
l Vrárosgazdálkodrĺsi és PénzngyiB|zottsága ' .

Etőterjesztő: Józsefuiáľosi Gazdĺílkodásí Közpoĺt Zrt;

' Er,öľnnĺľszTEs

A Yátosgazdźllkoúási és Pénzügyi Bizottság 2017. szeptember 1I-i ülésére
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Tisztelt Váľosgazdálkodrási és Penzügyi Bizottság!
.''

I. Tényĺíllás és a dłintés taľtatmĺónak ľészletes ĺsmeľtetéśe

A Budapest VItr. keriilet, Magdolna' utca2I. ňldszint ltB. szÍm a|atti,35509/O/NI hrsz,-ŕt,34 m2

alapteľĺiletíĺ, 1 szobás, komfortos komfortfokozatu .a közĺis fulajdoĺbó| hozzátartoző 47ĺ|.000
tulajdoni hĺányaddal rendelkező lakĺÍqa yonatkozóan, a Budapest ľővłáľos VIII' kerület Józsefuarosi
onkormányzat (továbbiakban: onkormányzat) 200I. mźljus 8. napjĺĺn hatźrozat|an időľe szóló
lakásbérleti szeľződést ki'tött bérlővel, véglegesítés jogcímén. Előzményként bér|ő |996.július 17.

napjától bírói ítélet alapján fo|ytathatta bérleti jogviszonyát. Az ezt' mege|őző időszakban béľlő
bérkĺ'társi jogviszonyban bérlelte tárgyi ingątlant.

Bét|ćl 2OI7: miírcius 8. napján vételi szántéknýtatkozatot ĺyúljtott be Társaságuntüoz a |akás
m, eryłásárlátsa éĺdekében, .melyet jelenleg is fenntart. A kérelemhez' csato|ta az érvényes bérleti
szerződés| valamint a bérleti dljmegfaetéséľől szoló nullrĺs igazolĺáśt. Bérlőnek}D|7. szeptembeľéig
nem ál1 fenn bérleti dĺj tartozźsaTĺáľsaságunknál.

Az lngatIan ethelyezkedése [rVT tr' és IIVT V. területeket érint. A Rév8 Zrt. ú,Íg:n lbgatlan
elidegenítésénekak'adáiyátnem látją mive!'a területeke'vonätkozóan semmi|yen szetződésben vállalt
kötelezettség nincs' Az epület nem szerepel a bontásra kijetölt ingatlanot listáján' AházbantalrźÁhatő
lakások és nem lakás céljĺáĺa szolgáló helyiĘek elidegenítésre kijclölésre keĺti.łek

A 22 a|betétffil álló tźrsasházban 7 db önkormányzati tulajdonú albetét van, amelyhęz 399l|.0O0
tulaj doni hány ad tartozlk.

Bérlő kérésére a Grifton Propeľý Kft. (Toroný Fereĺrc) 20!7. augllsztus 9-en. elkészítette a lakásra
vona|,kozó éľtékbecslést, anelyben a lakrás folgalrni éľtékét 11.600.000 Ft éľtékberr lntározta meg
(34I.176 Ft/mz), A megállapított forgalni értéket a fiiggetlen igazságtiryi szakértő (Gódor Lźsz|ő)
2017. augĺsztlls2L.napjénjćNéhagyta.

Fentiek alapján javasoljut hogy a Tisztelt Bizottság jráruljon hozzźt a Budapest Mtr. keÍtilet,
Magdolna utea 21. Íijtdszint 1ĺB. szźlm alatti lakás vonatkozásában|esęti döntés a|apján ttiĺténő
elidegenítéshez, illeťve a bér]Ę ĺészére történő eladási ajźn|at kikülđéséhea az' e|ké$lĺt forgalmi
éľtékbecslés (releváns adatok az e|őteqesztés- l. száńli mellékletében), valamint az onkormányzat
tulajdonában ál1ó lakások elidegenítéséľől szoló 35./2016. (xu'Os.) tinkor,mĺányzati reĺrđelet (a
továbbiakban: Rendelet) 16. $ (1) bekezdés bc) pontja a|apjźn, a komfortfokozat szęnnt komfortos
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komfortfokozatí. Lzkźs esetere írźnyadó, a forgalmi ffiék 55 Yo-źnak megfelelö tisszegý, azaz
6.380.000 Ft vételáĺ megielölése mellett. 

'

A bérlő.még nem nýilatkozott ĺĺľról, hogy ery összegten vągy rész|efflzętéssel szeľetné+ az lngat|aĺt
megvłásĺĺľo|ni.]A Rendelet 16. $ (2).bekezdése,aląpjáĺ; ha a bérlő avétďárat eý tisszegben fizeti ineg,
* (|)bekezdésben meýntźrozottvételrár iisszegéböl tovább| 10 % keđvezmény illeti meg.

II. A beteľjesztés indoka

A lakás elidegeĺítésévelkapcsolatos döntések meghozatz|áraa Tisztelt Bizottság jogosult.

m. A dłintés célja, pénzÍigyí hatĺĺsa

A lakás értékesítésével az onkormrányzat költségve1ési bevételhez jlt. Az elidegenítés az
onkormányzat szźlmźra előnyös, mert a csökkenő tulajdoni háńyadra alacsonyabb közös kiiltség
ťĺzetési kötelezettség tartozik. Amennýben atźrsashźlz valamilyen nagyobb bęruhazásról dönt, aĺnak
a költsége is kisebb mértékben terheli az onkormáĺyzatot. Az eladással kapcsolatos döntés

