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Thztelt Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozterulet-hasznositasi Bizottsag!

I. Tenyallas es a dontes tartalmanak reszletes ismertetese

A Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat (a tovabbiakban: Onkormanyzat) 
tulajdonat kepezi a Budapest VIII. kerulet, Magdolna u. 44. szam alatti 35374 helyrajzi 
szarnu mlajdoni lapon, 58 m2 alapteriiletu, ures, utcai bejaratu, fbldszinti, nem lakas celjara 
szolgalo helyiseg, amely az ingatlan-nyilvantartasban uzlet megnevezessel szerepel.

A helyiseg kozvetlen utcai bejarattal rendelkezik, mely az epulet fbldszintjen, a kapualjtol balra 
(ahilhato. A helyiseg egy legteru, nagy belmagassagu, galeriazhatd. Futesre es hasznalad 
melegviz eloallitasara alkahnas berendezesek nincsenek. Az elektromos haldzat kiepitett, de a 
vihanydrat leszereltek. Viz-rendszer, gaz-kbzmu es csatoma-rendszer nem kiepitett. 
Felujitando muszaki es esztetikai allapotu.

A Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. Ingatlanszolgaltatasi Irodaja altal adott muszaki 
\ elemeny szerint a helyiseg az alabbiak figyelembevetelevel berbeadhato: A helyiseg teljes 
korii feiujitasa szOkseges.

A hdviseget magaban foglald epulet 100%-ban bnkormanyzati tulajdonu, melyben 27 db lakas, 
cs 2 db nem lakas celjara szolgalo helyiseg. Az epulet nem szerepel a bontasra kijelolt 
ingatlanok listajan.

A helyiseg 2014. december 16. napjan kerult vissza az onkormanyzat birtokaba, azota 
berbeadas utjan nem hasznositott.

Az Onkormanyzat atlagos uzemeltetesi-koltsege a 2020. es 2021. evek vonatkozasaban a 
helyisegre vonatkozoan 11.422,- Ft/ho.

A helyi varos-rehabilitacios tertilet kijeloleserol es a teruleten a rehabilitacid megvalositasarol 
szold 32/2001. (X. 26.) onkormanyzati rendelet alapjan a targyi helyiseget magaban foglald 
epulet HVT II. es HVT V. teruletre esik, az epuletben levo uzlethelyisegek berbeadasavak 
illetvc annak idotartamara vonatkozoan nines sem az Onkormanyzatnak, sem a Rev8 Zrt.-nek 
HVT terulettel kapcsolatos .szerzodeses kotelezettsege.

Raduly Zsolt egyeni vallalkozd (szekhely: 2360 Gyal, GArdonyi Geza u. 7.; nyilvantartasi 
szam: 56862586; adoszam: 58346796-1-33) berbeveteli kerelmet nyujtott be a fent ismertetett 



helyisegre vonatkozoan iroda celjara. A kerelmezd berleti dij ajanlatot tett 40.000,- Ft/ho + 
AFA bsszegben.

A HELT-Expert Kft. (Leveleki Tiinde) altal 2022. januar 31. napjan keszitett, Bartfai Laszl6 
fliggetlen szakerto altal 2022. februar 11. napjan jovahagyott drtekbecsles szerint a helyiseg 
forgalmi erteke 14.020.000,- Ft (261.177,- Ft/m2).

A Kepviseld-testulet 248/2013. (VI.19.) szamu hatarozatanak (a tovabbiakban: Kt. hatarozat) 
7. pontja ertelmeben a helyiseg berleti dijanak alapjaul a helyisegeknek a hatarozat es a 
Kepviseld-testulet mas hatarozata szerint aktualizalt bekdltdzhetd forgalmi ertek szolgal. A 
forgalmi ertek 100 %-anak figyelembevetelevel, irodai tevekenyseghez kapcsolodo 6%-os 
szorzoval szamitva a havi berleti dij 70.100,- Ft/ho + AFA.

A Kt. hatarozat 8. a) pontja alapjan az ures, legaUbb 24 honapja nem hasznositott netto 25M Ft 
forgalmi ertek alatti helyiseg eseten a fenti szorzok ervenyesitendok azzal, hogy a berleti dij 
onkormanyzati erdekbdl legfeljebb 50 %-kal csdkkenthetd. A helyiseg berleti dija a forgalmi 
ertek 50%-anak figyelembevetelevel, az irodai tevekenyseghez kapcsolodo 6%-os szorzoval 
szamitva havi 35.050,- Ft/ho + AFA.

Javasoljuk, hogy a Tiszteit Bizottsag jaruljon hozza a Budapest VIII. keriilet, Magdolna 
u. 44. szam alatti 35374 helyrajzi szamu tulajdoni lapon, 58 nr alapterOletu. Ures, uicai bejaraUL 
fbldszinti, nem lakas celjara szolgalo helyiseg berbeadasahoz Raduly Zsolt egyeni vallalkozo 
(szekhely: 2360 Gydl, Gardonyi Gaza u. 7. ; nyilvantartasi szam: 56862586; adoszam: 
58346796-1 -33)reszere iroda celjara, hatarozatlan iddre, 30 napos felmondasi idd kikdtesevel. 
a kerelmezd altal ajanlott 40.000,- Ft/ho + AFA berleti dijon, valamint kozuzemi es 
kuldnszolgaltatasi dijak osszegen. A csokkentett dsszegu berleti dijon tortend berbeadas 
onkormanyzati erdekbol javasolhato, tekintettel arra, hogy a helyiseg tobb mint het eve nem 
kerult berbeadasra, a helyiseg felujitasra szorul, mely munkalatok elvegzese utan a Kerelmezd 
nem igenyel berbeszamitast.

II. A beterjesztes indoka

A helyiseg berbeadasahoz berbeaddi dontes sziikseges, amely dontes meghozatalara a Tiszteit 
Bizottsag jogosult.

III. A dontes celja, penziigyi hatasa

A berbeadasbol befolyd bevetel fedezne az Onkormanyzat uzemeltetesi koltseg fizetesi 
kotelezettseget, azon feliil plusz berleti dij bevetelt is jelentene. A helyiseg mielobbi 
berbeadasaval a berld gondoskodna a helyiseg allaganak javitasarol illetve a tovabbiakban a 
szinten tartasarol.

Amennyiben nem adja berbe a helyiseget az Onkormanyzat, kiadaskent tovabbra is az 
Onkormanyzatot terhelik a fenntartas koltsegei, amelynek fedezetet mas forrasbol kell 
biztositani, es a helyiseg allaga tovabb romlik. A hatarozati javaslat elfogadasa kedvezden 
befolyasolja az Onkormanyzat 2022. evi berleti dij eldiranyzatat. A helyiseg berbeadasa 
penziigyi fedezetet nem igenyel.

A hatarozati javaslat elfogadasaval az Onkormanyzat eves berleti dij bevetele 480.000,- Ft * 
AFA osszeggel emelkedhet.

IV. Jogszabalyi kornyezet

A Kepviseld-testiilet es Szervei Szervezeti es Mukddesi Szabalyzatarol szolo 36/2014. (XL06.) 
onkormanyzati rendelet 7. melleklet 4. pont 4.1.1. alpontja alapjan a Tulajdonosi, 
Vagyongazdalkodasi es Kdzteriilet-hasznositasi Bizottsag dont az Onkormanyzat tulajdonaban 
allo nem lakas celjara szolgalo helyisegek elidegenitesenek felteteleirol szolo onkormanyzati 
rendeletben, az Onkormanyzat tulajdonaban allo lakasok elidegeniteserol szolo onkormanyzati 
rendeletben, az Onkormanyzat tulajdonaban allo nem lakas celjara szolgalo helyisegek 
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berbeadasanak feheteleirol szolo onkormanyzati rendeletben, valamint a Budapest Jozsefvarosi 
Onkormanyzat vagyonarol es a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlasarol szolo 
onkormanyzati rendeleteben meghatarozott tulajdonosi hataskdrokben.

