
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottsága

Előterjesztő: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. ...................sz. napirend

ELŐTERJESZTÉS

a Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság 2022. május 25-i ülésére

Tárgy: Javaslat üres lakások árverés útján történő elidegenítésére

Előterjesztő: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.,
Nováczki Eleonóra vagyongazdálkodási igazgató

Készítette: Balaton Boglárka referens
A napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni.
A döntés elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.
Melléklet: 1. sz. melléklet: 1 db összefoglaló táblázat

2. sz. melléklet: 5 db értékbecslés

Tisztelt Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság!

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

Jelen előterjesztésben a Budapest Főváros Vili, kerület Józsefvárosi Önkormányzat (a továbbiakban: 
Önkormányzat) tulajdonában álló üres lakások elidegenítésére teszünk javaslatot.

A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Lakásgazdálkodási Irodájával folytatott egyeztetés alapján 
az alábbiakban megnevezett ingatlanok elidegenítés érdekében átadásra kerültek, mivel azokat 
bérbeadás útján nem lehet hasznosítani, bérbevételükre nincs igény.

A versenyeztetési eljárások közül az üres lakásra az árverés megtartását tartjuk a legcélravezetőbbnek, 
mivel az elmúlt évek tapasztalatai alapján az árveréseken elért vételárak magasabb bevételt 
eredményeznek más versenyeztetési eljárásokhoz képest, továbbá az ingatlanok értékesítésére vagy 
bérbeadására kiírt pályázatok rendszerint eredménytelenül zárulnak, azaz általában nincs jelentkező az 
eljárások nehézsége és időbeli elhúzódása miatt.

Az ingatlanok címei és az értékbecslésben megállapított likvid forgalmi értékük:

1. A Budapest VIII. kerület, Kőris utca 5/B. I. emelet 13. szám alatti, 36074/0/A/13 hrsz-ú, 26 m2 
alapterületű, 1 szobás komfort nélküli lakás likvid forgalmi értéke 9.350.000 Ft 
(359.615 Ft/m2) a CPR-Vagyonértékelő Kft. (Lakatos Ferenc) által 2022. április 25. napján készített 
és Bártfai László független szakértő által 2022. április 28-án jóváhagyott értékbecslés alapján. Az 
ingatlan az Orczy negyedben, az 1900-as években épült 2 emeletes ház első emeletén helyezkedik 
el, a melléklépcsöházból megközelíthető. Két helyiségből - szoba, konyha - áll, WC és fürdőszoba 
nincs. Belmagassága 3,40 m, falai festettek, csempézettek, burkolata cementlap, parketta. 
Közműrendszere kiépített, mérőórák nincsenek, vízellátása és fűtése nem megoldott. Összességében 
a lakás teljes felújítást és komfortosítást igényel.

2. A Budapest VIII. kerület, Kőris utca 12. földszint 8. szám alatti, 35893/0/A/l 1 hrsz-ú, 26 m2 
alapterületű, 1 szobás komfort nélküli lakás likvid forgalmi értéke 7.900.000 Ft 
(303.846 Ft/m2) a CPR-Vagyonértékelő Kft. (Lakatos Ferenc) által 2022. április 25. napján készített 
és Bártfai László független szakértő által 2022. május 3-án jóváhagyott értékbecslés alapján. Az 
ingatlan az Orczy negyedben, az 1900-as években épült ház földszintjén helyezkedik el, a közös 
udvarból nyílik. Belmagassága 2,78 m, falai festettek, csempézettek, helyenként penészesek, 
burkolata kerámia, szőnyegpadló. A közműrendszerek közül a víz-és villany kiépített, mérőórák 
nincsenek, fűtése nem megoldott. Összességében az ingatlan lakhatásra alkalmatlan, teljes felújítást 
és komfortosítást igényel.



3. A Budapest VIII. kerület, Lujza utca 4. földszint 4. szám alatti, 35366/0/A/4 hrsz-ú, 21 m2 
alapterületű, 1 szobás szükséglakás likvid forgalmi értéke 4.670.000 Ft (222.380 Ft/m2) a CPR- 
Vagyonértékelö Kft. (Lakatos Ferenc) által 2022. április 25. napján készített és Bártfai László 
független szakértő által 2022. április 28-án jóváhagyott értékbecslés alapján. Az ingatlan a 
Magdolna negyedben, az 1880-as években épült ház földszintjén helyezkedik el, bejárata az utcáról 
nyílik. Bejárati ajtaja hagyományos fa szerkezetű. OSB lappal fedett. Egy légterű, belmagassága 
4,18 m, falai festettek, burkolata farostlemezzel fedett beton. Az ingatlan alatt rossz állapotú pince 
húzódik, így jelentős a vizesedés. Összességében az ingatlan lakhatásra alkalmatlan, lepusztult, 
teljes felújítást és komfortosítást igényel.

4. A Budapest VIII. kerület, Lujza utca 18. III. emelet 29. szám alatti, 35422/0/A/29 hrsz-ú, 28 m2 
alapterületű, 1 szobás komfort nélküli lakás likvid forgalmi értéke 9.500.000 Ft (339.285 Ft/m2) a 
CPR-Vagyonértékelö Kft. (Lakatos Ferenc) által 2022. április 25. napján készített és Bártfai László 
független szakértő által 2022. május 3-án jóváhagyott értékbecslés alapján. Az ingatlan a Magdolna 
negyedben, az 1800-as évek végén épült lift nélküli ház legfelső szintjén helyezkedik el, a 
függőfolyosóról megközelíthető. Belmagassága 3,40 m, szoba-konyhára tagolt. Falai festettek, 
csempézettek, burkolata kerámia és laminált parketta. Vízvételi lehetőség és fűtés nincs kiépítve, 
mérőórákkal nem rendelkezik. Összességében az ingatlan műszaki állapota felújítandó.

5. A Budapest VIII. kerület, Népszínház utca 57. II. emelet 24. szám alatti, 35105/0/A/24 hrsz-ú, 
28 m2 alapterületű, 1 szobás félkomfortos lakás likvid forgalmi értéke 10.410.000 Ft (371.785 Ft/m2) 
a CPR-Vagyonértékelö Kft. (Lakatos Ferenc) által 2022. április 2. napján készített és Bártfai László 
független szakértő által 2022. április 28-án jóváhagyott értékbecslés alapján. Az ingatlan a 
Magdolna negyedben, az 1900-as évek elején épült 3 emeletes lift nélküli ház második szintjén 
helyezkedik el, a függőfolyosóról megközelíthető. Belmagassága 3,35 m, szoba-konyhára tagolt, 
valamint kamrája és WC-je is van. Falai festettek, burkolata cementlap, parketta, PVC. A vízvételi 
lehetőség falikúiról megoldott, meleg víz ellátás nincs, fűtését gázkonvektor biztosítja. Valamennyi 
mérőóra kiépített. Összességében az ingatlan teljes felújítást és korszerűsítést igényel.

Az ingatlanokkal kapcsolatos további releváns adatokat az előterjesztés 1. számú mellékletében 
foglaltuk össze. A közös költségek és a bérbeadás esetén várható költségelvű bérleti díj alapján 
megállapítható, hogy az ingatlanok jelenlegi állapotukban történő bérbeadása esetén a költségelvű 
bérleti díj nem haladja meg a közös költség összegét, a bérleti díj bevétel elmarad az Önkormányzat 
kiadásaitól. Az Önkormányzat veszteségét tovább növelnék a lakások saját költségen, vagy a 
bérbeszámítás útján történő felújítása. Az előzetes felmérés alapján a lakások komfortosításának 
költsége nagyon magas az ingatlanok értékéhez és alapterületéhez képest.

Az összes ingatlan esetében megvizsgálásra került, hogy az elidegenítésüknek akadálya nincs, a 
Képviselő-testület kijelölte a fenti épületeket, ingatlanokat elidegenítésre. A Budapest Józsefvárosi 
Önkormányzat tulajdonában álló lakások elidegenítéséről szóló 35/2016. (XII.08.) önkormányzati 
rendeletben, az elidegenítésre kijelölt nem lakás célú helyiségek tekintetében az Önkormányzat 
tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeiről szóló 32/2013. 
(VII. 15.) önkormányzati rendelet 5. §-ban meghatározott elidegenítést kizáró feltételek nem állnak fenn. 

A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló lakások elidegenítéséről szóló 35/2016. 
(XII.08.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése szerint a külön önkormányzati rendeletben 
meghatározott helyi város rehabilitációs területen (a továbbiakban: H VT) lévő épület, vagy a benne lévő 
lakások elidegenítésre történő kijelöléséhez az illetékes szervezet nyilatkozata szükséges. Valamennyi 
lakás HVT területen helyezkedik el, a Rév8 Zrt. álláspontja szerint az elidegenítésnek nincs akadálya.

A 182/2020. (V.7.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott 2019-2024. évre szóló gazdasági 
programban az önkormányzat azt tűzte ki célul, hogy „Az aktív vagyongazdálkodás a kerületfejlesztés 
egyik legfontosabb eszköze, amely kiterjed az önkormányzati lakásokra, a nem lakáscélú helyiségekre, 
a telekállományra és a közterületekre is. Az önkormányzat kiemelt célja a hatékonyabb 
vagyongazdálkodáson alapuló értéknövekedés megteremtése, növelve az ingatlanok hasznosításának a 
hatásfokát” A fentiek alapján a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. javasolja a felsorolt ingatlanok 
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elektronikus árverésen történő értékesítését. A versenyeztetési eljárás lebonyolítása az Extreme Digital- 
eMag Kft. által üzemeltetett VATERA elektronikus felületen történik. Az árverési rendszer alkalmazása 
regisztrációhoz kötött, vagyis aki részt kíván venni a licitálásban, annak előzetesen jelentkezési lapot és 
adatvédelmi nyilatkozatot kell leadnia, 3.500 Ft-os jelentkezési díj megfizetése mellett, valamint ajánlati 
biztosítékként meg kell fizetnie a kikiáltási ár 10 %-át. A Bonyolító által alkalmazandó elektronikus 
felület megfelel a Képviselő-testület 45/2019. (11.21.) számú, és a 44/2020. (11.27.) határozatával 
elfogadott az Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanvagyon hasznosítására, tulajdonjogának 
átruházására vonatkozó versenyeztetés szabályaiban (továbbiakban: Versenyeztetési Szabályzat) az 
elektronikus felülettel összefüggésben meghatározott infonnatikai és egyéb, a nyilvános árverés 
szabályszerű lebonyolításához szükséges feltételeknek.

A jelen előterjesztésben hivatkozott lakások esetében a likvid forgalmi érték összegével megegyező 
kikiáltási ár meghatározását javasoljuk.

IL A beterjesztés indoka

Az elidegenítéssel kapcsolatos döntés meghozatalára a tisztelt Bizottság jogosult.

III. A döntés célja, pénzügyi hatása

Az eladással kapcsolatos döntés meghozatala pénzügyi fedezetet nem igényel.

IV. Jogszabályi környezet

A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Budapest Főváros Vili, 
kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 36/2014. (XI. 06.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: SZMSZ) 7. melléklet IV. pont 4.1.1. alpontja alapján tárgyi döntés a Tulajdonosi, 
Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság hatáskörébe tartozik.
A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlásáról szóló 66/2012. (XII. 13.) önkormányzati rendelet 17. § (1) bekezdés a) pontja alapján 
a Képviselő-testület tulajdonosi jogokat gyakorló bizottsága a tulajdonosi joggyakorló a nettó 150 
millió Ft-ot meg nem haladó értékű - az Önkormányzat törzsvagyonába nem tartozó -, vagyon 
tulajdonjogának átruházása, és a nettó 500 millió Ft-ot meg nem haladó értékű vagyon hasznosítása 
esetén.

A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló lakások elidegenítéséről szóló 35/2016. 
(XII.08.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése alapján, a lakások elidegenítésének feltétele, hogy 
az épületet a tulajdonosi jogokat gyakorló bizottság elidegenítésre kijelölje.

A Versenyeztetési Szabályzat I. fejezet 1. pontja alapján a versenyeztetés során a vagyonügyied 
megbízott - bonyolító - a forgalomképes vagyontárgyak tekintetében a tulajdonosi jogokat gyakorló 
nevében gondoskodik a versenyeztetési eljárások lebonyolításáról.

A Versenyeztetési Szabályzat I. fejezet 5. pontja értelmében a versenyeztetési eljárás módjáról a Kiíró 
dönt. A döntésben rendelkezni kell arról, hogy a pályázatot megelőzi-e előminősítő eljárás, a pályázat 
egy, vagy többfordulós, valamint arról, hogy kiíró a versenyeztetési eljárást elektronikus úton kívánja 
lefolytatni.

Az árverés feltételeit a Versenyeztetési Szabályzat IV. fejezete tartalmazza. A 66. pont alapján a kiíró 
döntése alapján az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok árverés útján is értékesíthetők.

A Versenyeztetési Szabályzat 70. pontja alapján: „A minimális kikiáltási ár, ha a Kiíró magasabb 
összegről nem dönt

a.) lakás esetében
a.a.) első ízben az ingatlan értékbecslésében megállapított likvid forgalmi érték 100 %-a,
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a.b.) második árverés esetében az ingatlan értékbecslésében megállapított likvid forgalmi érték 90 
%-a. ha az első árverés azért volt sikertelen, mert az árverés megkezdését megelőzően senki nem 
regisztrált,

a.c.) harmadik árveréstől az ingatlan értékbecslésében megállapított likvid forgalmi érték 75 %-a, 
ha a második, vagy ezt követő árverés azért volt sikertelen, mert az árverés megkezdését 
megelőzően senki nem regisztrált,

A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló lakások elidegenítéséről szóló 35/2016. (XII. 
08.) önkormányzati rendelet 9. §-a alapján az elidegenítésre átadott üres lakást a Budapest Józsefvárosi 
Önkormányzat versenyeztetési szabályzata szerint kell értékesíteni.

A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 
szóló 66/2012. (XII. 13.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése alapján: „Ha az Önkormányzat 
rendelete vagy a Képviselő-testület határozata mást nem tartalmaz a tulajdonosi jog gyakorlója 
határozza meg, hogy melyik versenyeztetési eljárást kell alkalmazni."

Fenti rendelkezések alapján javaslom az alábbi határozat elfogadását.

Határozati javaslat

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási 
és Közterület-hasznosítási Bizottsága........... /2022. (V.25.) számú határozata

Üres lakások árverés útján történő elidegenítéséről

A Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy dönt, hogy

1. kivonja a bérbeadási állományból a Budapest VIII. kerület, Kőris utca 5/B. I. emelet 13. szám 
alatti, 36074/0/A/l 3 hrsz-ú, 26 m2 alapterületű, 1 szobás komfort nélküli lakást, melynek kikiáltási 
árát 9.350.000 Ft összegben fogadja el,

2. kivonja a bérbeadási állományból a Budapest VIII. kerület, Kőris utca 12. földszint 8. szám 
alatti, 35893/0/A/l 1 hrsz-ú, 26 m2 alapterületű, 1 szobás komfort nélküli lakást, melynek kikiáltási 
árát 7.900.000 Ft összegben fogadja el,

3. kivonja a bérbeadási állományból a Budapest VIII. kerület, Lujza utca 4. földszint 4. szám alatti, 
35366/0/A/4 hrsz-ú, 21 m2 alapterületű. 1 szobás szükséglakást, melynek kikiáltási árát 
4.670.000 Ft összegben fogadja el,

4. kivonja a bérbeadási állományból a Budapest Vili, kerület, Lujza utca 18. III. emelet 29. szám 
alatti, 35422/0/A/29 hrsz-ú, 28 m2 alapterületű, 1 szobás komfort nélküli lakást, melynek kikiáltási 
árát 9.500.000 Ft összegben fogadja el,

5. kivonja a bérbeadási állományból a Budapest VIII. kerület, Népszínház utca 57.11. emelet 24. 
szám alatti, 35105/0/A/24 hrsz-ú, 28 m2 alapterületű, 1 szobás félkomfortos lakást, melynek 
kikiáltási árát 10.410.000 Ft összegben fogadja el,

6. felkéri a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat képviseletében eljáró Józsefvárosi Gazdálkodási 
Központ Zrt.-t, hogy a határozat 1-5. pontjában foglalat ingatlanok vonatkozásában a hatályos 
jogszabályok rendelkezései szerinti nyilvános elektronikus árverés lebonyolítására, valamint az 
árverések nyerteseivel adásvételi szerződés megkötésére.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója
Határidő: az 1-5. pontok esetében: 2022. május 25., a 6. pont esetében: 2022. december 31.



A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
A lakosság széles körét érintő döntések esetén az előterjesztés előkészítőjének javaslata a közzététel 
módjára: a honlapon.

Budapest, 2022. május 17.

vagyongazdálkodási igazgató

Készítette: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.

Leírta: Balaton Boglárka referens

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL / NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: (po KcX

Jogi Kontroll:

Ellenőrizte:

DR. VÖRÖS SZILVIA 

< ALJEGYZŐ 
BETERJESZTÉSRE ALKALMAS: jóváhagyta:

\jtg$ Csilla 
lIEGYZÖ

Veres Gábor
a Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és 

Közterület-hasznosítási Bizottság elnöke
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ingatlanforgalmi szakértői vélemény

ÉRTÉKELÉSI BIZONYÍTVÁNY

Megrendelő azonosító : JGK-877

Kerületen belüli elhelyezkedése : Orczy negyed

Ingatlan címe (tul.lap szerint) : 1089 Budapest, Kőris utca 5/B 1. em. 13.

Helyrajzi száma : 36074/0/A/13

Ingatlan megnevezése : lakás

Ingatlan jelenlegi hasznosítása : nincs hasznosítva

Szobák száma : 1

Komfortfokozat : komfort nélküli

Az értékelés célja : Önkormányzat általi megrendelés, értékesítéshez

Tulajdoni lap szerinti méret : 26 m2

Helyiségcsoport redukált alapterülete : 26 m2 Fajlagos m2 ár: 449 482 Ft/m2

Társasház telek területe : 570 m2

Eszmei hányad : 29 / 1000

Belső műszaki állapot : felújítandó

Megközelíthetősége : emeleti

Értékelés alkalmazott módszere : piaci összehasonlító- és hozamalapú módszer

A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. (1084 Budapest, Őr utca 8.) megrendelésére készített szakvéleményben, a 

tárgyi ingatlanra vonatkozó dokumentumok és a piaci viszonyok tanulmányozása után, a helyszíni bejárás és az 

értékelési számítások alapján megállapításra kerül, hogy az ingatlan

forgalmi értéke: 11 690 000 Ft
azaz Tizenegymillió-hatszázkilencvenezer- Ft.

melyből a telek eszmei értéke: 3 310 000 Ft
azaz Hárommillió-háromszáztízezer- Ft.

likvidációs érték a forgalmi érték 80%-a*: 9 350 000 Ft
azaz Kilencmillió-háromszázötvenezer- Ft.

A piaci érték per-, teher- és igénymentes állapotban került meghatározásra.

Az értékelésben megállapított piaci érték Nettó érték, az Áfa mértéke a mindenkori hatályos áfa törvény alapján 

számítandó.

Jelen ingatlanforgalmi szakvélemény kizárólag a tárgyi ingatlan forgalmi (piaci) értékének meghatározására készült. *

*A likvidációs érték a kényszerértékesítés és gyors eladás miatt vált szükségessé, melyet az elhelyezkedés és az 

ingatlanpiaci viszonyok mellett a forgalmi érték 80%-ában határoztunk meg.

Értékelt tulajdoni hányad, értékelt jog 

Helyszíni szemle/fordulónap időpontja 

Szakvélemény érvényessége 

Forgalomképesség értékelése

: 1/1 , tulajdonjog

: 2022. április 8.

: 180 nap

: forgalomképes

Készült: 1 db. eredeti nyomtatott példányban. rpR-Vaqyonértékelö Kit

Budapest, 2022. április 25.

2022 ÁPR 28.
JâueM'ov ùâzoü iodj'. Kompom Zn 

A bvisu« forg.rrr. ('iió.kcl 
£GY£TfRTf>

\ l '
<TVC'. L- .Bart'Lliuló

| Budapest. 2«^ i igaakH

Lakatos Ferenc
ingatlanvagyon-értékelő

Nyilvántartási szám: 1398/2006.
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ingatlanforgalmi szakértői vélemény

1. MEGBÍZÁS (SZAKÉRTŐI FELADAT)
Megbízási Szerződés szerint a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. (1084 Budapest, Őr utca 8.), mint 

Megrendelő, ingatlanforgalmi szakértő vélemény elkészítésével bízta meg CPR-Vagyonértékelő Kft-t. 

Megrendelés alapján Társaságunk meghatározta a megrendelésben rögzített ingatlan forgalmi (piaci) értékét. 
Az értékelés célja: Önkormányzat általi megrendelés, értékesítéshez történő felhasználásra.

2. SZAKÉRTŐI VIZSGÁLAT MÓDSZERE

Az értékelés során helyszíni szemlére került sor, továbbá megvizsgálásra kerültek az ingatlannal kapcsolatban 

rendelkezésre álló, a mellékletben felsorolt és jelen értékeléshez csatolt dokumentumok. Megfelelően 

alkalmazásra kerültek a TEGOVA (EVS 2003-2016) irányelvei és a többszörösen módosított 25/1997. (Vili. 1.) PM 

rendelet előírásai.

A helyszíni szemle során a szóban forgó ingatlant részletesen bejártuk, az ingatlan adottságait, környezetét és 
más értékbefolyásoló tényezőket megvizsgáltuk. Az ingatlan egyes részleteiről fényképfelvételeket készítettünk, 

amelyek az ingatlanforgalmi szakértői vélemény mellékletébe csatoltunk.

Helyszíni szemlén jelenlévők: Ingatlanvagyon-értékelő

3. INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS SZERINTI ÁLLAPOT BEMUTATÁSA

A tulajdoni lap tartalmazza az ingatlan-nyilvántartás szerinti állapotot.

/. rész:

Széljegy tartalma: nincs bejegyzés

Ingatlan címe (túl.lap szerint):

Tulajdoni lap szerinti területe:

Helyrajzi száma:

Ingatlan megnevezése:

1089 Budapest, Kőris utca 5/B 1. em. 13.

26,0 m2

36074/0/A/13

lakás

Ingatlan jelenlegi hasznosítása: nincs hasznosítva

Bejegyző határozat: Az önálló ingatlanhoz tartoznak az alapító okiratban meghatározott 

helyiségek.

//. rész:

Tulajdonviszony: Vili. Kerületi Önkormányzat 1/1

III. rész:

Bejegyző határozat: nincs bejegyzés

Megjegyzés: A jogok és tények csak naprakész tulajdoni lappal igazolhatóak.

4. INGATLAN ISMERTETÉSE

4.1. Ingatlan környezete, elhelyezkedése

Az ingatlan Budapest Vili, kerület Orczy negyed kerületrészében, a Kálvária utca és Diószegi Sámuel utca között 

fekszik, a Kőris utcában. Az utca egyirányú, burkolata betonozott, parkolás a környéken fizetős. Környezetében 

az épületállomány korszerűtlen összetételű és rendkívül rossz minőségű, nagy az aránya a kis alapterületű nem 
komfortos lakásoknak, de részenként újjáépült (vagy folyamatban lévő) épületek is látható.

Az ingatlan infrastrukturális ellátottsága városrészen belül jó, 200 méteren belül alapellátást biztosító üzletek, 

egészségügyi intézmény elérhető. Tömegközlekedési eszközök a környéken 50-300 méterre elérhetőek.

Tömegközlekedési eszközök:

□ Villamos 0 Autóbusz □ Trolibusz □ Metro/Földalatti □ Vasút
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ingatlanforgalmi szakértői vélemény

4.2. Ingatlan általános jellemzői

A vizsgált ingatlant magába foglaló lakóház építésének időpontjáról nincsenek információk, feltehetően az 1900- 
as évek fordulóján épült, tervezőjéről, építőjéről és építtetőjéről semmilyen pontos információ nincs. A társasház 

kisméretű égetett téglafalazattal, acélgerendás poroszsüveg födémmel, faszerkezetű cseréppel héjait 

magastetővel épült. Az épületet minden oldalról üres telkek határolják, melyek beépítése a nyugati és a déli 

oldalon folyamatban van. Az épület utcafronti lábazata részben mészkő burkolattal ellátott, felette a földszinten 

és az első emeleten kváderezett, a második emeleti szinten kőporos vakolattal ellátott, amely az elmúlt 

évtizedekben nem részesült felújításban.

A vizsgált ingatlan a társasház első emeletén helyezkedik el, legkönnyebben a társasház közös melléklépcsőháza 

felől közelíthető meg. Az albetét két helyiségből áll, szoba és konyha elosztású, fürdőszoba és wc nincs 

kialakítva. A falak festettek, melyet a konyhában csempe egészít ki. Szaniterek le vannak szerelve, a falból lógnak 

a villanyvezetékek, hideg- és melegvízellátás nem biztosított, fűtés nincs a lakásban. A homlokzati síkon 

elhelyezett nyílászárók nemrégiben cserélve lettek műanyag szerkezetes ablakokra, melyek háromrétegű 

üvegezéssel készültek. Az ablakok a szomszédos épület felé tájoltak. A szobában kopott parketta, a konyhában 

cserére érett cementlap látható. Közműórák nincsenek. Belmagasság 3,40 m.

Az ingatlan jelenlegi kialakítása és helyiségtagolása megegyezik a részünkre biztosított alaprajzzal, melyet a 

mellékletben csatoltunk.

Összességében felújítást és komfortosítást igénylő, kis alapterületű lakás.

Épület:

Épület építési éve: 1900
Műszaki állapot

Épület szintbeli kialakítása: pince + földszint + 2 emelet

Alapozás, szigetelés: sávalap, nincs szigetelés gyenge

Függőleges teherhordó szerkezet: tégla gyenge

Vízszintes teherhordó szerkezet: acélgerendák közötti téglaboltozat gyenge

Tetőszerkezete: fa ácsszerkezet, cserép héjazat gyenge

Épület homlokzata: vakolt, színezett gyenge

Értékelt helyiségcsoport: lakás

Belső terek felülete: festett, csempézett felújítandó

Belső terek burkolata: cementlap, parketta felújítandó

Vizes helyiség(ek) felülete: csempe felújítandó

Vizes helyiség(ek) burkolata: cementlap felújítandó

Külső nyílászárók: műanyag szerkezetek jó

Átlagos belmagassága: 3,40 m magas

Belső nyílászárók: fa szerkezetek felújítandó

Fűtési rendszer: nincs

Melegvíz biztosítása: nincs

Meglévő közmű-kiállások: víz, villany, csatorna felújítandó

Meglévő közmű mérőórák: nincs

Felújítás éve: 5 éven belül

Felújítás tárgya: nyílászárók cseréje

Ingatlan műszaki állapota összességében: felújítandó

Megjegyzés:
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ingatlanforgalmi szakértői vélemény

4.3. Épületdiagnosztika

A szemrevételezés előkészítése a rendelkezésre álló adatok (az épület építés ideje, műszaki tervek, 

tervdokumentációk) ellenőrzésével kezdődik. A helyszínen műszaki szemlét tartottunk és a látható tüneteket 

digitálisan rögzítettük, és annak lehetséges okait leírtuk, illetve a lakók véleményét (ha volt) kikértük.