meghozata|a pénzĺgyl fedezetet nem igényel

IV. Jogszabályi köľnyezet
A Rendelet 2. $ (l) bekezdése érte|mébeĺr a re'lrjelet hatáÄya a|á tartozćl lalĺások elidegenítésével
kapcsolatos tulajdonosi jogokat a Képviselő.testĺilet gyakorolja az'za|, hogy egyes fulajdonosi jogok
gyakorlásárą a rendeletben megbataľozott esetekben a tulajdonosi jogokat gyakorló bizottságot
hata|mazza fel' A tuĺajdonosi döntések előkészítését és végľehajtźlsáŃ a feladattal megbaott
vagyonkeze|ő szęwezetuégzi e|. A Rendelet 2. $ (2) bekezdése szerint a 100 míllió forintot meg iiem
haladó beköltöáető forgalmi értékű lakás elidegenítése esetén a tulajdonosi jogokat gyakoľ,ló

bizottsáry, ezen' értékęĺ feliil a Képviselő-testtilet diint. az elidegenítésről és az e|adási ajźn|at
kiadásráľól' továbbá dönt adĺásvételi szerződéssel, továbbá annak módosíĺásával és megsziintetésével
kapcsolatos kérdésekben" kívévę azokat az eseteket, amikor a đöntés az értékhatźIÍtól fiiggetlenül a
Képviselő-testĺilet jogköre.

A Rendelet 5. $ d). pontja alapjźn a fulajdonosí jogokat gyakorló bizottság eseti d<jntése alapjrán

idegeníthető el a lakás, ha a lakást magába foglalóépĺilet IIVT területen van.

Az elővásáľlási jog ryakorlása a Ręndelet 8. $ (1)-(2) bekezdései alapjźntörtenik:

A Rendelet 8. $ (1) bekezdése alapjrán: ,Á lakást azLtlł.-ben szabőiyomttelővásárlĺási jog alapjĺán a
bérlő, valamint a béľtő hozzátjaru|äsíval eryenesĺági ľokoną örökbefogadott gyeľmeke vásĺárolhatja

meg.'' A Rendelet 8. $ (2) bekezdése a|apján:,,Tla a lakás az ái|arĺl tuląiđonából térítésmentesen keľüIt

azÖĺlkormányzattulajdonábą a béľlők elővásĺĺrlrási jogukalapján vásárolhatjĺĺk meg a lakást.''

A Rendelęt 15. $ (1) bekezdése a|apjan az ę|adásí ajźn7at a fulajdonosi jogokat gyakorló bizottsźry
döntése alapján adható ki a vevö részére.

A vételaľ megállapítását a Rendelet 16. $ (1)-(3) bekezdései szabéiyozzźi<' A Rendelet 16. $ (1)

bekezdés bc) pontja alapján: ,,Ha a térítés nélkül az onkorményzat tulajdonába került lakást az
elővásárlási jog jogosultja váĺáľolja meg' a vételár a Palotanegyeden kívül elhelyezkedő komfoľtos,
összkomfortos lakiás esetén a forgalmi éĺték55 %o-a.,'

A Rendelet 16. $ (2) bekezdése a|apján: ,,Ha abér|(l avéte|źrat egy összegben fizreti meg az (|)
bekezdésben meghatĺáľo zott vételrfu összegéből további 10 %o kedvezmény illeti meg.''

A Rendelet 16. $ (3) bekezdése alapján: ,,Ha a béľlő a véte|fuat részletekben flzeti, de a
véte|áthźtľa|ékot 5 éven belül egy összegben megÍizeti, a fennmaradó vételráľrészłe bérlót |0 %o

kedvezmény illeti meg.''

A Rendelď 19. $ (1) bekezdésę alapjĺĺn: ,yĄ vételĺáľbő| 5 % engedmény illeti meg a vevőt, ha a
szerzódés megkötését megellóző két éven belül állandó lakcímbejelentéssel a megvásáľolni kívĺánt

lakásban lakott és a szeruődés rnegkötésekor:
a) nyugdfias ,YdE! nyugdíjszeľű rendszeľes szociális ellátĺásban részesül, vagy



b) śaját háaaftźsá$an orvos szakéľtői bizottsĺgi hatźrozatta| Igazĺflt m.unkaképtelen, vagy
korlátozotüan munkaképes foryatékkal élő eltaľhísĺáról gondoskodit vagy :

c) sajáthäztartźtsában lggatább 3]kiskoru ryenrrek eltamásłáróľgondoskodik.']

Fęntíek alapjánkéĺem a Tisaelt Bizottságot, hogy ? döntését megfiozni szíveskedjen.

HATÁRpZATI JAVASLAT

.......l2017.;(x.11.) szźlmttVárosgazdĺĺlkođásiésPénzügyibizot.tságihatfuozat:

A Viárosgaz&álkodási és Penzugyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hoz-zájźra| a Budapest VIII. keľĺilet, Magđolna utca 21. Íiildszĺnt 1lB. szĺím alatti,
35509ĺ0ĺN1 'hrsz.-ú, 34 m2 alapterĹiletű; 1 szobás, komfortos komfortfokozatťĺ, a kĺizös fulajdonból
hoz'ztúartozć, 47/I.oo0 tulajdoni hányaddat rendelkező lalésra vonatkozóan bérlő ľészére történő
eladĺási ajěn|at megktildéséhez, a Budapest Józsefuárosi Önkormanyzat tulajdonában ál1ó lakások
elidegenítéséről szóló 35ĺ20|6. (XII'O8.) tinkoľmrányzati rendelet 16. $ (1) bekezdés bc) pontjában
meýatźrozottak szerint - az elkésztilt forgalmi értékbecslésben megállapított forgalni €rték 55 o/o-áv'a|

megegyező összegiĺ - 6.380.000 Ft vételaľ közlése melletĺ

Felelős: Józsefuaľosi Gazdĺílkodási Központ Zrt,vagyongazdłálkodási igazgaÍőja
Határidő: 2017. szeptember 11.

2.) felkéri a Józsefuárosí Gazdálkodási Köąpont Zrt.-t ahatáĺoz'at 1.) pontja szerinti eladĺási aján|at

kikĺĺldéséľe, valamint az ad,ásvéte|i szerződés megkötésére.

Felelős: Józsefuarosi Gazdatkodási Kĺi4pont Zrt. vagyoĺgazđálkodĺási igazgatőja
Hatĺáridő: 2017. október 31.

