hasznosított

A helyiségek jó állapottiak' a
bćrlő felúj ítasok at v é gzstt

Tu|ajdon jellemzőĺ . MÍiszakĺ áIlapot - szłiveges kiegészítés:

Ąa



KEtÉs

Piaci összehasonlítas: Budapest, VIII. keľtile!ében az ingatlan köľnyezetében elhelyezkedo
hasonló adottságu ingatlanok piaci adatait hasonlíduk tissze az alábbi täblázatban:

ýl

ľ

Eľtéknöveló es éľtékcsökkentő hatłĺsok összegzése:

A Budapest, vĺIĺ. keľĺilet, piaci összehasonlító adątainak elemzéséből az éľtéknöve|ő és
éltékcsiikkentő tényezők tisszegzése + l0 %-os koľrekciót ad eređményĺil. A becsült érték
szźnnítěsa az a|ábbiak szerint alakul:

A l082 Buđapest, VIII' kertilet, Leonaľdo da Vinci utca 41. ftĺidszint alatti
36f7.l|0lť| he|yrajzi számű egyéb helyiség íngatlan éshazz,átaĺtozó telek éľtéke keľekítve

Település Fekvés/utca
Terulet

ím2} Ár (Ft) FaÍlaoos ár íFUmz)
Budapest, 8. ker. Corvin neoved 41 17 000 000 414 634
Budapest. 8. ker. Corvĺn köz 16 4 500 000 zu 25a
Budapest. 8. ker. Pľáter 14 I 000 000 u2857
Budapest, 8. ker. Nap u 1Í 490 000 337 941
Budapest, 8. ker. Futl 33 14 000 000 424 242
Budapest, L ker. Ülloi 36 í6 900 000 469 444
Budaoest. 8. ker. Práter 44 '15 500 000 352 273
Budapest, 8. ker. Leonardo da Vincĺ 61 í2 800 000 209 836
Budapest, 8. ker. Nap 64 14 s00 000 226 563
Budapest. S. ker. Szigony 46 í4 500 000 315 217
Budapest, E. ker. Horváth Mihálv tér 45 13 400 000 297 778
Budapest,8. ker. Horváth Mĺhálv tér 31 7 200 000 232258
Budapest. 8. ker. Szioonv 46 14 500 000 315 217
Atlaq: 350 358
Medián 350 358
Korrekc|ós ténvezők
Negveden beltj|ĺ e|helvezkedés jó 2%
Epület műszaki áľlapota a|aoián jr 1Yo
Albetét közmüvei alaoián kÖzepes 0o/o

Albetét mtiszaki ál|aoota alaoián ió 3%
Alapraiz, helviséoek alakĺa ir 1o/o

Alb. épi]leten betĺJ|i e|helvezkedése iT, utcai 1o/o

Üz|ethez lĺedvező lokáció ió 1s/o

KÜlÖnleges minőséq nincs 0o/o

KÜlln|eqes körÜ|ménv ga|éria+terület 0%
lngatlanpiaci helyzet 1%
Korrekciós tényezők Összesen : 10o/o

Korriqá|t fai|aqos ár: 385 394
Javaso|t faĺ|aqos ár Ftlmz: 385 000

Leonardo da Mncĺ41 23 I 860 000
Leonardo da Mncĺ 41 I 1 540 000

Budanest. B.ker. Leonardo da Vinci4l í0 400 000

I0,4 millió Ft.

ry7/ĺl
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A hozamszámításon ďapull éľtékbecslés

megszeľzése érdekében felmęrtiló kiadások

ingatlan értéket.

ĽIozam alap ú érté lĺmcghatá rozđ's :

az ingatlan jövőbeni hasznainak és az ezek

kiilönbségéből (tisaa jtivedelmek) vezeti Ie az

t ,_:

Az alábbi tthláz-atban a bérleti díjľa vonatkozo trozairađatokat gyűjtöttiink a kömyezö
ingatlanok kínálatĺlból. A bérleti adathalľnaz átlagos éľtékét konígĺĺljuk felrijítas alatti jelenleg

nem haszná|ható állapot miatt. A tőkésítésnél ťlgyelembe vetttĺk a VIII. keľiilet kereskedelmi

helyiségek piacát, és az egyszeriĺ tőkésítést 9,5oń.os tátáva| végezzl3ke|,

A hozam alapú éľtékszĺmítas alapjan:

A 1082 Buđapest, VHI. keriilet, Leonaľdo da Vinci utca 4l. ftĺldszint alatti
36f77ĺ0/A/1he|yrajzi számri egyéb helyiség ingatlan éshozzátaftoző te|ek éľtéke keľekítve

9,42 millió Ft.