Ház:

Az utcafronti homlokzatot az elmúlt évtizedben nem részesült felújításban, a lábazati rész környékén jelentős a talajmenti 
felázás okozta vakolathiányosság, az emeleti szintek kőporos vakolata felújítást igényel, csak úgy, mint a belső homlokzat, 
illetve az egyéb közös tulajdonú ingatlanrészek. A függőfolyosó tartószerkezete alulról rozsdás, valamint több helyen alá is 
van dúcolva, mert megsüllyedt az épület a szomszédban zajló építkezés miatt. A 2010 októberében készült STATIKAI 
SZAKVÉLEMÉNY-ben az alábbi megállapításra került sor:
„Az épületen néhány éve részlegesen kijavították a cserépfedést, de ez csak az udvari oldalon az alsó 3-4 sor cserép 
újralécezését jelentette. Itt új hornyolt cserép lett beépítve. Ezenkívül kijavították a legkritikusabb vápák alsó részét is. 
Ugyancsak átfedték az utcai front külső oldalát, de ezen az oldalon pl. megmaradt 3 féle cserépfedés. A héjazat állapota a 
fenti javítások ellenére is katasztrofális! Sok helyen beázik, a javítások is beáznak. A kijavított részek új lécezése 
szabálytalanul, szakszerűtlenül készült, ugyan is a léctávolság túl nagy, a cserepek átfedése kevés és ugyanúgy beázik, mint 
előtte. Azokon a részeken, tetőszakaszon, ahol semmit sem javítottak, a lécezés teljesen elöregedett, sok helyen a héjazat 
leszakadt, a léc betört, behajlott. További probléma a padláson felhalmozott tűzveszélyes lomok tárolása is. Összefoglalva 
az épület legkritikusabb része az elhanyagolt, leromlott állapotú, elöregedett héjazat. Mielőbb szükséges teljeskörű 
felújítása a csatlakozó bádogos szerkezetekkel együtt. A padlástéren a kéményajtók nagy része befalazott, de 1-2 
kéménynél nyitott, kibontott állapot látható, ami szabálytalan, tűzveszélyes! Összefoglalva a kémények többsége 
elfogadható állapotú, statikai kár nincs. Viszont vakolatuk felújítva nem volt és néhány esetében a kéménytisztító ajtó 
nyílásait be kell falaztatni. A tetőfelújítással együtt a kéményseprő járdákat is javasolt felülvizsgálni a hibás, korhadt 
elemeket ki kell cserélni."

Albetét:

A szobában penészesedés figyelhető meg, mely feltehetően az elégtelen szigetelés, illetve a szellőztetés hiánya 

okán alakulhatott ki. Ezenkívül az ablak alatt repedés látható, és az aljzat is megvan süllyedve, ami a 

szomszédban zajló építkezés miatt alakulhatott ki. Fűtés, valamint hideg- és melegvízellátás nem biztosított, wc 
és fürdőszoba nincs kialakítva. A lakás nem alkalmas a (16/2016. (11.10.) / 17/2016. (11.10.) Korm.r. szerint a 

lakhatási igények kielégítésére.

• Elektromos áram - kiépített, szétszerelt, villanyórával nem rendelkezik
• Vízvezeték - kiépített, hitelesített vízórával nem rendelkezik

° Közcsatorna - kiépített

» Fűtés - nincs kiépítve

• Hőleadó berendezés - nincs
• Melegvíz-ellátás - nincs

° Gyengeáramú berendezések - nincsenek

Bérlői megjegyzés:

Az ingatlan üres, nincs hasznosítva.

4.4. Helyiségkimutatás

Helyiségek Padozat Falazat Nettó Korrekció Hasznos
konyha cementlap festett+csempe 9,56 m2 100% 9,56 m2
szoba parketta festett 16,54 m2 100% 16,54 m2
mérési korrekció 0,00 ni2
Összesen: 26,10 m2 26,10 m2
Összesen, kerekítve: 26 m2 26 m2

Megjegyzés:

A hasznos alapterület számításánál a rendelkezésre álló műszaki tervrajz adatait használtuk fel, melyet a 
helyszínen mérésekkel ellenőriztünk.
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5. ÉRTÉKELÉS

5.1. Értékelés módszere

Az értékbecslések a TEGOVA útmutató elvei és módszertani ajánlásai (EVS 2003-2016) szerint, a többször 

módosított 25/1997. (Vlll.l.) PM rendeletben és a mindenkor érvényes egyéb jogszabályokban előírtaknak 

megfelelően készülnek.

Az értékelési szakvélemény készítője az ezen értékelési szakvéleményben megjelenő Megbízó személyes adatait a 
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, továbbá a 2016/679/EU 

Rendelet ( 2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 

jogszabályoknak megfelelő módon kezeli.

Az értékelés módszerei két fő kategóriába oszthatók: a piaci érték alapú és a költségalapú értékelések. A piaci 

viszonyokon alapuló módszerek két fő csoportba, a forgalmi és a hozadéki (vagy más néven hozamszámításon 

alapuló) értékelések közé sorolhatóak.

A piaci érték fogalma (EVS 2016): Az a becsült összeg, amelyért az ingatlan gazdát cserélne az értékelés 

időpontjában egy vásárolni szándékozó és egy eladni szándékozó között szokásos piaci feltételek szerint 

lebonyolított ügyletben, megfelelő marketing után, amelyben a felek tudatosan és körültekintően viselkedtek, 

anélkül, hogy kényszer alatt álltak volna. (EVS 1)

Piaci összehasonlító adatok elemzésén alapuló módszer

A módszer során az értékelendő ingatlan elemei összehasonlításra kerülnek az adott településen, vagy piaci 

környezetében az értékesített, vagy kínálati adatokként használt ingatlanok paramétereivel, majd az eltérések 

korrigálásra kerülnek. Minél közvetlenebb összehasonlításra nyílik lehetőség, annál pontosabb a becsérték. Olyan 
ingatlanok értékbecslésénél használják, amelyeknek van jellemző piaci forgalmuk. Pld.: családi házak, lakások, 

telkek, stb.

Az összehasonlítás alapjául rendszerint a következő tényezők szolgálnak:

- realizált ügylet szerinti ár / kínálati ár

- értékesítési időpont

- elhelyezkedés, megközelíthetőség, infrastrukturális ellátottság

- méret, műszaki állapot, egyéb jellemzők.

Az érték, az ingatlan környezetében fellelhető hasonló típusú ingatlanok adásvételi/kínálati adatainak 

felhasználásával határozható meg.

A hozamszámításon alapuló értékelési módszer

A hozamszámításon alapuló értékelés az ingatlan jövőbeni hasznainak és az ezek megszerzése érdekében 

felmerülő kiadásoknak a különbségéből (tiszta jövedelmek) vezeti le az értéket. Az érték megállapítása azon az 

elven alapszik, hogy bármely eszköz értéke annyi, mint a belőle szármázó tiszta jövedelmek jelenértéke.

A hozamszámítás lépései összefoglalva: (2022 Q2)

1. Az ingatlan lehetséges (alternatív) használati módjainak elemzése.
2. A jövőbeni bevételek és kiadások becslése használati módonként.

3. Jövőbeni pénzfolyamok felállítása használati módonként.
4. A tőkésítési kamatláb meghatározása: (2 éves magyar állampapír hozama)+ingatlanpiaci kockázat (azon belül 

ágazati kockázat)+helyi környezeti adottságok4 kamatláb kockázat miatti kockázat-infláció.

3,5%+2,5-8,5%+l,5%+l,5%-5% = lakások: 4,0-6,0 %, egyéb: 6,0-10,0%.
5. A pénzfolyamok (bevétel-kiadás becslése), több éves intervallum esetén a jelenértékének meghatározása.

6. A nettó üzemi eredmény feltőkésítése, (legmagasabb jelenérték kiválasztása) mint hozamszámításon alapuló 

érték.
A módszert általában a jövedelemtermelő képességgel rendelkező ingatlanok esetében alkalmazzák.

6. oldal
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Költségalapú számítási módszere

A nettó pótlási költség elvű értékelés a vagyontárgy értékét az ingatlan (vagyontárgy) kalkulált újraelőállítási 

költsége alapján adja meg. Az újraelőállítási értékből azonban le kell vonni az idő múlása, az elhasználódás, az 

erkölcsi értékcsökkenés miatti avulás értékét, majd a végeredményhez hozzá kell adni a felépítményhez 
tartozó földterület értékét. Építés alatt lévő létesítménynél, károsodott létesítménynél, takart műtárgynál, 

biztosítások esetén, valamint olyan esetekben alkalmazható, ahol (pl. a vizsgált létesítmény különleges 

rendeltetése miatt) más módszer nem áll rendelkezésre.

A földterület értékének a véleményezéséhez szükséges a forgalmi képességet vizsgálni, mivel a forgalmi 

képességet elsősorban a kereslet-kínálat határozza meg. A vizsgálatok az értékelési körbe bevont ingatlanok 

vonatkozásában mind a tágabb, mind a szőkébb környezetben elvégzésre kerültek. Az ingatlanok forgalmi 

értékében ki kell fejeződnie, hogy az adott település milyen szintű, minőségű ellátást nyújt helyben és a 
környezetében élő lakosság számára.

Építmények esetében az értékelés, az épületek és építmények bruttó helyettesítési (pótlási) költségének 

becslésén alapszik, levonva az avulás valamennyi lényeges formáját. A bruttó helyettesítési (pótlási) költség 

tartalmazza a vizsgálat tárgyát képező felépítményekkel azonos műszaki jellemzőkkel és funkcióval bíró 

létesítmény jelenlegi megvalósításával kapcsolatos valamennyi közvetlen és járulékos költségét.

A közvetlen költség a vizsgált épületekkel és építményekkel azonos objektumok újraelőállítási költségének felel 

meg. Azon épületek, építmények esetében, ahol a részletes műszaki paramétereket nem ismerjük, a bruttó 
újraelőállítási értékeket a rendelkezésre álló, vagy az általunk készített méretkimutatás és a Hunginvest 
Mérnöki Iroda Kft. által kiadott Építőipari Költségbecslési Segédlet (ÉKS) 2020. évi egységárai alapján 

számolhatjuk.

Az avulás az idő múlása miatti értékcsökkenés. Három fő eleme:
a.) fizikai romlás,

b.) funkcionális avulás és
c.) környezeti avulás. Az avulási elemek lehetnek kijavithatóak vagy ki nem javíthatóak.

a.) A fizikai romlás esetében figyelembe kell venni az épület fő szerkezeteinek romlását és a szerkezetek 

arányát az összértékhez viszonyítva. A fizikai avulási számításoknál a felépítmény gazdaságosan hátralévő 

élettartamát kell figyelembe venni.
Általános esetben a következő gazdaságilag hasznos teljes élettartamokat kell használni:

- városi tégla épületek 60-90 év,

- városi, szerelt szerkezetű épületek 40-70 év,
- családi ház jellegű épületek 50-80 év,

- ipari és mezőgazdasági épületek 20-50 év.

b.) A funkcionális avulás a gazdaságtalan, korszerűtlen megoldásokat jelenti. Az értékelőnek mérlegelnie kell 

azokat a korszerű követelményeket, amelyeket a vizsgált létesítmény képtelen kielégíteni.

c.) A környezeti avulás az ingatlanon kívüli körülmények miatt áll elő, mint a kereslet hiánya, a terület változó 

ingatlan felhasználása, vagy az általános nemzetgazdasági körülmények.

Az avulás mértékét a három említett avulási kategóriában, százalékosan kell megadni.

Telek eszmei értékének számítása:

Kerületen belüli elhelyezkedése: Orczy negyed

Társasház telek területe: 570 m2

Eszmei hányad: 29 / 1000

Albetétre jutó telek terület: 16,53 m2

Fajlagos átlagár, kerületrészen belül: 200 000 Ft/m2

Diszkontálási tényező: 1,0

Telek eszmei értéke: 3 310 000 Ft , Hárommillió-háromszáztízezer- Ft

w



INGATLANFORGALMI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY

5.2. Ingatlan értékének meghatározása

5.2.1. Piaci összehasonlító adatok elemzésén alapuló értékelési módszer

Adatok értékelt ing. ÖH adat 1. ÖH adat 2. ÖH adat 3. ÖH adat 4. ÖH adat 5.

ingatlan elhelyezkedése: 1089 Budapest, 
Kőris utca 5/B 1. 

em. 13.

Vili, kerület, 
Diószegi 

Sámuel utca

Vili, kerület, 
Karácsony 

Sándor utca

Vili, kerület, 
Diószegi 

Sámuel utca

Vili, kerület, 
Diószegi 

Sámuel utca

Vili, kerület, 
Kőris utca

megnevezése: lakás lakás lakás lakás lakás lakás

alapterület (mj: 26 26 22 26 25 31

kínálat K / tényl.adásvétel T K K K K K

kínálati ár / adásvételi ár (Ft): 14 900 000 14 990 000 15 000 000 15 500 000 15 500 000

kínálat/adásvétel ideje (év): 2022 2022 2022 2022 2022

kínálat/eltelt idő miatti korrekció: -10% -10% -10% -10% -10%

fajlagos alapár (Ft/m'): 515 769 613 227 519 231 558 000 450 000

KORREKCIÓK

eltérő alapterület 0% -1% 0% 0% 1%

kerületen belüli elhelyezkedés 0% 0% 0% 0% 0%

épületen belüli elhelyezkedés, megközelítése 0% 5% 0% 5% 5%

általános műszaki állapot -5% -5% -5% -10% 0%

eltérő felszereltség (fűtés, szoc.blokk) -5% -5% -5% -5% 0%

szerkezeti károsodások (pl: vizesedés) 0% 0% 0% 0% 0%

galéria 0% -5% -5% -5% -5%

ház műszaki állapota -5% -5% -5% -5% -5%

Összes korrekció: -15% -16% -20% -20% -4%

Korrigált fajlagos alapár (Ft/m2): 438 404 516 337 415 385 445 284 432 000

Fajlagos átlagár: 449 482 Ft/m2

Ingatlan becsült piaci értéke: 11 686 532 Ft

Ingatlan értéke kerekítve: 11 690 000 Ft

Összehasonlító adatok leírása:

1. adat: 1. emeleti, félkomfortos, 1 szobás, közepes állapotú lakás, konyhában kialakított 

tisztálkodási lehetőséggel, ingatlan.com/32486193

2. adat: földszinti, átlagos állapotú, komfortos (gázkonvektor), 1 szobás, galériázott 

lakás, ingatlan.com/32389002

3. adat: 3. emeleti, közepes állapotú, 1 szobás, galériázott lakás, ingatlan.com/32330769

4. adat: földszintijó állapotú, részlegesen felújított, komfortos (gázkonvektor), 1 szobás, 

galériázott lakás, ingatlan.com/32273293

5. adat: Belső udvarról nyíló bejáratos, felújítandó állapotú, komfortos (gázkonvektor) 

lakás, cserélt bejárati ajtóval,

Az ingatlan piaci összehasonlító módszerrel meghatározott forgalmi értéke (kerekítve):

11 690 000 Ft

azaz Tizenegymillió-hatszázkilencvenezer- Ft.

8. oldal
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5.2.2. Hozamszámításon alapuló értékelési módszerrel

Adatok értékelt ingatlan összehasonlító 

adat 1.

összehasonlító 

adat 2.
összehasonlító 

adat 3.

ingatlan elhelyezkedése;
1089 Budapest, 

Kőris utca 5/B 1. 
em. 15.

Vili, kerület, Lujza 
utca 38.

Vili, kerület, 
Diószegi Sámuel 

utca

Vili, kerület, Baross 
utca

ingatlan megnevezése: lakás lakás lakás lakás

hasznosítható terület (m?): 26 27 30 28

kínálati díj / szerz. bérleti díj (Ft/hó 115 000 90 000 110 000

kínálat / szerződés ideje (év, hó): 2022 2022 2022

kínálat/eltelt idő miatti korrekció: -10% -10% -10%

fajlagos alapár (Ft/m7hó): 3 833 2 700 3 536
KORREKCIÓK

eltérő alapterület 0% 0% 0%
eltérő műszaki állapot -10% -10% -15%
kerületen belüli elhelyezkedés 0% 0% 0%
épületen belüli elhelyezkedés 0% 0% 0%
Összes korrekció: -10% -10% -15%
Korrigált fajlagos alapár: 3 454 Ft/m2/hó 2 441 Ft/m2/hó 3 012 Ft/m2/hó
Korr. fajlagos alapár kerekítve: 2 969 Ft/m2/hó

Összehasonlító adatok leírása:

1- adat: átlagos állapotú, 1. emeleti, komfortos, 1 szobás lakás,

ingatlan.com/32621479

2. adat: 2. emeleti, közepes állapotú, 1 szobás, komfortos lakás,

ingatlan.com/22730758

3. adat: 6. emeleti, jó állapotú, 1 szobás, 6. emeleti lakás, ingatlan.com/32634469

Hozamszámítás

Bevételek:

piaci adatok szerint bevételek : 2 969 Ft/m2/hó

Kihasználtság: 90%

Figyelembe vehető' éves bevétel: 833 695 Ft

Költségek:

Felújítási alap: 3% 25 011 Ft
Igazgatási költségek: 2% 16 674 Ft
Egyéb költségek: 5% 41 685 Ft
Költségek összesen: 83 370 Ft

Eredmény:

Éves üzemi eredmény: 750 326 Ft
Tőkésítési ráta (számítás 6. old.): 7,0%

Tőkésített érték, kerekítve: 10 720 000 Ft

Ingatlan hozamszámításon alapuló módszerrel meghatározott értéke (kerekítve):

10 720 000 Ft

azaz Tízmillió-hétszázhúszezer- Ft.

9. oldal
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6. INGATLAN EGYEZTETETT FORGALMI ÉRTÉKE

A piaci összehasonlító módszert, mint fő számítást alkalmaztuk, mert ez a számítás tükrözi leginkább a piaci 

viszonyokat. A hasonló ingatlanok bérbeadása kismértékben jellemző, azonban jól mutatja a bérbe adhatóságot 

és az üzleti lehetőségeket. Ugyanakkor a hozamalapon számított érték a hirtelen emelkedő piacon mérsékeltebb, 
gyakran alulértékelt árat mutat. A költségalapú módszer tükrözi legkevésbé az ingatlanok piaci értékét, ezért ezt 

a módszert figyelmen kívül hagytuk.

Az alkalmazott módszerek
Számított érték 

[Ft]

Súly 

[%]

Súlyozott érték 

[Ft]

Ingatlan értéke piaci összehasonlító módszerrel: 11 690 000 Ft 100% 11 690 000 Ft

Ingatlan értéke költségalapú módszerrel: 0 Ft 0% 0 Ft

Ingatlan értéke hozamalapú módszerrel; 10 720 000 Ft 0% 0 Ft

Az ingatlan egyeztetett értéke: 11 690 000 Ft

Ingatlan egyeztetett értéke (kerekítve):

11 690 000 Ft

azaz, Tizenegymillió-hatszázkilencvenezer- Ft .

7. ALAPELVEK, KORLÁTOZÓ FELTÉTELEK

Az értékbecslő szakvéleményben ismertetett adottságokkal rendelkező ingatlan értékeléséhez a következőket 

szükséges figyelembe venni:

az ingatlannak, mint tiszta tulajdonú forgalomképes és tehermentes ingatlannak tulajdonjoga kerül 

értékelésre;
az átadott iratok tanulmányozásán túlmenően jogi természetű vizsgálatot (jogcím, vagyonjogok 

érvényessége, stb.) nem végeztünk. Az ingatlan forgalomképességének jogi eredetű korlátozásáról a 

tulajdoni lapon bejegyzetteken túlmenően nincs tudomásunk, és ezért felelősséget nem vállalunk;

az értékelés azon a feltételezésen alapul, hogy az ingatlan jelenlegi és jövőbeni hasznosításával 

összefüggésben a helyi és országos hatóságoktól és egyéb szervezetektől, személyektől valamennyi szükséges 

engedély, jóváhagyás és felhatalmazás rendelkezésre áll, illetve ezek beszerezhetők, vagy megújíthatók;

a szakvéleményben jellemzett állapotot egyszerű szemrevételezés, a rendelkezésre bocsátott iratok és a 

Megrendelő képviselőjének szóbeli tájékoztatása alapján mutattuk be, az esetlegesen fennálló, de 

érzékszervi vizsgálattal nem észlelhető értékbefolyásoló tényezőkért (pl.: rejtett szerkezeti hibák, felhasznált 

anyagok, talajfelszín alatti problémák, környezetre ártalmas anyagok jelenléte stb.) nem vállalunk 

felelősséget;
nem vizsgáltuk az értékelt ingatlannal szemben esetlegesen fennálló terheket és kötelezettségeket, 

feltételeztük, hogy a tulajdonjog egy esetleges átruházásának időpontjában az ingatlan használatával 
közvetlenül összefüggő tartozás (közüzemi díjak, stb.) nem áll fenn;

az érték magában foglalja az. épületek rendeltetésszerű használatához szükséges épületgépészeti 

berendezések és felszerelések értékét;

a gazdasági, jogi feltételek és piaci viszonyok előre kellő pontossággal nem prognosztizálható változásai 

módosíthatják, illetve érvényteleníthetik a szakértői vélemény vonatkozó megállapításait, ezért a 

vagyontárgyak értékét befolyásoló körülményekben beálló lényeges változás esetén szükséges a megadott 

érték felülvizsgálata;
nem vállalunk felelősséget olyan körülmények megléte miatt, amelyek befolyásolhatják az ingatlan értékét, 

korlátozhatják használhatóságát, azonban az értékelés fordulónapján nem álltak rendelkezésre, és/vagy 
Megbízó nem bocsátotta rendelkezésre a szakvélemény elkészítéséhez;

az általunk meghatározott értékek az előzőekben vázolt feltételeken és alapelveken alapulnak, és csakis jelen 

szakvéleményben meghatározott célra, Megrendelő által történő felhasználás esetén érvényesek.

a szakvélemény a szerzői jóéról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerint szerzői jogi védelemben részesülő 
szellemi alkotás (a lógó, szlogen tartalom és forma kizárólag a CPR-Vagyonértékelő Kft. tulajdona).

10. oldal
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8. ÖSSZEFOGLALÁS

Az értékelt ingatlanra vonatkozó dokumentumok és a piaci viszonyok tanulmányozása után, valamint az értékelési 

számítások alapján az alábbiakat rögzítjük:

Ingatlan címe: 1089 Budapest, Kőris utca 5/B 1. em. 13.

Ingatlan piaci forgalmi értéke: 11 690 000 Ft

azaz Tizenegymillió-hatszázkilencvenezer- Ft .

A fenti érték per-, igény- és tehermentes kiürített állapotra vonatkozik.

Szakvélemény fordulónapja

Szakvélemény érvényessége

Forgalomképesség értékelése

Budapest, 2022. április 25.

TARTALOMJEGYZÉK

2022. április 8.

180 nap 

forgalomképes

ÉRTÉKELÉSI BIZONYÍTVÁNY

1. MEGBÍZÁS (SZAKÉRTŐI FELADAT)

2. SZAKÉRTŐI VIZSGÁLAT MÓDSZERE

3. INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS SZERINTI ÁLLAPOT BEMUTATÁSA

4. INGATLAN ISMERTETÉSE

5. ÉRTÉKELÉS

6. INGATLAN EGYEZTETETT FORGALMI ÉRTÉKE

7. ALAPELVEK, KORLÁTOZÓ FELTÉTELEK

8. ÖSSZEFOGLALÁS

MELLÉKLETEK

Tulajdoni lap másolata

Térképmásolat másolata

Alaprajz

Társasház alapitó okirat (részlet)

Ingatlanra vonatkozó engedély (pl.: ép.eng.)

Adásvételi szerződés

Ingatlan elhelyezkedését mutató térkép

Fényképfelvételek

0 
□ 
0 
0 
□ 
□
0 
0

11. oldal



MELLÉKLETEK: 1089 Budapest, Kőris utca 5/B 1. em. 13. Hrsz: 36074/0/A/13

TULAJDONI LAP

Nem túlélés tulajdoni lap Nem túlélés tulajdoni lap
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Nem Ilitek.', tulajckrni bp • Teljes mázoLit

Megrendelés szám: 8000004/167254/2022

BUDAI'EST VT II KÉP.
Balt őrület 36074/0/A/13 helyrajzi szán.

la pito ok

Budapest Főváré: Kormányhivatala Földhivatali Fcosdály

Budapest,XI Budafoki út 59 1519 Budapest, Fi 415

Bejegyző határosat; 999997/1999/

1089 BUDAPEST VIII.KÉR. Kőris utca 5/B

2022.Û4.úé

Oldal:

r rész

VEGEm.

bejegyző határozat 211596/1995/199$ 11 23

tulajdoni hányád 1/1 
bejegyző határozat, étkezés, 
jogcím: 1991 évi XXXIII t’ 
jogcím eredeti felvétel 
jogállás tulajdonon 

VIII KEK ONKORMAUYZ AT 
1082 BUDAPEST VIII KÉR

: 1UUU

n RÉSZ

:r idő 211586/1995/1995 11 23 
v 246817/1993/1993 1 
211586/1995/1995 .11

Baross utca 65-67

in K
MEN TARTALMAZ BEJ
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Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap
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MELLÉKLETEK: 1089 Budapest, Kőris utca 5/B 1. em. 13. Hrsz: 36074/0/A/13

TÁRSASHÁZTU1AJDONT  ALAPÍTÓ OKIRA T

- i -

Budapest, Vili. kér. Kőris utca 5/b sz . alatti ingatlan

TÂRSÀSHÂZTULAJDCNT ALAPÍTÓ OKIRATA

I .

Általános rendelkezések

A Budapest Főváros Józsefvárosi Önkormányzat / Budapest, VIII. 
kér. Baross u. 65 - 67. / megbízása alapján az URBS Társasházakat 
Képviselő, Épületfenntartó és Ingatlanforgalmazó KFT / 1077 Budapest 
Wesselényi u. 41. sz. / mint megbízott a 1993. évi LXXVIII. tv. to
vábbiakban lakás tv., az 1994. évi XVII. tv. kiegészítésével és 
4/1995.II.28.) sz. önkormányzati rendeletben foglaltak alapján a 
házingatlanok elidegenítése érdekében a Bp., VIII. kér. 1435 tulaj
doni lapon 36074 helyrajzi szám alatt nyilvántartott 570 nm alapte
rületű, a természetben a Budapest, VIII. kér. Kőris utca 5/b sz. 
alatti a Józsefvárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló és 
a Vagyonkezelő KFT ( Budapest, Ör u. 8. ) kezelésében lévő lakóház
ingatlant a mellékelt tervrajz és műszaki leírás szerint

társasházzá alakítja át.

A társasházzá történő alakításra az 1977. évi 11. sz. tvr. előírá
sai alapján, valamint a jelen alapító okirat rendelkezései szerint 
kerül sor.
A társasház külön tulajdonú ingatlanai a közös tulajdonba utalt 
ingatlanrészekből hozzájuk tartozó tulajdoni illetőséggel együtt a 
vevőkkel megkötni tervezett adás - vételi szerződések létrejöttéig 
önkormányzati tulajdonban maradnak.

II .

Közös és külön tulajdon

A . / Közös tulajdon

A lakások és nem lakások céljára szolgáló helyiségek mindenko- 
ri tulajdonosainak közös tulajdonába kerülnek a jelen okirathoz csa
tolt tervrajzokon és műszaki leírásban feltüntetett alább felsorolt 
építményrészek, berendezések és felszerelések az egyesített telekkel 
együtt.