A döntés végrehajtását vé:gző szervezeti egység: Józsefuárosi GazdálkodrásíKöryontZrt.
A lakosság széles körét érintő döntések esetén az e|őteqesz1és élőkészffiének javaslata aközzététel
módjara: ahonlapon. -<-7
Budapest, 2OIT. szeptembq 5.

Bozsik Istvĺán Péter
vagYongazdílkodasi igazgató

KÉszÍrgrrB: JozsBľvÁnosrGazoÁrropÁsI KoZPoNTZRT.

PÉNzÜcyI FEDEzETET IGÉNYEL / NEM IGÉNYEL, IGAZoLÁS:

JoclKotvľRolr: ,il // [rĺŁ

Eu-pľopuz ĺľ),, ;1-,!..,w u +ňn.MÉszÁnErure /

TEGYZO

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza



1. sł,dm melléklet

Magilolna utca 21. ftildszínt 1/B.

Béľló neve, vételi kéľelem
benyúitásának drítuma:

SZ. M.
2017. március 08.

Bérló javáľa figyelembe vett
éľtékntiveflö

beruházás iisszese

Hľsz:

35509101Nr

Vételáľ
(foľgalmĺ érték

557o.óbĺn):

Az ineatlan adataĺ

ffiáľozottadatok

m2

Az éľtékbecsló ĺíltal megá|lapított
bekłiltt|zhetó foľgalmi éľték .

6.380.000 Ft

Béľleti si ľtĺ
hÓ + Afa:

Komfoľtfokozat
Nvilvántaľt.szeľ

34

orlkoľmáuyzatĺ
albctétek száma

komfortos

6.344 Ft

7 (22)

11.600.000 Ft

Szoba-
szám:

onkoľmńnyzati
tulaidonĺ
hányad

Béľletĺ díj mértéke:

szociális lakbér

I

Fajlagos m2
áľ:

Míĺszaki állapot leíľása:

39,90 %o

Ecyéb ndatok

értékbecslés szeľint,'komfortos

Eladást kizáľÓ
feltétel fennáll.e:

341.176Ft

IGEN/NEM

Kiiziis kłiltség:

Éľtékbecslés
készffie' és dátuma:

Gľifton Property Kft.
(Toronyi Feľenc)

2017. augusztus 09.
jÓváhagyta: Mozaik B Kft.,

(GÓdorLászlő)
2017. auzusztus 2ł.

Elĺdegenítés
kezdeményezése

12.220Ft

.. I

ônkormányzat
áltavbéľló álta|

Béľletĺ iogviszony kezdete és
jogcíme:

F.iżetésĺ morńl:

2001. május 08.
véslesesítés

megfelelö
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GRIFTON
Értékkĺngątlał: Bp., WII. keľ., Magdalnautca2I.földszint I/B.Iakas (Hĺ.tz.: 35509/0/.4/I) P r o p e r t.y

INGÁTLAFľr'oRGALMI SZAKVELEMENY

a Buđapest VĺII. ker.' Magdolna utca 21. (hľsz.:35509i0/A/l) szám alatÍi,
Önkoľmányzatĺ tulajdonú Íiĺtdszint 1. számú lakás forgatmi értékéľől

Készítette : Toľonyi Feľenc
Ingatlanfoľga|ni éľtékbecslő
névj e5zék szám: 0345 1/2002

Készütt :1pélđányban

Budapest, 2017. augusztus 9.

.;|ĺ

H-t 139 Budapest, Váci út 95. ĺeł.: +36 (1) f7a 90 86 řax: +6 (1) 270 90 87 E.mai|: property@grifton.hu

:Ę'|í
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GRIFTON
Érftkłk in(aÍldr: B!:, I4II' P.:: Mąędoluautc:t 2!. fôtdszinlt/B. l?Ms (Itrsz.: 3550g/0/Á/u ? | o p,e'r t.y

Énľpxrlps lsszpľoculÓ ADATLAP
Az INGATLÁNFoRGAĹnĺr ÉnľÉxpnŐr,

ľĺncnÍzó
Szabó Maľei

Az értékelt i : lakás

E És AzoNosÍľÁsł
Telepĺilés (város, keľiilet, városľész)
Utca, htnszám, eme let, aj tó
Hisz.

: Budapest, VIII' keľ. Magđolna-neryed
: Magdolna utca 21. Ítĺldszint 1/B.
:35509/0/ÁJl

Tulajdonos
Jelenlegi béľlő

: VIII. Keľtileti Önkormányzat
: van (szabó Margit)

ńnľÉxplľ ÉnnnrnlľsÉ,c

ÉnvÉxynssÉc számított l80

I'ngatlan tÍpusa
Epü|eten belüli e|helyezkędése
Közmiĺ'ellátottság
Epítési technológia
Alapteľtilet
BeImagasság
Eszmeihányad
Kornfortfokozat
Lakóház telkének teriilete

MEGÁLLAPÍľoľT ÉnľÉx
Fajlagos foľgalmi érték kerekíwe
Az ĺngatlan forgalmi éľtéke keľekĺtve

Az ingat|anh oz tar1ozó telekhányad esarrei éľtéke

Az ingĺtlan likvidácĺós éľtéke

341.l76,.Ftĺmf
11.60Ü.000'. Ft
azaz Tizenegy mil Iió - h ą|szazeze r Jorint
6.ó00.000'. Ft
aząz Hatmillió-hatszázezer forínt
8.100.000,- Ft

H.lI39 Budapest, Váci út 95. ľel.: +36 (l) z?a 90 s6 Fax: *6 (1) 270 90 87 E-mai|: properĘ(ôqľifton'hu
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GR IFTO N
Értékelt insatlan: Bp., Wil. ker., Ązagdolna utca 2l. ftldszint 1/B. Iaĺús (Hľ?i}lE9 /0/,4/D |.(-a ?-j

I N GAr uW É R r É r B ĺ ő ep,ą T I-A P

1. A SZAKÉRTÓI JELENTÉS TÁRGYA,.łZ ÉnľÉKEtÉs cÉuł
A Szabó Maľgit (l086 Budapest, Magdolna utca 21.) megbízta a Gľĺfton Pľoperty Kft.-t
a 1086 Budapest, Magdolna utca 21. szám alatti, 35509ftĺNl hľsz.ú iĺnkoľmányzati
tulajdonú Íiildszint l. szímú lakás éľtékelésével.