.Az Onkormanyzat tulajdonaban allo nem lakas celjara szolgald helyisegek berbeadasanak 
feheteleirol szolo 35/2013. (VI.20.) szamu onkormanyzati rendelet (a tovabbiakban Rendelet) 
14. § (1) bekezdese alapjan. uj berbeadas eseten a helyiseg berleti dijanak mertekerol a berld 
kivalasztasa soran kell megallapodni. Amennyiben az Onkormanyzat reszerol tortenik az 
ajanlattctel. a helyiseg berleti dijanak merteket a Kepviselo-testulet hatarozataban megallapitott 
berleti dijak alapjan kell meghatarozni. A hataskorrel rendelkezo bizottsag a berbeaddi dontes 
meghozatalakor a kepviseld-testuleti hatarozatban foglaltaktol csak akkor terhet el. ha a 
kerelmezo berleti dij ajanlatot tett.

A Rendelet 14. § (2) bekezdese alapjan, a leendo berld a berleti szerzodes megkdteset 
megdozden koteles a berbeadonak 3 havi brutto berleti dijnak megfeleld osszeget ovadekkent 
mcgfizetni. valamint a 17. § (4) bekezdes alapjan a berleti szerzodes megkbteset kovetben 
kozjegyzd elott egyoldalu kotelezettsegvallalasi nyilatkozatot alairni.

A Kepviselo-testulet 218/2013. (VI. 19.) szamu hatthozatanak (a tovabbiakban: Kt. hatarozat) 
7. pontja erteirneben a helyiseg berleti dijanak alapjaul a helyisegeknek a jelen hatarozat es a 
Kepviselo-testulet mas hatarozata szerint aktualizalt bekoltozheto forgalmi ertek szolgal.

A Kt. hatarozat 8. a) pontja alapjan az ures, legalabb 24 honapja nem hasznosi'tott nettd 25M Ft 
forgalmi ertek alatti helyiseg eseten a fenti szorzdk ervenyesitendok azzal, hogy a berleti dij 
onkormanyzati erdekbol legfeljebb 50 %-kal csdkkentheto.

A Kt. hatarozat alapjan a helyisegben vegezni kivanttevekenyseg figyelembevetelevel tortenik 
a berleti dij meghatarozasa, irodai tevekenyseg eseten 6%.

l entiek alapjan kerem a Tisztelt Bizottsagot, hogy a helyiseg berbeadasaval kapcsolatos 
donteset meghozni sziveskedjen.

Hatarozat! javaslat

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testuletenek Tulajdonosi.
Vagyongazdalkodasi es Kdzterulet-hasznositasi Bizottsag ...72022. (111.23.) szamu hatarozata

a Budapest VHI. keriilet, Magdolna u. 44. szam alatti utcai bejaratu, ToMszinti, nem 
lakas celjara szolgalo helyiseg berbeadasarol

/\ Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kdzterulet-hasznositasi Bizottsag ugy dont, hogy

1 i hozzajarul a Budapest VIII. keriilet, Magdolna u. 44. szam alatti, 35374helyrajzi szamu, 
58 nr alapteruletu, tires, utcai bejaratu, foldszinti nem lakas celjara szolgald helyiseg 
berbeadasahoz Raduly Zsolt egyeni vallalkozd (szekhely: 2360 Gyal, Gardonyi Geza u. 
7.: nyilvantartasi szam: 56862586; adoszam: 58346796-1-33) reszere iroda celjara, 
hatarozatlan idore, 30 napos felmondasi idd kikotesevel, 40.000,- Ft/ho + AFA berleti 
dijon. valamint kozuzemi es kiilonszolgaltatasi dijak osszegen.

2.) felkeri a Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat kepviseleteben eljaro Jozsefvarosi 
Gazdalkodasi Kozpont Zrt.-t a hatarozat 1.) pontja szerinti berleti szerzodes megkotesere, 
amelynek feltetele, hogy az Onkormanyzat tulajdonaban allo nem lakas celjara szolgald 
helyisegek berbeadasanak feheteleirol szolo 35/2013. (VI. 20.) onkormanyzati rendelet 14. 
§ (2) bekezdese alapjan 3 havi brutto berleti dijnak niegfeleld ovadek megfizetese, valamint 
a 17. § (4) bekezdese alapjan kdzjegyzo eiott egyoldalu kotelezettsegvallalasi nyilatkozat 
alafrasat vallalja a leendo berld.

f elelos: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. vagyongazdalkodasi igazgatoja
I Imaridd: a 2.) pent eseteben 2022. majus 31.
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A domes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt.
A lakossag szeles koret erinto dontesek eseten az eldterjesztes eldkeszitojenek javaslata a 
kozzetete! modjara: a honlapon.

Budapest, 2022. marcius 18.

Novaczki Eleonora 
vagyongazdalkodasi igazgato

KeszItette: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt.
Leirta: Nagy Laszlo referens .
PENZUGYI FEDEZETET IGENYEL / NEM IGfeNYEL, IG AZOL AS:

Jogi Kontroll:^—

Ellenorizte:

V' 'A'’/'’”'DR. vilpS^ZILViA 

alJegyzo

Beterjesztesre alkalmas: Jovahagyta:

Veres Gabor Vk
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es

KdZTERULET’HASZNOSiTASl BiZOTTSAG ELNOKE
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ERFEKELESI BIZONYlTVANY
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2. A SZAKERTOI FELAOAT MEGHATAROZASA, AZ ERTEKEL^S CEUA

3. A SZAKERTOI VIZSGALAT MODSZERE

A. AZ INGATLAN AD0T7SAGAINAK ismertetese
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6. AZ INGATLAN EGYEZIETEH FORGALMI ERTEKE

7. KORLATOZO FELTETELEK

MELLEKLETEK

Ingatlan elhelyezkedeset mutato terkep

Fulajdoni lap fenymasolata x nem hireles

Alaprajz/tervek X

Kotnyezetvedelmi nyilatkozat o nem velelmezheto

Ovezeti besoroias X

Fenykepfelvetelek X
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1086 BUDAPEST, Magdoina utca 44. Hfsz. 35374

gRTEKEL^SI BIZONYIwANY
MEGBRd__________________________ ____________

Megbizo neve • Jozsefvdrosi GazddlkodasiKozpont Zrt.

Megbizo cime ; 1084 Budapest, Or utca 8.

AZ INGATIAN C(ME & AZONOSfrASA

Teiepules Or. szarn, varos)
Utca, hazsz^m
Hr$Z.

Az ingatlan megnevezese (tul.lap szerint)

Az ertekek ingatlanresz jelenlegi hasznosit^sa

: 1086 BUDAPEST

: Magdolna utca 44.

: 35374

: kivett lakdhaz, udvar

: nines hasznosttva

ERTEKELES
Ertekeles alkalmazott mddszere:

r-rtekesitheldsege:
Helyszfni szemle idopontja:
Ertekeies forduldnapja:
A szakvelemeny ervenyessegi ideje:

; piaci dsszehasonlitd- es hozamalapu mddszer 

: itlagos (kiegyensulyozott piac)
: 2022.januarl9.

: 2022. januar 19.

: 2022. Julius 18.

megAllapitott £rt£k

Az ingatlan becsiilt piaci-forgalmi ^rteke az ertekeles 
foiduldnapjdn, per- es igenymentesen, kerekltve

14 020 000 ft 

azaz Uzenn^gymiliid-hdszezer*- Ft.

Az ingatlan becsult fajlogos piaci-forgalmi erteke az 
ertekeles fordafonapjon, per- es igenymentesen, 
kerekdve (Ft/m')

261177 Ft

azaz Kettoszazhatvanegyezer-egyszazhetvenhet Ft.

A telek becsult piaci-forgalmi erteke az ertekeles 
forduldnapjan, per- es igenymentesen, kerekitve

143 300 000 Ft

azaz Egysz^iznegyvenhirommilHd-h^romszazezer- Ft.

A megallapitott ertekek brutta ertekek.

Az ingatlan becsult likvid Erteke az ertekeles 
forduldnapjan, per- es igenymentesen, kerekitve

9 110 000 Ft

(forgalmi ert^k 65%-aj azaz Kilencmillld-egyszaztizezer- Ft.

20?? W 11,

< L ..