I. Az ingatlanhoz tartozó földrészlet 570 nm területtel, a 
beépítetlen részen lévő térburkolattal együtt.
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MELLÉKLETEK: 1089 Budapest, Kőris utca 5/B 1. em. 13. Hrsz: 36074/0/A/13

B./ Külön tulajdon

Természetben megosztva az egyes tulajdonostársak külön tulajdonába 
kerülnek, mint társasháztulajdoni illetőségük alkotó része - a 
közös tuladoban maradó vagyonrészek közös birtoklásának, használa
tának a jogával - az egyes társasházi öröklakások és nem lakás célú 
helyiségek, azok tartozékaival, felszereléseivel az alábbiak 
szerint :

11 ./ Az önkormányzat tulajdonába kerül a terveken 11./ számmal je
lolt, a természetben a " I. emelet 11. sz." alatti 
1 szoba, konyha 
helyiségekből álló öröklakás 26 nra alapterulette 1 valamint 
a közös tulajdonból

30 / 1.000 hányad

12 ./ Az önkormányzat tulajdonába kerül a terveken 12./ számmal je
lölt, a természetben a " I. emelet 12. sz." alatti 
1 szoba, konyha, fürdő 
helyiségekből álló öröklakás 27 nn alapterülettel valamint 
a közös tulajdonból

31 / 1.000 hányad

13 ./ Az önkormányzat tulajdonába kerül a terveken 13./ számmal je
lolt, a természetben a " I. emelet 13. sz." alatti 
1 szoba, konyha 
helyiségekből álló öröklakás 26 nn alapterülettel valamint 
a közős tu la idomból

29 / 1.000 hányad

14 ./ Az önkormányzat tulajdonába kerül a terveken 14./ számmal je
lölt, a természetben a " T. emelet 14. sz." alatti 
1 szoba, konyha 
helyiségekből álló öröklakás 26 nm alapterulettol valamint 
a közös tulajdonból

29 / 1.000 hányad

15 ./ Az önkormányzat tulajdonába kerül a terveken 15./ számmal je
lolt, a természetben a " I . emelet 15. sz." alatti 
1 szoba, konyha, hall 
helyiségekből álló öröklakás 49 nm alapterülettel valamint 
a közös tulajdonból

56 / 1.00(1 hányad
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ALAPRAJZ
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TÉRKÉP-FOTÓDOKUMENTÁCIÓ

Kőris u

Polgárok Háza

, U

04. utcafront

01. térkép

05. kapualj
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06. aládúcolt függőfolyosó 07. emeleti szintek

08. lakás elhelyezkedése 09. szomszédos építkezés

10. lépcsőház 11. vakolathullás



------------ MEL™«: 1089 Budapestéi;

12. lakás bejárata

14. konyha
15. konyha
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18. szoba 19. repedés a falazaton

20. műanyag nyílászáró 21. repedés a falazaton

22. repedés a falazaton 23. II. emelet
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Fővárosi Bíróság
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ingatlanforgalmi szakvélemény
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ingatlanforgalmi szakértői vélemény

ÉRTÉKELÉSI BIZONYÍTVÁNY

Megrendelő azonosító : JGK-874

Kerületen belüli elhelyezkedese : Orczy negyed

Ingatlan címe (túl.lap szerint) : 1089 Budapest, Kőris utca 12. fsz. 8.

Helyrajzi száma : 35893/0/A/ll

Ingatlan megnevezése : lakás

Ingatlan jelenlegi hasznosítása : nincs hasznosítva

Szobák száma : 1

Komfortfokozat : komfort nélküli

Az értékelés célja : Önkormányzat általi megrendelés, értékesítéshez

Tulajdoni lap szerinti méret : 26 m2

Helyiségcsoport redukált alapterülete : 26 m2 Fajlagos m2 ár: 379 487 Ft/m2

Társasház telek területe : 985 m2

Eszmei hányad : 221 / 10000

Belső műszaki állapot : felújítandó

Megközelíthetősége : udvari földszint

Értékelés alkalmazott módszere : piaci összehasonlító- és hozamalapú módszer

A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. (1084 Budapest, Őr utca 8.) megrendelésére készített szakvéleményben, a 

tárgyi ingatlanra vonatkozó dokumentumok és a piaci viszonyok tanulmányozása után, a helyszíni bejárás és az

értékelési számítások alapján megállapításra kerül, hogy az ingatlan

forgalmi értéke: 9 870 000 Ft
azaz Kilencmillió-nyolcszázhetvenezer- Ft.

melyből a telek eszmei értéke: 4 350 000 Ft
azaz Négymillió-háromszázötvenezer- Ft.

likvidációs érték a forgalmi érték 80%-a*:  7 900 000 Ft
azaz Hétmillió-kilencszázezer- Ft.

A piaci érték per-, teher- és igénymentes állapotban került meghatározásra.

Az értékelésben megállapított piaci érték Nettó érték, az Áfa mértéke a mindenkori hatályos áfa törvény alapján 

számítandó.

Jelen ingatlanforgalmi szakvélemény kizárólag a tárgyi ingatlan forgalmi (piaci) értékének meghatározására készült.

*A likvidációs érték a kényszerértékesítés és gyors eladás miatt vált szükségessé, melyet az elhelyezkedés és az 

ingatlanpiaci viszonyok mellett a forgalmi érték 80%-ában határoztunk meg.

Értékelt tulajdoni hányad, értékelt jog 

Helyszíni szemle/fordulónap időpontja 

Szakvélemény érvényessége 

Forgalomképesség értékelése

: 1/1 , tulajdonjog

: 2022. április 8.

: 180 nap

: forgalomképes

Készült: 1 db. eredeti nyomtatott példányban.

Budapest, 2022. április 25. A 085 Budapest^

2022 MÁJ 03.
Lakatos Ferenc

ingatlanvagyon-értékelő

Nyilvántartási szám: 1398/2006.
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ingatlanforgalmi szakértői vélemény

1. MEGBÍZÁS (SZAKÉRTŐI FELADAT)
Megbízási Szerződés szerint a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. (1084 Budapest, Őr utca 8.), mint 

Megrendelő, ingatlanforgalmi szakértő vélemény elkészítésével bízta meg CPR-Vagyonértékelő Kft-t. 

Megrendelés alapján Társaságunk meghatározta a megrendelésben rögzített ingatlan forgalmi (piaci) értékét. 
Az értékelés célja: Önkormányzat általi megrendelés, értékesítéshez történő felhasználásra.

2. SZAKÉRTŐI VIZSGÁLAT MÓDSZERE

Az értékelés során helyszíni szemlére került sor, továbbá megvizsgálásra kerültek az ingatlannal kapcsolatban 
rendelkezésre álló, a mellékletben felsorolt és jelen értékeléshez csatolt dokumentumok. Megfelelően 

alkalmazásra kerültek a TEGOVA (EVS 2003-2016) irányelvei és a többszörösen módosított 25/1997. (Vili. 1.) PM 

rendelet előírásai.

A helyszíni szemle során a szóban forgó ingatlant részletesen bejártuk, az ingatlan adottságait, környezetét és 
más értékbefolyásoló tényezőket megvizsgáltuk. Az ingatlan egyes részleteiről fényképfelvételeket készítettünk, 

amelyek az ingatlanforgalmi szakértői vélemény mellékletébe csatoltunk.

Helyszíni szemlén jelenlévők: Ingatlanvagyon-értékelő

3. INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS SZERINTI ÁLLAPOT BEMUTATÁSA

A tulajdoni lap tartalmazza az ingatlan-nyilvántartás szerinti állapotot.

I. rész:

Széljegy tartalma: nincs bejegyzés

Ingatlan címe (túl.lap szerint): 1089 Budapest, Kőris utca 12. fsz. 8.

Tulajdoni lap szerinti területe: 26,0 m2

Helyrajzi száma: 35893/0/ A/ll

Ingatlan megnevezése: lakás

Ingatlan jelenlegi hasznosítása: nincs hasznosítva

Bejegyző határozat: Az önálló ingatlanhoz tartoznak az alapító okiratban meghatározott

helyiségek.

//. rész:

Tulajdonviszony: Vili. Kerületi Önkormányzat 1/1

///. rész:

Bejegyző határozat: nincs bejegyzés

Megjegyzés: A jogok és tények csak naprakész tulajdoni lappal igazolhatóak.

4. INGATLAN ISMERTETÉSE

4.1. Ingatlan környezete, elhelyezkedése

Az ingatlan Budapest Vili, kerület Orczy negyed kerületrészében, a Kálvária utca és a Diószegi Sámuel utca 

között fekszik, a Kőris utcában. Az utca egyirányú, burkolata betonozott, parkolás a környéken fizetős. 

Környezetében az épületállomány korszerűtlen összetételű és rendkívül rossz minőségű, nagy az aránya a kis 

alapterületű nem komfortos lakásoknak, de részenként újjáépült (vagy folyamatban lévő) épületek is látható.

Az ingatlan infrastrukturális ellátottsága városrészen belül jó, 200 méteren belül alapellátást biztosító üzletek, 

egészségügyi intézmény elérhető. Tömegközlekedési eszközök a környéken 50-300 méterre elérhetőek.

Tömegközlekedési eszközök:

0 Villamos □ Autóbusz 0 Trolibusz □ Metro/Foldalatti □ Vasút
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ingatlanforgalmi szakértői vélemény

4.2. Ingatlan általános jellemzői

A vizsgált ingatlant magába foglaló lakóház építésének időpontjáról nincsenek információk, feltehetően az 1900- 
as évek fordulóján épült, tervezőjéről, építőjéről és építtetőjéről semmilyen pontos információ nincs. A társasház 

kisméretű égetett téglafalazattal, acélgerendás poroszsüveg födémmel, faszerkezetű cseréppel héjait 

magastetővel épült, megépítése óta alig volt felújítva.

A vizsgált lakás a közös udvarból nyílik, az utcafrontról távolabb eső hátsó épületszárnyban. A bejárat dupla 

„parasztajtó", amely korhadt műszaki állapotú. Az előszobában - feltehetően szabálytalanul kialakított - fürdőkád 

van, vízvételi lehetőség, csaptelep nincs, a mosdókagylót eltávolították, a csempe töredezett. A szobában 

szőnyegpadló, az előszobában kerámia lapburkolat látható. A falak festettek, rossz állapotúak, kiterjedt 

penészesedés látható a nyílászárók körül, valamint a lábazati részen és a sarkokban egyaránt. A szobában 

egykoron galéria lehetett, melynek az elbontás jelei láthatóak a falon. A lakás üres, nincs bérlője.

Közmű órák nincsenek, vízvezeték, villanyvezeték kiépített, fűtésrendszer nincs. Belmagasság 2,78 m.

A jelenlegi elosztásról alaprajzot készítettünk, melyet a melléklet tartalmaz.

Összességében lakhatásra alkalmatlan, komplett felújítást, korszerűsítést, komfortosítást igénylő lakás.

Épület:

Épület építési éve: 1900
Műszaki állapot

Épület szintbeli kialakítása: pince + földszint + 1 emelet

Alapozás, szigetelés: sávalap, nincs szigetelés gyenge

Függőleges teherhordó szerkezet: tégla gyenge

Vízszintes teherhordó szerkezet: acélgerendák közötti téglaboltozat gyenge

Tetőszerkezete: fa ácsszerkezet, cserép héjazat, részben mansard gyenge
Épület homlokzata: vakolt, színezett gyenge

Értékelt helyiségcsoport: lakás

Belső terek felülete: festett, csempézett felújítandó

Belső terek burkolata: kerámia, szőnyegpadló felújítandó

Vizes helyiség(ek) felülete: festett, csempézett felújítandó

Vizes helyiség(ek) burkolata: kerámia felújítandó

Külső nyílászárók: fa szerkezetek felújítandó

Átlagos belmagassága: 2,78 m normál

Belső nyílászárók: fa szerkezetek felújítandó

Fűtési rendszer: nincs

Melegvíz biztosítása: nincs

Meglévő közmű-kiállások: víz, villany, gáz, csatorna felújítandó

Meglévő közmű mérőórák: nincsenek közepes

Felújítás éve: nem volt felújítás az elmúlt 15 évben

Felújítás tárgya:

Ingatlan műszaki állapota összességében: felújítandó

Megjegyzés:
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4.3. Épületdiagnosztika

A szemrevételezés előkészítése a rendelkezésre álló adatok (az épület építés ideje, műszaki tervek, 
tervdokumentációk) ellenőrzésével kezdődik. A helyszínen műszaki szemlét tartottunk és a látható tüneteket 

digitálisan rögzítettük, és annak lehetséges okait leírtuk, illetve a lakók véleményét (ha volt) kikértük.

Ház:

Az 1990 decemberében készült ESETI SZEMLE ÉS SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY-ben az alábbi megállapításra került sor. „Az utcai 
szakaszon három állószékes kötőgerendás a födémtől független szerkezetű tető van, amit utólagosan beépítettek. Az 
udvari szárnyakon pedig félnyereg szerkezetű a lefedés. A tető szerkezeti elemei rossz állapotban vannak. A faanyag régi, 
egyes elemen korhadás, rovarrágás nyomai láthatók. A fiók váltóknál kimozdulás, elcsavarodás tapasztalható. Aszaruzatot 
több helyen szelemenekkel megerősítettek. A lécezés avult, cseréje lenne szükséges. A tetőfedés hódfarkú és hornyolt 
cserépből áll, több helyen szétcsúszott, hiányos. A hátsó épületszárnyon új cserépfedés van. Több helyen látszik a javítás, 
de tovább kellene folytatni. A fal és kémény szegélyek a faltól elváltak, rozsdásodnak, cseréjük indokolt. A kibúvók és a 
hófogó is rossz állapotban van. Egyes kémények tetőn kívüli szakasza rossz, szétfagyott a padlástéri szakasza, kátrányosodik 
és vakolathullás tapasztalható, ez csak a kémények átépítésével szüntethető meg. A légudvari falak és a macskalépcsők 
teteje is szétfagyott, a vakolat lehullott róluk.
Az utcai homlokzat kőporos fröcsköléssel készült, párkány és ablak körüli tégladíszítéssel. Ez megfelelő állapotban van. A 
homlokzati ereszalj nádazott vakolatú, gipsz konzoldíszítéssel, több elem hiányzik. A párkányok bádogozása hiányos, 
felszakadozott. A nyílászárók közepes állagúak. A lábazat fölött kb. másfél méter magasan felvizesedett, lefagyott a vakolat. 
Az udvari homlokzat is sima fröcskölt kőporos vakolattal készült. Sok helyen a vakolat hiányzik, a földszinti részen 
falvizesedés miatt hullik le. Az ereszaljon nincs vakolat, az ereszdeszkázat lóg, "balesetveszélyes" sürgősen el kell távolítani 
a meglazult elemeket.
Összességében az épület tartószerkezetei még állékonyak. Egyes elemeken már történtek megerősítések és várhatóan 
később is lesz ilyen igény. Az épület belülről elég elhanyagolt, az utcai homlokzat, a tető is elég rossz állagú."
A helyszíni szemlén tapasztaltak alapján az épület műszaki állapota tovább romlott, felújítás nem történt. A teljes épület 
renoválása szükséges. A közös utdvar több helyen megsüllyedt, a lábazati részen körbe felázások, vakolatpergések láthatók.

Albetét:

A szobában a nyílászárók körül a lábazati részen és a sarkokban erős penészedés figyelhető meg, mely 

feltehetően az elégtelen szigetelés, illetve a szellőztetés hiánya okán alakulhatott ki. A lakás nem alkalmas a 
(16/2016. (11.10.) / 17/2016. (11.10.) Korm.r. szerint a lakhatási igények kielégítésére.

» Elektromos áram - kiépített, hitelesített villanyórával nem rendelkezik

• Vízvezeték - kiépített, hitelesített vízórával nem rendelkezik

• Közcsatorna - kiépített

• Fűtés - nincs kiépítve
• Hőleadó berendezés - nincs

• Melegvíz-ellátás - nincs

• Gyengeáramú berendezések - kaputelefon (leszerelve)

Bérlői megjegyzés:

Az ingatlan üres, nincs hasznosítva.

4.4. Helyiségkimutatás

Megjegyzés:

Helyiségek Padozat Falazat Nettó Korrekció Hasznos
előszoba kerámia festett-i csempe 9,50 m2 100% 9,50 m2
szoba szőnyegpadló festett 16,50 m2 100% 16,50 m2
mérési korrekció 0,00 m2
Összesen: 26,00 m2 26,00 m2
Összesen, kerekítve: 26 m1 26 m2

A hasznos alapterület meghatározását, a helyszíni mérések figyelembe vételével alakítottuk ki.
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5. ÉRTÉKELÉS

5.1. Értékelés módszere

Az értékbecslések a TEGOVA útmutató elvei és módszertani ajánlásai (EVS 2003-2016) szerint, a többször 

módosított 25/1997. (Vlll.l.) PM rendeletben és a mindenkor érvényes egyéb jogszabályokban előírtaknak 

megfelelően készülnek.

Az értékelési szakvélemény készítője az ezen értékelési szakvéleményben megjelenő Megbízó személyes adatait a 
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, továbbá a 2016/679/EU 

Rendelet ( 2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 

védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 

jogszabályoknak megfelelő módon kezeli.

Az értékelés módszerei két fő kategóriába oszthatók: a piaci érték alapú és a költségalapú értékelések. A piaci 

viszonyokon alapuló módszerek két fő csoportba, a forgalmi és a hozadéki (vagy más néven hozamszámításon 

alapuló) értékelések közé sorolhatóak.

A piaci érték fogalma (EVS 2016): Az a becsült összeg, amelyért az ingatlan gazdát cserélne az értékelés 

időpontjában egy vásárolni szándékozó és egy eladni szándékozó között szokásos piaci feltételek szerint 

lebonyolított ügyletben, megfelelő marketing után, amelyben a felek tudatosan és körültekintően viselkedtek, 

anélkül, hogy kényszer alatt álltak volna. (EVS 1)

Piaci összehasonlító adatok elemzésén alapuló módszer

A módszer során az értékelendő ingatlan elemei összehasonlításra kerülnek az adott településen, vagy piaci 

környezetében az értékesített, vagy kínálati adatokként használt ingatlanok paramétereivel, majd az eltérések 

korrigálásra kerülnek. Minél közvetlenebb összehasonlításra nyílik lehetőség, annál pontosabb a becsérték. Olyan 

ingatlanok értékbecslésénél használják, amelyeknek van jellemző piaci forgalmuk. Pld.: családi házak, lakások, 

telkek, stb.

Az összehasonlítás alapjául rendszerint a következő tényezők szolgálnak:

- realizált ügylet szerinti ár / kínálati ár

- értékesítési időpont

- elhelyezkedés, megközelíthetőség, infrastrukturális ellátottság

- méret, műszaki állapot, egyéb jellemzők.

Az érték, az ingatlan környezetében fellelhető hasonló típusu ingatlanok adásvételi/kínálati adatainak 

felhasználásával határozható meg.

A hozamszámításon alapuló értékelési módszer

A hozamszámításon alapuló értékelés az ingatlan jövőbeni hasznainak és az ezek megszerzése érdekében 

felmerülő kiadásoknak a különbségéből (tiszta jövedelmek) vezeti le az értéket. Az érték megállapítása azon az 

elven alapszik, hogy bármely eszköz értéke annyi, mint a belőle származó tiszta jövedelmek jelenértéke.

A hozamszámítás lépései összefoglalva: (2022 Q2)

1. Az ingatlan lehetséges (alternatív) használati módjainak elemzése.
2. A jövőbeni bevételek és kiadások becslése használati módonként.

3. Jövőbeni pénzfolyamok felállítása használati módonként.

4. A tőkésítési kamatláb meghatározása: (2 éves magyar állampapír hozamaj+ingatlanpiaci kockázat (azon belül 
ágazati kockázat)+helyi környezeti adottságok-r kamatláb kockázat miatti kockázat-infláció.

3,5%+2,5-8,5%+l,5%+l,5%-5% = lakások: 4,0-6,0 %, egyéb: 6,0-10,0%.

5. A pénzfolyamok (bevétel-kiadás becslése), több éves intervallum esetén a jelenértékének meghatározása.

6. A nettó üzemi eredmény feltőkésítése, (legmagasabb jelenérték kiválasztása) mint hozamszámításon alapuló 

érték.
A módszert általában a jövedelemtermelő képességgel rendelkező ingatlanok esetében alkalmazzák.
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Költségalapú számítási módszere

A nettó pótlási költség elvű értékelés a vagyontárgy értékét az ingatlan (vagyontárgy) kalkulált újraelőállítási 

költsége alapján adja meg. Az újraelőállítási értékből azonban le kell vonni az idő múlása, az elhasználódás, az 

erkölcsi értékcsökkenés miatti avulás értékét, majd a végeredményhez hozzá kell adni a felépítményhez 
tartozó földterület értékét. Építés alatt lévő létesítménynél, károsodott létesítménynél, takart műtárgynál, 

biztosítások esetén, valamint olyan esetekben alkalmazható, ahol (pl. a vizsgált létesítmény különleges 

rendeltetése miatt) más módszer nem áll rendelkezésre.

A földterület értékének a véleményezéséhez szükséges a forgalmi képességet vizsgálni, mivel a forgalmi 

képességet elsősorban a kereslet-kínálat határozza meg. A vizsgálatok az értékelési körbe bevont ingatlanok 

vonatkozásában mind a tágabb, mind a szűkebb környezetben elvégzésre kerültek. Az ingatlanok forgalmi 

értékében ki kell fejeződnie, hogy az adott település milyen szintű, minőségű ellátást nyújt helyben és a 
környezetében élő lakosság számára.

Építmények esetében az értékelés, az épületek és építmények bruttó helyettesítési (pótlási) költségének 

becslésén alapszik, levonva az avulás valamennyi lényeges formáját. A bruttó helyettesítési (pótlási) költség 

tartalmazza a vizsgálat tárgyát képező felépítményekkel azonos műszaki jellemzőkkel és funkcióval bíró 

létesítmény jelenlegi megvalósításával kapcsolatos valamennyi közvetlen és járulékos költségét.

A közvetlen költség a vizsgált épületekkel és építményekkel azonos objektumok újraelőállítási költségének felel 

meg. Azon épületek, építmények esetében, ahol a részletes műszaki paramétereket nem ismerjük, a bruttó 
újraelőállítási értékeket a rendelkezésre álló, vagy az általunk készített méretkimutatás és a Hunginvest 
Mérnöki Iroda Kft. által kiadott Építőipari Költségbecslési Segédlet (ÉKS) 2020. évi egységárai alapján 

számolhatjuk.

Az avulás az idő múlása miatti értékcsökkenés. Három fő eleme:

a.) fizikai romlás,

b.) funkcionális avulás és

c.) környezeti avulás. Az avulási elemek lehetnek kijavíthatóak vagy ki nem javíthatóak.

a.) A fizikai romlás esetében figyelembe kell venni az épület fő szerkezeteinek romlását és a szerkezetek 

arányát az összértékhez viszonyítva. A fizikai avulási számításoknál a felépítmény gazdaságosan hátralévő 

élettartamát kell figyelembe venni.
Általános esetben a következő gazdaságilag hasznos teljes élettartamokat kell használni:

- városi tégla épületek 60-90 év,

- városi, szerelt szerkezetű épületek 40-70 év,
- családi ház jellegű épületek 50-80 év,

- ipari és mezőgazdasági épületek 20-50 év.

b.) A funkcionális avulás a gazdaságtalan, korszerűtlen megoldásokat jelenti. Az értékelőnek mérlegelnie kell 

azokat a korszerű követelményeket, amelyeket a vizsgált létesítmény képtelen kielégíteni.

c.) A környezeti avulás az ingatlanon kívüli körülmények miatt áll elő, mint a kereslet hiánya, a terület változó 

ingatlan felhasználása, vagy az általános nemzetgazdasági körülmények.

Az avulás mértékét a három említett avulási kategóriában, százalékosan kell megadni.

Telek eszmei értékének számítása:

Kerületen belüli elhelyezkedése: Orczy negyed

Társasház telek területe: 985 m2

Eszmei hányad: 221 / 10000

Albetétre jutó telek terület: 21,77 m2

Fajlagos átlagár, kerületrészen belül: 200 000 Ft/m2

Diszkontálási tényező: 1,0

Telek eszmei értéke: 4 350 000 Ft , Négymillió-háromszázötvenezer- Ft
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5.2. Ingatlan értékének meghatározása

5.2.1. Piaci összehasonlító adatok elemzésén alapuló értékelési módszer

Adatok értékelt ing. ÖH adat 1. ÖHadat 2. ÖH adat 3. ÖH adat 4. ÖHadat 5.

ingatlan elhelyezkedése: 1089 Budapest, 
Kőris utca 12. fsz.

8.

Vili, kerület, 
Diószegi 

Sámuel utca

Vili, kerület, 
Karácsony 

Sándor utca

Vili, kerület. 
Diószegi 

Sámuel utca

Vili, kerület, 
Diószegi 

Sámuel utca

Vili, kerület, 
Kőris utca

megnevezése: lakás lakás lakás lakás lakás lakás

alapterület (m1 2 3); 26 26 22 26 25 31

kínálat K / tényl.adásvétel T K K K K K

kínálati ár / adásvételi ár (Ft): 14 900 000 14 990 000 15 000 000 15 500 000 15 500 000

kínálat/adásvétel ideje (év): 2022 2022 2022 2022 2022

kínálat/eltelt idő miatti korrekció: -10% -10% -10% -10% -10%

fajlagos alapár (Ft/m J: 515 769 613 227 519 231 558 000 450 000

KORREKCIÓK

eltérő alapterület 0% -1% 0% 0% 1%

kerületen belüli elhelyezkedés 0% 0% 0% 0% 0%

épületen belüli elhelyezkedés, megközelítése -5% 0% 0% 0% 0%

általános műszaki állapot -10% -10% -10% -15% 0%

eltérő felszereltség (fűtés, szoc.blokk) -5% -5% -5% -5% 0%

szerkezeti károsodások (pl: vizesedés) -5% -5% -5% -5% -5%

galéria 0% -5% -5% -5% -5%

ház műszaki állapota -5% -5% -5% -5% -5%

Összes korrekció: -30% -31% -30% -35% -14%

Korrigált fajlagos alapár (Ft/m2): 361038 424 353 363 462 361 584 387 000

Fajlagos átlagár: 379 487 Ft/m2

Ingatlan becsült piaci értéke: 9 866 662 Ft

Ingatlan értéke kerekítve: 9 870 000 Ft

Összehasonlító adatok leírása:

1. adat:

2. adat:

3. adat:

4. adat:

5. adat:

1. emeleti, félkomfortos, 1 szobás, közepes állapotú lakás, konyhában kialakított 

tisztálkodási lehetőséggel, ingatlan.com/32486193

földszinti, átlagos állapotú, komfortos (gázkonvektor), 1 szobás, galériázott 
lakás, ingatlan.com/32389002

3. emeleti, közepes állapotú, 1 szobás, galériázott lakás, ingatlan.com/32330769

földszintijó állapotú, részlegesen felújított, komfortos (gázkonvektor), 1 szobás, 
galériázott lakás, ingatlan.com/32273293

Belső udvarról nyíló bejáratos, felújítandó állapotú, komfortos (gázkonvektor) 

lakás, cserélt bejárati ajtóval,

Az ingatlan piaci összehasonlító módszerrel meghatározott forgalmi értéke (kerekítve):

9 870 000 Ft

azaz Kilencmillió-nyolcszázhetvenezer- Ft.
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5.2.2. Hozamszámításon alapuló értékelési módszerrel

Adatok értékelt ingatlan összehasonlító 

adat 1.