Te|ebülés Fekvés/utca TerÜlet ím2) Bér|etĺdlJ {Ft) Failaqos ár íFtlm2)
Budapest, Vlll. ker. Corvin neoved u 90 000 2647
Budaoest. Vlll. ker. Corvin neoved 37 1 í0 000 2973
Budapest, Vlll. ker. Corvin neoved 25 125 000 5 000
Budapest, Vĺ||. ker, Corvin sétánv 2A 59 000 2 950
Budapest. Vlll. ker. Vaidahunvad 70 200 000 2 857
Budapest. Vlll. ker. Futl u 109 00CI 3 206
Atas: 3272
Medián: 2 961
Aián|ott failaoos: 3 250
Havi bevéte| 23 74750
Gałéria I 13 000
Éves bevéte| 1 053 000 1 053 000
Nettó éves bérteti d|i 8ő% 895 050 u2400
Tőkésĺtési kamatláb 0.095
Számĺtott tókeérték fÖldszint 23 m2 23 8025789 I 025 789
Számĺtott tÖkeérték oaléria kb' 8 m2 I 1 395 789 1 395 789
Leonardo da Mncĺ41 Mindösszesen: I 421 579 g 421 579

?-
I

.t.pilĺtirlKł'l|lĺiľĺlr3ilĺiiĺl:rĺrtkcľtąi|(ii.l.li^|:ĺi''.:'3.ĺi::j7'j.Jĺ.i7{):(]l;-lľĺai|:kĺ.jił1ĺ:iłllJllllĺlĺ:'
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s. Össznpocľ"^tĺÁs

A beesĹĺlt él.ték közelítésénél a piaeí elemzésböl słímított érték a hozam alapú kö,zelítés
alapjĺín számított, alÄz becsĺilt értékek számtani źŕJagźú tekĺntjiik ľelevánsnak és
méľtékadónak'

Beęsiilt piaci éľték:

A 1082 Budapest, VľI. keľĺilet, Leonaľdo da Vincĺ utca 4l. Íłildszint
, 36277 ĺ0/ NÍ he|ytajzi számÚutcai bejríľatu ĺizlethelyiség ingatlan éshozzá tafioző

telekhányad piaci., forga|mi értéke per. igény és tehermęntes, valamint rendezett jogi és

ingatlan.nyilvántaľtási ĺíllapotľa vonatkoztafu a' keľekítve :

{

9.900.000'- E t, azaz kilencmillĺó.kilencszázezer forĺnt

Ĺ'.

Buđapest, 20l6.06.08.

Kol}ár Zo|tán
Epítő mérntik, Mémök-közgazda

Egyetemí okleveles Szakmérnök Ingatlans zakértő, BMGE&NTU
Master of Science in Real Estate, Nottingham Tľent University

EUFIM Felsĺĺfokú ingatlan éľtékbecslő,
Igazsrágügyi Szakértő ingatlan értékbecslő

Appľeal Kolltár |ngat|anszakértŐ K ft .

MEIIÉKLETEK:

o Tulajdoni lap mĺísolat,
o Alapító okiľat részlet,
o Alaprajz
o Fotók
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A Leonardo 4l háttéÍben a Corvin sétany A helyiség homlokzat
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A helyiségbelül Konyha saľok

Galéľia feljĺíľat
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Bér|ó neve:
Bér|emény címe:
helyrajziszáma:

havi nettÓ bér|etidíj
havi kozos ko|tség

e|só éves nettÓ bér|eti díj:
e|so éves kÖzos ko|tség:

évek
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
osszesen

bér|eti díj osszege adott évben
336 000 Ft
339 360 Ft
342754 Ft
346 181 Ft
349 643 Ft
353 139 Ft
356 671 Ft
360 237 Fr

2 783 985 Fr

tu|ajdoni hányad
alapterrilet
ktlztls ko|tség egy egységre
aIbetétenként fizetendó

Kozos ko|tségge| csokkentett bér|eti díj 8 évre

ffi
1o/o

3 360 Ft
3 394 Ft
3 428 Ft
3 462 Ft
3 496 Ft
3 531 Ft
3 567 Ft
3 602 Ft

139 199 Fr

2 106 283 Ft

\
-f-(\'š

a|ap+(ąpą1 kozos ko|tség mértéke adott évben
339 360 Fr 81 792Ft
342754Ft 82 610 Ft
346 181 Ft 83 436 Fr
349 643 Ft 84270Ft,
353 139 Ft 85 113 Fr
356 671 Ft 85 964 Fr
360 237 Ft 86 824 Fr

87 692FL

677 702FŁ

1%
818 Ft
826 Ft
834 Ft
843 Ft
851 Fr
860 Fr
868 Fr
877 Ft

33 885 Fr

aIap+pą6"1
82 610 Fr
83 436 Fr
84 270 Ft
85 113 Ft
85 964 Fr
86 824 Fr
87 692FŁ