Budapest, 2022. ianuar 31

Kesziilt: elektronikusan hitelesitett peldanyban es 1 db. ered^^^C^^an

|W
Keszitetre; /- s ....yr*

.ft Leveleki Tunde
j7; 5 >v .. ' ingatlanvagyon-ertekelo

Tel:+ 36 70 330 5909

ht ^^EXPERT
_ ^u’cszarn 29'ntP'>7 • ' ' '



1086 BUDAPEST. Magdoina uus 44 Hrw. 35374

TULAJDOhMSZONYOK
TuiajdonosJok) neve, tuiajdoni hanyad

Forgalomkepesseg ertekelese
Ertekelt jog
Ertekelt Wlajdoni hanyad
Ertekesitheioseg

Ertekeles ceija

: Budapest Jbzsefvatosi Onkormanyzat 1/1 hanyad 

forgalomkepes
: tehermentes tulajdonjog
: 1/1 az ertekelt helyisegcsoportra vonatkozoan

: 180-360 nap

A JozseMrosi Gazdaikodasi Kozpont Zrt (1084 BudapeJ
: u. 8.) Megbizasi keretszerzddese alapjSn az ingatian forgal: 

ertekenek meghata;ozasa, berbeadashcz

AZ INGATLAN F$BB JELLEMZdl
Telek terulete (lul. iap szerint) 505 n?

Uzlethelyiseg redukalt hasznos alapteriilete 53,7 m2

Kozmuvesitetiseg viz, viilany, csatorna
Ovezeu besoralas Ll-VIII-5 jelti nagyvarosias lakoterufet
Beepkhetoseg 50%

Belso muszski allapot feiujitando



108b BUDAPEST, Magdoina ulca 44. Hrsz. 35374

J. Ei OzmENV

neve. JozseMrosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt,

A Megbizo rnegbizla a HEl.T-Expert Kf t. kepviseleteben Levelekl Tiinde ingatlanvagyon-ertekelot az al a bbl ingaUan 
eriek&lesevel:
1086 BUDAPEST, Magdolna utca 44.

2. A SZAKgRTOI FELADAT MEGHATAROZASA, AZ ^RTEKEltS CEUA

A? ei iekdes, Megrendeld tajekoztatasa szerint, az ingatlanresz piaci-forgalmi ertekenek igazolasahoz vail szuksegesse, 
ineglelelden. a Szakertonek az ertekelt ingatlanresz piaci-forgalmi ertekerol keH alias! foglalnia. Az enekeles

1 A SZAKERTOI VIZSGALAT MODSZERE

az m tekebh folyaman helyszini szeml^t tartottunk, megvizsgaltuk az ingatiannal kapcsolatban rendelkezesunkre alio, a 
mdieklelben felsoroll es jelen ertekeleshez csatolt dokumentumokat. Megfeleloen alkalmaztuk a TEGOVA (EVS 2016) 
uenyelv e? a tobbszbrdsen modositott 25/1997. (VIII. 1.) PM rendeleleloirasait

A hnlyszim szemlen resztvevok. Megbizo kepviseleteben:

Ingatlanvagyon-ertekeld: Leveler tunde

a helyszinen az ingatian adotts^gait. kdrnyezetet, az Ingatlan allagat, miiszaki funkcionalis jellemzoil es mas 
ertekbdolyawlG tenyezoket vizsgaltunk. Az ingatlan egyes reszleteiro! f^nykepfelvelelekd kesziteUunk, melyekoi a 
^Aikveienibnyhez csatolunk.

A nelyj-zini vizsgalaton tuJmenoen tajekozodtunk az adott tipusu es jellegu ingatlanok altalanos piaci helyzeterol, 
valamint a kbrnyeken kialakult helyMngatlanpiaci viszonyokrpl.

A. AZ INGATLAN ADOTTSAGAINAK ISMERTET^SE

4 1. Ingatlan-nyHvdntartis szerinti allapot bemutatasa

<ngatUn dm? (tuMap szerint): 

ingatlan cime (tenneszetbeni): 

•iciyrajzi szama:
megnevezese (tul.lap szerint): 

A;; ertokeh ingatbmesz jeienlegj 
hssznoj ii/s?

Tuiaidoni lap uennti alapterulet : 

luizudanviszony:
SnMiegy tartal'na:
bc-vi’yzett tcrbek es jagak:

1086 BUDAPEST, Magdolna utca 44.

1086 BUDAPEST, Magdolna utca 44.
35374

kivett lakdh^z, udvar

nines hasznosftva

505 n?

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat 1/1 hanyad 

nines
a csatolt tulajdoni lapon bejegyzett jogok es terhek

Mcaicq^es:
7ckifneitei a csatolt tulajdoni lap formatun^ra, az ertekbecsles ervenyessegeoek felteteie a hitelcs tulajdoni lap tehGs 
sciis egvezosege a xendelkezesie aVto dakumeniummak



1086 Bvl’APCST. Magdolna utta 44. Hur 35374

4.2. Ax ingatlan termeszetbeni leirisa

Sziikebb teruiet bemutatasa:

tlhelyezkedes: Budapest pesti oldalan fekszik

Varos (kerulet):

Varusresr
Tevukaga Budapest varoskdzpcr.udl:
Ovezeti besorofasa:
BeepRettseg jellemzot;
26ld teruiet ar^nya:

IwnyezG tngatlanok hasznositasi formaja:

Megkozeb'tes:
Utes felszine
utca burkolata:
I)tea forgalma:
Infrastruktura;

Budapest VIII.
Magdolna negyed 
cca. 3,4 km
nagyvarosias lakoovezet 
zartsoru be4pit.es elokert nelkuk elheiyezes 
kevesebb, mint 20%
lakdingatlanok, kereskedelmi es szolgaltatd Istesitmenye 
intezmenyek
gepkocsi, autobusz, villarnos, troiibusz 
sik 
aszfaltozott mind kei oidalt jardazon
alacsony

jo
Parkolasi ovezet: fizetd

A telek altalanos jellemzSl:
Elektromos haloiat:
Vezetekes viz kozmii:
Vezetekes gaz kozmCi:
Csatorna:
Ovezeti besorolas:
Beepithetdseg:
Beepitesi mod: 
fpuiei magassag: 
Eidirt zdldfeliilet aranya:
Sxinlterlilett mutate:
Otkapcsolat:
Telek fatmap:
Teiek tapiasa/lejtest viszonyai: 
kbmyezetvedelnii kockazat:

kieprtett halozat
kiepitett halozat
kiepitett halbzat
kiepitett halbzat
ll-Vtll-5 jelii nagyvarosias iakdteruiet
terepszmt alati 70%, terepszint feleit 50%
zartsoru, elokert nelkuli
min. 12.5, max. 19,5 m

20 %
3,5 m2/m?
kbzvetlerr utkapcsolat
szabalyos teglalap
DK-i utcafronti t^jolasu, sik feiszini!
nem veielmezheto

Epulet altalanos jelienuSi:
Funkcib: lakoepulet

Becsuk epites; ev:
Epufet jeilege:
Az ertekeit ingatlant befogadc epulet szintbeli 
k:alakitasa:

1900-as evek elejere tehetd
beiso udvaros, fuggofolyosos, tobbiakasos akohsz

alagsor, fdldszint es 3 emelei

Alaaozas:
Fuggoleges teherhordo szerkezet
Vizszintes teherhordd szerkezet;
letcs.RRkezete:
leioferjes:
f-padef homlokzata:
Epulet uzikji ailapota:
rehjtiia^ (ev. jeileg):

feltehetoieg tegla savalap
hagyomanyos tegla
acelgerendas poresusuveg kozbensd todem es ta zarbrdor
fa szerkezetu magastetd
cserepfedes
vakolt, szinezett
kozepes
? tetd hejalasa feltehetoieg a kozelmOluwi csereive iett

Egyeb: Onkormsnyzati tuiajdonu ingatlan. Risasiwi alapitd

be4pit.es
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At iizletheiyiseg adatai:

Hhdyezkedes, 

'I ;<jo!av

foldszint bejarata utcardl myilik

PK't
Renapojettsag;