Az ingatĺanćľté|tBĺés céIja az ingatlan forgalmi értékének łás ĺikvidđciós értéMnek a
megáĺIapítása,

2. A szAKtĽRTÔI VIZSGÁLAT MóDSZERE

2,I. At értékelési szabólyzat, jogszabđIy, amelynek megfeletően az éľtékelés kěsziitt

Az íngatlanértékelő adatlap a foľgalmi éľték egyszerüsített dokumentállási foľmában töľténő

megátlapítása' A vonatkozó - a Magyaľ lngatlanfoľgalmazók Szövetsége szalimai
bizottsĘa fitaIkidolgozott - ajánlásoknak megfelelóen, az abban meghatározott e$árásokat

követve, az łllóęszkiiz Éľtékelok Európai Csoportja (TEGOVA) szakmai ritmutatásai

szeľint, az ingatlan jel.legéľe tekintettel a piaci adatok összehasonlitó elemzésén alapull
nródszeľt alkatmaztuk. Az éttékelésnél figyelembe vettiik a 25ĺ1997. CXI.l.} PM és az
54l1gg7. (XI.l) FM sz. rendęleteket, továbbá a helyi Önkoľmanyzat specialis kitételeit is.
Az ingatlanok éľtékesítése nem a szabaÄ piacon töľténik, ae eladó ninosen eladási kényszeľ
alatt. Az aLkalmazott módszeľ és a levont követkeatetések éľtelmezése ezekben a

jogszabályokban és iranymutatásokban ľtigzítettek figyelembevételével, az, ott

ĺneghatarozottak szeľint értendők.

2.2, A szakěrtői jelentésben hoszndlt értékformák, módszeľek młgnevezěse

Figyelemme} az értékelendő ingatlan sajátosságairą toväbbźL az értékelés céljára az
értékelési gyakorlatban haszná}t eljáľasok köziĺl a vizsgált ingatlan esetében a piaci
infoľmációk elemzésére épi}lő összehasonlító módszeľt alkalmaztuk.

2.3. Helysztni szemle és Ídőpontja

Helyszíni szęmle iđőpontja

2. 4. Felhas zndlt do k umentumo k

:?0|7.július 26.

- tulajdoni lap (nem hiteles,2017. április 4.)
. Társasházi a|apítćl okirat (részlet)
- tźłsaľ,hazi szintĄz (ľészlet)

Az ingatlanról fényképfelvételek késziĺltek" melyeket melléklętként csatoltunk.

H.l 139 Budapest, Váci tit 95. ĺel.: +36 (1} 270 90 86 Fôx: +6 tL} 27a 90 87 E.mai': prooeľtv(ÔqriÍton'hu
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^ZINGATLAN 

ISMERTETÉSE

3. l. Ingatlan-nyilvóntartúsi aĺlatok

Buđapest' VIII' ker.

belteľtilet
Magdolna utca 21. frldszint 118'

35509ĺ0lN 1
lakas
34mz
MII. keľĹĺleti Onkormany rĺrt It I tulajdoni hĺányađ

TeiepĹilés
Besoľolas
CĺÍn
Helyrajzi szám
Megnevezése
TeľĹilet
Tulajdonos (ok)

Szeljegyek
Tęrhek

3.2. Az íngatlan elhelyezkedése, đltałđnos le{ľúsł

Az értékelésbe vont ingatlan Budapest VIII. keľiiletében, a Magdolna.negyęd elnevezesĺi

vaľosrészben, a Magdäha utcában, a Szigetvfui q9a és a Koszoru utca között lévô

táľsasház földszintjéi találbató. Kömyezeteben rćgebbi és újabb építésii, táĺsasházas és

ijz1eti cé1ú ingatlanoŕtaĺálhatóak, a ťoĺdszinten és apincében többnyiľe Ĺizlethelyiségekkel,

műhelyekkel, raktáľakkď' A tarsasház és az értékęht ingatlan ĺs közmtivesek.

Tömegt<özlekęaessel a komyéken közlekedő autóbuszolĺkal, tľolibuszokkď érhető el.

Szemälygépkocsival legkönnyebben a Magdolna utca felől közęIíthető meg.

3, 3 Felepítnény ísmeľtetése

Építés ĺdeje
trngatlan típusa
Építési móđ
ďapozas
szigetelés
tartószęrkezet
ťodémszeľkęzet
falazat
tetőszeľkezet
héjazat
kĺilső feliiletképzés

1900-as évek eleje
taľsasház
hagyományos, tégla

.ářďup, ĺĺIiapota nem ismeľt

bitumenes szigeteiés, állapota nem ismeľt

tégla szeľkezet, ktĺzepes állapotu

acélgeľendĺłs, közepes átlapotú

tégla szeľke znt, kbzepes állapottl

: magastető, közepes állapotu

: cserépfedés, közepes allapotťt

: kőporos vakolat, közepes állapotu

EľtétrłIt ingatlan
l.ĺlr'o nyĺä ,áĺők :faszeľkezetű ajtó és ablakok, ablakok fix fémľáccsal védettek' g}enge-

kÖzepes állapotban

belsi nyílászáľók : faszerkezetii ajtók, ryenge.közepes állapotban

puaozJ, burkolat : beton, jfuólap, pvc, paľketta burkolat, közepes állapotban

ilelso ĺeitĺe*epzés: vakolt, festett, csempézett falĄ közepes áIlapotban

gépészet hőleađók : elektromos kályha, villanybojler'

n.l13, B"dap*q ĺä"ĺ ĺt ss. tel.: +36 {L) f7o 90 86 Faxl +6 (1) 270 90 87 E.maĺ|: properł(ôgri.fron.hu
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Az értékęlt ingatlant magába foglaló éptilet az 1900.as évek elején épiiĺt, hagyomiínyos
léglu'szeľkezettel, pince + ťdldszint + l emelet kialakítással.-.ł" .ĺĺeĹelt-ingatlan a
Magdolna utcában, a Szigetváľi utca és a Koszor{r utca között lévó társashrŁ Íiiljszin$én
található, a taľsashaz kapualjából rná[óan megközelíthető. A gráz kivételével minden
közmii ľendelkezésre áll'
A vizsgált ingatlan elĺiszobara, ftirđő+wc.ľe; konyharą kamrara és szobáľa osztott" melyek
belmagassága2,T m,