összehasonlító 

adat 2.
összehasonlító 

adat 3.

ingatlan elhelyezkedése:
1089 Budapest, 

Kőris utca 12. fsz.
8.

Vili, kerület, Lujza 
utca 38.

Vili, kerület, 
Diószegi Sámuel 

utca

Vili, kerület, Baross 
utca

ingatlan megnevezése: lakás lakás lakás lakás

hasznosítható terület (m;): 26 27 30 28

kínálati díj / szerz. bérleti díj (Ft/hó 115 000 90 000 110 000

kínálat / szerződés ideje (év, hó): 2022 2022 2022

kinálat/eltelt idő miatti korrekció: -10% -10% -10%

fajlagos alapár (Ft/m'/hó): 3 833 2 700 3 536

KORREKCIÓK

eltérő alapterület 0% 0% 0%
eltérő műszaki állapot -20% -10%. -20%

kerületen belüli elhelyezkedés 0% 0% 0%
épületen belüli elhelyezkedés -5% -5% -5%
Összes korrekció: -25% -15% -25%
Korrigált fajlagos alapár: 2 879 Ft/m2/hó 2 306 Ft/m2/hó 2 659 Ft/m2/hó

Korr. fajlagos alapár kerekítve: 2 614 Ft/m2/hó

Összehasonlító adatok leírása:

1. adat:

2. adat:

3. adat:

átlagos állapotú, 1. emeleti, komfortos, 1 szobás lakás, 

ingatlan.com/32621479

2. emeleti, közepes állapotú, 1 szobás, komfortos lakás, 
ingatlan.com/22730758

6. emeleti, jó állapotú, 1 szobás, 6. emeleti lakás, ingatlan.com/32634469

Hozamszámítás

Bevételek:

piaci adatok szerint bevételek : 2 614 Ft/m2/hó

Kihasználtság: 90%

Figyelembe vehető' éves bevétel: 734 011 Ft

Költségek:

Felújítási alap: 3% 22 020 Ft
Igazgatási költségek: 2% 14 680 Ft

Egyéb költségek: 5% 36 701 Ft

Költségek összesen: 73 401 Ft

Eredmény:

Éves üzemi eredmény: 660 610 Ft

Tőkésítési ráta (számítás 6. old.): 7,0%

Tőkésített érték, kerekítve: 9 440 000 Ft

Ingatlan hozamszámításon alapuló módszerrel meghatározott értéke (kerekítve):

9 440 000 Ft

azaz Kilencmillió-négyszáznegyvenezer- Ft.
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6. INGATLAN EGYEZTETETT FORGALMI ÉRTÉKE

A piaci összehasonlító módszert, mint fő számítást alkalmaztuk, mert ez a számítás tükrözi leginkább a piaci 

viszonyokat. A hasonló ingatlanok bérbeadása kismértékben jellemző, azonban jól mutatja a bérbe adhatóságot 

és az üzleti lehetőségeket. Ugyanakkor a hozamalapon számított érték a hirtelen emelkedő piacon mérsékeltebb, 
gyakran alulértékelt árat mutat. A költségalapú módszer tükrözi legkevésbé az ingatlanok piaci értékét, ezért ezt 

a módszert figyelmen kívül hagytuk.

Az alkalmazott módszerek
Számított érték 

[Ft]

Súly 

[%]

Súlyozott érték 

[Ft]

Ingatlan értéke piaci összehasonlító módszerrel: 9 870 000 Ft 100% 9 870 000 Ft

Ingatlan értéke költségalapú módszerrel: OFt 0% 0 Ft

Ingatlan értéke hozamalapú módszerrel: 9 440 000 Ft 0% OFt

Az ingatlan egyeztetett értéke: 9 870 000 Ft

Ingatlan egyeztetett értéke (kerekítve):

9 870 000 Ft

azaz, Kilencmillió-nyolcszázhetvenezer- Ft .

7. ALAPELVEK, KORLÁTOZÓ FELTÉTELEK

Az értékbecslő szakvéleményben ismertetett adottságokkal rendelkező ingatlan értékeléséhez a következőket 

szükséges figyelembe venni:

az ingatlannak, mint tiszta tulajdonú forgalomképes és tehermentes ingatlannak tulajdonjoga kerül 

értékelésre;
az átadott iratok tanulmányozásán túlmenően jogi természetű vizsgálatot (jogcím, vagyonjogok 

érvényessége, stb.) nem végeztünk. Az ingatlan forgalomképességének jogi eredetű korlátozásáról a 

tulajdoni lapon bejegyzetteken túlmenően nincs tudomásunk, és ezért felelősséget nem vállalunk;

az értékelés azon a feltételezésen alapul, hogy az ingatlan jelenlegi és jövőbeni hasznosításával 

összefüggésben a helyi és országos hatóságoktól és egyéb szervezetektől, személyektől valamennyi szükséges 

engedély, jóváhagyás és felhatalmazás rendelkezésre áll, illetve ezek beszerezhetők, vagy megújíthatók;

a szakvéleményben jellemzett állapotot egyszerű szemrevételezés, a rendelkezésre bocsátott iratok és a 
Megrendelő képviselőjének szóbeli tájékoztatása alapján mutattuk be, az esetlegesen fennálló, de 

érzékszervi vizsgálattal nem észlelhető értékbefolyásoló tényezőkért (pl.: rejtett szerkezeti hibák, felhasznált 

anyagok, talajfelszín alatti problémák, környezetre ártalmas anyagok jelenléte stb.) nem vállalunk 

felelősséget;
nem vizsgáltuk az értékelt ingatlannal szemben esetlegesen fennálló terheket és kötelezettségeket, 

feltételeztük, hogy a tulajdonjog egy esetleges átruházásának időpontjában az ingatlan használatával 

közvetlenül összefüggő tartozás (közüzemi dijak, stb.) nem áll fenn;

az érték magában foglalja az épületek rendeltetésszerű használatához szükséges épületgépészeti 

berendezések és felszerelések értékét;

a gazdasági, jogi feltételek és piaci viszonyok előre kellő pontossággal nem prognosztizálható változásai 

módosíthatják, illetve érvényteleníthetik a szakértői vélemény vonatkozó megállapításait, ezért a 

vagyontárgyak értékét befolyásoló körülményekben beálló lényeges változás esetén szükséges a megadott 

érték felülvizsgálata;
nem vállalunk felelősséget olyan körülmények megléte miatt, amelyek befolyásolhatják az ingatlan értékét, 

korlátozhatják használhatóságát, azonban az értékelés fordulónapján nem álltak rendelkezésre, és/vagy 

Megbízó nem bocsátotta rendelkezésre a szakvélemény elkészítéséhez;

az általunk meghatározott értékek az előzőekben vázolt feltételeken és alapelveken alapulnak, és csakis jelen 

szakvéleményben meghatározott célra, Megrendelő által történő felhasználás esetén érvényesek.

a szakvélemény a szerzői jóéról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerint szerzői jogi védelemben részesülő 
szellemi alkotás (a lógó, szlogen tartalom és forma kizárólag a CPR-Vagyonértékelő Kft. tulajdona).
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8. ÖSSZEFOGLALÁS

Az érlékelt ingatlanra vonatkozó dokumentumok és a piaci viszonyok tanulmányozása után, valamint az értékelési 

számítások alapján az alábbiakat rögzítjük:

Ingatlan címe: 1089 Budapest, Kőris utca 12. fsz. 8.

Ingatlan piaci forgalmi értéke: 9 870 000 Ft

azaz Kilencmillió-nyolcszázhetvenezer- Ft.

A fenti érték per-, igény- és tehermentes kiürített állapotra vonatkozik.

Szakvélemény fordulónapja

Szakvélemény érvényessége 

Forgalomképesség értékelése

Budapest, 2022. április 25.

TARTALOMJEGYZÉK

2022. április 8.

180 nap 

forgalomképes

ÉRTÉKELÉSI BIZONYÍTVÁNY

1. MEGBÍZÁS (SZAKÉRTŐI FELADAT)

2. SZAKÉRTŐI VIZSGÁLAT MÓDSZERE

3. INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS SZERINTI ÁLLAPOT BEMUTATÁSA

4. INGATLAN ISMERTETÉSE

5. ÉRTÉKELÉS

6. INGATLAN EGYEZTETETT FORGALMI ÉRTÉKE

7. ALAPELVEK, KORLÁTOZÓ FELTÉTELEK

8. ÖSSZEFOGLALÁS

MELLÉKLETEK

Tulajdoni lap másolata

Térképmásolat másolata

Alaprajz

Társasház alapitó okirat (részlet)

Ingatlanra vonatkozó engedély (pl.: ép.eng.)

Adásvételi szerződés

Ingatlan elhelyezkedését mutató térkép

Fényképfelvételek

B 
□ 
0 
0 
□ 
□ 
0 
0
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MELLÉKLETEK: 1089 Budapest, Kőris utca 12. fsz. 8. Hrsz: 35893/0/A/ll

TULAJDONI LAP

Nem luteles tulaj doni lap Nem hiteles tulajdoni lap
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Budapest Főváros Eonnánylivaala Fcldhr/xali FöosBály
Budapest.XI. Budaioki ut 59 151 9 Budapest. Pi 415

Nein hiteles tulajdoni lap - Teljes másolat

Megrendelés szám: 8ÖÖ00Ö4/167232/2022

BUDAI EST Vili. KEÍ.
Belterület 358 93/0/A/ll helyrajzi szám

1Ű69 BUDAPEST 7I1Î KÉS föl dsz int

Az egyéb ónálló ingatlan adatai 
megnevezés terület szobák száma

m2 agesz.'fél

.kas 2b
Bejegyző határozat: 999998/1999/

0

Suúüú8/169/199ő.'9e úl Ú2
Társasház
Az ónálló ingatlanhoz tartoznak az ala pite okiratban meghatározót
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1. tulajdoni hányád 1/1

Nem luteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap

a
■é
cd' 
'S

ni

e o
z

■a
-é

tn 
U 

T3 
■3

1

13
•S

12. oldal

3^



MELLÉKLETEK: 1089 Budapest, Kőris utca 12. fsz. 8. Hrsz: 35893/0/A/ll

TÁRSASHÁZTULAJDONT ALAPÍTÓ OKIRA T

Budapest vili. kér. Kőris u. 12. sz. alatti ingatlan

TÁRSASHÁZTULAJDONT ALAPÍTÓ OKIRAT

^lt : 1á nos rend e 1 ke z é s e k

A Főváros Vili. kér. önkormányzat megbízása alapján az URHS 
Társasházakat Képviselő, Épületienntartó és Ingatlanforgalmazó 
Kft. (1077 Budapest, Wesselényi u. 41. sz.), mint megbízott 
a 32/ 1969. (IX. 30.) Korm. sz. rendelet 2. par. (1) bekezdésében 
foglaltak alapján a házingatlanok elidegenítése érdekében a 
Budapest VIII. / ■ tulajdoni lapon 35 893 helyrajzi szám alatt 
nyilvántartott 9B5 r.2 alapterületű, a természetben a Budapest, 
Vili. kér. Kőris u. 12. sz. alatti a Budapest, Vili. kér. 
Önkormányzat tulajdonában lévő és a Józsefvárosi Ingatlanok 
Önkormányzati Kezelő Vállalata keze lésében lévő lakóbazingat lant 
a mellekéit tervrajz és műszaki leírás szerint t.ársasházzá 
alakítja át. h társasházzá történő alakításra az 1977. évi 11. 
sz. tvr . előírásai , valamint a jelen alapító okirat rendelkezése i 
szerint kerül sor.

II .

KÖZÖS és külön tu 1 asdp n

A./ Közös tulajdon

A lakások és nem lakások céljára szolgáló helyiségek mindenkori 
tulajdonosainak közös tulajdonába kerülnek a jelen okirathoz 
tervrajzokon és múszki leírásban feltüntetett alább felsorolt 
építményrészek, berendezések és felszerelések az egyesített 
telekkel együtt .

I. Telek: 98 5 r"

II. Az épület alapja, teherhordó falak, lakáséiválasztö és 
határoló falak, közbenső födémek burkolat nélkül, a 

zárófödém, koszorúk, kiváltók, pihenő, függőfolyosók, 
burkolattal és korláttal, kémények, szellőzők, űz épület 
szigetelései, tetőszerkezet, héjalás, függőereszcsatornák, 
lefolyócsövek és egyéb bádogfedések, homlokzatvakolatok, 
burkolatok, lépcsőházi vakolatok, a közös helyiségek 
vakolatai, burkolatai, nyílászárói, valamint a közös 
kapubejárat, lépcsőház a lépcsőszerkezetekkel, burkolattal 
és korláttal.

III. Valamennyi, az épülethez tartozó közműhálózat a ráköté: t61 
a külön tulajdonig (víz, gáz, csatorna, elektromos stb.)

13. oldal



MELLÉKLETEK: 1089 Budapest, Kőris utca 12. fsz. 8. Hrsz: 35893/0/A/ll

. ■ . ?.. rí 11. kér. Cnl ltot illeti meg a terveken
10 . s. m-al jelelt föl .iszict 7_._s?v. alatti, 1 szel i, konyha, 
fürdő. óba helyiségekből álló öröklakás
23 m* alaptcrulettol, valamint a körös tula’donbcl

1-3/1O.OOC hánya!

11./ A Főváros Vili. kcr. Önkormányratet illeti meg a terveken
11 . számmal jelölt fölősz int z._££ám alatti, 1 szoba, konyha 
helyiségekből álló öröklakás
26 n* aíaptcrülettel, valamint a koros tulajdonból

221/10.000 hányad

12 ./ A Főváros VIII. kér. Önkormányzatot illeti neg a terveken 
12. számmal jelölt földszint 9. szám. ilatti, 1 szoba, konyha 
helyisegekből allo öröklakás
25 m* aíaptcrülettel, valamint a körös tulajdonból

212,10.0 . han. id

13 ./ A Főváros VIII. kér. önkormányzatot illet; reg i terveken 
13. számnál jelölt földszint 10. sz.im alatti, 1 szoba, konyha, 
fürdőszoba, helyisegekből álló öröklakás
25 r a lapt rülettel, valanint a közös túl a -. ibol

210/10.000 hányad

14 ./ A Fővaros Vili. kcr. önkormányzatot illeti meg a terveken . . . _ _ . . . . • : i .
fürdőszoba helyiségekből álló örö- 1 -.kás
24 m* alapterű lettel, valamint a közös tulaj iónból

20C/10.000 hányad

15 ./ A Főváros Vili. kor. Önkormányzatot illeti meg a terveken 
15. számmal jelelt földszint 1?. szám a] itt:, 1 sz*'ra, konyha, 
fürdőszoba helyisegekből álló öröklakás
24 r/ alapterülottel, valamint a közös tulajdonból

14. oldal



MELLÉKLETEK: 1089 Budapest, Kőris utca 12. fsz. 8. Hrsz: 35893/0/A/ll

ALAPRAJZ
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MELLÉKLETEK: 1089 Budapest, Kőris utca 12. fsz. 8. Hrsz: 35893/0/A/ll

TÉRKÉP-FOTÓDOKUMENTÁCIÓ

Koris u

Kon* u

Práter u

Polgárok Háza
Gólya P

01.

02. homlokzat

04. kapubejárat

térkép

05. kapualj

16. oldal
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MELLÉKLETEK: 1089 Budapest, Kőris utca 12. fsz. 8. Hrsz: 35893/0/A/ll

06. belső udvar 07. belső udvar

08. duplaajtó 09. lépcső

10. szaniterek helye 11. elektromos biztosítéktábla

17. oldal Ki



MELLÉKLETEK: 1089 Budapest, Kőris utca 12. fsz. 8. Hrsz: 35893/0/A/ll

12. szétvésett csempe 13. fürdőkád

14. bojler helye 15. erős penészesedés a szobában

16. erős penészesedés a szobában 17. erős penészesedés a szobában

Iá. Oldal



MELLÉKLETEK: 1089 Budapest, Kőris utca 12. fsz. 8. Hrsz: 35893/0/A/ll

18. elbontott galéria helye 19. bejárat feletti ablak

20. leszerelt csaptelep helye 21. szoba bejárata

22. előszoba 23. lakás bejárata



CPR-Vagyonértékelő Kft. H-1085 Budapest

József körút 69. fsz. 1.
(70) 941-64-93

www.ertekbecslesek.com 
info@ertekbecslesek.com

Fővárosi Bíróság
Cégjsz: 01-09-942852

Adósz: 22771393-2-42

Nyilv.tart.sz.: C00450/2010
Iktatószám: JGK-873

ingatlanforgalmi szakvélemény

1086 Budapest, Lujza utca 4. fsz. 4.

szám alatti

35366/0/A/4 hrsz-ú
lakás ingatlanról

Budapest, 2022. április

Független | Megbízható | Értékmérő

http://www.ertekbecslesek.com
mailto:info@ertekbecslesek.com


ingatlanforgalmi szakértői vélemény

ÉRTÉKELÉSI BIZONYÍTVÁNY

A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. (1084 Budapest, Őr utca 8.) megrendelésére készített szakvéleményben, a 

tárgyi ingatlanra vonatkozó dokumentumok és a piaci viszonyok tanulmányozása után, a helyszíni bejárás és az 

értékelési számítások alapján megállapításra kerül, hogy az ingatlan

Megrendelő azonosító

Kerületen belüli elhelyezkedése

Ingatlan címe (túl.lap szerint)

Helyrajzi száma

Ingatlan megnevezése

Ingatlan jelenlegi hasznosítása

Szobák száma

: JGK-873

: Magdolna negyed

: 1086 Budapest, Lujza utca 4. fsz. 4.

: 35366/0/A/4

: lakás

: nincs hasznosítva

: 1

Komfortfokozat : szükséglakás

Az értékelés célja

Tulajdoni lap szerinti méret

Helyiségcsoport redukált alapterülete

Társasház telek területe

: Önkormányzat általi megrendelés, értékesítéshez

: 21 m2

: 21 m2 Fajlagos m2 ár: 296 200 Ft/m2

: 468 m2

Eszmei hányad

Belső műszaki állapot

Megközelíthetősége

Értékelés alkalmazott módszere

: 44 / 1000

: gyenge

: utcai földszint

: piaci összehasonlító- és hozamalapú módszer

forgalmi értéke: 6 220 000 Ft
azaz Hatmillió-kettőszázhúszezer- Ft.

melyből a telek eszmei értéke: 4 530 000 Ft
azaz Négymillió-ötszázharmincezer- Ft.

likvidációs érték a forgalmi érték 75%-a*:  4 670 000 Ft
azaz Négymillió-hatszázhetvenezer- Ft.

A piaci érték per-, teher- és igénymentes állapotban került meghatározásra.

Az értékelésben megállapított piaci érték Nettó érték, az Áfa mértéke a mindenkori hatályos áfa törvény alapján 

számítandó.

Jelen ingatlanforgalmi szakvélemény kizárólag a tárgyi ingatlan forgalmi (piaci) értékének meghatározására készült.

*A likvidációs érték a kényszerértékesítés és gyors eladás miatt vált szükségessé, melyet az elhelyezkedés és az 

ingatlanpiaci viszonyok mellett a forgalmi érték 75%-ában határoztunk meg.

Értékelt tulajdoni hányad, értékelt jog 

Helyszíni szemle/fordulónap időpontja 

Szakvélemény érvényessége 

Forgalomképesség értékelése

: 1/1 , tulajdonjog

: 2022. április 12.

: 180 nap

: forgalomképes

Készült: 1 db. eredeti nyomtatott példányban.

Budapest, 2022. április 25.

2022 ÁPR 28.
Jozi*tv.Vo^ Ko/punt Zrt

A becsült fa'Qdlm enéíkel Lakatos Ferenc 
ingatlanvagyon-értékelő 

Nyilvántartási szám: 1398/2006.
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INGATLANFORGALMI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY

1. MEGBÍZÁS (SZAKÉRTŐI FELADAT)
Megbízási Szerződés szerint a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. (1084 Budapest, Őr utca 8.), mint 

Megrendelő, ingatlanforgalmi szakértő vélemény elkészítésével bízta meg CPR-Vagyonértékelő Kft-t. 

Megrendelés alapján Társaságunk meghatározta a megrendelésben rögzített ingatlan forgalmi (piaci) értékét. 
Az értékelés célja: Önkormányzat általi megrendelés, értékesítéshez történő felhasználásra.

2. SZAKÉRTŐI VIZSGÁLAT MÓDSZERE

Az értékelés során helyszíni szemlére került sor, továbbá megvizsgálásra kerültek az ingatlannal kapcsolatban 

rendelkezésre álló, a mellékletben felsorolt és jelen értékeléshez csatolt dokumentumok. Megfelelően 

alkalmazásra kerültek a TEGOVA (EVS 2003-2016) irányelvei és a többszörösen módosított 25/1997. (Vili. 1.) PM 

rendelet előírásai.

A helyszíni szemle során a szóban forgó ingatlant részletesen bejártuk, az ingatlan adottságait, környezetét és 
más értékbefolyásoló tényezőket megvizsgáltuk. Az ingatlan egyes részleteiről fényképfelvételeket készítettünk, 

amelyek az ingatlanforgalmi szakértői vélemény mellékletébe csatoltunk.

Helyszíni szemlén jelenlévők: Ingatlanvagyon-értékelő

3. INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS SZERINTI ÁLLAPOT BEMUTATÁSA

A tulajdoni lap tartalmazza az ingatlan-nyilvántartás szerinti állapotot.

II. rész:

/. rész:

Széljegy tartalma: nincs bejegyzés

Ingatlan címe (túl.lap szerint): 1086 Budapest, Lujza utca 4. fsz. 4.

Tulajdoni lap szerinti területe:

Helyrajzi száma:

21,0 m2

35366/0/A/4

Ingatlan megnevezése:

Ingatlan jelenlegi hasznosítása:

lakás

nincs hasznosítva

Bejegyző határozat: Az önálló ingatlanhoz tartoznak az alapító okiratban meghatározott 

helyiségek.

Tulajdonviszony: Vili. Kerületi Önkormányzat 1/1

III. rész:

Bejegyző határozat: nincs bejegyzés

Megjegyzés: A jogok és tények csak naprakész tulajdoni lappal igazolhatóak.

4. INGATLAN ISMERTETÉSE

4.1. Ingatlan környezete, elhelyezkedése

Az ingatlan Budapest Vili, kerület Magdolna negyed kerületrészében, a Szerdahelyi utca és Magdolna utca 

közötti szakaszon fekszik, a Lujza utcában. Az utca burkolata aszfalt, a parkolás a közterületen fizetős. 

Környezetében jellemzően utcafronton álló 2-3 emeletes társasházak épültek.

Az ingatlan infrastrukturális ellátottsága városrészen belül átlagos, 200 400 méteren belül alapellátást biztosító 

üzletek, általános iskola, egészségügyi intézmény és sportolási lehetőség is van. Tömegközlekedés 

szempontjából jó, 100-200 méteren belül elérhető kapcsolat van.

Tömegközlekedési eszközök:

0 Villamos E Autóbusz □ Trolibusz □ Metro/Foldalatti □ Vasút

3. oldal



INGATLANFORGALMI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY

4.2. Ingatlan általános jellemzői

Az épület valaha a lakóinak különösen kellemes lakóérzetet biztosított a díszes homlokzatával, mára azonban 
nagyon nyomasztó látványt nyújt. A kültéri díszítőelemek és a homlokzati ablakdíszek jelentős része hiányzik, 

valamint vakolathullás látható a teljes homlokzaton. A földszintet az emeleti szinttől egyszerű osztópárkány 

választja el, az ablakpárkány alatt emberfej motívumok láthatók. A pince + földszint + 1 emelet szintkialakítású 
társasház kisméretű égetett téglafalazattal, acélgerendás poroszsüveg födémmel, faszerkezetű cseréppel héjait 

magastetövel épült, beépítési módját tekintve zártsorúan beépített. Vélhetően 1880 körül épült, tervezőjéről, 

építőjéről és építtetőjéről semmilyen pontos információ nincs.

A vizsgált ingatlan a társasház földszintjén helyezkedik el, bejárata a Lujza utca felől kiépített. A bejárati ajtó 

hagyományos fa szerkezet, amely OSB lappal van lefedve, a homlokzati síkon elhelyezett nyílászáró szintén 

hagyományos fa szerkezet, amely ráccsal van védve. A vizsgált ingatlan alatt pince húzódik, amely igen rossz 

állapotú, emiatt az albetét is vizesedik. Az albetét egylégterű, vízvételi lehetőség nem biztosított, wc nincs, 

fürdőszoba nincs. A fűtésére 1 db cserépkályha kiépített, azonban ez feltételezhetően nem működik. A burkolat 

beton, amin farostlemez látható.

Az ingatlanban semmilyen közmű mérőóra nincs, belmagassága 4,18 m.

Az albetét jelenlegi kialakítása és helyiségtagolása megegyezik a részünkre biztosított alaprajzzal, melyet a 

mellékletben csatoltunk.

Összeségében lepusztult, gyenge műszaki állapotú, lakhatásra alkalmatlan egylégterű helyiség.

Épület:

Épület építési éve: kb. 1880
Műszaki állapot

Épület szintbeli kialakítása: pince + földszint + 1 emelet

Alapozás, szigetelés: sávalap, nincs szigetelés gyenge

Függőleges teherhordó szerkezet: tégla gyenge

Vízszintes teherhordó szerkezet: acélgerendák közötti téglaboltozat gyenge

Tetőszerkezete: fa ácsszerkezet, cserép héjazat gyenge
Épület homlokzata: vakolt, színezett gyenge

Értékelt helyiségcsoport: lakás

Belső terek felülete: festett gyenge

Belső terek burkolata: beton, felette farostlemez gyenge

Vizes helyiség(ek) felülete: nincs

Vizes helyiség(ek) burkolata: nincs

Külső nyílászárók: fa szerkezetek, bejárat OSB lappal fedve felújítandó

Átlagos belmagassága: 4,18 m magas

Belső nyílászárók: nincsenek

Fűtési rendszer: 1 db cserépkályha (feltehetően nem működik)

Melegvíz biztosítása: nincs

Meglévő közmű-kiállások: villany felújítandó

Meglévő közmű mérőórák: nincsenek

Felújítás éve: nem volt felújítás az elmúlt 15 évben

Felújítás tárgya:

Ingatlan műszaki állapota összességében: gyenge

Megjegyzés:

4. oldal



ingatlanforgalmi szakértői vélemény

4.3. Épületdiagnosztika

A szemrevételezés előkészítése a rendelkezésre álló adatok (az épület építés ideje, műszaki tervek, 
tervdokumentációk) ellenőrzésével kezdődik. A helyszínen műszaki szemlét tartottunk és a látható tüneteket 

digitálisan rögzítettük, és annak lehetséges okait leírtuk, illetve a lakók véleményét (ha volt) kikértük.