Riidukait hasznos tenilete:

Beirnagassag-

Fut csi rendszer:
Akernaiv futesi iehetoseg:
Hasznalati meleg viz: 

Hutes;
Homlokzati nyflaszarok:

53J ml 
atlagosnal magasabb 5 m.

nines kiepitve 
nines 

nines kiepitve 

nines klima 

hagyomanyos iivegezesu fa- es fem tokozatu bejarati ejtb

felette felkorives ablak, kivulroi fem szerketetu redonnyel vedve

Belter! ajtok:

Be'so terek feluletkepzese: 
Beiso lerek burkolata;
Onalle merborak: 

Elekhomos halozai 
v?z es csstorna rendszer 

Gaj szol,Rilatas 
Garazs / parkolo;
Extra felszereltseg: 
Egveb'

allappt: 

Esztetikai allapot;

nines

falfestek (a vakolat nagyreszt lepergett)
cementsimitas deszka burkolattal

viz: nines villany: nines gaz: nines
kiepitve. nem mukodik (villanydra leszerelve) 

nines kiepitve 

nines kiepitve
utcai parkol^s

felujitando

felujitandd
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4,2.1. Az ingatlan kornyezete, elhelyezkedese
Budapest VHI. kerulete Budapest egyik pesti oldalon fekvd kerulete. Hagyomanyos elnevezese, melyet a keruiu 
bnkoirnanyzat is hasznal: Jdzsefvaros. A kerutetnek kor^bban 4 varosresze volt (Jozsefvaros, Istvanmezo (egy tessv 
Kerepesdiilo es Tisztviselotelep), de a Fovarosi Kdzgyules a vzfrosreszeket rendezd 2012 december 12-i renddetuben 
upaosztotta a keruletet, tgy jott letre a Corvin negyed, Csarnok negyed, Ganz negyed, Losonci negyed, Magdobus 
negyed, Nepszinhaz negyed, Orczy negyed,Palotanegyed es a Szazados negyed. A keruletnek jelenleg 11 varosresze van 
Terulet 6,85 km2, Iskosainak szama; 76 916 fd (2019. Jan. 1J

A vizsgak ingatlan Budapest VIII. keruleteben, "Magdolna negyed" varosreszben, surti beepitettsegu, nagyvaros'as 
lakobvezelben, a Magdolna utca 44. szam alatt fekszik. Az utca EK - DNy-i hossztengelyu, felszinu, afacsony gepiarmu 
forgalmat lebonyolhd, aszfaltozott, mindket oldalt jardazott mellekut Tomegkozlekeclessel az ingatlan elerhetd tobi■ 
autobus? jarattal villamossal es trolibusszel. A megallok az ingatlantol 300 meteren belul gyalogosan konny?!) 
megkbzelithetok.
A tenileten tdbbsegeben zartsoru, elokert nelkuli elhelyezesu, tobbemeletes lakohazak talalhatdk. Az epuletek epitesi 
kora az 18OO-as evek vegetdl az 1900-as £vek kdzepeig terjed, de nehany ujabb epitesu lakoWz is talalhato a kdt nyt-Hm 
A zdld terulet aranya kevesebb, mint 20%. Az epuietek egy reszenek &lapota elhanyagolt, felujitandb, masik mszi 
adages, vagy jo. A terulet kozintezmenyi, infrastrukturalis ellatottsaga jo, az alapellatast biztosito szolgaltatasok az 
mgatiantbl 1000 meteren belul elerhetdk. A teruleten a parkolas megengedett, fizeld parkdasi oveztet

4.2.2. A teiekingatlan rovid leirasa:

A telek bsszkbzrnuves, DK-i utcafronti tajolasu. Felszine sik, szabalyos tegtalap alaku. Kbzvetlen ulkapcsoburv 
I endelkezik, bejarata a Magdolna utca felol kialakitott.
A leiek beepfrett a beephes merteke megkozelitoleg 80%. A beepitetlen terulet betonozoit belso udvar. nuA’nyze: 
nines

4.2.3, Az epulet es az iizfethelyiseg dftatanos leirasa:

Az ertekelt helyiseget befogado epulet feltehetdleg az 1900-as evek elejen epult, hagyomanyos tegla epites' 
lechnoldgiaval, magas tetos cserepfedeses kivitelben. Homlokzata vakolt, szinezett, az utcai homloksai jo allapmu. a 
tetd hejalasa feltehetdleg a kozelmultban kerult cserere. Az epulet pinceszint, fdldszint es 3 emelet szintbeh kiabki!asu. 
belso udvaros, tdbblakasos, lakohaz. Az ingatlan bnkofm^nyzati tulajdonu, tarsashazi alapitd okirat nem keszuli. Az 
epulet kbzepes rnuszaki es esztetikai allapotu.
Az ertekell helyiseg az epulet fdldszintjen, a kaputol balra talalhatd, bejarata az utcard! nytlik Kei dupla 
bqaratt a/toval rendelkezik, az egyik fem szerkezetii drdtuveggel, a masik fa szerkezetv, melynek az egyik szamy,'; 
bianyzik. A bejarati ajtbk fbldtl felkbrives ablakok talaihatdk, Az ajtdk kivulrbl fem szerkezetii redbnnyel vedetlek.
As helyiseg egy legteru, nagy belmagassagu, gsleriazhato. Futesre es hasznalati meleg viz vetelre alkalmas keszulek nim s. 
Az ek-ktramus haldzat kiepitett a villanydrat leszereltek, tgy nem mukbdik Viz, csatorna es gaz szolgAliatas 
kiepkve.
Az ingatlan a heiyszim szemiekor hesznositas alar* nem allt, jovobeni legoptimalisaub hasznositasa a helyiseg 
rniujitasat kevetoen , uzlethelyisegkent erheto el. Felujitando muszaki es esztetikai allapotu



1086 BUDAPEST, Magcoina utca 44. Hrsz. 3SB74

4,3, Helyis^gkimutatas
. ———   —- , > -p- ,

Helyisegek 1 .. . . . ,
Hetytseg padozata

Fai Alapterulet 
hn21

Modosito 
tenvezo

Korrigalt
terulet [m2|

io’dszimi iizlethelylseg

deszkci boritas falfestek 39,65 100% 39,65

deszka boritas falfestek 14,03 100% 14,03

Olesen: 53f68 53,68

;A’ ertekeles soran figyelembe vett hasznos alapteriilet (m*]:

Megjegyzes:
A; Mapterulett mereteket 3 kapott dokumentacio e$ a helyszini meres alapjan vettukfigyelembe.
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5. ERTEKELES

5.1. Az ertekeles m6dszere

Az erlekbecslesek a TEGOVA utnwtatd elvei es modszertani ajanlasai (EVS 2016), a tbbbszbr modositott 2S/1997 
(VUl.l.) PM rendeletben es a mindenkor ervenyes egyeb jogszabalyokban eloiTtaknak megfelelden keszulnek.

Ai ertekeles mbdszerei ketfo kategoriaba osithatok:
- piaci ^rtek alapu mddszerek
kbltsegalapu ertekelesek

A piaci viszonyokon alapulo modszerek ket to csoportba oszthatjuk:
piaci forgahni adatokra epu(6 ertekeles
hozadeki (vagy mas neven hozamszamitason alapuld) ertekeles

Az ertekelest legalabb ketfele, lehetoseg szerint mind a haromfele rnodszerrel el keli keszitem. Ezt kovetben e% 
elteresek elemzese alapjan, az ovatossag elvet kovetve kell az ertekelesi szakvelemenyben az egyeztelett forgalnn 
eriekre, illetve a hitelbiztositeki ertekrc* javaslatot tenni.
lakoingatlanok, epites alatt allo lakoingatlanok, valamint beepitetlen lakdtelkek eseteben, rneghatarozoU eiu.AmMa- 
slatt megengedett egyetien ertekelesi modszer alkalmazasa is.