Ą bejfuati ajtó és ablakok faszerkezetiĺek, gyenge.közepes állapotriak. A belső ajtók
faszerkezetúek, gyenge-kdzepes állapotriak. A padazat b"ton, jrírbhppat, parkettíva1 és
pvc-vel burkolt, közepes áltapotriak. A felak vakoltak, festeĺet .."*peárct, közepes
ĺíllapotuak' A használati meleg vizet víllanybojter adja' A fiĺtést eiektromos kelýna
biztosítja.
A szemle sarźn az ingatlant Szabó Margit hasznosította.
osszességében a vizsgált ingatlan gyenge-ktizepes mĺiszaki állapotban van.

3.4. Alapterlileti adato k

Az ingatlan hasznos ďapteľiileti adatai a mellékelt, ľészben ellenőľzött a|aptajzatapján,
kerekítve keriiltek meghatĺĺľozásra. Az eltérő kialakíuís és funkció kovetkeaéb"-n *.gy.*
fllnkcionálisan és terĺiletileg, illetve készĺiltségben elhatiĺľolható éptilefiészek alapteľĹileteit
a számított hasmos alapteľĺiletben eltéľő súllyď vettiik Íigyelembe.

He|yisóg.megnowzés
he|ýsógek nettó

ala6erlltete, mz

reduká|ťnettó
ter{lIet aľĺnya Yo

'helyĺségek
redukált

aleseľiiIete'
2

m
|ngatlan he|ľlséget
Elótér Ą55 l0ff/ o 4,55
Konvha 5.61 lWo 5.ól
Fürdö+wc 3.80 lWo 3,80
Kamľa r.6l lWo l.ó|
Smba r8,35 l0f9o 18,35
usszesen 33,92 33Đ2
llgpľajz szeľinti, he|yszĺnen o||enöreöü ter0let Ím2) 33,92 33,92
Tu|ajdoni |apszerinti terĺtlet (#) 34,00 34,00

Az értékmeghatározás során Íig;yelembe vett ľeduká|t alapteľüIet tĺsszesen: 34,0 m2.

H.ll39Budapest,Vácirtt95.ľel.:+36(1)27o9086Fax!+6(].}27o9o87m
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Eraźkelt

adasvételi ađatait vettĹik

Megnevezés

Az bg1{aľ fu.nl.gĺ0ił. 
"

Telepiĺ'|és

Utca, házszám .
Épĺiletcn beliiti elhelyezkedés
Ingatlaa baszng9 łiss3t91,ii!ę1c . ,

Komforďokozata
Eqtufsjve
Szerkezet, állapot
Eladási áĺ Ft"ban
E|ądág $.ejg .

Összehasontitő ađat brrásg

, VIII. ker.,

ti

uĺca 2l.

Az értékelendó
ingadan iellemz6i

LpkĄ
Bp"Ytil. lĺer.

Magdohn utęa 21.

fiĺldszint
34

komfortos 
.

1900.

T{cla' cy9''gę:kł'?ęPci ílt

I/B. Iakąs (Hl.sz.: 35509/0/A/I,

KoĺrekciÓs téĺrvez k

\o

ľaíaeos kínálati fu (Ft/m2,

ĘąĺI"o méĺete*(2). 
'

'haszoálbatÓs{g (5)

... hłizm-$yg.t komfortosság (4)

müszaki áltapot {5)
elhelvczkcdéee épůleten belül (6)

KorrígáIt srilyozottátlą? e|aÄźsi Är ĺrt/*1

- . .l+\ĺĺ - ..
Bp., VltI. ker.

.. Áuĺőra Plca

' 3.ęmelet.

30

komfono-s , .

1920
tégla, fclrii kott á'lla1ot

12 400 000

. ?01.7
Ádatbázis

Á figye|embe vett s lyszámok

1iÁżiiiŔĺii6h|riiiiílł#ääi.:f.iťä jii*i '.g

insatlan

I

Apiaei kotrekci , méĺtéke összesen

KełtigźIt failacos elaďáei áÍak (Ft/mz )

GR IFTON
Propeľty

ÖsszehasonlítÓ adatok jellemzói

' ..', - 'Iakás . '

. ,Bp., VlÍI' kcr.

i{orváth Mihály 1i1

.....-..Z,emelet ..

46

''',.,,,,'''.!9m|oľtos
1924

tőglą jő áLapot
19 800 000

.." 2p11

Ádatbáźs

'i- iIĽ

Száza[ékos koĺĺekciő

413333

hasonlÓ

-' hasonló
hasonlő

. . L^til.
Bp., V I. her.

., Jőzsefutca
4.ęm9ls1

_56
komfortos

-1ezo
pislą toJępcs]íx,

16 900 000

?p17
Ádatbáźs

,

it!:i:i

H.l I39 Buđapest, Váci ťrt 95. ĺel.; +36 (1) 270 9Đ 86 Fax: +36 (1} 270 90 87 t.ľnall: DrooeEv(Ôgrĺfton.hu
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ľii.i:iii.ii.ln r600100o.'..'śl

339n9s
jobb
łobtl

340í''6

[ji ji'. .. e.,mo;0'oť:ll'..$
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Százalékos komekciő

430 435

iobb

. bllpp!ő

. h"s""lŕ

-ą391oi
ję-ĺ.u

iobb

,- {o.\í'
Bp.' VIII keĺ
M3gdolna utca

Íłĺlds{111

.49
f,gmfor1gg

ĺ900
tégla, i6 átl.