Ház:

Valószínűleg építése óta komolyabb homlokzatfelújítás nem történt az épületen. A homlokzat jelenlegi, nagyon 

rossz állapotához a természetes állagromláson túl hozzájárult a felszívódó talajnedvesség és a csapadékvíz 

elvezetésének hiányosságai is.

Albetét:

A belső tér vizesedik, ami az elégtelen talajnedvesség elleni szigeteléstől alakulhatott ki. A bejárati ajtó körül 
kívülről is és belülről is vastag repedések láthatók, amely süllyedésre enged következtetni. A lakás nem 

rendelkezik vizes helyiséggel, wc és fürdőszoba nem került kiépítésre, ezért a szemle időpontjában nem 

alkalmas a (16/2016. (11.10.) / 17/2016. (11.10.) Korm.r. szerint a lakhatási igények kielégítésére.

• Elektromos áram - kiépített, hitelesített villanyórával nem rendelkezik

• Vízvezeték - nincs

• Közcsatorna - nincs
• Fűtés - 1 db cserékályha (nem működik)

• Melegvíz-ellátás - nincs

• Gyengeáramú berendezések - nincsenek

Bérlői megjegyzés:

Az ingatlan üres, nincs hasznosítva.

4.4. Helyiségkimutatás

Helyiségek Padozat Falazat Nettó Korrekció Hasznos
lakás farostlemez festett 20,76 m2 100% 20,76 m2
mérési korrekció 0,00 m2
Összesen: 20,76 m2 20,76 m2
Összesen, kerekítve: 21 m2 21 m2

Megjegyzés:

A hasznos alapterület számításánál a rendelkezésre álló műszaki tervrajz adatait használtuk fel, melyet a 

helyszínen mérésekkel ellenőriztünk.

5. oldal
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5. ÉRTÉKELÉS

5.1. Értékelés módszere

Az értékbecslések a TEGOVA útmutató elvei és módszertani ajánlásai (EVS 2003-2016) szerint, a többször 

módosított 25/1997. (Vlll.l.) PM rendeletben és a mindenkor érvényes egyéb jogszabályokban előírtaknak 

megfelelően készülnek.

Az értékelési szakvélemény készítője az ezen értékelési szakvéleményben megjelenő Megbízó személyes adatait a 
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, továbbá a 2016/679/EU 

Rendelet ( 2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 

jogszabályoknak megfelelő módon kezeli.

Az értékelés módszerei két fő kategóriába oszthatók: a piaci érték alapú és a költségalapú értékelések. A piaci 

viszonyokon alapuló módszerek két fő csoportba, a forgalmi és a hozadéki (vagy más néven hozamszámításon 

alapuló) értékelések közé sorolhatóak.

A piaci érték fogalma (EVS 2016): Az a becsült összeg, amelyért az ingatlan gazdát cserélne az értékelés 

időpontjában egy vásárolni szándékozó és egy eladni szándékozó között szokásos piaci feltételek szerint 

lebonyolított ügyletben, megfelelő marketing után, amelyben a felek tudatosan és körültekintően viselkedtek, 

anélkül, hogy kényszer alatt álltak volna. (EVS 1)

Piaci összehasonlító adatok elemzésén alapuló módszer

A módszer során az értékelendő ingatlan elemei összehasonlításra kerülnek az adott településen, vagy piaci 

környezetében az értékesített, vagy kínálati adatokként használt ingatlanok paramétereivel, majd az eltérések 

korrigálásra kerülnek. Minél közvetlenebb összehasonlításra nyílik lehetőség, annál pontosabb a becsérték. Olyan 
ingatlanok értékbecslésénél használják, amelyeknek van jellemző piaci forgalmuk. Pld.: családi házak, lakások, 

telkek, stb.

Az összehasonlítás alapjául rendszerint a következő tényezők szolgálnak:

- realizált ügylet szerinti ár / kínálati ár

- értékesítési időpont

- elhelyezkedés, megközelíthetőség, infrastrukturális ellátottság

- méret, műszaki állapot, egyéb jellemzők.

Az érték, az ingatlan környezetében fellelhető hasonló típusú ingatlanok adásvételi/kínálati adatainak 

felhasználásával határozható meg.

A hozamszámításon alapuló értékelési módszer

A hozamszámításon alapuló értékelés az ingatlan jövőbeni hasznainak és az ezek megszerzése érdekében 

felmerülő kiadásoknak a különbségéből (tiszta jövedelmek) vezeti le az értéket. Az érték megállapítása azon az 

elven alapszik, hogy bármely eszköz értéke annyi, mint a belőle származó tiszta jövedelmek jelenértéke.

A hozamszámítás lépései összefoglalva: (2022 Q2)

1. Az ingatlan lehetséges (alternatív) használati módjainak elemzése.

2. A jövőbeni bevételek és kiadások becslése használati módonként.

3. Jövőbeni pénzfolyamok felállítása használati módonként.

4. A tőkésítési kamatláb meghatározása: (2 éves magyar állampapír hozamaj+ingatlanpiaci kockázat (azon belül 
ágazati kockázat)-*helyi környezeti adottságok-*kamatláb kockázat miatti kockázat-infláció.

3,5%+2,5-8,5%+l,5%+l,5%-5% = lakások: 4,0-6,0 %, egyéb: 6,0-10,0%.
5. A pénzfolyamok (bevétel-kiadás becslése), több éves intervallum esetén a jelenértékének meghatározása.

6. A nettó üzemi eredmény feltőkésítése, (legmagasabb jelenérték kiválasztása) mint hozamszámításon alapuló 
érték.
A módszert általában a jövedelemtermelő képességgel rendelkező ingatlanok esetében alkalmazzák.

6. oldal
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Költségalapú számítási módszere

A nettó pótlási költség elvű értékelés a vagyontárgy értékét az ingatlan (vagyontárgy) kalkulált újraelőállítási 

költsége alapján adja meg. Az újraelőállítási értékből azonban le kell vonni az idő múlása, az elhasználódás, az 

erkölcsi értékcsökkenés miatti avulás értékét, majd a végeredményhez hozzá kell adni a felépítményhez 
tartozó földterület értékét. Építés alatt lévő létesítménynél, károsodott létesítménynél, takart műtárgynál, 

biztosítások esetén, valamint olyan esetekben alkalmazható, ahol (pl. a vizsgált létesítmény különleges 

rendeltetése miatt) más módszer nem áll rendelkezésre.

A földterület értékének a véleményezéséhez szükséges a forgalmi képességet vizsgálni, mivel a forgalmi 

képességet elsősorban a kereslet-kínálat határozza meg. A vizsgálatok az értékelési körbe bevont ingatlanok 

vonatkozásában mind a tágabb, mind a szőkébb környezetben elvégzésre kerültek. Az ingatlanok forgalmi 

értékében ki kell fejeződnie, hogy az adott település milyen szintű, minőségű ellátást nyújt helyben és a 
környezetében élő lakosság számára.

Építmények esetében az értékelés, az épületek és építmények bruttó helyettesítési (pótlási) költségének 

becslésén alapszik, levonva az avulás valamennyi lényeges formáját. A bruttó helyettesítési (pótlási) költség 

tartalmazza a vizsgálat tárgyát képező felépítményekkel azonos műszaki jellemzőkkel és funkcióval bíró 
létesítmény jelenlegi megvalósításával kapcsolatos valamennyi közvetlen és járulékos költségét.

A közvetlen költség a vizsgált épületekkel és építményekkel azonos objektumok újraelőállítási költségének felel 

meg. Azon épületek, építmények esetében, ahol a részletes műszaki paramétereket nem ismerjük, a bruttó 

újraelőállítási értékeket a rendelkezésre álló, vagy az általunk készített méretkimutatás és a Hunginvest 
Mérnöki Iroda Kft. által kiadott Építőipari Költségbecslési Segédlet (ÉKS) 2020. évi egységárai alapján 

számolhatjuk.

Az avulás az idő múlása miatti értékcsökkenés. Három fő eleme:

a.) fizikai romlás,

b.) funkcionális avulás és

c.) környezeti avulás. Az avulási elemek lehetnek kijavíthatóak vagy ki nem javíthatóak.

a.) A fizikai romlás esetében figyelembe kell venni az épület fö szerkezeteinek romlását és a szerkezetek 

arányát az összértékhez viszonyítva. A fizikai avulási számításoknál a felépítmény gazdaságosan hátralévő 

élettartamát kell figyelembe venni.
Általános esetben a következő gazdaságilag hasznos teljes élettartamokat kell használni:

- városi tégla épületek 60-90 év,

- városi, szerelt szerkezetű épületek 40-70 év,
- családi ház jellegű épületek 50-80 év,

- ipari és mezőgazdasági épületek 20-50 év.

b.) A funkcionális avulás a gazdaságtalan, korszerűtlen megoldásokat jelenti. Az értékelőnek mérlegelnie kell 

azokat a korszerű követelményeket, amelyeket a vizsgált létesítmény képtelen kielégíteni.

c.) A környezeti avulás az ingatlanon kívüli körülmények miatt áll elő, mint a kereslet hiánya, a terület változó 

ingatlan felhasználása, vagy az általános nemzetgazdasági körülmények.
Az avulás mértékét a három említett avulási kategóriában, százalékosan kell megadni.

Telek eszmei értékének számítása:

Kerületen belüli elhelyezkedése: Magdolna negyed

Társasház telek területe: 468 m2

Eszmei hányad: 44 / 1000

Albetétre jutó telek terület: 20,59 m2

Fajlagos átlagár, kerületrészen belül: 220 000 Ft/m2

Diszkontálási tényező: 1,0

Telek eszmei értéke: 4 530 000 Ft , Négymillió-ötszázharmincezer- Ft



ingatlanforgalmi szakértői vélemény

5.2. Ingatlan értékének meghatározása

5.2.1. Piaci összehasonlító adatok elemzésén alapuló értékelési módszer

Adatok értékelt ing. ÖH adat 1. ÖH adat 2. ÖH adat 3. ÖH adat 4. ÖH adat 5.

ingatlan elhelyezkedése; 1086 Budapest, 
Lujza utca 4. fsz. 

4.

Vili, kér., 
Népszínház 

negyed

Vili, kér., 
Lujza

Vili, kér., 
Diószegi

Vili, kér., 
Bacsó Béla 

utca

Vili, kér., 
Népszínház 

negyed

megnevezése: lakás raktár lakás lakás üzlet üzlet

alapterület (mz): 21 66 45 33 47 65

kínálat K / tényl.adásvétel T K K K K K

kínálati ár / adásvételi ár (Ft): 15 700 000 16 500 000 17 900 000 18 370 000 15 700 000

kínálat /adásvétel ideje (év): 2022 2022 2022 2021 2022

kinálat/eltelt idő miatti korrekció: -10% -10% -10% -10% -10%

fajlagos alapár (Ft/m‘): 214 091 330 000 488 182 351766 217 385

KORREKCIÓK

eltérő alapterület 9% 5% 2% 5% 9%

kerületen belüli elhelyezkedés 0% 0% -5% -5% 5%

épületen belüli elhelyezkedés, megközelítése 10% 10% 0% 10% 10%

általános műszaki állapot 0% -15% -5% -10% 0%

eltérő felszereltség (fűtés, szoc.blokk) 0% -5% -10% -10% 0%

szerkezeti károsodások (pl: vizesedés) -3% -3% -3% -3% -3%

eltérő funkció 5% 0% -10% 0% 5%

ház műszaki állapota 0% 0% 0% 0% 0%

Összes korrekció: 21% -8% -31% -13% 26%

Korrigált fajlagos alapár (Ft/m2): 259 050 302 940 338 798 306 740 273 470

Fajlagos átlagár: 296 200 Ft/m2

Ingatlan becsült piaci értéke: 6 220 200 Ft

Ingatlan értéke kerekítve: 6 220 000 Ft

Összehasonlító adatok leírása:

1. adat: Népszínháznegyed, II. János Pál pápa tér mellett, utcafronti szuterén helyiség, 

műszaki állapot felújítandó, ingatlan.com/31983831

2. adat: Magdolnanegyed, felújított állapotú helyiség, elektromos fűtéssel, lakásnak 

használt, félszuterén szinten, ingatlan.com/31186894

3. adat: Orcynegyed, udvari bejáratos, gázkonvektoros fűtéssel ellátott 1 szobás lakás, 
felújítandó műszaki állapotban, ingatlan.com/32809062

4. adat: Csarnoknegyed, utcafronti bejáratos, beton padozatos, vakolt falazatú, 

félszuterénben lévő üzlet, ingatlan.com/32307846

5. adat: Népszínháznegyed, utcafronti bejáratos, alagsori, felújítandó műszaki állapotban 

lévő helyiség, ingatlan.com/31983831

Az ingatlan piaci összehasonlító módszerrel meghatározott forgalmi értéke (kerekítve);

6 220 000 Ft

azaz Hatmillió-kettó'százhúszezer- Ft .
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5.2.2. Hozamszámításon alapuló értékelési módszerrel

Adatok értékelt ingatlan Összehasonlító 

adat 1.

összehasonlító 

adat 2.
összehasonlító 

adat 3.

ingatlan elhelyezkedése:
1086 Budapest, 

Lujza utca 4. fsz. 4.
Vili., kér.. Diószegi 

Sámuel utca
Vili., kér., Horváth 

Mihály tér Vili., kér., Bauer Sándor

ingatlan megnevezése: lakás raktár raktár üzlet

hasznosítható terület (m j: 21 20 45 50

kínálati díj ! szerz. bérleti díj (Ft/hó 35 000 60 000 130 000

kínálat / szerződés ideje (év, hó): 2022 2022 2022

kínálat/eltelt idő miatti korrekció: -10% -10% -10%

fajlagos alapár (Ft/m7hó): 1 575 1 200 2 340
KORREKCIÓK

eltérő alapterület 0% 2% 3%
eltérő műszaki állapot, felszereltség -5% -5% -15%
kerületen belüli elhelyezkedés 0% -10% -10%
épületen belüli elhelyezkedés 0% 10% 0%
Összes korrekció: -5% -3% -22%
Korrigált fajlagos alapár: 1 495 Ft/m2/hó 1 169 Ft/m2/hó 1 823 Ft/m2/hó
Korr. fajlagos alapár kerekítve: 1 495 Ft/m2/hó

Összehasonlító adatok leírása:

1- adat: Orczynegyed, földszinti elhelyezkedésű raktár, ingatlan.com/31896738

2. adat: Corvinnegyed, udvari lejáratú, szabályos négyög alakú, beton padozatú

raktárhelyiség, villany közművel, ingatlan.com/31245547

3. adat: Magdolnanegyed, felújított házban, felújított belső térrel rendelkező, vizes

blokk nélküli üzlet, ingatlan.com/32135770

Hozamszámítás

Bevételek:

piaci adatok szerint bevételek : 1 495 Ft/m2/hó

Kihasználtság: 90%

Figyelembe vehető éves bevétel: 339 066 Ft

Költségek:

Felújítási alap: 3% 10 172 Ft
Igazgatási költségek: 2% 6 781 Ft
Egyéb költségek: 5% 16 953 Ft
Költségek összesen: 33 907 Ft

Eredmény:
Éves üzemi eredmény: 305 159 Ft
Tőkésítési ráta (számítás 6. old.): 6,5%

Tőkésített érték, kerekítve: 4 690 000 Ft

Ingatlan hozamszámításon alapuló módszerrel meghatározott értéke (kerekítve):

4 690 000 Ft

azaz Négymillió-hatszázkilencvenezer- Ft .
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6. INGATLAN EGYEZTETETT FORGALMI ÉRTÉKE

A piaci összehasonlító módszert, mint fő számítást alkalmaztuk, mert ez a számítás tükrözi leginkább a piaci 

viszonyokat. A hasonló ingatlanok bérbeadása kismértékben jellemző, azonban jól mutatja a bérbe adhatóságot 

és az üzleti lehetőségeket. Ugyanakkor a hozamalapon számított érték a hirtelen emelkedő piacon mérsékeltebb, 
gyakran alulértékelt árat mutat. A költségalapú módszer tükrözi legkevésbé az ingatlanok piaci értékét, ezért ezt 

a módszert figyelmen kívül hagytuk.

Ingatlan egyeztetett értéke (kerekítve):

Az alkalmazott módszerek
Számított érték 

[Ft]

Súly 

[%]

Súlyozott érték 

[Ft]

Ingatlan értéke piaci összehasonlító módszerrel: 6 220 000 Ft 100% 6 220 000 Ft

Ingatlan értéke költségalapú módszerrel: OFt 0% 0 Ft

Ingatlan értéke hozamalapú módszerrel: 4 690 000 Ft 0% OFt

Az ingatlan egyeztetett értéke: 6 220 000 Ft

6 220 000 Ft

azaz, Hatmillió-kettó'százhúszezer- Ft

7. ALAPELVEK, KORLÁTOZÓ FELTÉTELEK

Az értékbecslő szakvéleményben ismertetett adottságokkal rendelkező ingatlan értékeléséhez a következőket 

szükséges figyelembe venni:
az ingatlannak, mint tiszta tulajdonú forgalomképes és tehermentes ingatlannak tulajdonjoga kerül 

értékelésre;
az átadott iratok tanulmányozásán túlmenően jogi természetű vizsgálatot (jogcím, vagyonjogok 

érvényessége, stb.) nem végeztünk. Az ingatlan forgalomképességének jogi eredetű korlátozásáról a 

tulajdoni lapon bejegyzetteken túlmenően nincs tudomásunk, és ezért felelősséget nem vállalunk;

az értékelés azon a feltételezésen alapul, hogy az ingatlan jelenlegi és jövőbeni hasznosításával 

összefüggésben a helyi és országos hatóságoktól és egyéb szervezetektől, személyektől valamennyi szükséges 

engedély, jóváhagyás és felhatalmazás rendelkezésre áll, illetve ezek beszerezhetők, vagy megújíthatók;

a szakvéleményben jellemzett állapotot egyszerű szemrevételezés, a rendelkezésre bocsátott iratok és a 

Megrendelő képviselőjének szóbeli tájékoztatása alapján mutattuk be, az esetlegesen fennálló, de 

érzékszervi vizsgálattal nem észlelhető értékbefolyásoló tényezőkért (pl.: rejtett szerkezeti hibák, felhasznált 

anyagok, talajfelszín alatti problémák, környezetre ártalmas anyagok jelenléte stb.) nem vállalunk 

felelősséget;
nem vizsgáltuk az értékelt ingatlannal szemben esetlegesen fennálló terheket és kötelezettségeket, 

feltételeztük, hogy a tulajdonjog egy esetleges átruházásának időpontjában az ingatlan használatával 

közvetlenül összefüggő tartozás (közüzemi díjak, stb.) nem áll fenn;

az érték magában foglalja az épületek rendeltetésszerű használatához szükséges épületgépészeti 

berendezések és felszerelések értékét;

a gazdasági, jogi feltételek és piaci viszonyok előre kellő pontossággal nem prognosztizálható változásai 

módosíthatják, illetve érvényteleníthetik a szakértői vélemény vonatkozó megállapításait, ezért a 

vagyontárgyak értékét befolyásoló körülményekben beálló lényeges változás esetén szükséges a megadott 

érték felülvizsgálata;
nem vállalunk felelősséget olyan körülmények megléte miatt, amelyek befolyásolhatják az ingatlan értékét, 

korlátozhatják használhatóságát, azonban az értékelés fordulónapján nem álltak rendelkezésre, és/vagy 

Megbízó nem bocsátotta rendelkezésre a szakvélemény elkészítéséhez;

az általunk meghatározott értékek az előzőekben vázolt feltételeken és alapelveken alapulnak, és csakis jelen 

szakvéleményben meghatározott célra, Megrendelő által történő felhasználás esetén érvényesek.

a szakvélemény a szerzői jóéról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerint szerzői joei védelemben részesülő 
szellemi alkotás (a lógó, szlogen tartalom és forma kizárólag a CPR-Vagyonértékelő Kft. tulajdona).

10. oldal
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8. ÖSSZEFOGLALÁS

Az értékelt ingatlanra vonatkozó dokumentumok és a piaci viszonyok tanulmányozása után, valamint az értékelési 

számítások alapján az alábbiakat rögzítjük:

Ingatlan címe: 1086 Budapest, Lujza utca 4. fsz. 4.

Ingatlan piaci forgalmi értéke: 6 220 000 Ft

azaz Hatmillió-kettőszázhúszezer- Ft .

A fenti érték per-, igény- és tehermentes kiürített állapotra vonatkozik.

Szakvélemény fordulónapja

Szakvélemény érvényessége 

Forgalomképesség értékelése

2022. április 12.

180 nap 

forgalomképes

Budapest, 2022. április 25.

TARTALOMJEGYZÉK

ÉRTÉKELÉSI BIZONYÍTVÁNY

1. MEGBÍZÁS (SZAKÉRTŐI FELADAT)

2. SZAKÉRTŐI VIZSGÁLAT MÓDSZERE

3. INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS SZERINTI ÁLLAPOT BEMUTATÁSA

4. INGATLAN ISMERTETÉSE

5. ÉRTÉKELÉS

6. INGATLAN EGYEZTETETT FORGALMI ÉRTÉKE

7. ALAPELVEK, KORLÁTOZÓ FELTÉTELEK

8. ÖSSZEFOGLALÁS

MELLÉKLETEK

Tulajdoni lap másolata g

Térképmásolat másolata

Alaprajz @

Társasház alapitó okirat (részlet) 0

Ingatlanra vonatkozó engedély (pl.: ép.eng.) Q

Adásvételi szerződés

Ingatlan elhelyezkedését mutató térkép [7]

Fényképfelvételek [y]



MELLÉKLETEK: 1086 Budapest, Lujza utca 4. fsz. 4. Hrsz: 35366/0/A/4
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MELLÉKLETEK: 1086 Budapest, Lujza utca 4. fsz. 4. Hrsz: 35366/0/A/4

TÁRSASHÁZ ALAPÍTÓ OKIRA T (RÉSZLET)

Budapest, VIII. kér. LUJZA U.4.sz. alatti ingatlan

TARSASHÄZTULAJ DONT ALAPÍTÓ OKIRATA

Általános rendelkezések

A Budapest Főváros Józsefvárosi önkormányzat / Budapest.
VIII. 1er. Baross u. 65 - 67. / megbízása alapján az URBS Társás- 
házakat Képviselő, Épületfenntartó és Ingat 1 an força imazó Kft
/ lo77 Budapest, Wesselényi u. 41, sz. / mint megbízott a 1993. évi 
LXXVIII. tv. továbbiakban lakás tv,, az 1994. évi XVII. tv. kie
gészítésével és 4/1995.(11.28.) sz. önkormányzati rendeletben fog
laltak alapján a há z inga 11 anok elidegenítése erdet.eben a Bp. , VIII. 
kér. 794 tulajdoni lapon 35366 helyrajzi szám alatt nyilvántartott 
468 nm alapterületű, a természetben a Budapest. VÍZI. kér.
Lujza u. 4. sz. alatti a Józsefvárosi önkormányzat kizá
rólagos tulajdonában álló és a Vagyonkezelő KFT ( Budapest, Or u. 
3. ) kezelésében lévő lakóházingat1 ant a mellékelt tervrajz és 
műszaki leírása szerint

társasházzá alakítja át.

A társasházzá történő alakításra az 1977. évi 11. sz . tvr. előírá
sai alapján, valamint a jelen alapító okirat rendelkezései sze
rint kerül sor.
A társasház külön tulajdonú ingatlanai a közös tulajdonba utalt 
ingatlanrészekből hozzájuk tartozó tulajdoni illetőséggel együtt 
a vevőkkel megkötni tervezett adás - vételi szerződősek létrejötté
ig önkormányzati tulajdonban maradnak.

I I .

Közös és külön tulajdon

A./ Hózcs tulajdon

A lakások és nem lakások céljára szolgáló helyiségek minden
kori tulajdonosainak közös tulajdonába kerülnek a jelen okirathoz 
csatolt tervrajzokon és műszaki leírásban feltüntetett alább felso
rolt építményrészek, berendezések és felszerelések az egyesített 
telekkel együtt.

I. Az ingatlanhoz tartozó földrészlet 469 nm területtel, 
a beépítetlen részen lévő térburkol at ta 1 együtt.

13. oldal



MELLÉKLETEK: 1086 Budapest, Lujza utca 4. fsz. 4. Hrsz: 35366/0/A/4

II. Alapozás. felmenőtalak, a külső homlokzat és lábazatok, 
pillérek, közbenső -födém, zárófödém burkolattal. kiváltá
sok , kémények. szigetelések, tetőzet és egyedi közös ren- 
deltetésu szerkezetek,

III. Bejárati kapu 1.70 fm

lv. Lépcsoház lépcsdzette 1 . fuaçofaI/csők es egyet kozlekecc 
folyosók szerkezetei.

V. Az epúletoen levő közművezetékek :

- elektromos hálózat, a kczmubekótestc! a külön tulajdonú 
ingatlanor. fogyasztásmérőjéig,

- gázvezeték hálózat, a kazmubekotésto1 a külön tulajdonú 
ingatlanok fogyasztó berendezéséig.

/ízvezetek hálózat, az ingatlan fogyasztásmérője tol a 
külön tulajdonú ingatlanok lecsatlakozó vezetékéig,

- szennyvicsatorna hálózat, a közművezeték rákötéstől a 
kulon tulajdonú ingatlanok lecsatlakozó vezetékéig.

- a közős tulajdonú helyiségek teljes közműhálózata.

PI MCE :

VI . Pincei épcső 2,75 nm
VII. köziek edd 9,14 nm
VI I I . fa rekeszek 22.24 nm
IX. köziekedo 9,50 nm
X . fa rekeszek. 21.52 nm
X I . fol y osó 16,24 nm
XII. fa rekeszek. 31,40 nm
XI I 1 . tára 1 ó Q,4 0 nm
XIV. tároló 9,68 nm
XV . táT, 1 o 15,40 nm

1-15.00 nm

FÖLDSZINT:

XVI . ka pu ai j
XVl l . 1 épeJCház
>7111. közös W.C.-k
X 1 X . nosól.cn- ha
* X . ad var

<>55 z esen : 166,73 nm / 167.00 nm /
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MELLÉKLETEK: 1086 Budapest, Lujza utca 4. fsz. 4. Hrsz: 35366/0/A/4

1./ Az onkcrmány ; at tulajdonába kerül a terveken 1,/ számmal je
lolt, a természetben a " földszint 1. sz." alatti 
s z tana , k on y ha
helyiségekből álló öröklakás 29 nm a 1 apterű lette 1 valamint 
a közös tulajdonból

1 .030 ha r/a a

Az önkormányzat tuLajdanába ferul a terveken 2./ számmal je
lolt, a természetben a " földszint 2. sz . " alatti 
1 szoba, konyha 
helyiségekbe! allô orók lakás 23 nm alapteru1ette 1 valamint 
a közős tulajdonból

50 / 1.000 hányad

3./ Az önkormányzat tulajdonába kerül a terveken 3.' számmal je
lölt, a természetben a ' földszint 3. sz.' alatti
2 szoba, lakóeloter, konyha, fürdő, W.C.
helyiségekből álló öröklakás 63 nm a 1apteru1ette 1 valamint 
a kosos tulajdonból

134 / 1.000 hányad

4 ./ Az önkormányzat tulajdonába kerül a t=r.e<en 4./ számmal je
lolt. a természetben a " földszint 4. sz . " alatti 
szoba 
helyiségekből álló öröklakás 21 nm a 1 apt eru1ette 1 valamint 
a közös tulajdonból

4 4 1.000 hányad

5 ./ Az önkormányzat tulajdonába kerül a terveken 5./ számmal je
lolt, a természetben a " földszint 5. sz . " alatti 
szoba. konyha, furdo-W.C.
helyiségekből álló öröklakás 27 nm a 1 apterű 1ette ! valamint 
a közös tulajdonból

53 / 1.000 hányad

6 ./ Az önkormányzót tulajdonába kerül a ter-e^en o./ számmal je
lolt. a természetben a " földszint 6. sz." alatti
szoba. konyha
he 1 yiségek bo 1 allô öröklakás 26 nm alaptpru’ettel valamint 
a közős tulajdonból



MELLÉKLETEK: 1086 Budapest, Lujza utca 4. fsz. 4. Hrsz: 35366/0/A/4

HELY SZÍN RAJZ

ALAPRAJZ

16. oldal



MELLÉKLETEK: 1086 Budapest, Lujza utca 4. fsz. 4. Hrsz: 35366/0/A/4

TÉRKÉP-FOTÓDOKIJMENTÁCIÓ

01. térkép

02. utcakép 03. homlokzat

04. utcafront 05. emeleti szintek

e1
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MELLÉKLETEK: 1086 Budapest, Lujza utca 4. fsz. 4. Hrsz: 35366/0/A/4

07. bejárat

08. vakolathullás 09. cserépkályha

10. belső tér 11. repedések az ajtó körül

18. oldal 14 
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CPR-Vagyonértékelő Kft. H-1085 Budapest

József körút 69. fsz. 1.