5,1.1. Piaci asszehasanlftc adatok elemzesen alapulc madszer

Dlyan eljaras, melynek soran az erteketest vegrehajtd szakerto az ertekelendo ingatian elemeit bsstehasoDliip az ado'! 
korzetben, a kbzeimultban ertekesitett vagy ertekesitesre felajanlott ingatianok parametereivel. maja eivegzi 
elteresek alupjan szukseges korrekciokat. Minei kozvetlenebb osszehasonliUsra nyihk lehetoseg, annal ponto^abi: t 
becsertek Olyan ingatianok ertekbecslesenel hasznaljuk, amelyeknek van jeilemzo piari forgalmuk. Pid : ::sa‘ad; h3<.U: 
lakasck, beepitetlen fdldteriiletek telkek, stb.

A modszer fo lepesei:

» az alaphslmaz kivalasztasa

0 osszehasonlitasra alkalmas ingatianok kivalasztasa, adatainak eiernzese
s fajlagos alapertek meghatarozasa

® ertekmodosito tenyezok elemzese
© fajlagos alapertek mbdositasa, fajlagos ertek szaniitasa
» vegsd ertek szamRasa a fajlagos ertek es az ingatlan merete szorzatakent

« dsszehasonlitasra alkalmas ingatianok kivalasztasa, adatainak elemzese

Az osszehasonlitas alapjaul rendszerint a kovetkezo tenyezok szolgalnak:

« muszaki szempontok
« epileszeti szempontok 
e hasznaiati szempontok
e telekadotisagok

e infrastruktura
a kamyezeli szempontok
o jogs' szempontok

Az eneket az mgatlan kornyezeteben fellelhetd hasonlo tipusu ingatianok adasveteii/kinaiali adammak 
haUi'mlck meg
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S.1.2. A hoiamszamlt^son alapuloertekel^simodszer

a Imzan^zamitason alapufo eitekeles az ingatlan jbvdbeni hasznainak es az ezek megszerzese erdekeben Mmeruld 
A?dasok kuldnbsegebol (tiszta ibvedelmek) vezeti Ie az erteket.
Az c> tek megaliapftasa azon az elven alapszik, hogy barmely eszkbz erteke annyi, mint a belole szarmazo riszia 
iovedeinink jelenerteke.

a hozamszamitas lepesei bsszefoglalya;

i Az ingatlan lehetseges (alternativ) hasznalati modjainak elemzese.

2 A jbvobem bevetelek es kiad^sok becstese hasznalati modonkent

1 Jbvcbeni penzfolyamatok fetellitasa hasznalati modonkent.

’2 a tdkesttesi kamatlab me'ghatSrozasa.
a Apdnzfolyamokjelenertekenekmeghalarozasa.

6. A legmagasabb jelenertek kivalasztasa, mint hozamszamitason alapulo 6rtek.

A hozam elvu ertek megallapitasanal alkalmazott kulonleges megkotesek:

A piaci ettek meghatarozasara az ingatlan leggazdasagosabb es legjobb hasznositssat kell eloiranyozni, fuggeHeniil a 
lekmiegi hasznositastdt es ennek megfelelden a legmagasabb jelenerteku hasznositasi format kell az ingatlan erlekekent 
eKogadm.

A hitelb.'ztosHeki ertek meghatarozasanak folyamataban a piaci ertek meghatarozasakor, ha a jelenlegi hasznalat nem 
azonos a leggazdasagosabb es legjobb hasznalattal, a jelenlegi hasznalatot kell figyelembe venni. Nem lehet a 
izerzddessel lekotott berleti dijaknal magasabbakat velelmezni, meg akkor sem( ha a piac ezeket elfogadna. A piaci 
■nctnel magasabb tenyleges berleti dijakat csak a szerzodessel biztositott idotartamra lehet figyelembe venni. A 
WdhiztosHekt ertekeles soran csak real (inflaciotol megtisztftott) kamatlab alkalmazhatb.
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5.1.3. Koltsegalapii ertekeiesi modszer

A kbhsegalapu ertekmegkbzelites lenyege, hogy az ingatlan ujra-elbaliitasi kbltsegeboi Ie kell vonni az ido mulasa miatu 
avulast, majd ehhez kell hozzaadoi a felepitmenyekhez tartozd fbldterulet erteket.
Ez a modszer fejezi ki legkevesbe a tenyleges piaci viszonyokat. Epites alatt levo letesitmenynei, karosodoii 
letesitmenyn^l, takart miitargynai, valamint olyan esetekben alkalmazhatb, ha mas modszer nem all jendelkezesie.

A modszer fd lepesei:

j a telekertek meghatarozasa
2 a lelepitmeny ujraepitesi vagy pot Iasi kditsegenek meghatarozasa.

3 avulasok szamitasa
A a lelepitmeny ujra-elbaliitasi kbltsegeboi az avulas levonasa es a telekertekkel valb bsszegzese

A fbldterulet erteket annak ures ailapotban vald ertekelesevel kell megallapitani, vagy a piaci dsszebasonhto 
adatok elemzesen alapulb modszer, vagy kulbnleges esetben a hozamszamilason alapuld mbdster szermt.

A pbtlasi kbltseg olyan szerkezeteket es epitesi munkat takar, amellyel az ertekeles idopontiaban a meglevd 
funkcibk (de esetleg mas szerkezetek es muszaki megoldasok) a legkisebb kbltseggel, de azonos hasznossagga’ 
pdtolhatbak lennenek.

Az ujraepitesi kbltsegben a meglevo szerkezetek valtozatlan ujrateremtesenek kbltsegeit kell eibiranyozm 
fuggetlenul azok jelenleg; hasznosulasatdl.

A pbtlasi es az ujraepitesi kbltseg egyuttesen: ujra-elbaliitasi kbltseg. Az ujra-eldaihtasi kbltsegbe kell ertem •• 
kbzmuvesitesi, a tervezesi, az engedelyezesi, a vallalkozasi, a kivitelezesi, a beruhazbi, a penztigyi es minden egyen 
tenylegesen fizetendb kbltseget.

Ezeket a kbltsegeket a tenyleges epitesi piaci aral< alapjan kell meghatarozni.

Az epulet ujra-elbaliitasi kbltsegebe az epiiletgepeszetet es a belsbepiteszeti elemeket is bele kell ertem, mig a 
mobiliakat ki kell zarni.

Az ujra-elbaliitasi kbltseg altalanos forgalmi adbt nem tartalmazhat.
Az ingatlan megepitesenek eredeti kbltsegeibbl vagy annak kbnyv szerinti ertekebol indexalassal levezetett up a 
elballitasi ertek csak kiveteles esetben fogadhato el.

Ilyen eset lehet;
- ha az ingatlan nehany even belul keszult es ha a bekerulest kbltsegeket megbizhatban dokumentaltak 

az avulas az ido mulasa miatti ertekcsbkkenes.

Harom fb eieme:
a fiztkai romlas

funkcionalis avulas

kbrnyezeti (piaci) avulas
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a- avuk-si elemek lehetnek kiiavithatdak vagv ki nem javithatoak.

A fixikai comlas eseteben Hgyelembe kell venni az epulet f5 szerkezeteinek romlasat es a szerkezetek aranyat az 
oswertekhez v^zonyitva. A fizikai avuUst szamitasoknal a felepitmeny gazdasagosan hatraievo elettartamat kell 
figyeiembe venni.

Altalanos esetben a kbvetkezd gazdasagilag hasznos teijes elettartamokat kell hasznalni:

•varosiieglaepuletek 60-90ev

- verosi, szereit szerkezetu epuletek 40-70 ev

Uiivikosi, csaladi hazjellegu epuletek 50-80 ev
ipsri e$ mezoganiasagi epuietek 20-50 ev

A funkcionalis avulas a gazdasagtalan. korszerutlen megoldasokat jelenti. Az ertekeldnek merlegelnie kell a 
» korszerii letesitmenyadta, a vizsgalt letesitmenyhez kepest tbbbletszolg^llatasalt, illetve szokat a korszeru 

kovetelmenyeket, amelyeket a vizsgalt leteshmeny keptelen kielegHeni.

A kdrnyezeti avulasban szamba kell venni a kornyezetben bekbvetkezetl minden olyan valtozast, amelynek 
® negative esetleg pozitiv hatasa van az ingatlan drtekere. A negativ kbrnyezeti avulas az ingatlanon elvegze-tt 

beruhazsssal teijes mertekbcn soha nem ailithato helyre.