18 900 000

?0!1
Ádatbázis

.1ť/o

A

372 000

-:Jsh

o%
0oÄ

0%

-5.h
-50

20%

Száza|ćkos koĺekci
30!786

hasoĺlő.
qgcvop!
hasoniÓ

l?09()9..
basonlÓ

iobb

fi

, tatąq
tsp., VIII. ker.

Toloai I* utca

S,cmelet

33

homíortos
I 916

tćgla' io ált.

10 800 000
2.017

Adatbázis

-ĺ5%

365 870

ii

q%

5%

9%

9%
oo/s

-J-,to

ii,,.,'il',tt.' ;r,i,iJi

ÄAVo

Százalékos konchci6

385 ?14

h.ro{g
hasonlő
hasonlő
a2Ĺon9|.

iobĘ
hasoĺrlő

0%

:;:ili:

301 786

0'oÄ

0o/o

0%

łVo
-r'+
a%

ii'.;:ł.:,

2Ú/o

Százalékos korĺekciő

32? 273

hasonlô
hasonlÓ

, hasoolo

. '.auoĺos
iobl:
iobb

::lĺ;:iłxiłi'iĺł. ifi :

-t%

sffi 429

l'ié;il'';'1''ĺ4

0"/.

Oo/e

Qo/o

OVo

_5r

-5%o

70%

ai|Nłacnlt"ĺ&,effiłłdżi-łafoĺint.

-l0o/o

294 V5
20%
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A likvidációs érték megáĺlapításánál gyors szabadpiaci éľtékesítést feltćteleziink. A
megbízó kifejezett kéľésének és igényeinek eleget téve, az értékelt ingatlannál a gyoľs
szabadpiaci értékesítés miatt .30% konękciót ďkabnaztunk a likvidácíós érték
meghataľozasánál.

4.2 A tórwi íngatlanľa Íutó ÍöIđterület értékének számítása

Az eszmei hźľľyadhoztartozó telekéľtéket a piaci adatok alapjrĺn állapítottuk meg.

4. 3 A tóľ'gyi.!?g.atląn forqalmÍ é rtékěľ e t megđllgpítdsa :

A piaci összehasontításon alapull megkiizelítésľe vonatkozőaĺ az a véleményĺink, hogy
megfelelő számú adat állt ľenđelkezésünkľe ahhoz, hogy az e módszerľel kapott éľtéket
megbízhatónak tękinthęssük'

Az ismertetett módszeľľel és feltétellel a t08ó Budapest, Magđolna utca 2l.. saĺĺm
alatti' 35'5a9ĺ0lil1 hľsz.ú önkoľmányzati tulajdonrń Íiildszĺnt 1ĺB. sz. lakás jelenlegi
piaci értékét:

11.600.000 Ft-ban,
azüf

Tizenerymĺllió.hatszázezeľ foľintban
hataľozfuk meg.

A foľgalmi éľték tehermentes ingatlama vonatkozik, és Ár,ł.t nem taľtalmaz !

Budapest, 2017. augusztus 9,

Toľoný Feľenc

névjegyzék szĺĺml 0345tĺ2a0f

H.l l39 Budapest, Váci riĺ 95. ľeĺ.l +36 (1) 270 90 86 Faxi +36 {Đ 27Q 90 87 E-maiĺ: oľooerty@orifton.hu tu,
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5. Specidlis feltételezése k, korláto1ások

A megállapított érték az ingatlan forgalomképes, beköltöz}lető, teljes per-, igény. és
tehermentes állapotú tulajdonjogára vonatkozik, a helyszírri szemlén megismert állapotban.

Az éľtékelő kíjelenti, hogy az ěľtékelés tárgyát képező ingatlanhoz semminemű személyes
és anyagi érdekeltsége nem frĺzőđik, az. źiła|a meghatározott éľték semmilyen
osszefiiggésben nincs a megbízasi díj nagyságával.

Az értékelést a kószítenđó szakvéleményben részletesen felsorolt, kapott szóbeli és íľásbetí
információk ďapján készíteutik el. A Megbízô az általa szolgáltatott és az értékelésnél
felhasznált adatok hitelességét és vďódiságát szavatolja'

ĺw a Megbízó által rendęlkezéstinkľe bocsátott iĺatok, egyéb dokumentumok
tanułrnányozásan túlmenően joei teľmésfet{i vizsgalatot (ogcím, vagyonjogok
érvenyessége, stb.) nem folytatľunk. Az ingatlan foľgďomképességének jogi eľędetiĺ
korlátozásaról a tulajdoni lapon bejegyzetteken tulmenően nincs tuđomasunk, de ęzéľt
felelósséget nem vállalunk.

A ľendelkezéstinkľe bocsátott adatok és információk, melyeket ae éľtékęlés során
felhasanáltunk, tudomásunk szeľint helytállóak és pontosak, azonban teljes könĺ
ellenóľzéstiket nem volt módunkban elvégezni, ezéĺt felelłisségtink e vonatkozasban
korlátozottrak tekintendő. A szakvélęményhez csatolt iľatok és dokumenfumok csak az
ingatlan bemutatasát szolgálj ák.

Megbízl tudoľnásul veszi, hogy az éľtékelő az értéke|ést szęmrevételezés és a Megbízó
adatszolgáltatásai alapján készíti. Az esetlegesen fęnnálló, de szemĺevételęzéssęl nem
észlelhetö éľtéköefolylásoló tényezőkéĺ az éľtékelő felelősséget nęm vállal (pl.;
éptiletszeľkezeti, tďajfelszín alatti, stb. problémlák).