(70) 941-64-93

www.ertekbecslesek.com 
info@ertekbecslesek.com 

Fővárosi Bíróság
Cégjsz: 01-09-942852
Adósz: 22771393-2-42

Nyilv.tart.sz.: C00450/2010
Iktatószám: JGK-875

ingatlanforgalmi szakvélemény

1086 Budapest, Lujza utca 18. III. em. 29.

szám alatti

35422/0/A/29 hrsz-ú
lakás ingatlanról

Budapest, 2022. április

Független | Megbízható | Értékmérő

63 KI

http://www.ertekbecslesek.com
mailto:info@ertekbecslesek.com


ingatlanforgalmi szakértői vélemény

ÉRTÉKELÉSI BIZONYÍTVÁNY

Megrendelő azonosító : JGK-875

Kerületen belüli elhelyezkedése : Magdolna negyed

Ingatlan címe (túl.lap szerint) : 1086 Budapest, Lujza utca 18. III. em. 29.

Helyrajzi száma : 35422/0/A/29

Ingatlan megnevezése : lakás

Ingatlan jelenlegi hasznosítása : nincs hasznosítva

Szobák száma : 1

Komfortfokozat : komfort nélküli

Az értékelés célja : Önkormányzat általi megrendelés, értékesítéshez

Tulajdoni lap szerinti méret : 28 m2

Helyiségcsoport redukált alapterülete : 28 m2 Fajlagos m2 ár: 452 549 Ft/m2

Társasház telek területe : 550 m2

Eszmei hányad : 233 / 10000

Belső műszaki állapot : felújítandó

Megközelíthetősége : emeleti

Értékelés alkalmazott módszere : piaci összehasonlító- és hozamalapú módszer

A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. (1084 Budapest, Őr utca 8.) megrendelésére készített szakvéleményben, a 

tárgyi ingatlanra vonatkozó dokumentumok és a piaci viszonyok tanulmányozása után, a helyszíni bejárás és az 

értékelési számítások alapján megállapításra kerül, hogy az ingatlan

forgalmi értéke: 12 670 000 Ft
azaz Tizenkettőmillió-hatszázhetvenezer- Ft.

melyből a telek eszmei értéke: 2 820 000 Ft
azaz Kettőmillió-nyolcszázhúszezer- Ft.

likvidációs érték a forgalmi érték 75%-a*: 9 500 000 Ft
azaz Kilencmillió-ötszázezer- Ft.

A piaci érték per-, teher- és igénymentes állapotban került meghatározásra.

Az értékelésben megállapított piaci érték Nettó érték, az Áfa mértéke a mindenkori hatályos áfa törvény alapján 

számítandó.

Jelen ingatlanforgalmi szakvélemény kizárólag a tárgyi ingatlan forgalmi (piaci) értékének meghatározására készült.

*A likvidációs érték a kényszerértékesítés és gyors eladás miatt vált szükségessé, melyet az elhelyezkedés és az 

ingatlanpiaci viszonyok mellett a forgalmi érték 75%-ában határoztunk meg.

Értékelt tulajdoni hányad, értékelt jog 

Helyszíni szemle/fordulónap időpontja 

Szakvélemény érvényessége 

Forgalomképesség értékelése

: 1/1 , tulajdonjog

: 2022. április 12.

: 180 nap

: forgalomképes

Készült: 1 db. eredeti nyomtatott példányban.

Budapest, 2022. április 25.

2022 MÁJ 03.

tózsílvAroí Gazdi «ûOlsi KCrao'-t Zn

&WK L.
Budaput. 2C ç -n:

lesens

Lakatos Ferenc 
ingatlanvagyon-értékelő 

Nyilvántartási szám: 1398/2006.
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ingatlanforgalmi szakértői vélemény

1. MEGBÍZÁS (SZAKÉRTŐI FELADAT)
Megbízási Szerződés szerint a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. (1084 Budapest, Őr utca 8.), mint 

Megrendelő, ingatlanforgalmi szakértő vélemény elkészítésével bízta meg CPR-Vagyonértékelő Kft-t. 

Megrendelés alapján Társaságunk meghatározta a megrendelésben rögzített ingatlan forgalmi (piaci) értékét. 
Az értékelés célja: Önkormányzat általi megrendelés, értékesítéshez történő felhasználásra.

2. SZAKÉRTŐI VIZSGÁLAT MÓDSZERE

Az értékelés során helyszíni szemlére került sor, továbbá megvizsgálásra kerültek az ingatlannal kapcsolatban 

rendelkezésre álló, a mellékletben felsorolt és jelen értékeléshez csatolt dokumentumok. Megfelelően 

alkalmazásra kerültek a TEGOVA (EVS 2003-2016) irányelvei és a többszörösen módosított 25/1997. (Vili. 1.) PM 

rendelet előírásai.

A helyszíni szemle során a szóban forgó ingatlant részletesen bejártuk, az ingatlan adottságait, környezetét és 
más értékbefolyásoló tényezőket megvizsgáltuk. Az ingatlan egyes részleteiről fényképfelvételeket készítettünk, 

amelyek az ingatlanforgalmi szakértői vélemény mellékletébe csatoltunk.

Helyszíni szemlén jelenlévők: Ingatlanvagyon-értékelő

3. INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS SZERINTI ÁLLAPOT BEMUTATÁSA

A tulajdoni lap tartalmazza az ingatlan-nyilvántartás szerinti állapotot.

/. rész:

Széljegy tartalma:

Ingatlan címe (túl.lap szerint):

nincs bejegyzés

1086 Budapest, Lujza utca 18. III. em. 29.

Tulajdoni lap szerinti területe: 28,0 m2

Helyrajzi száma: 35422/0/A/29

Ingatlan megnevezése: lakás

Ingatlan jelenlegi hasznosítása:

Bejegyző határozat:

nincs hasznosítva

Az önálló ingatlanhoz tartoznak az alapító okiratban meghatározott 

helyiségek.

//. rész:

Tulajdonviszony:

III. rész:

Bejegyző határozat:

Vili. Kerületi Önkormányzat 1/1 

nincs bejegyzés

Megjegyzés: A jogok és tények csak naprakész tulajdoni lappal igazolhatóak.

4. INGATLAN ISMERTETÉSE

4.1. Ingatlan környezete, elhelyezkedése

Az ingatlan Budapest Vili, kerület Magdolna negyed kerületrészében, a Baross utca és a Magdolna utca között 

fekszik, a Lujza utcában. Környezetében jellemzően utcafronton álló 2-3 emeletes társasházak épültek, melyek 

műszaki állapota felújítandó. Az aszfalt burkolatú utcába a Baross utca felől lehet behajtani, a parkolás a 

közterületen fizetős.

Az ingatlan infrastrukturális ellátottsága városrészen belül jó, 200 méteren belül alapellátást biztosító üzletek és 

egészségügyi ellátást biztosító intézetek találhatók.

Tömegközlekedési eszközök:

0 Villamos 0 Autóbusz □ Trolibusz □ Metro/Földalatti □ Vasút
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ingatlanforgalmi szakértői vélemény

4.2. Ingatlan általános jellemzői

Az épület saroktelken fekszik, a Magdolna és a Lujza utca találkozásánál. Az épület utcafronti homlokzata 
felújított, melyet 2017-ben a Józsefvárosi Önkormányzat támogatott. A befoglaló épület az 1890-es években 

épült, tégla hosszfőfalas pince, földszint + 3 emelet kialakítással, utcafront felől felújított.

Értékbecslésünk tárgyát képező ingatlan a társasház legfelső szintjén helyezkedik el, melyet a függőfolyosóról 

lehet megközelíteni. Lift nincs az épületben. Az ingatlan szoba, konyha elosztású, melyek belmagassága 3,40 m. 
A bejárati ajtó ráccsal védett, amely a szemle időpontjában téglával volt befalazva. Az albetétben fűtés nincs 

kiépítve, valamint közmű mérőórákkal sem rendelkezik az ingatlan. Hideg- és melegvízvételi lehetőség nem 

biztosított, az ablak elkorhadt, nagyon rossz állapotú. A lakásban egy szabálytalanul kialakított wc és fürdőkád 

található a konyhai részben.

Összességében a homlokzat utcaftonti része felújított, a belső elhanyagolt, a lakás teljesen felújítandó műszaki 

állapotú.

Épület:

Épület építési éve: 1890
Műszaki állapotÉpület szintbeli kialakítása: pince + földszint + 3 emelet

Alapozás, szigetelés: sávalap, dryvit szigeteléssel ellátott közepes

Függőleges teherhordó szerkezet: tégla közepes

Vízszintes teherhordó szerkezet: acélgerendák közötti téglaboltozat közepes

Tetőszerkezete: fa ácsszerkezet, cserép héjazat közepes
Épület homlokzata: vakolt, színezet felújított

Értékelt helyiségcsoport: lakás

Megjegyzés:

Belső terek felülete: festett, csempézett felújítandó

Belső terek burkolata: kerámia, laminált parketta közepes

Vizes helyiség(ek) felülete: csempe felújítandó

Vizes helyiség(ek) burkolata: kerámia közepes

Külső nyílászárók: fa szerkezetek, bejárati ajtó ráccsal védve felújítandó
Átlagos belmagassága: 3,40 m magas

Belső nyílászárók: nincsenek

Fűtési rendszer: nincs

Melegvíz biztosítása: nincs

Meglévő közmű-kiállások: víz, villany, csatorna felújítandó

Meglévő közmű mérőórák: nincsenek

Felújítás éve: n.a.

Felújítás tárgya:

Ingatlan műszaki állapota összességében: felújítandó
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ingatlanforgalmi szakértői vélemény

4.3. Épületdiagnosztika

A szemrevételezés előkészítése a rendelkezésre álló adatok (az épület építés ideje, műszaki tervek, 

tervdokumentációk) ellenőrzésével kezdődik. A helyszínen műszaki szemlét tartottunk és a látható tüneteket 

digitálisan rögzítettük, és annak lehetséges okait leírtuk, illetve a lakók véleményét (ha volt) kikértük.

Ház:

A tető ép, kémények rendben, a ház ereszcsatornája kiépített. Az utcai homlokzat felújított, az udvari rész 

romos. A lábazati rész helyenként megrongált, itt a hungarocell szigetelés látható.

Albetét:

A belső térben felhalmozott építőanyag látható, a mennyezet beázik, a falazaton a különböző felújítási 

munkálatok nyomai láthatók. A lakás a szemle időpontjában nem alkalmas a (16/2016. (11.10.) / 17/2016. (11.10.) 

Korm.r. szerint a lakhatási igények kielégítésére.

• Elektromos áram - kiépített, hitelesített villanyórával nem rendelkezik, a vezetékek a falból kitépve

• Vízvezeték - kiépített, hitelesített vízórával nem rendelkezik
° Gáz - nincs

° Közcsatorna - kiépített

• Fűtés - nincs
° Melegvíz-ellátás - nincs

• Gyengeáramú berendezések - nincs

Bérlői megjegyzés:

Az ingatlan üres, nincs hasznosítva.

4.4. Helyiségkimutatás

Helyiségek Padozat Falazat Nettó Korrekció Hasznos
konyha kerámia csempe-t festett 8,07 m2 100% 8,07 m2
szoba lám.parketta festett 20,40 m2 100% 20,40 m2
mérési korrekció 0,00 m2
Összesen: 28,47 m2 28,47 m2
Összesen, kerekítve: 28 m2 28 m2

Megjegyzés:

A hasznos alapterület számításánál a rendelkezésre álló műszaki tervrajz adatait használtuk fel, melyet a 

helyszínen mérésekkel ellenőriztünk.
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5. ÉRTÉKELÉS

5.1. Értékelés módszere

Az értékbecslések a TEGOVA útmutató elvei és módszertani ajánlásai (EVS 2003-2016) szerint, a többször 

módosított 25/1997. (Vili i.) PM rendeletben és a mindenkor érvényes egyéb jogszabályokban előírtaknak 

megfelelően készülnek.

Az értékelési szakvélemény készítője az ezen értékelési szakvéleményben megjelenő Megbízó személyes adatait a 

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, továbbá a 2016/679/EU 

Rendelet ( 2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 

jogszabályoknak megfelelő módon kezeli.

Az értékelés módszerei két fő kategóriába oszthatók: a piaci érték alapú és a költségalapú értékelések. A piaci 

viszonyokon alapuló módszerek két fő csoportba, a forgalmi és a hozadéki (vagy más néven hozamszámításon 

alapuló) értékelések közé sorolhatóak.

A piaci érték fogalma (EVS 2016): Az a becsült összeg, amelyért az ingatlan gazdát cserélne az értékelés 

időpontjában egy vásárolni szándékozó és egy eladni szándékozó között szokásos piaci feltételek szerint 

lebonyolított ügyletben, megfelelő marketing után, amelyben a felek tudatosan és körültekintően viselkedtek, 

anélkül, hogy kényszer alatt álltak volna. (EVS 1)

Piaci összehasonlító adatok elemzésén alapuló módszer

A módszer során az értékelendő ingatlan elemei összehasonlításra kerülnek az adott településen, vagy piaci 

környezetében az értékesített, vagy kínálati adatokként használt ingatlanok paramétereivel, majd az eltérések 

korrigálásra kerülnek. Minél közvetlenebb összehasonlításra nyílik lehetőség, annál pontosabb a becsérték. Olyan 

ingatlanok értékbecslésénél használják, amelyeknek van jellemző piaci forgalmuk. Pld.: családi házak, lakások, 

telkek, stb.

Az összehasonlítás alapjául rendszerint a következő tényezők szolgálnak:

- realizált ügylet szerinti ár / kínálati ár

- értékesítési időpont

- elhelyezkedés, megközelíthetőség, infrastrukturális ellátottság

- méret, műszaki állapot, egyéb jellemzők.

Az érték, az ingatlan környezetében fellelhető hasonló típusú ingatlanok adásvételi/kinálati adatainak 

felhasználásával határozható meg.

A hozamszámításon alapuló értékelési módszer

A hozamszámításon alapuló értékelés az ingatlan jövőbeni hasznainak és az ezek megszerzése érdekében 
felmerülő kiadásoknak a különbségéből (tiszta jövedelmek) vezeti le az értéket. Az érték megállapítása azon az 

elven alapszik, hogy bármely eszköz értéke annyi, mint a belőle származó tiszta jövedelmek jelenértéke.

A hozamszámítás lépései összefoglalva: (2022 Q2)

1. Az ingatlan lehetséges (alternatív) használati módjainak elemzése.

2. A jövőbeni bevételek és kiadások becslése használati módonként.

3. Jövőbeni pénzfolyamok felállítása használati módonként.

4. A tőkésítési kamatláb meghatározása: (2 éves magyar állampapír hozama)+ingatlanpiaci kockázat (azon belül 
ágazati kockázat)+helyi környezeti adottságok+kamatláb kockázat miatti kockázat-infláció.

3,5%+2,5-8,5%+l,5%+l,5%-5% = lakások: 4,0-6,0 %, egyéb: 6,0-10,0%.

5. A pénzfolyamok (bevétel-kiadás becslése), több éves intervallum esetén a jelenértékének meghatározása.
6. A nettó üzemi eredmény feltőkésítése, (legmagasabb jelenérték kiválasztása) mint hozamszámításon alapuló 
érték.
A módszert általában a jövedelemtermelő képességgel rendelkező ingatlanok esetében alkalmazzák.
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Költségalapú számítási módszere

A nettó pótlási költség elvű értékelés a vagyontárgy értékét az ingatlan (vagyontárgy) kalkulált újraelőállítási 

költsége alapján adja meg. Az újraelőállítási értékből azonban le kell vonni az idő múlása, az elhasználódás, az 
erkölcsi értékcsökkenés miatti avulás értékét, majd a végeredményhez hozzá kell adni a felépítményhez 
tartozó földterület értékét. Építés alatt lévő létesítménynél, károsodott létesítménynél, takart műtárgynál, 

biztosítások esetén, valamint olyan esetekben alkalmazható, ahol (pl. a vizsgált létesítmény különleges 

rendeltetése miatt) más módszer nem áll rendelkezésre.

A földterület értékének a véleményezéséhez szükséges a forgalmi képességet vizsgálni, mivel a forgalmi 

képességet elsősorban a kereslet-kínálat határozza meg. A vizsgálatok az értékelési körbe bevont ingatlanok 
vonatkozásában mind a tágabb, mind a szűkebb környezetben elvégzésre kerültek. Az ingatlanok forgalmi 

értékében ki kell fejeződnie, hogy az adott település milyen szintű, minőségű ellátást nyújt helyben és a 
környezetében élő lakosság számára.

Építmények esetében az értékelés, az épületek és építmények bruttó helyettesítési (pótlási) költségének 

becslésén alapszik, levonva az avulás valamennyi lényeges formáját. A bruttó helyettesítési (pótlási) költség 

tartalmazza a vizsgálat tárgyát képező felépítményekkel azonos műszaki jellemzőkkel és funkcióval bíró 
létesítmény jelenlegi megvalósításával kapcsolatos valamennyi közvetlen és járulékos költségét.

A közvetlen költség a vizsgált épületekkel és építményekkel azonos objektumok újraelőállítási költségének felel 

meg. Azon épületek, építmények esetében, ahol a részletes műszaki paramétereket nem ismerjük, a bruttó 

újraelőállítási értékeket a rendelkezésre álló, vagy az általunk készített méretkimutatás és a Hunginvest 
Mérnöki Iroda Kft. által kiadott Építőipari Költségbecslési Segédlet (ÉKS) 2020. évi egységárai alapján 

számolhatjuk.

Az avulás az idő múlása miatti értékcsökkenés. Három fő eleme:

a.) fizikai romlás,

b.) funkcionális avulás és

c.) környezeti avulás. Az avulási elemek lehetnek kijavíthatóak vagy ki nem javíthatóak.

a.) A fizikai romlás esetében figyelembe kell venni az épület fő szerkezeteinek romlását és a szerkezetek 

arányát az összértékhez viszonyítva. A fizikai avulási számításoknál a felépítmény gazdaságosan hátralévő 

élettartamát kell figyelembe venni.
Általános esetben a következő gazdaságilag hasznos teljes élettartamokat kell használni:

- városi tégla épületek 60-90 év,

- városi, szerelt szerkezetű épületek 40-70 év,

- családi ház jellegű épületek 50-80 év,

- ipari és mezőgazdasági épületek 20-50 év.

b.) A funkcionális avulás a gazdaságtalan, korszerűtlen megoldásokat jelenti. Az értékelőnek mérlegelnie kell 

azokat a korszerű követelményeket, amelyeket a vizsgált létesítmény képtelen kielégíteni.

c.) A környezeti avulás az ingatlanon kívüli körülmények miatt áll elő, mint a kereslet hiánya, a terület változó 

ingatlan felhasználása, vagy az általános nemzetgazdasági körülmények.

Az avulás mértékét a három említett avulási kategóriában, százalékosan kell megadni.

Telek eszmei értékének számítása:

Kerületen belüli elhelyezkedése: Magdolna negyed

Társasház telek területe: 550 m2

Eszmei hányad: 233 / 10000

Albetétre jutó telek terület: 12,82 m2

Fajlagos átlagár, kerületrészen belül: 220 000 Ft/m2

Diszkontálási tényező: 1,0

Telek eszmei értéke: 2 820 000 Ft , Kettő'millió-nyolcszázhúszezer- Ft.
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5.2. Ingatlan értékének meghatározása

5.2,1. Piaci összehasonlító adatok elemzésén alapuló értékelési módszer

Adatok értékelt ing. ÖH adat 1. ÖH adat 2. ÖH adat 3. ÖH adat 4. ÖH adat 5.

ingatlan elhelyezkedése: 1086 Budapest, 
Lujza utca 18. III. 

em. 29.

Vili, kerület, 
Diószegi 

Sámuel utca

Vili, kerület, 
Karácsony 

Sándor utca

Vili, kerület, 
Diószegi 

Sámuel utca

Vili, kerület, 
Diószegi 

Sámuel utca

Vili, kerület, 
Kőris utca

megnevezése: lakás lakás lakás lakás lakás lakás

alapterület (m' ): 28 26 22 26 25 31

kínálat K / tényl.adásvétel T K K K K K

kínálati ár / adásvételi ár (Ft): 14 900 000 14 990 000 15 000 000 15 500 000 15 500 000

kínálat /adásvétel ideje (év): 2022 2022 2022 2022 2022

kínálat/eltelt idő miatti korrekció: -10% -10% -10% -10% -10%

fajlagos alapár (Ft/m): 515 769 613 227 519 231 558 000 450 000
KORREKCIÓK

eltérő alapterület 0% -1% 0% -1% 1%

kerületen belüli elhelyezkedés 0% 0% 0% 0% 0%

épületen belüli elhelyezkedés, megközelítése -5% 0% 0% 0% 0%

általános műszaki állapot -5% -5% -5% -10% 0%

eltérő felszereltség (fűtés, szoc.blokk) -5% -5% -5% -5% 0%

szerkezeti károsodások (pl: vizesedés) 0% 0% 0% 0% 0%

galéria 0% -5% -5% -5% -5%

ház műszaki állapota 0% 0% 0% 0% 0%

Összes korrekció: -15% -16% -15% -21% -4%

Korrigált fajlagos alapár (Ft/m2): 436 341 513 884 439 269 443 052 430 200

Fajlagos átlagár: 452 549 Ft/m2

Ingatlan becsült piaci értéke: 12 671 372 Ft

Ingatlan értéke kerekítve: 12 670 000 Ft

Összehasonlító adatok leírása:

1. adat:

2. adat:

3. adat:

1. emeleti, félkomfortos, 1 szobás, közepes állapotú lakás, konyhában kialakított 

tisztálkodási lehetőséggel, ingatlan.com/32486193

földszinti, átlagos állapotú, komfortos (gázkonvektor), 1 szobás, galériázott 

lakás, ingatlan.com/32389002

3. emeleti, közepes állapotú, 1 szobás, galériázott lakás, ingatlan.com/32330769

4. adat: földszintijó állapotú, részlegesen felújított, komfortos (gázkonvektor), 1 szobás, 
galériázott lakás, ingatlan.com/32273293

5. adat: Belső udvarról nyíló bejáratos, felújítandó állapotú, komfortos (gázkonvektor) 

lakás, cserélt bejárati ajtóval,

Az ingatlan piaci összehasonlító módszerrel meghatározott forgalmi értéke (kerekítve):

12 670 000 Ft

azaz Tizenkettőmillió-hatszázhetvenezer- Ft .
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5.2.2. Hozamszámításon alapuló értékelési módszerrel

Adatok értékelt ingatlan összehasonlító 

adat 1.

összehasonlító 

adat 2.

összehasonlító 

adat 3.

ingatlan elhelyezkedése:
1086 Budapest, 

Lujza utca 18. III. 
em. 29.

Vili, kerület, Lujza 
utca 38.

Vili, kerület, 
Diószegi Sámuel 

utca

Vili, kerület, Baross 
utca

ingatlan megnevezése: lakás lakás lakás lakás

hasznosítható terület (m2): 28 27 30 28

kínálati díj / szerz. bérleti díj (Ft/hó 115 000 90 000 110 000

kínálat / szerződés ideje (év, hó): 2022 2022 2022

kínálat/eltelt idő miatti korrekció: -10% -10% -10%

fajlagos alapár (Ft/m '/hó): 3 833 2 700 3 536
KORREKCIÓK

eltérő alapterület 0% 0% 0%
eltérő műszaki állapot -10% -10% -15%
kerületen belüli elhelyezkedés 0% 0% 0%
épületen belüli elhelyezkedés 0% 0% 0%
Összes korrekció: -10% -10% -15%
Korrigált fajlagos alapár: 3 446 Ft/m2/hó 2 435 Ft/m2/hó 3 005 Ft/m2/hó

Korr. fajlagos alapár kerekítve: 2 962 Ft/m2/hó

Összehasonlító adatok leírása:

1. adat: átlagos állapotú, 1. emeleti, komfortos, 1 szobás lakás,

ingatlan.com/32621479

2. adat: 2. emeleti, közepes állapotú, 1 szobás, komfortos lakás,

ingatlan, com/227307 58

3. adat: 6. emeletijó állapotú, 1 szobás, 6. emeleti lakás, ingatlan.com/32634469

Hozamszámítás

Bevételek:

piaci adatok szerint bevételek : 2 962 Ft/m2/hó

Kihasználtság: 90%

Figyelembe vehető' éves bevétel: 895 709 Ft

Költségek:

Felújítási alap: 3% 26 871 Ft
Igazgatási költségek: 2% 17 914 Ft
Egyéb költségek: 5% 44 785 Ft
Költségek összesen: 89 571 Ft

Eredmény:

Éves üzemi eredmény: 806 138 Ft

Tőkésítési ráta (számítás 6. old.): 7,0%

Tőkésített érték, kerekítve: 11 520 000 Ft

Ingatlan hozamszámításon alapuló módszerrel meghatározott értéke (kerekítve):

11 520 000 Ft

azaz Tizenegymillió-ötszázhúszezer- Ft.
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6. INGATLAN EGYEZTETETT FORGALMI ÉRTÉKE

A piaci összehasonlító módszert, mint fő számítást alkalmaztuk, mert ez a számítás tükrözi leginkább a piaci 

viszonyokat. A hasonló ingatlanok bérbeadása kismértékben jellemző, azonban jól mutatja a bérbe adhatóságot 

és az üzleti lehetőségeket. Ugyanakkor a hozamalapon számított érték a hirtelen emelkedő piacon mérsékeltebb, 
gyakran alulértékelt árat mutat. A költségalapú módszer tükrözi legkevésbé az ingatlanok piaci értékét, ezért ezt 
a módszert figyelmen kívül hagytuk.