Az avulas merteket a harom emhtett avulasi kategoriaban, szazalekosan kell megadni. Szamitasa tbilenhet 
* beetles abpjan, vagy reszletesebb elemzesek utjan. A muszaki szemleletO evultsagbecslesek utan a funkcionalis es 

a kbmyezeti avulast kulon kell megbecsulni.

Az up a -eloallitasi kbltseget az avultsaggal csokkentve es a telekerUkkel nbvelve adodik eredrnenyiil a 
kohsegalapon szamitDtt forgalmi ertek.

■ijtpIbiztQSjteki ertek megallapitBsanal alkalmazotl kulbnleges megkbtesek:

a Hldbiztosh^ki ertek meghatarczasanak folyamaUban a piaci ertek meghatarozasakor a kbltsegalapii mddszei 
« elsosorban ellenorzo szamitasokra szolgalhat. Kisebb jelentosegu, kiegeszito ^puleteknel, takart letesftrnenyekne!

vs mezogazdasagi letesi'tmenyeknel alkalmazhato onalloan.

Epulci leteslunenyek eseteben az eljaras akkor alkalmazhato, ha az epites gazdasagossaga mar egyeb modon 
bizunyitotL

Hitelbiztositeki ertek eseteben az ujraepitesi koltseg csak kiveleles alkalmakkor hasznalhato, az ertekeldnek s 
potlasi kbltseget kell alkalmaznia.

e A hitelbiztnsiteki ertekeles soran csak az atlagos ig^nyszintnek megfeleld kivitelezes potlasi kollsege fogadhald el.

Ha a kbrnyezeti avulasi elem meghaladja a 20 szazalekot.. az ertekeles ezen modszere a jelentos becslesi 
pontotlansag miatt a hitelbizlositeki ertek megallapitasara tul kockazatos, es ez^rt nem alkalmazhato.
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5.2 Az ingatlan ertek^nek meghataroz^sa

Piaci osszehasonlitd adatok elemzesen alapuld mbdszer

Ertekmodosito tenyezok Ertekelt ingatlan Osszehasonlftd 
ingatlan 1.

Osszehasonlito 
ingatlan 2.

Osszehasoniito 
ingatlan 3.

Osszehasonin 
__ ingatlan 4.

VIH. keruiut,
Saletrom utc,az ingatian cime:

1086 BUDAPEST.
Magdolna utca 44.

VIII. kerulet, 
Jdzsefvaros • 

Magdolna- 
negyed

VIII. kerulei,
Bezeredj utca

VIII. kerulet, 
Jdzsefvaros 
Orczynegyed

az ingatlan megnevezese: uzlethelyiseg uzlethelyiseg uzlethelyiseg uiTethelyiseg Ozleihfnyj-eg

ingaGan kon. terutete (mz) 54 110 107 179 59

lu'nakH K /tenyl.adasvetel T K K K K

kinalati ar /adasveteli ar (Ft) 39 900 000 25 000 000 42 500 000 23 500 000

kinakt / adaswtel ideje (ev, ho) 2022-jan.. 2022. Jan.. 2022. jan.. 2022 jan

fajlagos alapar (Ft/'m‘) 362 727 233 645 237 430 393 305

-1 U hikinahm / eltelt tdo korrekcid -10% -10% •10%

Modositon fajiagos afapar 326 455 210 280 213 687 358 475

Osszehasonlitasba wnt ingatlanok rovid leirasa:

Ingatlan 1.
Utcai bejaratos, belso ketszintes, felujitott, uzlethelyiseg es lakas funkdora kialakTo11 
ingatlan.

Ingatlan 2.
Utcai bejaratos, felszuteren uzlethelyiseg (6 lepcsofok az ulcaszmttal). viz, viliari;. 
kozmuvel, felujitando allapotban.

Ingatlan 3.
Fbldszinti.. utcai bejaratos, korabban gyogyszertarkent nuikodo, felujitandd allapou 
uzlethelyiseg.

ingatlan 4.
Utcai bejaratos, felszuteren uzlethelyiseg (6 lepcsofok az otcaszinttbl), felujiton, futeu. 
konyhSval, vizes blokkal.

AdatoA' forrdsa: inQailan.com, otthonterkep.hu, sajat adatbdzis

t'liekmodosito teoyewk efemzese:
Ertekmodosito tenyezdk Osszehasoniito 

ingatlan 1.
OsszehasonKto 

ingatlan 2.
Osszehasonlitd 

ingatlan 3.
dsszehasonh'tr 

ingatlan 3.szempontok reszletez^se

kbrnyezeti szempontok elhelyezkedes 0% -5% 0% -10%

epiteszeti szempontok alapterulet 15% 15% 20% n%

muszaki szempontok muszaki allapot -25% G% -10% -20%

muszaki szempontok kozmuvek -5% -3% ‘5 % -5%
hasznaiati szempontok belmagassag 0% 5%

eplteszeti szempontok foldszint 0% 10% US' w%
Osszes korrekcid: -15% 22% 10% -20%
Karrtgalt fajlagos alapar 277 486 256 542 235 056 285 73Q

Atlagar kerekitve: 263 966

Ingatlan szamitott erteke: 14 169 694 Ft

Az ingatlan piaci bsszehasonlitd mddszerrel meghatdrozott forgalmi erteke (kerekitvej:

14 170 000 Ft

azaz Tizennegymillib-egyszazhetvenezer- ft.

inQailan.com
otthonterkep.hu
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Ertekmeghat^rozas hozamszamltason alapuld erUketesi mddszerrei

€rtekm6dositc tenyexok 
megnevezdsei

ertekelt 
ingatlan

OssiehasonUtd 
ingatlan 1.

Osszehasonlitb 
Ingatlan 2.

Dsszehasonlfto 
ingatlan 3.

dsszehasonlttd 
ingatlan 4.

ar ingatlan ctme:
1086 BUDAPEST, 
Magdolna utca 

44.

VIII. kerulet, 
Baross utca

VIII. kerulet, 
Jdzsefvaros - 
Magdolna- 

negyed

Vllt kerulet, 
Baross utca

VIII. kerulet, 
Nap utca

hasznosithato terulet (mz) 54 52 390 139 54
kinalat K / t^nytadasvetel T K K K K
Mnaiati dtj / szerz. berleti dij (Ft/ho) 170 000 700000 302 000 145 000
kina!at / szerzodes ideje (ev, ho) 2022. Jan.. 2022. Jan.. 2022. Jan.. 2022. Jan..
fajlagos alapar (Ft/m2/h6) 3 269 1795 2173 2 685
kmalat / eltelt idd korrekcid -5% -5% 0% -5%
kinalat / eltelt ido mlatt modositott fajlagos alapSr 
(R/m'/ho)

3106 1705 2173 2 551

Osszehasonlitdsbo vont ingotlanok rovid iei'rdsa:

Ingatlan 1.
Kalvdria ternel, fbldszinti, utcai bejaratos, cirkofuteses, jo allapotu uzlethelyiseg 
mosdoval, WC-vel.

Ingatlan 2.
Foldszlnti, utca bejaratos kozepes allapotu, 40 nm-es uzlethelyiseg. 350 nm alagsori, 
felujttottterulettel.

Ingatlan 3. Foldszinti, utcai bejaratos felujitando Allapotu uzlethelyiseg.

Ingatlan 4. Foldszlnti, utcai bejaratos kozepes allapotu uzlethelyiseg.

Adatokforrasa: ingatlan.com, otthonterkep.hu, sajdt adatbazis

Eftekmodosito tenvezok elemzese:

Ert&kmddosltd tenyezdk Osszehasonlftd 
Ingatlan 1.

dsszehasonlito 
Ingatlan 2.