Az ingatlanon éľtékelt felépítmények éľtéke magában fogla[ia az éptitet ľendeltetésszenĺ
hasznáúatáůloz szĺlkséges felszerelések, gépészeti beľendezések éľtékét, de nem tarta|mazza
az adott funkcióhoz kapcsolódó telepített vagy mobil eszközök értéket.

Az éľtékelés időpontja 20t7. augusztus hó, a kdzgazdasági, jogi feltételek és piaci
viszonyok előre kellő pontossággal nem prognosztizálható változasai módosíthatják, illetve
érvényteleníthetik a szakéľtői vélemény forgalmi értékľe vonatkozl megállapításait, ezért
az éĺtékelés foľdulónapját követő 6. hónapon tul töľténĺi fęlhasznáIrás ęsetén a megadott
éĺék felĺilv izsgál^ata inđoko lt.

Az áltďunk meghatĺíľozott éľték a fęntiekben vĺízolt feltételeken alapul, és a Megbízó áttal
megj elöłt célľa történő felhasználásban éľvényes.

l.ĺ.1 l39 Budapest, Váci rit 95. ľet.: +36 (1) 270 90 86 Fax: +36 (r) 270 90 87 E.maih prooertv@qriftot|.hu

4L

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza



wä,
łĺ GRIFToN
ÉrÉkeltinsątlan: Budapest, ÍIIII. ker. Mągdolnautca2!.foldszĺnt ]/B.labźs(Hrsz,:35509/0/Á/!) P r o p e r t y

MELLFKTETEK

ń t .' .í
ruaJooru rap

Tĺíĺsashazi alapító okiľat (ľészlet)
Táľsasházi szintrajz (ľészlet}

Fényképek
Téľkép

| 't:i
Lil

;l!
:!,

!,
t:J
i:
i
I.

I

H.l l39 Budapest, Váci tlt 95. ĺet.: +36 (1) 270 90 86 Fax: t36 (1) 27o 90 87 E.maih orppertv@orifton.hu

1R

deakne
Ceruza



TAKł\RNET FÖtdhivaľaIi tnÍ.oľmációs Rundszer Page I oť2

Nen bitele* ĺrlajdoni lĺp

Btrr$* F{hłs'a: t{ĺľĺrÉaýiýłĺír }ĺ' fiśŕłLá xĺir,|ř,lá
ľtłđałc*,}a' Exiďqĺi'.ľsĺ łi l ĺ g.xiąpca, x +ls

'F|đ hl*'l.s EbJÍbĺ hr . Tc$cĺ ffĺdrĺ
rÉtüdril{ rĘ'EĘ eie'J8ĺ}4/i ú $jff2.0 l,t

ŹoI t.0{ ' 
(ĺ{

É'łĺ?E8Í y{IÍ.sB.
sblt.'íi].'Ł 3i$ÜĐ/Ü/ł/1}'rlyrôJlíł|{üĺ

L.Ü*6 tt'o'ŕŹsťvľÍr'řEa" !ĺr$clnł Šts Ź1' ŕôldłtĺnc' .ltôrl'/&. íEć!'&Ivi:!

ł' ĺ* Ú9ťób,iirttl6 innłt}u .łdłtĺit

l łJíłĺ

Nem fu.tďos tulajdoni lłp

*
E.o
'äľ

$
ą'
Ht
oz

B
'Fl
o.tí'ř
E
I
rd

E
#,

mG8r6dc|íl
edĺíiBi d,jt
0Fr

súró

r{ ro
ęsio3:''ô h!tłÍo!Ĺt! ýP&98t.ŕlts*/.

z. B. j. łÝto fu t.to.Đ!'t tío86/l99 il^ $*{. ü}. t}ä
t jrĺ. éíi'
ĺt bĺ{lł'e ĺn$ürá!th.; ĺ.řtáa*k řr Ä1Đ .Fĺ}ó' đ(.ri.tbe É'9Ęt

l' .tvlłldaíi kł"rgĺdl l.łL
6ł1ł.siąů hł!q4;4!.. łŕ|ł.Ú'ńł' rdó :'äüt!$ll$9łll$pt, 9i ^orj$ę.íĺ qi.dłtĄ ft.LýtĺBłl
jcgtĺtĺĺ: .vľtr jđea
Ŕ{ľ. ĺ'T'!,lü*. ÖEíefidEf'ąť
š(ń: }üýÍ B!'drpsäfvrÍt:ť!ń. tł'eĺ* gř.ěr ń5.{?

"t'.H
o€'p
ťl
tä
dl.:E

'Et
FS
.ü
z.

F
'ÉÍot'
(rl'

ś
vt
4łŤ
E
lĺ

.q'z

F
'Et

č

łl,u
B
Fĺ
{tz

ä"
6l

t
€
łÉ.
':tE'
#
-đ

H
Ż,

lłüí tsE'r'á{'

g. | 'tulali.lorri lę kěżÁgl:ĺntÉłĺi hat
ĺraŔiĺh.Łó.

G{rj&!óI łÚrłilt liłdt.Er. tŕ,[oÍ. ąłłt

Ne.lnbitďectĄ1-donĺ tapt{em hĺtďes ĺrtajdoni try

i
l70a04ll0330qiF<lxajtqsUt&mi<l=t09}2I27l&ŕiđ*2Í876,'' 20l7.04.04. t I .i

./l \łt\

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza



Ä Buđapest Föváros Jlzsefvárosj. ÖnkormányąaŁ / Buđapest,
vIÍI' ker' Baross u. 65 - 6?. ,/ negĘÍzása alapján az URBS. Társas.
ňe;;}."t-xépviselö, ÉpÍi}etfennŁartó és 1ngatlanforga11'auó Kft-J_íó,l.ł Buđäpest, weslelěly} y. 41'. sŻ. ,1 nint gegb.ÍzotŁ a.32/L96Ś
/ Tx-ltl^ / Korn. sz. rendé}et z. pax./L/ bekezdésében fog}a]tak
äl.i]łá"- á nazĺngatlanok etĹdegenÍtése érde}<ében a Budapest' vIT.
[äřl,äis iurajaońi lapon 35509-helyrajzĺ ęzám.al.att nyĹ}vánŁarto.l
1164 run atapteiuIetü.. a természetbén á sudapešt. .vItI: 5ęř.
MÄGDoLNA u. zL. sz. árattí a JózsefvárosÍ ônhormányza! k.Ęá-
;ái;il;--turajaonában á]"ll és a .Tózsefvárosí Íngat.Ianok- önkormány'
;á.'-Kezeto -Vá}}alata (.Bpest, .1n{I. or u:. 18. ) keze1ésében 1é.