Ingatlan egyeztetett értéke (kerekítve):

Az alkalmazott módszerek
Számított érték

[Ft]

Súly 
[%]

Súlyozott érték 

[Ft]

Ingatlan értéke piaci összehasonlító módszerrel: 12 670 000 Ft 100% 12 670 000 Ft

Ingatlan értéke költségalapú módszerrel: 0 Ft 0% 0 Ft

Ingatlan értéke hozarnalapú módszerrel: 11 520 000 Ft 0% 0 Ft

Az ingatlan egyeztetett értéke: 12 670 000 Ft

12 670 000 Ft

azaz, Tizenkettó'millió-hatszázhetvenezer- Ft .

7. ALAPELVEK, KORLÁTOZÓ FELTÉTELEK

Az értékbecslő szakvéleményben ismertetett adottságokkal rendelkező ingatlan értékeléséhez a következőket 

szükséges figyelembe venni:

az ingatlannak, mint tiszta tulajdonú forgalomképes és tehermentes ingatlannak tulajdonjoga kerül 

értékelésre;
az átadott iratok tanulmányozásán túlmenően jogi természetű vizsgálatot (jogcím, vagyonjogok 

érvényessége, stb.) nem végeztünk. Az ingatlan forgalomképességének jogi eredetű korlátozásáról a 

tulajdoni lapon bejegyzetteken túlmenően nincs tudomásunk, és ezért felelősséget nem vállalunk;

az értékelés azon a feltételezésen alapul, hogy az ingatlan jelenlegi és jövőbeni hasznosításával 

összefüggésben a helyi és országos hatóságoktól és egyéb szervezetektől, személyektől valamennyi szükséges 

engedély, jóváhagyás és felhatalmazás rendelkezésre áll, illetve ezek beszerezhetők, vagy megújíthatók;

a szakvéleményben jellemzett állapotot egyszerű szemrevételezés, a rendelkezésre bocsátott iratok és a 

Megrendelő képviselőjének szóbeli tájékoztatása alapján mutattuk be, az esetlegesen fennálló, de 

érzékszervi vizsgálattal nem észlelhető értékbefolyásoló tényezőkért (pl.: rejtett szerkezeti hibák, felhasznált 

anyagok, talajfelszín alatti problémák, környezetre ártalmas anyagok jelenléte stb.) nem vállalunk 

felelősséget;
nem vizsgáltuk az értékelt ingatlannal szemben esetlegesen fennálló terheket és kötelezettségeket, 

feltételeztük, hogy a tulajdonjog egy esetleges átruházásának időpontjában az ingatlan használatával 

közvetlenül összefüggő tartozás (közüzemi díjak, stb.) nem áll fenn;

az érték magában foglalja az épületek rendeltetésszerű használatához szükséges épületgépészeti 

berendezések és felszerelések értékét;

a gazdasági, jogi feltételek és piaci viszonyok előre kellő pontossággal nem prognosztizálható változásai 

módosíthatják, illetve érvényteleníthetik a szakértői vélemény vonatkozó megállapításait, ezért a 

vagyontárgyak értékét befolyásoló körülményekben beálló lényeges változás esetén szükséges a megadott 

érték felülvizsgálata;
nem vállalunk felelősséget olyan körülmények megléte miatt, amelyek befolyásolhatják az ingatlan értékét, 

korlátozhatják használhatóságát, azonban az értékelés fordulónapján nem álltak rendelkezésre, és/vagy 

Megbízó nem bocsátotta rendelkezésre a szakvélemény elkészítéséhez;

az általunk meghatározott értékek az előzőekben vázolt feltételeken és alapelveken alapulnak, és csakis jelen 

szakvéleményben meghatározott célra, Megrendelő által történő felhasználás esetén érvényesek.

a szakvélemény a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerint szerzői jogi védelemben részesülő 
szellemi alkotás (a lógó, szlogen tartalom és forma kizárólag a CPR-Vagyonértékelő Kft. tulajdona).

10. oldal



ingatlanforgalmi szakértői vélemény

8. ÖSSZEFOGLALÁS

Az értékelt ingatlanra vonatkozó dokumentumok és a piaci viszonyok tanulmányozása után, valamint az értékelési 

számítások alapján az alábbiakat rögzítjük:

Ingatlan címe: 1086 Budapest, Lujza utca 18. III. em. 29.

Ingatlan piaci forgalmi értéke: 12 670 000 Ft

azaz Tizenkettó'millió-hatszázhetvenezer- Ft .

A fenti érték per-, igény- és tehermentes kiürített állapotra vonatkozik.

Szakvélemény fordulónapja

Szakvélemény érvényessége

Forgalomképesség értékelése

: 2022. április 12.

: 180 nap

: forgalomképes

Budapest, 2022. április 25.

TARTALOMJEGYZÉK

ÉRTÉKELÉSI BIZONYÍTVÁNY

1. MEGBÍZÁS (SZAKÉRTŐI FELADAT)

2. SZAKÉRTŐI VIZSGÁLAT MÓDSZERE

3. INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS SZERINTI ÁLLAPOT BEMUTATÁSA

4. INGATLAN ISMERTETÉSE

5. ÉRTÉKELÉS

6. INGATLAN EGYEZTETETT FORGALMI ÉRTÉKE

7. ALAPELVEK, KORLÁTOZÓ FELTÉTELEK

8. ÖSSZEFOGLALÁS

MELLÉKLETEK

Tulajdoni lap másolata g

Térképmásolat másolata [j

Alaprajz Q

Társasház alapitó okirat (részlet) [✓]

Ingatlanra vonatkozó engedély (pl.: ép.eng.) [j

Adásvételi szerződés Q

Ingatlan elhelyezkedését mutató térkép 0

Fényképfelvételek HTj
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MELLÉKLETEK: 1086 Budapest, Lujza utca 18. III. ern. 29. Hrsz: 35422/0/A/29

TULAJDONI LAP

Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulaj doni lap

Neül hiteles tuLijrteíi lap - Telje nrUclat

ÛH úó

BUDAPEST VIII.KÉR.
35422/0/A/29 helyrajzi számBel terül ®t

ÏÜ8É BUDAPEST VI JI KSR

szobák s:ana

U

Budapest Főváros Kormányhivatala Foldhiviah. Foossrily

Budapest.« . Budafoki ut 59 1519 Budapest, Fi 415

Ntgiaidcléz szám: 8C'000C»4/l 67240/2022
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Bejegyző határozat 999991/1999

128072/1990/1996 .06 .24

tulajdoni hányad 
bejegyző határoz 
jegei™ eredeti 
jogcím. 1991 év 
jogállás tulajdonos
név. nXI.PEF ONKOMÁWTZAT 
cin: 1082 BUÜAFEST Vili.KÉP

esznea hányád

pitó ok i r

J3/1ŰÜÜU

n GESZ

il idő 166332/1991/1993 Ül Ü5
128Ü72/1996/1996 Ű6 24 

:v 166332/1993/1993.07 05

------ in K j
HEH TARTALMAS fcEJ

Nem hiteles I nlajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap
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MELLÉKLETEK: 1086 Budapest, Lujza utca 18. III. em. 29. Hrsz: 35422/0/A/29

TÁRSASHÁZ ALAPÍTÓ OKIRA T (RÉSZLET)

Budapest, vili. kér. Lujza utca 16. sz. alatti ingatlan 
TÁRSASHÁZITLAJLONT ALAPÍTÓ OKIRATA

Általános rendelkezések

A Budapest Főváros Józsefvárosi önkormányzat / Budapest, Vili, 
kér. Baross u. 65 - 67. / megbízása alapján az ORBS Társasházakat 
Képviselő, Épületfenntartó és Ingatlanforgalmazó KFT - 1077 
Budapest
Wesselényi u. 41. sz. / mint megbízott a 1993. évi LXXVJTT. !v. 
továbbiakban lakás tv., az 1994. évi XVII. tv. kiegészitésével és 
4/1995.11.28.) sz. önkormányzati rendeletben foglaltak alapján a 
házingatlanok elidegenítése érdekében a Bp., Vili. kér. 838 tulaj
doni lapon 35422 helyrajzi szám alatt nyilvántartott 550 nm 
alapterületű, a természetben a Budapest, Vili. kei. Lujza utca 18. 
sz.
alatt.: a Józsefvárosi önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló 
és
a Vagyonkezelő KFT ( Budapest, Őr u. 8. ) kezelésében lévő 
1akóház- 
ingaclant a mellékelt tervrajz és műszaki leírás szel int

társasházzá alakítja át.

L társashá: iá t rténö alakításra az 1977. évi 11. sz. tvr. előírá
sai alapján, valamint a jelen alapi tó okirat rendelkezései szerint 
kerül sor.
A társasház külön tulajdonú ingatlanai a közös tulajdonba utalt 
ingatlanrészekből hozzájuk tartozó tulajdoni illetőséggel együtt a 
vevőkkel megkötni tervezett adás - vételi szerződések létrejöttéig 
ónkormányzati tulajdohban maradnak.

11.
K ZÖS és ki ion i i: ; a ; a.

A,/ Közös tulajdon

Jk lakások és nem lakások céljára szolgáló helyiségek mindenko
ri tulajdonosainak közös tulajdonába kerülnek a jelen okirathoz 
csatolt tervrajzokon és műszaki leírásban feltüntetett alább 
felsoro1t 
építményiészek, berendezések és fel szerel esek az egyesített 
tel okkel 
együtt.

£. Az ingatlanh< . irtózó földrészlet 550 nm területtel, a 
beépítetlen részen lévő térburkolattal együtt.

11 . Alapozás, felmenőfalak, a külső homlokzat és lábazatok,



MELLÉKLETEK: 1086 Budapest, Lujza utca 18. III. em, 29. Hrsz: 35422/0/A/29

„illcrek, közoensc födém, 7.circ focién tur.<;latr.í:., kiza 1 lésük, 
kemények, szigetelések, tetőzet és egyedi közős rendeltetésű 
szerkezetek.

11. Bejárát: kapu, reg-akor : t A;-: 9,9:i ■ •

IV. I.épcsőház Iépcső/ettel, függőfolyosók és egyéb közlekedő 
f. 1 yosók iserkőzetei.

v Az épi leiten J évó kózn:úvezetékek :
- e lekt r mos sále zat, a közműtek--éstc 1 « külön rula. róni 
ingatlaiiol fogyat ZLáSli ere -'rg,
- gázvezeték iáiczat, a k --.-m, v ; s; };^íóe cilia ionú 
ingatlanok fogyaszt 5 he-ron Ipzçspig,
- vízvezeték hálózat, óz ing:’ la- togyas?-■ éjé- 51 e 
kill I. iule donú ingatlanok lecsat = kcs . . - éké
- szennyvizesatorna nmözat, s k ■ztnúvc.-.dék rákötéstől a
- .11 orr tulajdonú ingat «nők le sál lakom vezetékéig,
- a közös tulajdonú he . y i sége ) teljes mm ':->ó mm

KÖZÖS TULAJ DONI; HE ! ,Y ! .S^GEK
PINCE

VI jelű lépcső 1,98 nn
vii jelű rekesz 1, <c nr.
Vili jelű előtér 3,21
1 X le lu rekesz o, 02 nm

X jelű rekesz : 3, 30
XI jelű átjáró 14. Ó 2 nm
Xli jelű folyosó 7,90 nn:
XIII jelű rekeszek 23,23 nm
XIV jelű tároló 25,65 nm
XV jelű folyoso 64 nm
XVI jeli: rekeszek 9, 86 nm
XVI 1 jelt. folyoso .2,49 nm
Y VT I 1 jeli: fol yc s í 1 3 , C 5 :im
XIX telt rekeszek i 1 , 11> nm
XX Tele folyósé 11,6 Û nm
XXI jelű rekeszek 4 ', 3 7 nm
XXII je.lú folyosó 1,76 nr
XX I 11 élű i eke:- zek 11,19 no
XXIV c'ú rekeszek 1 í, 3 3 T;T

mezesen: 23. , ( 4 r.m

. i..-:. m1'-

XXV jelű kapualj 1 8,, b rím
XXVI jelú lépcsőház 14,31 nm
XXVI1 jeiu udvar 6 f, 4 1 nm
XXVIII jelű közös WC i, 0 5 nn

14. oldal
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ALAPRAJZ
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TÉRKÉP-FOTÓDOKUMENTÁCIÓ
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02. utcakép

01. térkép

03. homlokzat

04. kapubejárat 05. kapualj
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MELLÉKLETEK: 1086 Budapest, Lujza utca 18. III. em. 29. Hrsz: 35422/0/A/29

06. befalazott bejárat 07. bejárat

08. wc 09. falból kilógó elektromos vezeték

10. falazat állapota 11. építőanyag a lakásban

17. oldal
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12. fürdőkád 13. szoba

14. laminált parketta a szobában 15. nyílászáró állapota

16. szoba 17. konyha
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CPR-Vagyonértékelő Kft. H-1085 Budapest

József körút 69. fsz. 1.
(70) 941-64-93

www.ertekbecslesek.com 
info@ertekbecslesek.com 

Fővárosi Bíróság 
Cégjsz: 01-09-942852 

Adósz: 22771393-2-42

Nyilv.tartsz.: C00450/2010
Iktatószám: JGK-876

ingatlanforgalmi szakvélemény

1081 Budapest, Népszínház utca 57. 2. em. 24.

szám alatti

35105/0/A/24 hrsz-ú
lakás ingatlanról

Budapest, 2022. április

Független | Megbízható | Értékmérő

*1

http://www.ertekbecslesek.com
mailto:info@ertekbecslesek.com


ingatlanforgalmi szakértői vélemény

ÉRTÉKELÉSI BIZONYÍTVÁNY

Megrendelő azonosító : JGK-876

Kerületen belüli elhelyezkedése : Magdolna negyed

Ingatlan címe (túl.lap szerint) : 1081 Budapest, Népszínház utca 57. 2. em. 24.

Helyrajzi száma : 351O5/O/A/24

Ingatlan megnevezése : lakás

Ingatlan jelenlegi hasznosítása : lakás

Szobák száma : 1

Komfortfokozat : félkomfortos

Az értékelés célja : Önkormányzat általi megrendelés, értékesítéshez

Tulajdoni lap szerinti méret : 28 m2

Helyiségcsoport redukált alapterülete : 28 m2 Fajlagos m2 ár: 495 542 Ft/m2

Társasház telek területe : 553 m2

Eszmei hányad : 262 / 10000

Belső műszaki állapot : gyenge

Megközelíthetősége : emeleti

Értékelés alkalmazott módszere : piaci összehasonlító- és hozamalapú módszer

A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. (1084 Budapest, Őr utca 8.) megrendelésére készített szakvéleményben, a 

tárgyi ingatlanra vonatkozó dokumentumok és a piaci viszonyok tanulmányozása után, a helyszíni bejárás és az 

értékelési számítások alapján megállapításra kerül, hogy az ingatlan

forgalmi értéke: 13 880 000 Ft
azaz Tizenhárommillió-nyolcszáznyolcvanezer- Ft.

melyből a telek eszmei értéke: 3 190 000 Ft
azaz Hárommillió-egyszázkilencvenezer- Ft.

likvidációs érték a forgalmi érték 75%-a*: 10 410 000 Ft
azaz Tízmillió-négyszáztízezer- Ft.

A piaci érték per-, teher- és igénymentes állapotban került meghatározásra.

Az értékelésben megállapított piaci érték Nettó érték, az Áfa mértéke a mindenkori hatályos áfa törvény alapján 

számítandó.

Jelen ingatlanforgalmi szakvélemény kizárólag a tárgyi ingatlan forgalmi (piaci) értékének meghatározására készült.

*A likvidációs érték a kényszerértékesítés és gyors eladás miatt vált szükségessé, melyet az elhelyezkedés és az 

ingatlanpiaci viszonyok mellett a forgalmi érték 75%-ában határoztunk meg.

Értékelt tulajdoni hányad, értékelt jog 

Helyszíni szemle/fordulónap időpontja 

Szakvélemény érvényessége 

Forgalomképesség értékelése

: 1/1 , tulajdonjog

: 2022. április 12.

: 180 nap

: forgalomképes

Készült: 1 db. eredeti nyomtatott példányban.

Budapest, 2022. április 22.

^R-Vacjyonertekelo^^ 
.35 J 2.42

2022 ÁPR 28. Lakatos Ferenc 
ingatlanvagyon-értékelő 

Nyilvántartási szám: 1398/2006.
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ingatlanforgalmi szakértői vélemény

1. MEGBÍZÁS (SZAKÉRTŐI FELADAT)
Megbízási Szerződés szerint a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. (1084 Budapest, Őr utca 8.), mint 

Megrendelő, ingatlanforgalmi szakértő vélemény elkészítésével bízta meg CPR-Vagyonértékelő Kft-t. 

Megrendelés alapján Társaságunk meghatározta a megrendelésben rögzített ingatlan forgalmi (piaci) értékét. 
Az értékelés célja: Önkormányzat általi megrendelés, értékesítéshez történő felhasználásra.

2. SZAKÉRTŐI VIZSGÁLAT MÓDSZERE

Az értékelés során helyszíni szemlére került sor, továbbá megvizsgálásra kerültek az ingatlannal kapcsolatban 

rendelkezésre álló, a mellékletben felsorolt és jelen értékeléshez csatolt dokumentumok. Megfelelően 

alkalmazásra kerültek a TEGOVA (EVS 2003-2016) irányelvei és a többszörösen módosított 25/1997. (Vili. 1.) PM 
rendelet előírásai.

A helyszíni szemle során a szóban forgó ingatlant részletesen bejártuk, az ingatlan adottságait, környezetét és 
más értékbefolyásoló tényezőket megvizsgáltuk. Az ingatlan egyes részleteiről fényképfelvételeket készítettünk, 

amelyek az ingatlanforgalmi szakértői vélemény mellékletébe csatoltunk.

Helyszíni szemlén jelenlévők: Bérlő, Ingatlanvagyon-értékelő

3. INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS SZERINTI ÁLLAPOT BEMUTATÁSA

A tulajdoni lap tartalmazza az ingatlan-nyilvántartás szerinti állapotot.

I. rész:

Széljegy tartalma:

Ingatlan címe (túl.lap szerint):

nincs bejegyzés

1081 Budapest, Népszínház utca 57. 2. em. 24.

Tulajdoni lap szerinti területe: 28,0 m2

Helyrajzi száma:

Ingatlan megnevezése:

Ingatlan jelenlegi hasznosítása:

35105/0/A/24

lakás 

lakás

Bejegyző határozat: Az önálló ingatlanhoz tartoznak az alapító okiratban meghatározott 

helyiségek.

II. rész:

Tulajdonviszony: Vili. Kerületi Önkormányzat 1/1

III. rész:

Bejegyző határozat: nincs bejegyzés

Megjegyzés: A jogok és tények csak naprakész tulajdoni lappal igazolhatóak.

4. INGATLAN ISMERTETÉSE

4.1. Ingatlan környezete, elhelyezkedése

Az ingatlan Budapest Vili, kerület Magdolna negyed kerületrészében fekszik, a Népszínház utcában, a Teleki téri 

piac szomszédságában. Az utca burkolata aszfalt, a parkolás a közterületen fizetős. Környezetében jellemzően 

századelején épült, utcafronton álló 3-5 emeletes társasházak láthatók, melyek műszaki állapota többnyire 

felújítandó.

A terület infrastrukturális ellátottsága minden igényt kielégít, a közelben orvosi rendelő, gyógyszertár, óvoda, 
iskola található. (Óbudai Egyetem Gazdasági Kara, Egészségügyi Szakrendelő, óvoda, gimnázium, általános 

iskola, a felújított Teleki téri piac, Lidi)
A társasház kiváló fekvéséből adódóan számos tömegközlekedési eszközzel jól megközelíthető.

Tömegközlekedési eszközök:

0 Villamos □ Autóbusz 0 Trolibusz 0 Metro/Foldalatti □ Vasút

3. oldal
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INGATLANFORGALMI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY

4.2. Ingatlan általános jellemzői

A vizsgált ingatlant magába foglaló lakóház építésének időpontjáról nincsenek információk, feltehetően az 1900- 
as évek fordulóján épült. Megépítését tekintve pince + földszint + 3 emelet kialakítású, mely zártsorú 

beépítéssel, hagyományos tégla szerkezettel épült. A bejárat felett konzolokkal alátámasztott, kovácsoltvas 

korláttal ellátott erkély van, melynek konzoljai már nincsenek meg. Az épület aljában kiskereskedelmi egységek 

üzemelnek. Az épület keramitköves burkolatú udvart zár közre, nagyobb területeken betonjavítással. A ház 

teljesen alá van dúcolva az épület megsüllyedése miatt.

A vizsgált lakás a második emeleten helyezkedik el, bejárata a nyitott közlekedőfolyosóról érhető el, lift nincs az 

épületben. Az albetét szoba, konyha, kamra és wc helyiségekből áll, fürdőszoba nincs kialakítva. Vízvétel! 

lehetőség falikútról megoldott, melegvíz-ellátás nincs. A lakás fűtését 1 db parapetes gázkonvektor biztosítja, 

melynek működése nem tesztelt.

A lakásban villany-, gáz- és vízóra kiépített, belmagasság 3,35 m.

Az albetét jelenlegi kialakítása és helyiségtagolása megegyezik a részünkre biztosított alaprajzzal, melyet a 

mellékletben csatoltunk.

Összességében az albetét teljes felújítást és korszerűsítést igényel.

Épület:

Épület építési éve: kb. 1900
Műszaki állapot

Épület szintbeli kialakítása: pince + földszint + 3 emelet

Alapozás, szigetelés: sávalap, nincs szigetelés felújítandó

Függőleges teherhordó szerkezet: tégla felújítandó

Vízszintes teherhordó szerkezet: acélgerendák közötti téglaboltozat felújítandó

Tetőszerkezete: fa ácsszerkezet, cserép héjazat felújítandó

Épület homlokzata: vakolt, színezett felújítandó

Értékelt helyiségcsoport: lakás

Belső terek felülete: festett gyenge

Belső terek burkolata: cementlap, parketta, PVC gyenge

Vizes helyiség(ek) felülete: fürdőszoba nincs, wc festett gyenge

Vizes helyiség(ek) burkolata: fürdőszoba nincs, wc PVC gyenge

Külső nyílászárók: fa szerkezetek felújítandó

Átlagos belmagassága: 3,35 m magas

Belső nyílászárók: fa szerkezetek gyenge

Fűtési rendszer: 1 db parapetes gázkonvektor gyenge

Melegvíz biztosítása: nincs

Meglévő közmű-kiállások: víz, villany, gáz, csatorna felújítandó

Meglévő közmű mérőórák: villanyóra, gázóra, vízóra felúj ítandó

Felújítás éve: nem volt felújítás az elmúlt 15 évben

Felújítás tárgya:

Ingatlan műszaki állapota összességében: gyenge

Megjegyzés:

4. oldal



INGATLANFORGALMI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY

4.3. Épületdiagnosztika

A szemrevételezés előkészítése a rendelkezésre álló adatok (az épület építés Ideje, műszaki tervek, 
tervdokumentációk) ellenőrzésével kezdődik. A helyszínen műszaki szemlét tartottunk és a látható tüneteket 

digitálisan rögzítettük, és annak lehetséges okait leírtuk, illetve a lakók véleményét (ha volt) kikértük.

Ház:

A függőfolyosó teljesen alá van dúcolva, nagyon rossz állapotú, valószínűleg a mellette lévő építkezés során 

süllyedt meg. A külső homlokzaton kiterjedt vakolathullás látható, amely az elégtelen talajnedvesség elleni 

szigetelés következtében alakulhatott ki.

Albetét:

A lakásban nagyfokú beázás nyomok láthatóak, melyek a felső szomszéd csőtörése miatt alakulhatott ki. 
Továbbá a lakás elhanyagolt, a wc lomos, tele van régi használaton kívüli tárgyakkal és ruhákkal. A burkolatok 

és felületképzések elavultak, gyenge műszaki állapotot tükröznek. Fürdőszoba nincs kialakítva, melegvízvételi 

lehetőség nincs biztosítva. A szemle időpontjában nem alkalmas a (16/2016. (11.10.) / 17/2016. (11.10.) Korm.r. 

szerint a lakhatási igények kielégítésére.

• Elektromos áram - kiépített, hitelesített villanyórával rendelkezik

• Vízvezeték - kiépített, hitelesített vízórával rendelkezik

° Gáz - kiépített, hitelesített gázórával rendelkezik

° Közcsatorna - kiépített

• Fűtés - 1 db parapetes gázkonvektor (feltehetően nem működik)

• Melegvíz-ellátás-nincs

« Gyengeáramú berendezések - nincsenek

Bérlői megjegyzés:

4.4. Helyiségkimutatás

Helyiségek Padozat Falazat Nettó Korrekció Hasznos
szoba parketta festett 15,74 m2 100% 15,74 m2
konyha cementlap festett 10,60 m2 100% 10,60 m2
WC PVC festett 0,67 m2 100% 0,67 m2
kamra cementlap festett 1,27 m2 100% 1,27 m2
mérési korrekció 0,00 m2

Összesen: 28,28 m2 28,28 m2
Összesen, kerekítve: 28 m2 28 m2

Megjegyzés:

A hasznos alapterület számításánál a rendelkezésre álló műszaki tervrajz adatait használtuk fel, melyet a 

helyszínen mérésekkel ellenőriztünk.
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5. ÉRTÉKELÉS

5.1. Értékelés módszere

Az értékbecslések a TEGOVA útmutató elvei és módszertani ajánlásai (EVS 2003-2016) szerint, a többször 
módosított 25/1997. (Vlll.l.) PM rendeletben és a mindenkor érvényes egyeb jogszabályokban előírtaknak 

megfelelően készülnek.

Az értékelési szakvélemény készítője az ezen értékelési szakvéleményben megjelenő Megbízó személyes adatait a 
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, továbbá a 2016/679/EU 

Rendelet ( 2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 

jogszabályoknak megfelelő módon kezeli.

Az értékelés módszerei két fő kategóriába oszthatók: a piaci érték alapú és a költségalapú értékelések. A piaci 

viszonyokon alapuló módszerek két fő csoportba, a forgalmi és a hozadéki (vagy más néven hozamszámításon 

alapuló) értékelések közé sorolhatóak.

A piaci érték fogalma (EVS 2016): Az a becsült összeg, amelyért az ingatlan gazdát cserélne az értékelés 

időpontjában egy vásárolni szándékozó és egy eladni szándékozó között szokásos piaci feltételek szerint 
lebonyolított ügyletben, megfelelő marketing után, amelyben a felek tudatosan és körültekintően viselkedtek, 

anélkül, hogy kényszer alatt álltak volna. (EVS 1)

Piaci összehasonlító adatok elemzésén alapuló módszer

A módszer során az értékelendő ingatlan elemei összehasonlításra kerülnek az adott településen, vagy piaci 

környezetében az értékesített, vagy kínálati adatokként használt ingatlanok paramétereivel, majd az eltérések 

korrigálásra kerülnek. Minél közvetlenebb összehasonlításra nyílik lehetőség, annál pontosabb a becsérték. Olyan 

ingatlanok értékbecslésénél használják, amelyeknek van jellemző piaci forgalmuk. Pld.: családi házak, lakások, 

telkek, stb.

Az összehasonlítás alapjául rendszerint a következő tényezők szolgálnak:

- realizált ügylet szerinti ár / kínálati ár

- értékesítési időpont

- elhelyezkedés, megközelíthetőség, infrastrukturális ellátottság

- méret, műszaki állapot, egyeb jellemzők.