Ossiehasonlltd 
ingatlan 3.

dsszehasonlito 
ingatlan 4.

elhelyezkedes -15% 0% -10% -10%
alapterufet 0% 20% 15% 0%
muszaki allapot -5% 10% 15% 5%
belmagassag 10% 10% 5% 10%
foldszint 0% 20% 0% 0%
Osszes korrekcid: -10% 60% 25% 5%
Ko? rigalt fajlagos alapar: 2 795 2 728 2 716 2 678
Korr. fajlagos alapdr kerekitve (Ft/m2/hd) ________________________ 2 729
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Hozamszamstas Mennyisegek Osszegek

Hasznalat szempontjabol hasznos terulel (m2): 54

Bevetelek:

Meglevo szerzodesek/piaci adatok szerint: 2 729

Kihasznaltsag; 90%

Figyelembe veheto eves bevetel: 1 582 367 H

Koltsegek:

Fenntartasi koltsegek az eves bevetelbol (%) 3% 47 471 Fl-

Menedzselesi koltsegek az eves bevetelbol (%) 3% 47 471 R

Felujftasi kbltsegalap az eves bevetelbol (%) 3% 47 471 r-

Koltsegek bsszesen; 142 413 R

Eredmeny;

f-ves uzemi eredmeny: 1 439 954 Ft

Tokesi'tesi rata (%) 7,0%

Tokesitelt ertek: 20 570 775 Ft

A kiadashoz sziikseges rafordftas (Ft/m2) 125 000 45 710 000 Ft

Korrjgalt tokesitett ertek; 13 860 775 Ft

Az ingatlan hozatnszdmftason aiapulo mddszerrel meghatdrozott erteke (kerekftve): 

13 860 000 Ft
azaz Tizenharommillio-nyolcszazhatvanezer- Ft.

Megjegyzes:
A fenti ertek per , igeny- es lehet mentes kiuritett allapotra vonatkozik.
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A telek ortekenek meghatarozasa:

6tekmadositd tenyezbk Ertekelt Ingatlan Osszehasonlito 
ingatlan 1.

Osszehasonlito 
ingatlan 2.

Osszehasonlito 
ingatlan 3.

dsszehasonh'td 
ingatlan 4.

.•v ingadao dme:
1086 BUDAPEST, 

Magdolna utca 44.
VIII., Dobozi utca

Vlll., Karacsony
Sandor utca

VIII., Magdolna- 
negyed

VHl., Nepszinhaz- 
negyed

tdtk tmilete (m‘) 505 2 276 752 901 964
kinalat K/lenyl.adasvetel T K K K K
Mnaiati ar/adasveteli ar (Ft) 460 000 000 223 996 500 310 000 000 304 500 000

kinalaI /' adasvetel ideje (ev, ho) 2O21.szept.. 2021, szept.. 2021. szept.. 2021. szept..

fajiagcs alapar (l-t/m') 202 109 297 868 344 062 315 871
i<mzHati / eltelt ido korrekcio -10% -10% ■10% -10%

Modositott iajlagos alapar (Ft/nV) 181 898 268 081 309 656 284 284

Osszehasoniitdsba vont ingotlanok rovid letrdsa:

Ingatlan 1. l.l VII!-5 ovezet, zart soru beephesd epitesi telek, beepithetbseg 50%, bsszkbzmuves telek.

ingatlan 2. LI Vlll-2 ovezet, zart soru beepftesu epitesi telek, beepithetbseg 60%, bsszkbzmuves telek.

Ingatlan 3. Ovezet: ll-Vlll-5 Beepitettseg: SO % Pinceszinti bebpithetbseg: 70 % Szintterulet 3,5 
kbzmdvek az utcaban

Ingatlan 4.
Epitesi bvezet: LI-VIIM. Beepithetbseg 65 % Szintteruleti mutatb: 4 Osszkbzmuves epitesi 
telek, jogeros epitesi engedellyel.

ndatak forrosa: ingatlan.com, otthonterkep.hu, sajdt adatbozis

cdekmddoiito tenyezdk elemze^e:

I Ertekmodositb tenyezbk OsszehasonHtb 
ingatlan 1.

OsszehasonHtb 
ingatlan 2,

Osszehasonlito 
ingatlan 3.

Osszehasonlito 
ingatlan 4szempontok reszletezese

kbrnyezeti szempontok elhelyezkedds 0% -5% -5% 0%
Telekadottsagok: telek terulete 20% 5% 10% 10%

:Hasznalati szempontok: besorolas 15% 5% -5% 0%
Jogi szempontok: engedely 0% 0% 0% -5%
Osszes korrekcib; 35% 5% 0% 5%
Korrigalt fajlagos alapsr: 245 562 281485 309 656 298 498

Atlagar kerekitve: 283 800

‘1 elek szamitott erteke: 143 319 219 Ft

Telek erteke kerekitve: 143 300 000 Ft

ingatlan.com
otthonterkep.hu
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6. AZ INGATLAN EGYEZTETETT FORGALMI gRT^KE

6.1. Mddszerek indoktesa

Megbizo tajekoztatasa szerint az ertekelest az ingatlan piaci-forgalmi ertekenek igazolasanoz kivanja hasznahii uii.vi 
rnegfeleloen a szakertoi feiadat az ingatlan piaci-forgalmi ertekenek meghatarozasa, mely ertek meghatarozasai a a pio ; 
adatokon alapuld dsszehasonlftdelemzeseses a hozam alapu mddszert, fd mddszerkent alkatmaztam.

A kotoeg alapu madszer a vagyontargy ifydel&aMtdSi k&tsegeb&i Indul ki, albeietes. vagy ingathmreszek esetebw; 
elvegzese nehezkes, nem ad megfelelo megkozelttest az ingatlan piaci-fargalmi ertekere vonatkozdan, ezen w <; 
rnodszert nem alkalmaztam.

Az ingatlan piaci forgalmi erteket legjobban az bsszehasonlitd adatokon alapulo ertek meghatarozas fejezi ki. A huz-n 
alapon szamitott ertek mersekeltebb, gyakran aiulertekelt scat mutat.
Tekintve, hogy a ket modszer altal kapott ertek elfogadhato mertekben ter csak el egymastol, a vegsd ertekes a ket 
mddszer altal kapott ertek atlagaval hat^roztam meg.

Az alkaimazott modszerek Modszer
Szamitott ertek 

(Ft]
Suly [%]

Sulyozott ertek
IM ....

Ingatlan erteke piaci dsszehasonlitd modszerrel: fd modszer 14 170 000 Ft 50% 7 085 DOO %

ingatlan erteke kdltsegalapu modszerrel; nem alkalmazott 0 Ft 0% 0 R
Ingatlan erteke hozamalapu modszerrel: ellendrzo modszer 13 860 000 Ft 50% 6 930 000 f ;
Az ingatlan egyeztetett erteke: 14 020 000 R

Az ingatlan egyeztetett erteke (kereki'tve):

14 020 000 Ft

azaz Tizennegymillimhuszezer- Ft.

6.2. Likvid ertek meghatarozasa

Forgalmi ertek meghatarozasa abban az esetben, amikor nem all kellden hosszu Ido az ectekesitesre, vagy kenyszeR 
okok miatt gyors eladast kell eszkbzolni. Hyen esetekben jellemzoen a kialakult piaci erteknel alacsonyabb erteken 
tdrtenik az eladas.
A piaci tendenciakat es az ingatlan jelleget figyelembe veve a becsult piaci forgalmi ertek realizalasiihoz a megleielb 
intenzi’asu kinalati piacon tartas mellett minimum 6 hdnap idoszuksegletet becsulunk
Harem hdnapon beliili erlekesilest celozva, un. gyorsitott ertekesitest kell felteteleznunk.
Az ertekelt ingatlan eseteben, tekintettel az ingatlan jellegere, elhelyezkedesere, muszaki es funkcionalis adotisagairc 
vakim>nt az aktuaits piaci helyzetre, egy teltetelezett 3 hanapon beiuii eriekesnhetbseg eseten a likvid erieket a pon 
fcngaimi ertek 65%-aban batarozzuk meg.

Az ingatlan likvid erteke;

Az ingatlan egyeztetett erteke: 
Korrekcio merteke (levonas):

14 020 000 Ft

35%

Az ingatlan likvid erteke (kerekftve): 9 110 000 Ft
azaz Kilencmillid-egyszaztizezer- Ft.