íäřäľ'ä'ĺngátrant a merlékeit teľvrajz és.mrlszaki l-eÍrás szerint

társasházzá al-akítja át.

Ä társashäzzá ťörténo a].akÍtásrä az L9?7. évi tr. sz. tvr. elrÍr
ä"il-á-}ózsetvárosĺ onkornányzaĘ számú kĺjet
ńáiá.ä""ta alapjan, valamint a jeIen alapÍt'ó okirat renđe}kezése
szerint kerul sor.
Á-iái="=nłĺz kĺir$n t'.r"iaonrl ingatlanaĹ a -közös tuIa jđonba ut'alŁ
ínđáĹíá"része}ęboŁ \ozzáju]ę tartoaó tu}ajđonĹ illetöségge} együtt
á ŕevokkel meg}rötní terúezett adás - vételi szeľzöđések }ét.rejot
ig önkornányzatĺ tulajđonban marađna]<.

*1-

Buđapest,VIII.}<ęr.M.äGDOLNÄu.2t.sz.alattÍíngat}an

TÄRsAsHÄuTIlt.ÄJDoNľ ÄLAPITo oKTRAťÄ

I

Ältalános renđeL}cezések

TT.

KÖzos és külön tulajđon

A./ Kozős tulajdon

Ä ].akások és nem }a}rások cé}jára szolgáIó belyiségek minđel
korĺ ĺulajaonosaina}r közös tulaJđonłíba. kertilnek a jelen okiraŁh.
csatolŁ t,érvrajzokon és milszakl leÍrásban feltilntetett alább fe

'ort épíŁnényrészek, berenđezések és felszerelések az egyęsítet
telek!<e} egYtitt'

I. Äz ingat}anhoz taľtozó fóIđrészlet. 1164 nm terti}ette}, a
beépíĹetlen részen }évö térburko]-attal egyfitt.

,ĺ'r-
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B./ KúIön tulajđon

Természetben megosztva az egyes luł?jđ9łosiársak külon tulajđon
k;iińé]., mint Ĺársasházturájaoni íI}etöségtlk.alkotó résae - a

ilö;Ö;.-t"íajoonuan marađó vagřonrészek }tozos birtotElásának, IlasŻ
ääíäiaňäŕ-á jogaval - az egyäs társasházi öröklakások és nem 1e

;éí't-ň.iyise!eř, azo}< tartóżexaíval., felszereléseíve} az alábbi
szerĺnt:

'#;r,'.ĺ{,,r,,, Az önkorĺĺányzat tuIajđonába keriil a terveken 1../ szánma} :
ťĺ..'. i. ĺort, a terinészetben a '| folđszínt I/b sz.'| alattĺ

w1 i ="óuu, e).öszoba, konyha, karnra' fiirđěszoba
her.yíséqexńor á1Iä oroĹtalcás 34 nm alapterťllettel vaIamin.t
a közös tulajđonbó1

47 / 1.000 hányaťl .'

2, / Äz onkorrĺányzat tulajđonataĘerril'a.terveken 2./ száĺnmal
lott, a terńéseetllen a '| foJđszĺnt 1 sz.'ĺ aIatti
1 szoba, féIszoba, konyha' kalĺťa' ftrrđoszoba
ńelyj.sełekböI á}Ió oröxlaľás 45 ilil alapterĺjlettel vaIamín,
a kozos tulajđonbo}

63 / ]..o00 hányađ

3./ Äu onkorElányzat tulajđonába kerl.i} a terveken 3./ számmal, lölt, a terlnészetben a '| folđszint L/a sz,,| ąlatti
1 szoba, konYha
ľ,"ivĺáegekböi áltó öľoklatcás 24 nm alapteľtilettel va].amĹn
a kozÖs tulajđonbÓl.

33 / L.o0o hányail

4./ Az önkormányzat tu}ajđonába kerü} a terveken 4./ szárnmal
1ött, a teńészetben a '' f,o1đszint 13. sz.n a}attí
1 szoba, elöszoba, konyha, kamľa, fiirdoszoba
ńelyise{ekböl ál1ó örokIakás 33 nn a1apterli1et'te]. valamiľ
a közos tu}ajđonbóI

45 / 1.000 hányađ

5./ Az onkormányzat tulajđ.onába keriĺl a terve}cen 5./ számnal
1Ö1t, a terirészetbęn_a 't fÖlđszínt 14. sz.t| alatti
1 szoba, elöszoba, konyha, kamra' f,ürđoszoba
ńe1yĺsaóe}ĺbö} á11ó orÖklakás 39 nĺo alapteriilettel vatarnil
a kozös tulajđonbÓl'

4V

53 / L.o0o hányađ
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1086 Budapest, Magdolna utca 2t. Íiĺldszint 1lB. laluĺs [Iľsz.: 35509/0/A/1

Kĺimyezet, utca

Társashaz utcai homlokzata A ĺäľsasház bejáľata

,ł nl,\b
'-'1

s A ĺĺľsasház kapualja

?017. jitlit:s26.

A taľsashaz udvaľa
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108ó Budapest, Magdo|na utca 21. íiĺIdszint 1/B. lakás Hľsz.: 35509/0iAl1

A vizsgált ingatlan bejárata

ViIlanybojleľ

Konyha

2017. julius 26. ĺl

"ŕťÍ ĺt/ kĺ
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Elektľomos kályha
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Téľkép

Budapest, VIII. keľ. Magdolna utca 21.
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