Az érték, az ingatlan környezetében fellelhető hasonló típusú ingatlanok adásvételi/kinálati adatainak 

felhasználásával határozható meg.

A hozamszámításon alapuló értékelési módszer

A hozamszámításon alapuló értékelés az ingatlan jövőbeni hasznainak és az ezek megszerzése érdekében 

felmerülő kiadásoknak a különbségéből (tiszta jövedelmek) vezeti le az értéket. Az érték megállapítása azon az 

elven alapszik, hogy bármely eszköz értéke annyi, mint a belőle származó tiszta jövedelmek jelenértéke.

A hozamszámítás lépései összefoglalva: (2022 Q2)

1. Az ingatlan lehetséges (alternatív) használati módjainak elemzése.

2. A jövőbeni bevételek és kiadások becslése használati módonként.

3. Jövőbeni pénzfolyamok felállítása használati módonként.

4. A tőkésítési kamatláb meghatározása: (2 éves magyar állampapír hozama)+ingatlanpiaci kockázat (azon belül 

ágazati kockázat)+helyi környezeti adottságok+kamatláb kockázat miatti kockázat-infláció.

3,5%+2,5-8,5%+l,5%+l,5%-5% = lakások: 4,0-6,0 %, egyéb: 6,0-10,0%.
5. A pénzfolyamok (bevétel-kiadás becslése), több éves intervallum esetén a jelenértékének meghatározása.

6. A nettó üzemi eredmény feltőkésítése, (legmagasabb jelenérték kiválasztása) mint hozamszámításon alapuló 

érték.
A módszert általában a jövedelemtermelő képességgel rendelkező ingatlanok esetében alkalmazzák.
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Költségalapú számítási módszere

A nettó pótlási költség elvű értékelés a vagyontárgy értékét az ingatlan (vagyontárgy) kalkulált újraelőállítási 

költsége alapján adja meg. Az újraelőállítási értékből azonban le kell vonni az idő múlása, az elhasználódás, az 

erkölcsi értékcsökkenés miatti avulás értékét, majd a végeredményhez hozzá kell adni a felépítményhez 
tartozó földterület értékét. Építés alatt lévő létesítménynél, károsodott létesítménynél, takart műtárgynál, 

biztosítások esetén, valamint olyan esetekben alkalmazható, ahol (pl. a vizsgált létesítmény különleges 

rendeltetése miatt) más módszer nem áll rendelkezésre.

A földterület értékének a véleményezéséhez szükséges a forgalmi képességet vizsgálni, mivel a forgalmi 

képességet elsősorban a kereslet-kínálat határozza meg. A vizsgálatok az értékelési körbe bevont ingatlanok 
vonatkozásában mind a tágabb, mind a szükebb környezetben elvégzésre kerültek. Az ingatlanok forgalmi 

értékében ki kell fejeződnie, hogy az adott település milyen szintű, minőségű ellátást nyújt helyben és a 
környezetében élő lakosság számára.

Építmények esetében az értékelés, az épületek és építmények bruttó helyettesítési (pótlási) költségének 

becslésén alapszik, levonva az avulás valamennyi lényeges formáját. A bruttó helyettesítési (pótlási) költség 

tartalmazza a vizsgálat tárgyát képező felépítményekkel azonos műszaki jellemzőkkel és funkcióval bíró 

létesítmény jelenlegi megvalósításával kapcsolatos valamennyi közvetlen és járulékos költségét.

A közvetlen költség a vizsgált épületekkel és építményekkel azonos objektumok újraelőállítási költségének felel 

meg. Azon épületek, építmények esetében, ahol a részletes műszaki paramétereket nem ismerjük, a bruttó 
újraelőállítási értékeket a rendelkezésre álló, vagy az általunk készített méretkimutatás és a Hunginvest 
Mérnöki Iroda Kft. által kiadott Építőipari Költségbecslési Segédlet (ÉKS) 2020. évi egységárai alapján 

számolhatjuk.

Az avulás az idő múlása miatti értékcsökkenés. Három fő eleme:
a.) fizikai romlás,

b.) funkcionális avulás és

c.) környezeti avulás. Az avulási elemek lehetnek kijavithatóak vagy ki nem javíthatóak.

a.) A fizikai romlás esetében figyelembe kell venni az épület fő szerkezeteinek romlását és a szerkezetek 

arányát az összértékhez viszonyítva. A fizikai avulási számításoknál a felépítmény gazdaságosan hátralévő 

élettartamát kell figyelembe venni.
Általános esetben a következő gazdaságilag hasznos teljes élettartamokat kell használni:

- városi tégla épületek 60-90 év,

- városi, szerelt szerkezetű épületek 40-70 év,
- családi ház jellegű épületek 50-80 év,

- ipari és mezőgazdasági épületek 20-50 év.

b.) A funkcionális avulás a gazdaságtalan, korszerűtlen megoldásokat jelenti. Az értékelőnek mérlegelnie kell 
azokat a korszerű követelményeket, amelyeket a vizsgált létesítmény képtelen kielégíteni.

c.) A környezeti avulás az ingatlanon kívüli körülmények miatt áll elő, mint a kereslet hiánya, a terület változó 
ingatlan felhasználása, vagy az általános nemzetgazdasági körülmények.

Az avulás mértékét a három említett avulási kategóriában, százalékosan kell megadni.

Telek eszmei értékének számítása:

Kerületen belüli elhelyezkedése: Magdolna negyed

Társasház telek területe: 553 m2

Eszmei hányad: 262 / 10000

Albetétre jutó telek terület: 14,49 m2

Fajlagos átlagár, kerületrészen belül: 220 000 Ft/m2

Diszkontálási tényező: 1,0

Telek eszmei értéke: 3 190 000 Ft , Hárommillió-egyszázkilencvenezer- Ft
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5.2. Ingatlan értékének meghatározása

5.2.1. Piaci összehasonlító adatok elemzésén alapuló értékelési módszer

Adatok értékelt ing. ÖH adat 1. ÖH adat 2. ÖH adat 3. ÖH adat 4. ÖH adat 5.

ingatlan elhelyezkedése: 1081 Budapest, 
Népszínház utca 

57. 2. em. 24.

Vili, kerület, 
Népszínház 

utca

Vili, kerület, 
Karácsony 

Sándor utca

Vili, kerület, 
Diószegi 

Sámuel utca

Vili, kerület, 
Diószegi 

Sámuel utca

Vili, kerület, 
Kőris utca

megnevezése: lakás lakás lakás lakás lakás lakás

alapterület (m ): 28 24 22 26 25 31

kínálat K / tényl.adásvétel T K K K K K

kínálati ár / adásvételi ár (Ft): 15 900 000 14 990 000 15 000 000 15 500 000 15 500 000

kínálat /adásvétel ideje (év): 2022 2022 2022 2022 2022

kínálat/eltelt idő miatti korrekció: -10% -10% -10% -10% -10%

fajlagos alapár (Ft/m‘): 596 250 613 227 519 231 558 000 450 000

KORREKCIÓK

eltérő alapterület -1% -1% 0% -1% 1%

kerületen belüli elhelyezkedés 0% 0% 5% 5% 5%

épületen belüli elhelyezkedés, megközelítése 0% 5% 0% 5% 5%

általános műszaki állapot -5% -5% -5% -10% 0%

eltérő felszereltség (fűtés, szoc.blokk) -5% -5% -5% -5% 0%

szerkezeti károsodások (pl: vizesedés) 0% 0% 0% 0% 0%

galéria 0% -5% -5% -5% 0%

ház műszaki állapota -5% -5% 0% 0% 0%

Összes korrekció: -16% -16% -10% -11% 11%

Korrigált fajlagos alapár (Ft/m2): 502 043 513 884 465 231 498 852 497 700

Fajlagos átlagár: 495 542 Ft/m2

Ingatlan becsült piaci értéke; 13 875 176 Ft

Ingatlan értéke kerekítve: 13 880 000 Ft

Összehasonlító adatok leírása:

1. adat: 2. emeleti, komfortos, 1 szobás, felújítandó állapotú lakás, gázkonvektoros 

fűtéssel. ingatlan.com/32862O85

2. adat: földszinti, átlagos állapotú, komfortos (gázkonvektor), 1 szobás, galériázott 

lakás, ingatlan.com/32389002

3. adat: 3. emeleti, közepes állapotú, 1 szobás, galériázott lakás, ingatlan.com/32330769

4. adat: földszinti, jó állapotú, részlegesen felújított, komfortos (gázkonvektor), 1 szobás, 
galériázott lakás, ingatlan.com/32273293

5. adat: Belső udvarról nyíló bejáratos, felújítandó állapotú, komfortos (gázkonvektor) 

lakás, cserélt bejárati ajtóval,

Az ingatlan piaci összehasonlító módszerrel meghatározott forgalmi értéke (kerekítve):

13 880 000 Ft

azaz Tizenhárommillió-nyolcszáznyolcvanezer- Ft .
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5.2.2. Hozamszámításon alapuló értékelési módszerrel

Adatok értékelt ingatlan Összehasonlító 

adat 1.

összehasonlító 

adat 2.

összehasonlító 

adat 3.

ingatlan elhelyezkedése:
1081 Budapest, 
Népszínház utca 

57. 2. em. 24.

Vili, kerület, Lujza 
utca 38.

Vili, kerület, 
Népszínház utca

Vili, kerület, Baross 
utca

ingatlan megnevezése: lakás lakás lakás lakás

hasznosítható terület (m2): 28 27 31 28

kínálati díj / szerz. bérleti díj (Ft/hó 115 000 148 000 110 000

kínálat / szerződés ideje (év, hó): 2022 2022 2022

kínálat/eltelt idő miatti korrekció: -10% -10% -10%

fajlagos alapár (Ft/m'/hó): 3 833 4 297 3 536

KORREKCIÓK

eltérő alapterület 0% 0% 0%

eltérő műszaki állapot -10% -20% ■15%

kerületen belüli elhelyezkedés 0% 0% 0%
épületen belüli elhelyezkedés 0% 0% 0%
Összes korrekció: -10% -20% -15%

Korrigált fajlagos alapár: 3 446 Ft/m2/hó 3 450 Ft/m2/hó 3 005 Ft/m2/hó

Korr. fajlagos alapár kerekítve: 3 301 Ft/m2/hó

Összehasonlító adatok leírása:

1. adat:

2. adat:

3. adat:

átlagos állapotú, 1. emeleti, komfortos, 1 szobás lakás, 

ingatlan.com/32621479

2. emeleti, felújított állapotú, 1 szobás, komfortos lakás, 

ingatlan.com/30172532

6. emeleti, jó állapotú, 1 szobás, 6. emeleti lakás, ingatlan.com/32634469

Hozamszámítás

Bevételek:

piaci adatok szerint bevételek : 3 301 Ft/m2/hó

Kihasználtság: 90%

Figyelembe vehető éves bevétel: 998 222 Ft

Költségek:

Felújítási alap: 3% 29 947 Ft

Igazgatási költségek: 2% 19 964 Ft

Egyéb költségek: 5% 49 911 Ft

Költségek összesen: 99 822 Ft

Eredmény:

Éves üzemi eredmény: 898 400 Ft

Tőkésítési ráta (számítás 6. old.): 7,0%

Tőkésített érték, kerekítve: 12 830 000 Ft

Ingatlan hozamszámításon alapuló módszerrel meghatározott értéke (kerekítve):

12 830 000 Ft
azaz Tizenkettó'millió-nyolcszázharmincezer- Ft .
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6. INGATLAN EGYEZTETETT FORGALMI ÉRTÉKE

A piaci összehasonlító módszert, mint fő számítást alkalmaztuk, mert ez a számítás tükrözi leginkább a piaci 

viszonyokat. A hasonló ingatlanok bérbeadása kismértékben jellemző, azonban jól mutatja a bérbe adhatóságot 

és az üzleti lehetőségeket, Ugyanakkor a hozamalapon számított érték a hirtelen emelkedő piacon mérsékeltebb, 
gyakran alulértékelt árat mutat. A költségalapú módszer tükrözi legkevésbé az ingatlanok piaci értékét, ezért ezt 

a módszert figyelmen kívül hagytuk.

Az alkalmazott módszerek
Számított érték 

[Ft]

Súly 

[%]

Súlyozott érték 

[Ft]

Ingatlan értéke piaci összehasonlító módszerrel: 13 880 000 Ft 100% 13 880 000 Ft

Ingatlan értéke költségalapú módszerrel: 0 Ft 0% OFt

Ingatlan értéke hozamalapú módszerrel: 12 830 000 Ft 0% OFt

Az ingatlan egyeztetett értéke: 13 880 000 Ft

Ingatlan egyeztetett értéke (kerekítve):

13 880 000 Ft

azaz, Tizenhárommillió-nyoicszáznyolcvanezer- Ft .

7. ALAPELVEK, KORLÁTOZÓ FELTÉTELEK

Az értékbecslő szakvéleményben ismertetett adottságokkal rendelkező ingatlan értekeléséhez a következőket 

szükséges figyelembe venni:

az ingatlannak, mint tiszta tulajdonú forgalomképes és tehermentes ingatlannak tulajdonjoga kerül 

értékelésre;
az átadott iratok tanulmányozásán túlmenően jogi természetű vizsgálatot (jogcím, vagyonjogok 

érvényessége, stb.) nem végeztünk. Az ingatlan forgalomképességének jogi eredetű korlátozásáról a 

tulajdoni lapon bejegyzetteken túlmenően nincs tudomásunk, és ezért felelősséget nem vállalunk;

az értékelés azon a feltételezésen alapul, hogy az ingatlan jelenlegi és jövőbeni hasznosításával 

összefüggésben a helyi és országos hatóságoktól és egyéb szervezetektől, személyektől valamennyi szükséges 
engedély, jóváhagyás és felhatalmazás rendelkezésre áll, illetve ezek beszerezhetők, vagy megújíthatók;

a szakvéleményben jellemzett állapotot egyszerű szemrevételezés, a rendelkezésre bocsátott iratok és a 

Megrendelő képviselőjének szóbeli tájékoztatása alapján mutattuk be, az esetlegesen fennálló, de 

érzékszervi vizsgálattal nem észlelhető értékbefolyásoló tényezőkért (pl.: rejtett szerkezeti hibák, felhasznált 

anyagok, talajfelszín alatti problémák, környezetre ártalmas anyagok jelenléte stb.) nem vállalunk 

felelősséget;
nem vizsgáltuk az értékelt ingatlannal szemben esetlegesen fennálló terheket és kötelezettségeket, 

feltételeztük, hogy a tulajdonjog egy esetleges átruházásának időpontjában az ingatlan használatával 

közvetlenül összefüggő tartozás (közüzemi díjak, stb.) nem áll fenn;

az érték magában foglalja az épületek rendeltetésszerű használatához szükséges épületgépészeti 

berendezések és felszerelések értékét;

a gazdasági, jogi feltételek és piaci viszonyok előre kellő pontossággal nem prognosztizálható változásai 

módosíthatják, illetve érvényteleníthetik a szakértői vélemény vonatkozó megállapításait, ezért a 

vagyontárgyak értékét befolyásoló körülményekben beálló lényeges változás esetén szükséges a megadott 

érték felülvizsgálata;
nem vállalunk felelősséget olyan körülmények megléte miatt, amelyek befolyásolhatják az ingatlan értékét, 

korlátozhatják használhatóságát, azonban az értékelés fordulónapján nem álltak rendelkezésre, és/vagy 

Megbízó nem bocsátotta rendelkezésre a szakvélemény elkészítéséhez;

az általunk meghatározott értékek az előzőekben vázolt feltételeken és alapelveken alapulnak, és csakis jelen 

szakvéleményben meghatározott célra, Megrendelő által történő felhasználás esetén érvényesek.

a szakvélemény a szerzői jóéról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerint szerzői jogi védelemben részesülő 
szellemi alkotás (a lógó, szlogen tartalom és forma kizárólag a CPR-Vagyonértékelő Kft. tulajdona).
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ingatlanforgalmi szakértői vélemény

8. ÖSSZEFOGLALÁS

Az értékelt ingatlanra vonatkozó dokumentumok és a piaci viszonyok tanulmányozása után, valamint az értékelési 

számítások alapján az alábbiakat rögzítjük:

Ingatlan címe: 1081 Budapest, Népszínház utca 57. 2. em. 24.

Ingatlan piaci forgalmi értéke: 13 880 000 Ft
azaz Tizenhárommillió-nyolcszáznyolcvanezer- Ft.

A fenti érték per-, igény- és tehermentes kiürített állapotra vonatkozik.

Szakvélemény fordulónapja

Szakvélemény érvényessége 

Forgalomképesség értékelése

2022. április 12.

180 nap 

forgalomképes

Budapest, 2022. április 22.

TARTALOMJEGYZÉK

ÉRTÉKELÉSI BIZONYÍTVÁNY

1. MEGBÍZÁS (SZAKÉRTŐI FELADAT)

2. SZAKÉRTŐI VIZSGÁLAT MÓDSZERE

3. INGATl AN-NYILVÁNTARTÁS SZERINTI ÁLLAPOT BEMUTATÁSA

4. INGATLAN ISMERTETÉSE

5. ÉRTÉKELÉS

6. INGATLAN EGYEZTETETT FORGALMI ÉRTÉKE

7. ALAPELVEK, KORLÁTOZÓ FELTÉTELEK

8. ÖSSZEFOGLALÁS

MELLÉKLETEK

Tulajdoni lap másolata [3

Térképmásolat másolata □

Alaprajz □

Társasház alapitó okirat (részlet) (3

Ingatlanra vonatkozó engedély (pl.: ép.eng.) □

Adásvételi szerződés □

Ingatlan elhelyezkedését mutató térkép [3

Fényképfelvételek (3

11. oldal
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MELLÉKLETEK: 1081 Budapest, Népszínház utca 57. 2. em. 24. Hrsz: 35105/0/A/24

TULAJDONI 1AP
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Budapest Főváros Kormányhívstals FoldtxvaaU Főcsaily

Budapest, XJ. Budafoki út 59 1519 Budapest. Fi 415
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Nem biteles tulajdoni bp • Teljes másolat

Oldal:

5égek .

n RÉSZ

Megrendelés satun: 8000004/16 7247/2022

2022.Û4 uí

35105/0/A/24 helyrajzi szám

1081 BUDAPEST VIII .KÉR Népszínház utca $7. 2 emele 
------------------------------------------------------------------------  L R E S Z

megnevezés
ng.

262/1ÜÜÜÜ1 akás Ü
999997/1999/1999 U2 16

1'6104/1995/1995 ü6 22

XXXIIIjogcím: 1991
jogcím: eredet

tulajdoni hányad 1 
bejegyző hatat ozat,

XIII KEK ÖNKORMÁNYZAT 
1662 BUDAPEST VIII KÉP

Az ónálló ingatlanhoz tartoznak az ala pite okit

28

VEGE'

:i idő 126164/1995/199$ 06.22 
v 1-563 32 1993/1993 01 
120164/1995/1995 .06 .22

III RÍ
NEM TARTALMAZ BE 1

Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap
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MELLÉKLETEK: 1081 Budapest, Népszínház utca 57. 2. em. 24. Hrsz: 35105/0/A/24

Budapest, VIII. kér. Népszínház u. 57. sz. alatti ingatlan

TARSASHAZTUIJUDONT ALAPÍTÓ OKIRATA

I
Általános rendelkezések

A Budapest Főváros Józsefvárosi ónkormányzat / Budapest, 
VIII. kér. Baross u. 65 - 67. / megbízása alapján az URBS Társas
házakat Képviselő, Épület fenntartó és Ingatlanforgalmazó Kft 
/ lo77 Budapest, Wesselényi u. 41. sz. / mint megbízott a 1993. évi 
I.XXVIII. tv. továbbiakban lakás tv., az 1994. évi XVII. tv. kie
gészítésével és 4/1995.(11.28.) sz. önkormányzati rendeletben fog
laltak alapján a házingatlanok elidegenítése érdekében a Bp. , VITT, 
kér. 573 tulajdoni lapon 35105 helyrajzi szám alatt nyilvántartott 
553 nn alapterületű, a természetben a Budapest, Vili. kér. 
Népszínház u. 57. sz. alatti a Józsefvárosi önkormányzat kizá
rólagos tulajdonában álló és a Vagyonkezelő KFT ( Budapest, Őr u. 
8. ) kezelésében lévő lakóházingatlant a mellékelt tervrajz és 
műszaki leírása szerint

társasházzá alakítja át. ■

A társasházzá történő alakításra az 1977. évi 11. sz. tvr. előírá
sai alapján, valamint a jelen alapító okirat rendelkezései sze
li nt kerül sor.
A társasház külön tulajdonú ingatlanai a közös tulajdonba utalt 
ingatlanrészekből hozzájuk tartozó tulajdoni illetőséggé! együtt 
a vevőkkel megkötni tervezett adás - vételi szerződések létrejötté
ig önkormányzati tulajdonban maradnak.

11 .

Közös és külön tulajdon

A./ Közös tu 1 a jdon

A lakások és nem lakások céljára szolgáló helyiségek minden
kori tulajdonosainak közös tulajdonába kerülnek a jelen okirathoz 
csatolt tervrajzokon es műszaki leírásban feltüntetett alább felso
rolt építményrészek, berendezések és felszerelések az egyesített 
telekkel együtt.

I. Az ingatlanhoz tartózó földrészlet 553 nm területtel, 
a beépítetlen részén lévő térburkolattal egyutt .

13. oldal
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MELLÉKLETEK: 1081 Budapest, Népszínház utca 57. 2. em. 24. Hrsz: 35105/0/A/24

rí. Alapozás, fclmenöfa lak, a külső homlokzat és lábazatok, 
pillérek, közbenső födém, zárófödém burkolattal, kiváltá
sok, kémények, szigetelések, tetőzet és egyedi közös ren
deltetésű szerkezetek.

ITT. Bejárati kapu, tégla kerítés 8,00 fm.

IV. Lépcsöház lépcsözettel, függőfolyosók és egyéb közlekedő 
folyosók szerkezetei.

V. Az épületben lévő közművezetékek:

- elektromos hálózat, a közműbekötéstől a külön tulajdonú 
ingatlanok fogyasztásmérőjéig,

- gázvezeték hálózat, a közműbekötéstől a külön tulajdonú 
ingatlanok fogyasztó berendezéséig,

- vízvezeték hálózat, az ingatlan fogyasztásmérőjétől a 
külön tulajdonú ingatlanok lecsatlakozó vezetékéig,

- szennyvízcsatorna hálózat, a közművezeték rákötéstől a 
külön tulajdonú ingatlanok lecsatlakozó vezetékéig,

- a közös tulajdonú helyiségek teljes közműhálózata.

PINCE:

177,00 nm

V I . Pince lépcső 2,20 nm
VII . Rekesz 2,70 nm
Vili. R e k e s z 2,35 nm
I X . Fo1yoso 5,71 nm
X . Rekeszek 2 9,24 nm
XT . Fo1yoso 2 3,28 n ni
XII. Rekeszek 34,65 nm
XIII. Tá ro 1 o 10,83 nm
XIV. Ta ro 1 o 9,27 nm
XV . Tároló 15,19 nm
XVI . Rekeszek 14,06 nm
XV 1 I . Fo1yoso 11,29 nn
XV111. Rekeszek 9,58 nm
XIX. E1otér 4,87 nm

Usszes.on : 177,22 nm

14. oldal



MELLÉKLETEK: 1081 Budapest, Népszínház utca 57. 2. em. 24. Hrsz: 35105/O/A/24

19 ./ Az önkormányzat, tulajdonába kerül a terveken 19./ számmal je
lölt, a természetben a " II. emelet 19. sz." alatti 
1 szoba, konyha 
helyiségekből álló öröklakás 29 nn a 1aptcrülettel valamint 
a közös tulajdonból

269 / 10.000 hányád

20 ./ Az önkormányzat tulajdonába kerül a terveken 20./ számmal je
lölt, a természetben a " II. emelet 20. sz." alatti 
1 szoba, tél szoba, konyha 
helyiségekből álló öröklakás 40 nm alapterülettel valamint 
a közös tulajdonból

372 / 10.000 hányad

21 ./ Az ónkormányzat tulajdonába kerül a terveken 21./ számmal je
lölt, a természetben a " II. emelet 21. sz." alatti
1 szoba, konyha, fürdőszoba
helyiségekből álló öröklakás 39 nn alapterülettel valamint 
a közös tulajdonból

363 / 10.000 hányád

22 ./ Az önkormányzat tulajdonába kerül a terveken 22./ számmal je
lölt, a természetben a " IT. emelet 22. sz." alatti
1 szoba, konyha, fürdőszoba
helyiségekből álló öröklakás 28 nm alapi őrülettel valamint 
a közős tulajdonból

259 / 10.000 hányad

az önkormányzat tulajdonába kerül a terveken 23./ számmal ic 
lölt, a természetben a " TI. emelet 23. sz." alatti
1 szoba, konyha, kamra
helyiségekből álló öröklakás 25 nm a 1apteru1öttel valamint 
a közös tulajdonból

233 / lo.ooo hányad

Az önkormányzat tulajdonába kerül a terveken 24./ számmal je
lölt, a természetben a " II. emelet 24. sz." alatti
1 szoba, konyha, kamra, wr 
helyiségekből alio öröklakás 28 nm alapterületiéi valamint 
.1 koros tulajdonból

/ lo.oou hányad

15. oldal
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MELLÉKLETEK: 1081 Budapest, Népszínház utca 57. 2. em. 24. Hrsz: 35105/0/A/24

ALAPRAJZ
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MELLÉKLETEK: 1081 Budapest, Népszínház utca 57. 2. em. 24. Hrsz: 35105/0/A/24

TÉRKÉP-FOTÓDOKUMENTÁCIÓ

HB

hi on

on Lovérek KU V A

9 Troya Torok
Élelmiszer Üzlet

elekr tori imához

r ovarosi
Közterület fenntartó Zd

(•^Józsefvárosi Szent Kozma 
▼ Egészségügyi Központ Termeszei ritoteka Kkl

Kesztyűgyár Q
Közösségi Ház ▼

Gallery 8

□ 9

02. utcakép

04. utcafront

01. térkép

05. emeleti szintek
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MELLÉKLETEK: 1081 Budapest, Népszínház utca 57. 2. em. 24. Hrsz: 35105/0/A/24

06. kapubejárat 07. aládúcolt függőfolyosó

08. szomszéd telken lévő építkezés 09. szomszéd telken lévő építkezés

10. függőfolyosó 11. lakás bejárata



MELLÉKLETEK: 1081 Budapest, Népszínház utca 57. 2. em. 24. Hrsz: 35105/0/A/24

12. gázóra 13. villanyóra

15. kiterjedt beázás a mennyezeten14. kiterjedt beázás a mennyezeten

16. falikút / vízóra 17. konyha
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MELLÉKLETEK: 1081 Budapest, Népszínház utca 57. 2. em. 24. Hrsz: 35105/0/A/24

18. konyha 19. kamra

20. kiterjedt beázás a mennyezeten 21. szoba

22. gázkonvektor 23. parapetes gázkonvektor

20. ob

4 oo



MELLÉKLETEK: 1081 Budapest, Népszínház utca 57. 2. em. 24. Hrsz: 35105/0/A/24

24. szoba 25. szoba

26. mennyezet 27. padozat

28. wc 29. vizes falazat

To
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