102b fiUDAPtSI, Magdoina ulca 44- Hrsz. 35374

7 KORLATOZO FELTETELEK

A HELT-Expert Kft altal keszitett ertekbecsloi szakvdlemenyben ismertetett adottsagokkal rendelkezo ingatian 
ertekelesehez a kbvetkezdket szukseges hgyelembe venni:

a szakerto az ingatlant, mint tiszta tulajdonu forgalomkdpes es tehermentes ingatian tulajdonjogat ertekeli a 
helyszini szemle iddpontjaban megismert keszultsegben es allapotban;

® az atadott katok tanulmanyozasan tulmenoen jogi termeszetu vizsgalatot (jogdm, vagyonjogok ervenyessege, 
stb.) szakertd nem vegzett. Az ingatian forgalomkdpessegdnek jogi eredetO korlatozas^rbl a tulajdoni lapon 
bejegyzetteken tuimenoen nines tudomasa, es ezert felelossdget nem vailal. Nem vizsgalta az ertekelt ingatlannal 
szemben esetlegesen fennalld terheket es katelezettsegeket, teltetelezte, hogy a tulajdonjog dtruh&zasanak 
idopontjaban az ingatian haszn^latSval kbzvetlenul bsszefOggo tartozas (kbzuzemi dtjak, epitmenyado, stb.) neni 
all term;

« az ertekeles azon a feltelelezesen alapul, hogy az ingatian jelenlegi es jovdbeni hasznositasaval bsszefugg^sben a 
helyi es orszagos hatosagoktol es egyeb szervezetektol, szemelyektdl valamennyi sziikseges engedely, jovahagyas 
es felhatalmazas rendelkezesre all, illetve ezek beszerezhetok, vagy megupthatok;

® az esetlegesen fennalld, de erzekszervi vizsgalattal nem eszlelhetfi ertdkbefolyasold tdnyezdkert (pl.: rejtett 
szerkezeti hibak, epuletszerkezet, felhasznalt anyagok, talajfelszin alatti problemak, kbrnyezetre artalmas anyagok 
•elenlete stb.) szakerto nem vailal feleldsseget;

» az ertek magaban foglalja az dpiiletek rendeltetesszeru hasznalatahoz szukseges ^puletgepdszeti berendezdsek es 
felszerelesek erteket, nem tartalmazza azonban az ingosagok vagy mobil eszkbzbk ertdket;

« a szakvelemenyhez csatolt iratok es dokumentumok csak az ingatian bemutatasat szolgaljak;

& az altalunk meghatarozoU ertekek a fentiekben vazolt felt£teleken alapulnak, Megrendelo altal tdrtend 
felhasznalas eseten ervenyesek.

® ezen ertekbecsles trteketo elozetes enged^lye nelkul, sem egyben, sem reszeiben nem publikdlhatd, 
megadottetelUrS c4ha nem hasznalhatb.

AidUmtt LEVELEKI TUNDE (szuL: an.: az OKI 53-341-01(ingatlanvagyon ertekela es kozvetitti)
vegzettseggel rendelkezem, a nevjegyzekben szerepelek. Ellenem, valammt az oltalom kepviselt vdlloikozds ellen nines 
faiyamatban peres eljaras, nem reszesultem irasbeli figyelmeztetesben szakszerdden munkavegzes miatt a 
szakigazgatdsi szerv reszerol, szakmailag elismert vagyok, jo referencidkkal rendelkezem.

Budapest, 2022. januar 31. Leveleki Tunoe 

ingatlanvagyon ertekelo

06183/2010

hl W^tEXPBRT
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Ll-V’IH jelu zartsoru beepitesu, nagyvarosias lakoteriilct epitesi ovezeteinek reszletes 
eloirdsai

22.§

(1) Az Ll-VIH jelu epitesi Svezetek terttleten
a) Az epliletek foldszinti beepitesi merteke - teremgarazs, intezmenyi, kereskedclmi 

funkcid letesitese, illetve ezek vegyes alkalmazasa eseten - az LbVIII-5 
kivetelevel ~ elerheti a !00%-ot.

b) A felso szintek beepitesi merteke, a mar megl^vo epiiletek utolagos udvarlefedese 
esetenek kivetelevel - nem haladhatja meg az eldirt beepitesi merteket.

cf' Az epitesi ovezet terilleten letesitendd uj lakohazban kiskereskedelmi rendeltetesi 
egyseg csak az epiilet pinceszintjen, fbldszintjen, valamint elso emeleten alakithatd 
ki, a brutto kereskedelmi celu szintterulet legfeljebb 1.000 nV Iehet.

d) Az Svezetekben letesithetd, lakofunkcidt nem tartalmazo kbziniezmenyi es 
szaHasjeHegu intezmenyek epuleteinek beepitesi merteke az I. szamu tablazathan 
meghatarozott mertektbl eltero Iehet, foldszinti beepites elerheti a 100%-ot, 
foldszint foloui beepites elerheti a 80 %-ot, az Ll-VHI-5 jelu epitesi ovezet 
kivetelevel.

e)hx’Megi^v6 tetoter -- kizardlag a meglevo tetosikok megtartasaval - beepitheto. de az 
ingatlan beepitese az 5,0-6s szintterUleti mutato erteket nem haladhatja meg.

f)101 alapfoku onkormanyzati teladatokai ellato intezmenyek eseten az epitmenymagassag 
I. szamu tablazat szerinti legkisebb ^rtekenek legalabb 6.00 meternek kdi lenni. A 
csatlakozasnal az illeszkedes szabalyait kell aikalmazni.

(2) k,~Az epitesi ovezetek terilleten a telkek es az epitmenyek kialakitasara vonatkozo 
parametereket a I. szamu tablazat tartahnazza.

I. SZ- iMldZtZi
Az epitesi 
ovezet jele a lelek megcnge&'tt az cpiilet megengedea

LI
becpi- 

iesi 
mod

leitkiscbb kialakithato legnagvobb legkisebb leukisebb I legnagvobb

teidtete szelessege beephesi 
mdrteke

szinlterdlcii 
inutatoja

terepsztnt 
alatii 

beepitesi 
menckc

znidfeliilc'.i 
menekc epiimens niagassAga

renr m nr/ nr % %

i 1 \ IIM Z 500 18 65
s 75

4.00
s 4.50

85
IOOil!

15 
ore 16.0 23.0

23,0

19 5

16.0 :

19.5

Ll-VHI-2 Z 500 18 60
s 75

3.50
s 4.00

85 
l()0l'“

15
0!M 16.0

Li-VfllA z 500 18 60
s 75

3.50
a 4.00“'-’

85 
lOlf

15 
0! 14.0

t i-VHM

Li-VIH-S

f" Mrehrerea

/

7

aa !5re

500

500

(H5ajn.

18

18

’H Hnk r

60 
s?0
50

s 75 r j-'* t

Mtdclei I

3.50
s 4,00

s 4,00vsxv.

( re hataha

80

7(f

»> 2015. re

20 
...

20

'nA 'H-rei

12.5

12.5

Megallapiiotta az 50/2011. (IX. 19.) 6nk. rendelet 12.§ (I) bekezdese, halalyba lep 2011 10.19-en

1,!' MrKk’MiHUa a 48 AU I 4 s XIJ 05.) (ink rcndclei 9 § ; j i bckezde?c. hata-y u;- i 4 iAvmad ;■ ua 

MuA’Muaaa a 18 Au {4. ! XH 05. * bilk remit lei 4 y (2) hckezdesv. baAhre /(Hi Awni/a " are

12 ’2008. (III.18) sz. onk rendelettel mbdosuh resz
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FOTdMELUKUT:

1086 Budapest, Magdoina utca 44.

ingatlanerteke.hu 
tundeJeveleki@ingatianerteke hu

01. utcak^p 02. utcakep
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FOTOMELLEKLET: ingatlanerteke.hu

1086 Budapest, Magdolna utca 44. tunde.leveleki@ingatlanerteke.

07. iiztethelyiseg 08. uzlethelyiseg

09. iizlethelyiseg 10. uzlethelyiseg
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